
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

PROTOCOLO Nº: 3268/2016-MPPR-PGJ
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0007929-39.2015.8.16.0131
INTERESSADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PATO BRANCO
RÉUS:  GELSO  BIEZUS,  AGILBERTO  LUCINDO  PERIN  SOLISMAR  COSTA  CLEVERSON
ALUÍSIO JULIANI
ASSUNTO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EMENTA: CPP, ART. 28. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO LASTREADO NA
“PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA”.  INADMISSIBILIDADE  POR  FALTA  DE
AMPARO  LEGAL.  INTERESSE  DE  AGIR  PRESENTE.  PRINCÍPIO  DA
OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CPP, ART. 24). SÚMULA
Nº 438 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFERECIMENTO
DE DENÚNCIA QUE SE IMPÕE.

1.     A tese invocada pela nobre Representante do Ministério Público
para propor o arquivamento dos autos, qual seja, a da prescrição pela
pena em perspectiva, não pode, com a devida vênia, ser acolhida. Isto
porque, como é cediço, atividade do Ministério Público na persecução
penal  (em  delitos  de  ação  penal  pública)  rege-se  pelo  princípio  da
obrigatoriedade ou legalidade (CPP, art. 24).

2.     A prescrição “antecipada” ou “virtual” lastreia-se na prescrição
retroativa  (notadamente  no  período  anterior  ao  recebimento  da
denúncia ou queixa).

3.     Diversos eram os defeitos da prescrição retroativa, principalmente
antes do início do processo penal, dentre os quais se destacam: (i)  a
violação  aos  fundamentos  do instituto  da  prescrição,  que  objetiva  à
punição da inércia do Estado,  inexistente nesta modalidade de causa
extintiva do ius puniendi  estatal; (ii) a ofensa aos princípios da certeza,
da  irredutibilidade  e  da  utilidade  dos  prazos,  porquanto  lapsos
temporais cumpridos a seu tempo são desprezados, por conta de uma
futura  redução  e  recontagem  que  se  produz;  (iii)  a  violação  aos
fundamentos das causas interruptivas do prazo prescricional, os quais,
uma vez verificados,  encerram um período que não mais deveria ser
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reaberto;  (iv)  ofensa  à  lógica  formal,  porquanto  ela  se  baseia  numa
sentença  condenatória  e,  uma  vez  reconhecida,  a  invalida,  isto  é,  a
sentença penal só é válida para declarar que não tem validade.

4.     Registre-se, por derradeiro, que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça sumulou o entendimento de que: “É inadmissível a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo
penal” (Súmula nº 438).

Solução: designação de outro promotor de justiça para atuar no feito e
prosseguir nos ulteriores termos da ação penal.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

1. RELATÓRIO

Cuida-se de ação penal instaurada a partir do Inquérito Civil nº MPPR-

0105.10.000016-2 que buscou “averiguar e apurar eventual fraude no procedimento

licitatório sob a modalidade Convite nº 21/2009 do Município de Itapejata D'Oeste,

para  contratação  das  empresas  M.  Bolzim  e  Cia  Ltda.,  e  Biezus  Assessoria  e

Planejamento Ltda.,  deflagrado pelo Presidente da comissão de licitação,  Cleverson

Aluísio Juliani e homologados pelo Prefeito Municipal Agilberto Lucindo Perin, com a

participação  das  empresas  Empremac  Serviços  e  Obras  Ltda.  e  Construtora  e

Incorporadora BNF Ltda., bem como de Solismar Costa, ora investigados”. 

Após a instrução do referido procedimento, sobreveio o oferecimento

de denúncia, pela Promotora de Justiça Silvana Cardoso Loureiro, às fls. 06-16, em face

dos denunciados Agilberto Lucindo Perin, Solismar Costa, Cleverson Aluísio Juliani  e

Gelso Biezus (art. 90 da Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitação), com paralela promoção de
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arquivamento,  às  fls.  04-05  –  movimento  1.1,  em  face  do  denunciado  Agilberto

Lucindo Perin,  Prefeito  de Itapejara  D'Oeste,  por  ter  admitido  Solismar  Costa  sem

prévio  concurso  público  para  suprir  falta  de  pessoal  na  Administração  Municipal,

incidindo,  assim, nas penas  do art.  1º,  inciso XIII,  do Decreto-Lei  nº 201/67,  sob o

argumento de que o fato estaria atingido pela prescrição antecipada. 

Exercendo  controle  jurisdicional  de  1º  grau,  o  Juiz  de  Direito  Luiz

Henrique Vianna Silva, às fls. 17/18 (movimento 21.1), após receber a peça acusatória,

não concordou com a promoção ministerial de arquivamento dos autos, por entender

que o enunciado da Súmula nº 438 do STJ é hialino ao dispor que  “é inadmissível a

extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em

pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Nestes

termos,  determinou  o  encaminhamento  dos  autos  a  esta  Procuradoria-Geral  de

Justiça, aos fins do disposto no art. 28 do Código de Processo Penal.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos  do  disposto  no  art.  28  do  Código  de

Processo Penal, direciona-se à promoção de arquivamento de fls. 04-05 (movimento

1.1), tendo por base a tese da prescrição antecipada.

Da análise dos autos vislumbra-se a apuração do delito capitulado no

art. 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67, in verbis:

Art.  1º  São  crimes  de  responsabilidade  dos  Prefeitos  Municipal,
sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores: (…) 

XIII -  Nomear,  admitir  ou  designar  servidor,  contra  expressa
disposição de lei;
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 Analisando o lapso temporal decorrido da contratação de servidor sem

prévio concurso público (março de 2009), não há como se sustentar a ocorrência da

prescrição da pretensão punitiva,  pois,  tomando-se  por  parâmetro a  pena máxima

abstratamente cominada ao delito previsto no art.  1º, inciso XIII,  do Decreto-Lei nº

201/67, isto é, 03 (três) anos, a prescrição, in abstrato, repita-se, pois ainda não houve

condenação, ocorre com base no art. 109, inciso III, do Código Penal, in verbis:

Art.  109.  A prescrição,  antes  de transitar  em julgado a sentença

final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se

pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,

verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não

excede a quatro;

CEZAR ROBERTO BITENCOURT1 profere o seguinte escólio: 

Denomina-se  prescrição  abstrata  porque  ainda  não  existe  pena

concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor

do lapso prescricional. O prazo da prescrição abstrata regula-se pela

pena cominada ao delito, isto é, pelo máximo da pena privativa de

liberdade abstratamente prevista para o crime, segundo a tabela do

art. 109 do CP. (destaque nosso)

Ademais, o uso da prescrição antecipada ou virtual, quando mencionado

pela ilustre Promotora de Justiça, revela-se de inviável aplicação diante da ausência de

previsão na legislação pátria, consoante o estabelecido no art. 109 do Código Penal. 

Possível  elencar  diversos  pontos  a  aplicar,  no  caso  em  análise,  o

afastamento da tese da prescrição em perspectiva:
1 BITENCOURT, Cezar Roberto.  Código Penal Comentado. 8ª edição. São Paulo: Saraiva,
2014, pág. 405.
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Em primeiro lugar porque, nesta situação, o próprio autor dos fatos tem

direito a um julgamento capaz de, inclusive, absolvê-lo da imputação a ser descrita na

denúncia inicial.

Em segundo lugar, forçoso reconhecer que – antes mesmo da regular

instrução criminal – incabível concluir-se com segurança, se condenação houver, qual

será o quantum da respectiva pena, já que, especialmente no tocante à fixação da

pena-base,  as  circunstâncias  do  art.  59,  do  Código  Penal,  não  foram  ainda

devidamente demonstradas. 

Em terceiro lugar, porque possível a ocorrência de causa interruptiva da

prescrição.

Em quarto lugar, porque não raras vezes a instrução criminal em juízo

revela até mesmo a necessidade de eventual aditamento real para alterar a imputação

ou  acrescentar  novos  fatos  ou  circunstâncias  elementares,  deslocando  o  marco

prescricional do art. 109, do Código Penal. 

De tudo, tem-se que há necessidade de o Estado-Juiz, em prestando a

tutela jurisdicional e após regular processo, aplicar as medidas legais da Lei nº 9099/95

ou, dependendo do caso, apresentar decisão final: absolutória ou condenatória. 

Nesse  sentido,  a  título  ilustrativo,  salienta-se  que  é  este  o

posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

“HABEAS  CORPUS.  2.  REDUÇÃO  À  CONDIÇÃO  ANÁLOGA  À  DE

ESCRAVO. CP 149,  CAPUT e § 2º.,  I.  3.  Alegações de falta de justa

causa e reconhecimento da prescrição antecipada. Não ocorrência e

inadmissibilidade.  4.  Satisfeitos  os  requisitos  do  CPP  41  e  não

comprovadas, de plano, atipicidade, incidência de causa extintiva de

punibilidade  ou  ausência  de  indícios  de  autoria  e  materialidade,

inviável trancar-se a ação penal.  Inadmissível a prescrição punitiva

em  perspectiva,  projetada,  virtual  ou  antecipada  à  míngua  de
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previsão  legal. Jurisprudência  reafirmada  no  re  602.527/RS.  5.

Precedentes. 6. Ordem denegada.” (STF, HC 102.439, MT, 2ª Turma,

Rel. Min. GILMAR MENDES, julgamento 11/12/2012, DJE 13/02/2013,

Pág. 32) (destaque nosso). 

Igualmente, na doutrina, encontra-se o ensinamento que: 

“não  há  suporte  jurídico  para  o  reconhecimento  antecipado  da

prescrição retroativa, como se está começando a apregoar, com base

numa pena hipotética.  Ademais,  o réu tem direito  a receber uma

decisão  de  mérito,  onde  espera  ver  reconhecida  a  sua  inocência.

Decretar a prescrição retroativa, com base em uma hipotética pena

concretizada,  encerra  uma  presunção  de  condenação,

consequentemente de culpa, violando o princípio constitucional da

presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF)”2. 

Também discordando da possibilidade da prescrição em perspectiva, ou

hipotética ou pela pena virtual, ou antecipada, Rogério Greco destaca o julgado do

STF:

“Não se admite a prescrição retroativa por antecipação, uma vez que,

além  de  inexistir  previsão  legal,  não  pode,  antes  da  sentença

condenatória,  presumir  a  pena  frente  às  circunstâncias  do  caso

concreto3.”

“Dessa forma, embora com ‘pano de fundo’  se encontre a efetiva

possibilidade  de  ocorrência  futura  da  prescrição,  o  juiz  não  a

reconhecerá e tampouco o Ministério Público a poderá requerer”.4

2 BITENCOURT,  Cezar  Roberto.  Tratado de  Direito  Penal:  Parte  Geral.  Volume I.  9ª  ed.  São Paulo:
Saraiva, 2004, pág. 773.
3 RHC 66913-DF (RTJ 1135/590)  apud GRECO, Rogério.  Curso de Direito Penal.  Parte Geral.  Niterói,
Impetus, 2005. pág. 837.
4 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Niterói, Impetus, 2005. pág. 837.
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Ademais, na perspectiva da melhor política criminal, não há dúvida de

que, afora a discussão que se possa estabelecer no que tange ao próprio instituto da

prescrição,  tudo  recomenda  que  a  persecução  seja  regularmente  desencadeada,

inclusive com o inerente ônus que possa causar ao agente.

Como  observou  o  Ministro  Felix  Fischer  na  apreciação  do  Recurso

Especial,  nº  812.177/RS,  em  relação  ao  primeiro  tópico,  a  quaestio acerca  da

prescrição  não  encontra,  conforme  entendimento  predominante  na  denominada

instância incomum e, em boa parte, na doutrina, o menor amparo jurídico.  Se não

bastasse  a  excessivamente  benevolente  estrutura  da  sistemática  legal,  em  nosso

Direito  Penal,  acerca  da  prescrição  (difícil  encontrar  qualquer  sistema  similar),  a

ampliação  através  de  paralogismos  não  pode  mesmo  ser  acolhida.  Carece,  pois,

totalmente de amparo jurídico,  em nosso sistema processual  penal,  a  denominada

prescrição  antecipada  que  tem  como  referencial  condenação  hipotética”  –  STJ,  5ª

Turma, julg. 09/05/2006.

Sobre o tema, cite-se a Súmula 438 do STJ : 

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela  prescrição da

pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,

independentemente  da  existência  ou  sorte  do  processo

penal.”

Então, atendendo-se aos princípios da legalidade e do devido processo

legal, não pode o julgador aplicar figura prescricional não prevista na legislação, bem

assim não pode estabelecer juízo de reprovação, senão por meio de sentença penal

condenatória.

No mesmo sentido decidiu o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  CRIME
CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL.  RECEBIMENTO  DA
DENÚNCIA.  PLEITO  DE  RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO EM

7



PERSPECTIVA. RESP INADMITIDO. (...)  1.  A  prescrição da pretensão
punitiva  em perspectiva,  utilizando como base  de  cálculo  suposta
pena  a  ser  concretizada  numa  possível  e  eventual  sentença
condenatória,  também  conhecida  por  virtual,  antecipada ou
hipotética, não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico, o
qual  prevê  apenas  que  a  referida  causa  extintiva  se  regula  pelo
máximo da pena abstratamente cominada ou, ainda,  pela sanção
concretamente aplicada. 2. Inteligência do enunciado 438 da Súmula
do STJ :  "É inadmissível a extinção da punibilidade pela  prescrição
da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal." 3.
Agravo  regimental  não  provido.” (STJ,  AgRg  no  AREsp  397272/RJ,
Ministro  JORGE  MUSSI  (1138),  5ª  Turma,  julgamento  07/08/2014,
publicação DJe 19/08/2014) (destaque nosso).

Enfim,  não possui  arrimo legal  justificar  arquivamentos  com base na

pena em perspectiva.

 Ademais,  a  legislação  brasileira  em  relação  à  prescrição  já  é

significativamente branda – a prescrição retroativa é uma “invenção brasileira” sem

paralelos e que mereceu revisão legislativa no Congresso Nacional (Lei nº 12.234, de

05 de maio de 2010, justamente para não mais aplicar a prescrição retroativa na fase

pré-processual – que ensejou a modificação, dentre outros dispositivos, do art. 110 do

Código Penal5) – e, assim, ampliar o seu alcance somente contribui  para reforçar a

distorcida visão construída a respeito do instituto da prescrição ao longo dos anos em

nosso país.  A título ilustrativo da real  função da prescrição,  vide GUARAGNI,  Fábio

André.  A  Prescrição  Penal  e  Impunidade  Crítica  ao  Sistema  Prescricional  Penal

Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2000.

5 Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena
aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o
condenado é reincidente.  

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou
depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
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3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto,  no exercício das atribuições previstas no art.  28 do

Código de Processo Penal,  respeitando-se o defensável  entendimento embutido na

promoção de arquivamento de fls. 04-05, elaborada pela Promotora de Justiça Silvana

Cardoso Loureiro, entende-se prudente, em observância ao princípio da independência

funcional,  a  designação de  outro  Promotor  de  Justiça  para  atuar  no  feito,

prosseguindo-se, então, a instrução criminal em seus ulteriores termos.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2016.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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