
PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 26 de janeiro de 2015 
PROCESSO  CRIMINAL |  RECURSOS  |  APELAÇÃO  Nº.
PROCESSO:  0000665-03.2009.8.10.0113  Nº.  PROTOCOLO:
055665/2014 - RAPOSA
Apelante: José Laci de Oliveira
Advogado: Benevenuto Serejo
Apelado: Ministério Público Estadual
Promotor: Reinaldo Campos Castro Júnior
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos

ACÓRDÃO Nº. _______________

EMENTA:

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  EX-
GESTOR.  DELITOS  DO  ARTIGO  89  DA  LEI  8666/93  e
ARTIGO  1º,  V,  DO  DECRETO  LEI  201/67.  PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. 
1. A data dos fatos remonta ao exercício financeiro de 2000 e o
recebimento  da  denúncia  ocorreu  em  09/04/2010,  passaram-se,
então, 10 (dez) anos. A prescrição pelo delito do artigo 89 da Lei
nº. 8666/93 se operou em 2008, porque o réu fora condenado em
04 (quatro) anos de detenção. Quanto ao delito do artigo 1º, V, do
Decreto-Lei n. 201/67, vemos que a mesma se operou em 2004,
porque condenado em 01 (um) ano de detenção.  A extinção da
punibilidade por esse crime também se operaria entre a data do
recebimento da denúncia (09/04/2010) e a publicação da sentença
(25/09/2014). 
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2. Os delitos aconteceram antes da alteração promovida pela Lei
n°. 12.234/2010, razão porque se leva em conta a data do fato e o
recebimento da denúncia. A extinção da punibilidade é evidente. 
3.  Recurso  conhecido  e  provido  para  decretar  a  extinção  da
punibilidade pela prescrição retroativa (CP; artigo 109, IV e V c/c
artigo  110,  §2º)  diante  dos  fatos  ocorridos  antes  da  alteração
legislativa promovida pela Lei n°. 12.234/2010. 

ACÓRDÃO

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara
Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Maranhão,  por
unanimidade  de  votos  e  de  acordo  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria Geral de Justiça, adequado em banca, em conhecer e
dar  provimento  ao  Recurso,  nos  termos  do  voto  do
Desembargador Relator. 

Votaram  neste  julgamento  os  Senhores  Desembargadores  José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, José de Ribamar Froz Sobrinho,
José Bernardo Silva Rodrigues.

Presidência  do  Excelentíssimo  Desembargador  José  Joaquim
Figueiredo dos Anjos.

Funcionou  pela  Procuradoria  Geral  de  Justiça  a  Drª.  Rita  de
Cássia Maia Baptista Moreira.

São Luis, 26 de janeiro de 2015

Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
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Relatório

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  pela
defesa  de  José  Laci  de  Oliveira,  contra  sentença  do  Juiz  de
Direito da Vara Única da Comarca da Raposa, que condenou o
Apelante à pena de 05 (cinco) anos de detenção e 150 (cento e
cinquenta)  dias-multa  à  razão  de  02  (dois)  salários  mínimos  à
época do fato em regime semiaberto pela incidência das condutas
do artigo 89 da Lei n. 8666/93 e art.  1º, V, do Decreto-Lei nº.
201/67 c/c art. 69 do Estatuto Repressivo.

O histórico dos autos e a denúncia dão conta de
que o réu,  na qualidade de gestor municipal,  teve desaprovada
suas  contas  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Maranhão
referentemente  ao  exercício  financeiro  do  ano  de  2000
(Procedimento  Administrativo  nº.  3359AD/2006;  Acórdão  PL-
TCE nº. 517/2003 e Parecer Prévio PLTCE Nº 262/2003).

No  procedimento  junto  à  Corte  de  Contas
constatou-se  responsabilidade  por  ausência  de  procedimento
licitatório  e  fragmentação  de  despesas,  com  fortes  indícios  de
desvio de dinheiro público, segundo a acusação (fl. 03).

Por  conta  desses  fatos,  foi  denunciado  pela
conduta do art. 89, caput, da Lei n°. 8666/93 e art. 1º, inciso V, do
Decreto – Lei n°. 201/67 (fls. 02 USQUE 04), com recebimento
de Denúncia em 09/04/2010 (fls. 307 USQUE 310).

Ao cabo do processamento, foi condenado nas
penas acima dispostas em 19/09/2014 (fls. 512 USQUE 528).
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Em suas razões (fls. 538 USQUE 543) sustenta
que  nunca  deixou  de  prestar  contas  e  assim  fez  em  Órgão
devidamente  competente,  não acarretando  qualquer  prejuízo  ao
erário.

Suscita  nulidade  desde  o  recebimento  da
denúncia  porque,  pese  não  ser  mais  Prefeito,  ainda  estaria
submetido ao rito do Decreto-Lei nº. 201/67, suscita aplicação das
Súmulas 703 do STF e 164 do STJ.

Afirma que não poderia responder pelo delito do
artigo 89 da Lei  nº.  8666/93,  mas,  sim,  pelo  artigo  1º,  XI,  do
Decreto-Lei nº. 201/67.

Pede nulidade por esse fato.

Sustenta que a conduta do réu não foi revestida
por dolo ou qualquer intenção de improbidade não acarretando
prejuízo ao patrimônio público.

Faz  o  seguinte  pedido:  “Por  todo  o  exposto
requer  que  esta  Corte,  precipuamente,  dê  provimento  ao
Recurso  de  Apelação,  julgando  improcedentes  os  pedidos
formulados  na  ação  interposta,  como  a  total  reforma  da
sentença proferida pelo juízo a quo com o intuito de melhor
fazer  justiça,  para que seja  evitado  o  excesso  de  execução e
prejuízo ao apelante” (fl. 543; sic).

Contrarrazões  Ministeriais  (fls.  550  USQUE
555) pelo conhecimento e improvimento do apelo.
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Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
da lavra da Dra. Maria de Fátima R. Travassos Cordeiro (fls.
563  USQUE 568)  da  seguinte  forma:  “Ante  todo o  esposado,
manifesta-se  o  Ministério  Público  de  2º  grau  pelo
reconhecimento,  ex  ofício,  da  extinção  da  punibilidade  em
decorrência da prescrição retroativa em relação aos delitos do
art.  1º,  V,  do Decreto –Lei n.  201/67,  e do art.  89 da Lei n.º
8.666/93” (fl. 568).

É o que merecia relato.
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Voto

O Recurso é próprio, cabível e tempestivo, pois
o  réu  fora  intimado  em  16/10/2014  (fl.  535,  v)  e  o  apelo
interposto em 20/10/2014 (fl. 536).

Ademais,  foi  recebido  como  tempestivo  pelo
Juízo de base (fl. 547).

Em.  pares,  douto  representante  do  Ministério
Público oficiante nesta Terceira Câmara Criminal,  desço, desde
logo, à matéria consignada nos autos.

O réu suscita uma questão de nulidade, porque
não obedecido rito do Decreto-Lei nº. 201/67 e que não deveria
ser processado pelo delito do artigo 89 da Lei nº. 8666/93, mas do
artigo 1º, XI, do Decreto-Lei nº. 201/67.

Essa matéria, aliás, já havia sido suscitada nas
alegações finais (fl. 503) e enfrentada anteriormente pelo Juízo na
decisão de fls. 351/2 ao asseverar: “Por fim não há que se falar
em nulidade do recebimento da denúncia no que diz respeito ao
crime tipificado no art. 89 da Lei n. 8666\93, tendo em vista que
não existe qualquer óbice para que o ex-gestor municipal possa
responder por esse tipo legal. Ademais, frisa-se que a presente
ação penal esta seguindo rigorosamente o rito estabelecido pelo
DL n. 201/67, inclusive quanto ao delito tipificado no art. 89 da
Lei  n.  8666/93,  não  havendo  qualquer  prejuízo  ao  réu.  Em
razão disso, deixo de acolher a preliminar suscitada.” (fl. 351).
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Correta  a  decisão  do  Magistrado,  além  da
matéria já estar decidida nos autos, não havendo qualquer recurso
da mesma, a norma corretamente aplicada foi a do crime do artigo
89 da Lei nº. 8666/93, conforme jurisprudência reiterada Superior
Tribunal de Justiça, LITTERIS:

Processo: RHC 42510 RJ 2013/0378007-8
Relator (a): Ministra LAURITA VAZ
Julgamento: 26/08/2014
Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA
Publicação: DJe 02/09/2014
Ementa

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS
CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME
COMETIDO  POR  EX-PREFEITA.  NÃO
REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.  ART.  1.º,  INCISO  XI,  DO
DECRETO-LEI N.º 201/67 E ART. 89 DA LEI
DE  LICITAÇÕES  -  LEI  N.º  8.666/93.
CONFLITO  APARENTE  DE  NORMAS.
INCIDÊNCIA  DA  LEI  DE  LICITAÇÕES.
ADITAMENTO  DA  DENÚNCIA  PARA
INCLUSÃO DE NOVOS FATOS. MATÉRIA
NÃO  SUSCITADA PERANTE  A CORTE  A
QUO.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
ADITAMENTO  DA  DENÚNCIA  PARA
INCLUSÃO  DE  OUTROS  RÉUS.  OFENSA
AO  PRINCÍPIO  DA  INDIVISIBILIDADE.
NÃO  OCORRÊNCIA.  RECURSO
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ORDINÁRIO  PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NO MAIS, DESPROVIDO.

1.  Recorrente  que,  enquanto  Prefeita
municipal, não obedeceu às formalidades para
inexigibilidade de licitação na contratação de
empresa  para  prestação  de  serviços  de
advocacia.

2. O conflito aparente de normas entre o art.
89 da Lei n.º 8.666/93 e o art. 1.º, inciso XI, do
Decreto-Lei 201/67 deve ser solucionado pelo
princípio de tempus regit actum, que impõe a
prevalência da Lei de Licitações para os atos
praticados  após  a  sua  entrada  em  vigor,  tal
como  no  presente  caso,  em  que  a  conduta
ilícita  foi  praticada  após  o  ano  de  2005.
Precedentes.

3.  Os  novos  fatos  arguidos  pela  Defesa  não
foram suscitados perante o Tribunal a quo, o
que impede a sua apreciação por este Tribunal
Superior,  sob pena de  indevida supressão de
instância.

4. Compete ao Ministério Público avaliar se há
elementos  de  autoria  e  materialidade
suficientes para a propositura da ação penal
pública  incondicionada.  Se  os  demais
envolvidos no delito não foram denunciados é
porque com relação à eles não está formada a
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opinio  delicti,  cuja  aferição  compete,  em tal
caso, exclusivamente ao Parquet. Precedentes.

5.  Recurso ordinário parcialmente conhecido
e, no mais, desprovido. (Grifamos).

O outro delito a que o réu foi condenado foi o
do inciso V do artigo 1º do Decreto-Lei nº. 201/67: “ordenar ou
efetuar  despesas  não  autorizadas  por  lei,  ou  realizá-las  em
desacordo com as normas financeiras pertinentes;”.

O  rito,  ao  contrário  do  que  diz  o  réu,  foi
rigorosamente  cumprido,  pois,  após  ofertada  a  denúncia,  o
acriminado foi notificado para apresentar defesa prévia (fl. 301),
tendo-a apresentado (fls. 302 USQUE 304), para, em seguida, ser
recebida a denúncia (fls. 307 USQUE 310).

Após  isso,  foi  citado  (fl.  322,v),  apresentou
resposta  à  acusação  (fls.  324  USQUE 332)  e,  ao  cabo  da
instrução, proferiu-se sentença (fls. 512 USQUE 528).

Inexiste  qualquer  mácula  de  procedimento  ou
ferimento ao princípio da ampla defesa (CRFB; artigo 5º,  LV),
aliás, de falta de defesa, o Apelante não pode reclamar.

Inexistente qualquer nulidade quanto ao rito e à
imputação dos delitos.

A questão prejudicial do mérito aqui é outra.
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A douta  Procuradoria  Geral  de  Justiça  suscita
prescrição  retroativa  com  o  seguinte  argumento:  “Destarte,
manuseando  os  autos,  constata-se  o  transcurso  de
aproximadamente  09  (nove)  anos  entre  a  data  dos  fatos
(exercício  financeiro  de  2000)  e  a  data  do  recebimento  da
denúncia  (09\04\2010).  Verifica-se  também  o  transcurso  de
mais  de  04  (quatro)  anos  entre  a  data  do  recebimento  da
denúncia  e  prolação  da  sentença  condenatória,  a  qual
condenou o Apelante à pena de 04 (quatro) anos de detenção
em  regime  semiaberto,  em  razão  da  pratica  do  delito  do
tipificado no art. 89 da Lei n. 8666/93, e o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção em razão da prática do delito art. 1º, V,
do  Decreto-Lei  nº.  201/67  c\c  art.  69  do  Código  Penal.”.  (fl.
565).

Pois  bem.  O  réu  foi  condenado  em concurso
material  (CP;  artigo  69),  porém,  em  matéria  de  prescrição,  a
mesma incide isoladamente sobre cada um deles (CP; artigo 119):
“No caso de  concurso  de  crimes,  a  extinção  da punibilidade
incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”.

Pelo delito do artigo 89 da Lei                   nº.
8666/93 (fl.  526),  onde foi  condenado em 04 (quatro) anos de
detenção, temos prescrição operada em 08 (oito) anos (CP; artigo
109, IV): “em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois
anos e não excede a quatro;”.

Pelo delito do artigo 1º, V, do Decreto-Lei nº.
201/67 (fl. 527), onde foi condenado em 01 (um) ano de detenção,
temos,  atualmente,  prescrição  em 04 (quatro)  anos  (CP;  artigo
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109, V): “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um
ano ou, sendo superior, não excede a dois;”.

A data dos fatos remonta ao exercício financeiro
de  2000,  conforme se  vê  inicial,  e  o  recebimento  da denúncia
(09/04/2010; 307 USQUE 310), passaram-se 10 (dez) anos.

Aqui, se leva em conta a data dos fatos porque o
delito é anterior à alteração da redação do §1º, do artigo 110 do
Estatuto Penal, promovida pela Lei              nº 12.234, de 2010.

A prescrição pelo delito do artigo 89 da Lei nº.
8666/93 se operou em 2008.

Quanto ao delito do artigo 1º, V, do Decreto-Lei
nº. 201/67, vemos que a mesma se operou em 2004. 

A extinção da punibilidade também se operaria
entre  a  data  do  recebimento  da  denúncia  (09/04/2010;  307
USQUE 310) e a publicação da sentença (25/09/2014; fl. 529).

Esta  Terceira  Câmara  Criminal  já  declarou
prescrição  em  matéria  semelhante  até  em  Habeas  Corpus,
LITTERIS:

Processo: 46512012 MA
Relator (a): JOSÉ  JOAQUIM
FIGUEIREDO DOS ANJOS
Julgamento: 30/03/2012
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Órgão Julgador: SAO LUIS
Ementa

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  HABEAS
CORPUS.  CONDENAÇÃO.  PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA VERIFICÁVEL DE OFÍCIO.

1  -  A impetração  informa  que  o  paciente  foi
processado e julgado pelas condutas dos artigos
89 da Lei n.º 8666/93 e 1º, V e XI, do Decreto-
Lei  n.º  201/67.  Assevera  que  o  resultado  do
julgamento  na  Terceira  Câmara  Criminal,  foi
no sentido de declarar a prescrição quanto aos
delitos imputado do art. 1º, V e XI, do Decreto-
Lei n.º 201/67, porque os mesmos teriam pena
máxima igual a 03 (três) anos, prescrevendo, em
08 (oito)  anos  (CP,  artigo  109,  IV)  e,  entre  a
data dos fatos (exercício financeiro de 2001) e o
recebimento da denúncia (18/01/2010, fl. 448),
transcorreram 09 (nove) anos. Nesse raciocínio,
o  órgão  fracionário  declarou  extinta  a
punibilidade  quanto  a  esses  delitos,  não  o
fazendo,  porém,  tocantemente  ao  delito  do
artigo 89 da Lei nº. 8666/93. 
3 - Em verdade, seria caso de não conhecimento
da presente via aqui, na origem, porém, vejo ser
caso de recebimento da presente como simples
petição até porque a questão tratada é de ordem
pública  reconhecida,  inclusive,  de  ofício.  O
paciente foi condenado pela prática do delito do
art.  89  da  Lei  nº.  8.666/1993  a  uma  pena
privativa  de  liberdade  de  03  (três)  anos  de

Gabinete do Desembargador José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
E-mail: gabjoaquim@tjma.jus.br – Telefone: (98) 3198-4500 – Fax: (98) 3198-4502

mailto:gabjoaquim@tjma.jus.br


PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

detenção, que prescreve, segundo o império do
artigo 109, V, da Lei Substantiva Penal, em 08
(oito)  anos,  porque  o  máximo  da  pena  é
superior a 02 (dois) anos e não excede a quatro.
A Lei nº. 12.234/2010 alterou a dicção do § 1º do
artigo 110 da Lei Substantiva Penal para vedar
que  fosse  contado,  para  fins  de  março
interruptivo  de  prescrição,  data  anterior  ao
recebimento da denúncia ou queixa, todavia, no
presente caso, o período anterior deve entrar do
cômputo.  De  fato,  o  Acórdão  reconheceu  a
prescrição quanto aos delitos do art. 1º, V e XI,
do  Decreto-Lei  n.º  201/67,  porém,  deixou  de
fazê-lo  em  relação  ao  crime  de  dispensa  de
licitação nas hipóteses legalmente previstas. 
4 - O delito em questão ocorreu antes da edição
da  Lei  nº.  12.234,  de  5/5/2010,  que  alterou  a
dicção do § 1º do artigo 110 da Lei Substantiva
Penal, razão porque o lapso temporal existente
entre  a  data  do  fato  e  o  recebimento  da
denúncia  deve  ser  levado  em  conta  porque
prescrição é instituto de direito material e, por
consta  disso,  lei  mais  gravosa  alteradora  do
instituto  não  pode  retroagir  para  prejudicar
(CRFB, artigo 5º, XL). Os fatos ocorreram no
exercício financeiro de 2011 e o recebimento da
denúncia se deu em 18/01/2010, conforme se vê
na análise do próprio Acórdão nº. 109732/2011
(fl.  229),  razão porque entre os dois lapsos se
passaram 09 (nove) anos e o delito em questão,
pela  pena  in  concreto  prescreve  em  08  (oito)
anos.  Recebendo  a  presente  como  simples
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petição  para  reconhecer  a  extinção  da
punibilidade na Ação Penal nº. 006302/2010, a
fim  de,  também,  fazer  incidir  a  prescrição
retroativa (CP, artigo 109, IV) relativamente ao
artigo 89 da Lei nº.  8666/93. (Habeas Corpus,
Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça
do MA, Relator: José Joaquim Figueiredo dos
Anjos). (Grifamos).

Ante o exposto e por tudo mais que nos autos
consta, de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, conheço do presente Apelo e, no mérito, dou provimento
ao mesmo para reconhecer a causa extintiva da punibilidade da
prescrição retroativa (CP; artigo 109, IV e V c/c artigos 110, §2º e
119)  diante  dos  fatos  ocorridos  antes  da  alteração  legislativa
promovida pela Lei n°. 12.234/2010. 

É como voto.

São Luís, 26 de janeiro de 2015 

José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
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