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RÉUS: HILARIO ANDRASCHKO 

CIDNEI CRISTIAN ALLEBRANDT

HEROTIDES TADEU RIBAS PACHECO

JEFFERSON DRUSINA

JOSÉ SALVADOR DRUSINA

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra HILÁRIO ANDRASCKO,
CIDNEI CRISTIAN ALLEBRANDT, HEROTIDES TADEU RIBAS PACHECO, JEFFERSON DRUSINA E JOSÉ
SALVADOR DRUSINA, pelos oito fatos narrados na denúncia de fls. 1826-1846.

Ao réu HILÁRIO ANDRASCHO foram imputados fatos supostamente tipificados nos artigos 89,
caput, da Lei nº 8.666/1993 (1º fato); art. 348 do Código Eleitoral (2º fato); art. 349 do Código
Eleitoral (6º fato); art. 350 do Código Eleitoral (3º fato) art. 353 do Código Eleitoral (7º fato) e
art. 296, §1º, III e §2º do Código Penal (8º fato). 

O réu CIDENEI CRISTIAN ALLENBRAND foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes
tipificados nos art. 348 do Código Eleitoral (2º fato), art. 349 do Código Eleitoral (6º fato); art.
350 do Código Eleitoral (3º fato); art. 353 do Código Eleitoral (7º fato); art. 296, §1º, III (8º
fato). 

JOSÉ SALVADOR DRUSINA, pelos crimes dos arts. 89, caput, da Lei nº 8.666/1993 (1º fato); art.
348 do Código Eleitoral (2º fato); art. 350 do Código Eleitoral (3º e 4º fatos); art. 353 do Código
Eleitoral (7º fato); art. 296, §1º, III e §2º do Código Penal (8º fato).

HEROTIDES TADEU RIBAS, por sua vez, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 89,
caput, da Lei nº 8.666/1993 (1º fato); art. 348 do Código Eleitoral (2º fato); art. 350 do Código
Eleitoral (3º e 5º fatos); art. 353 do Código Eleitoral (7º fato); art. 296, §1º, III e §2º do Código
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Penal (8º fato). 

JEFFERSON DRUSINA, por sua vez, pelos crimes dos arts. 89, caput, da Lei nº 8.666/1993 (1º
fato); art. 348 do Código Eleitoral (2º fato); art. 350 do Código Eleitoral (3º fato); art. 353 do
Código Eleitoral (7º fato); art. 296, §1º, III e §2º do Código Penal (8º fato). 

Inicialmente proposta pelo Parquet perante a Justiça comum estadual, os autos foram remetidos
ao Tribunal Regional Eleitoral, tendo em vista que, além de o feito tratar de matéria de
competência desta Justiça Especializada, o réu HILÁRIO, prefeito de Palmas-PR à época, contava
com foro privilegiado no Regional. Oferecida a denúncia pela Procuradoria Regional Eleitoral, foi
recebida pelo Tribunal em 23/11/2011. (fl. 1849). 

Os réus HILÁRIO (fl. 2490), HEROTIDES (fl. 1491), JOSÉ SALVADOR (fl. 2492) CIDINEI (fl. 2493) e
JEFFERSON (fl. 2494) foram pessoalmente citados para apresentação de defesa prévia. 

Em razão de HILARIO ANDRASCHKO não ter sido reeleito para o cargo de Prefeito, o TRE-PR
declinou da competência para atuar no feito, remetendo o feito a este Juízo Eleitoral.

Realizada a audiência de instrução (fls. 2916-2937), os denunciados foram devidamente
interrogados. Cumpridas precatórias para oitiva de testemunhas arroladas pelas partes, foi
encerrada a instrução processual (fl. 3213-3214).

As partes apresentaram alegações finais escritas. 

É o breve relatório.

2. PRELIMINARES

O processo seguiu o rito inscrito na Lei nº 8.038/1992, e não verifico a ocorrência de nenhuma
irregularidade processual que possa ensejar nulidade, de modo que o feito está apto a ser
sentenciado. 

Em relação ao réu HEROTIDES TADEU RIBAS PACHECO, infere-se da certidão colacionada à fl.
3216 que o mesmo veio a óbito no curso do processo, em 06/08/2019, de modo que declaro
extinta a punibilidade em relação a ele, com fulcro no art. 107, I do Código Penal. 

Igualmente impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu JOSÉ SALVADOR
DRUSINA, que faleceu aos 02/03/2018, conforme certidão de fl. 3342. 

Vencidas as questões preliminares, passo a análise do mérito da ação penal. 

3. FUNDAMENTAÇÃO

3.1 EM RELAÇÃO AO FATO Nº 1 

Foram denunciados pelo crime de dispensa indevida de licitação, previsto no art. 89 da Lei nº
8.666/1993 os réus HILÁRIO e JEFFERSON. 

Em relação a HILÁRIO ANDRASCHKO, assiste razão à defesa, uma vez que, por conta de seus 74
anos de idade, lhe é garantida a aplicação do prazo prescricional especial do art. 115 do Código
Penal, ou seja, são reduzidos pela metade os prazos insculpidos na regra geral no art. 109
daquele diploma legal. 

Trata-se de crime para o qual o legislador previu a aplicação de pena máxima de 5 (cinco) anos,
o que significa que o prazo prescricional de doze anos, no caso em tela, é reduzido a seis. 

Leandro
Realce

Leandro
Realce

Leandro
Realce



Considerando o recebimento da denúncia pelo Eg. TRE-PR no dia 23/11/2011, verifica-se que tal
prazo transcorreu no dia 22/11/2017, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do
Estado.

Em relação ao réu JEFFERSON, impõe-se o acolhimento da tese apresentada pelo Ministério
Público, que pleiteia seja desde já declarada a prescrição retroativa da pretensão punitiva,
levando-se em conta a pena em concreto que seria arbitrada na sentença. 

Isso é possível porque, como foi observado pelo Parquet, o sistema penal brasileiro se norteia
pelo princípio da legalidade, sendo vedado ao Magistrado exercer o pleno arbítrio na dosimetria
da pena. Isso significa, por consequência lógica, que ao fim da instrução processual é
perfeitamente possível prever a pena que será arbitrada com suficiente precisão. 

Constata-se que JEFFERSON não apresenta antecedentes criminais, e no decorrer da ação penal
não foram aferidas, de maneira legalmente válida, sua personalidade ou conduta social. As
demais circunstâncias que envolvem o delito são normais à espécie do crime, sendo certo que a
pena base seria fixada no mínimo legal. Vislumbra-se uma agravante, e, por fim, nenhuma causa
de aumento incidiria na terceira fase da dosimetria. 

O que se observa, portanto, é que considerados todos os cenários possíveis em nenhum deles a
pena seria fixada em patamar superior a quatro anos, sendo perfeitamente possível constatar
que a prescrição já terá se verificado ao prolatar a sentença condenatória em qualquer dia
posterior a 22/11/2019. 

Por vezes, o tema da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa pela pena em
perspectiva aparece como espinhoso em decisões judiciais e obras doutrinárias, uma vez que é
modalidade que não encontra previsão legal expressa e é por vezes rechaçada, argumentando-se
violação do princípio da legalidade. 

Ocorre que sua aplicação na sentença, após finda a instrução processual e no momento em que
já seria possível ao Juiz de fato aplicar a pena, apesar de carecer de previsão legal expressa, não
encontra óbice em nenhuma norma ou princípio de direito. 

Em verdade é o oposto disso, já que a técnica coaduna-se ao princípio da economia e da
efetividade processuais, concretizando ainda o direito fundamental à duração razoável do
processo, na medida em que impede que tramitem indefinidamente nas instâncias superiores
uma ação penal que ao fim e ao cabo terá consumido os escassos recursos humanos e financeiros
do Poder Judiciário, mas, com uma sentença de mérito que finalmente reconhece a prescrição
retroativa, não terá alcançado nenhum de seus fins. 

É possível ainda dizer que, em um cenário como esse dos autos, há carência superveniente do
interesse de agir do legitimado ativo, uma vez que, para todos os efeitos, torna-se
absolutamente inócua a continuidade da ação penal. Esse entendimento encontra respaldo na
doutrina penal brasileira. ROGERIO GRECO, por exemplo, esclarece que 

[...] embora sempre haja o interesse-necessidade, às vezes pode faltar ao legitimado ativo o
chamado interesse-utilidade da medida. Embora a jurisdição penal seja sempre necessária à
aplicação de uma pena, pode acontecer que, no caso concreto, sua intervenção já não seja mais
útil, como acontece na hipótese em que, durante o curso da ação penal, embora não tenha
ainda ocorrido a prescrição, levando-se em consideração a pena máxima cominada em abstrato,
tiver ocorrido período suficiente para que, ao final, após a aplicação da pena em concreto, haja
o reconhecimento da prescrição.

Não há dúvida de que, em casos como esse, não há interesse útil algum na continuidade da
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tramitação da ação penal. O obstáculo ao reconhecimento disso reside em uma leitura purista e
isolada dos princípios da legalidade e da indisponibilidade da ação penal, como se fosse possível
compreendê-los divorciados da realidade prática do Estado e dos fins de direito material a que
servem as normas de processo. 

A decisão, por fim e acima de tudo, é benéfica ao réu. Neste caso - como nos que serão
analisados a seguir -, a defesa técnica concorda com a tese do Parquet, pleiteando igualmente o
reconhecimento da prescrição retroativa pela pena em perspectiva. 

Em razão disso, julgo extinta a pretensão punitiva pela prescrição em relação, também, a este
réu. 

3.2 EM RELAÇÃO AO FATO Nº 2

Pelo delito de falsificação de documento público para fins eleitorais, previsto no art. 348 do
Código Eleitoral, foram denunciados os réus HILÁRIO, CIDENEI e JEFFERSON. 

O preceito secundário do tipo penal deste crime previu pena de dois a seis anos de reclusão,
sendo portanto de 12 (doze) anos o prazo prescricional da pretensão punitiva, levando-se em
conta o prazo do art. 109 do Código Penal Brasileiro. 

O Réu HILÁRIO, como já exposto, conta com mais setenta anos de idade, em face do que, em
relação a ele, este prazo deve ser diminuído pela metade, como é sabido. Tal prazo, de seis
anos, transcorreu no dia 22/11/2017, e portanto operou-se a prescrição da pretensão punitiva
pela pena em abstrato. 

Em relação a CIDENEI, é igualmente o caso de acolher o pedido ministerial e da defesa técnica.
Isso porque, conforme já exposto, levando-se em conta a provável pena aplicada, a prescrição
retroativa com base na pena em concreto terá operado na data de prolação da sentença, sendo
possível reconhece-la desde logo, em homenagem aos princípios já mencionados. 

Trata-se de réu primário (fl. 3256), e não se verificam circunstâncias judiciais agravantes. As
circunstâncias do crime são normais à espécie. Ainda que se considere, na segunda fase, a
agravante do art. 61, II, b do Código Penal, não se vislumbra possibilidade alguma de fixação da
pena em patamar que supere os quatro (4) anos.

É esse também o caso do réu JEFFERSON, que igualmente apresenta bons antecedentes criminais
(fl. 3248). 

Frise-se que a personalidade e conduta social de nenhum dos réus foi aferida no curso do
processo. 

Tendo em vista que as penas, em ambos os casos, alcançariam no máximo os quatro anos, temos
o prazo prescricional de oito anos na modalidade retroativa, levando-se em conta a perspectiva
da pena em concreto a ser fixada - prazo que transcorreu em novembro de 2019. 

Isso posto, julgo prescrita a punibilidade de CIDENEI e JEFFERSON em relação a este fato. 

3.3 EM RELAÇÃO AO FATO Nº 3 

Foram denunciados como incursos no crime do art. 350 do Código Eleitoral todos os réus. No caso
de todos os três que ainda respondem pelo crime, imperioso que se acate os pedidos do
Ministério Público e das defesas. 

No caso de Hilário, observa-se desde já a prescrição da pretensão punitiva pela pena em
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abstrato, tendo em vista a idade e o prazo prescricional que, neste caso, é de seis anos, tendo se
esgotado, também, aos 22/11/2017.

Em relação a CIDENEI e JEFFERSON, igualmente impõe-se reconhecer a prescrição. Isso porque o
crime prevê a pena de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, sendo certo que no caso de ambos os
réus a pena seria fixada em patamar inferior a quatro anos, o que se pode afirmar com absoluta
certeza, já que, como visto anteriormente, ambos apresentam bons antecedentes e, além disso,
não se verificou, nos autos, conduta social e personalidade dos réus.

Vislumbra-se, no máximo, a possibilidade de reconhecimento de uma agravante, o que significa,
ainda assim, pena que sequer se aproxima dos quatro anos. 

3.4 EM RELAÇÃO AO FATO Nº 4 

Foi denunciado como incurso no crime do art. 350 do Código Eleitoral o réu JOSÉ SALVADOR
DRUSINA. É o caso, também, de acolher os pedidos da acusação e da defesa, uma vez que aqui
se aplica a mesma fundamentação de 3.3, supra. 

Considerando-se desde logo as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de
diminuição ou aumento de pena, para o crime em comento (que prevê pena de um a cinco anos),
não se admite qualquer cenário em que a pena possa ultrapassar os quatro anos de reclusão,
caso em que se aplicará o prazo prescricional de oito anos para fulminar a pretensão punitiva do
Estado. 

Como esse prazo venceu em novembro de 2019, impõe-se, à luz dos argumentos já defendidos
nesta sentença, o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa, com base na pena virtual
em concreto.

3.5 EM RELAÇÃO AO FATO Nº 5

Tendo em vista que foi extinta a punibilidade do Réu HEROTIDES, deixo de analisar este fato. 

3.6 EM RELAÇÃO AO FATO Nº 6

Foram denunciados os Réus CIDENEI e HILÁRIO pelo crime de falsificação de documento
particular para fins eleitorais, previsto no art. 349 do Código Eleitoral. O preceito secundário do
tipo prevê reclusão de até cinco anos - e pena mínima de um ano, nos termos do art. 284 do
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mesmo diploma legal. 

Impõe-se, igualmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Réu HILÁRIO,
em razão do prazo prescricional reduzido que se aplica por conta de sua avançada idade (art.
115 do Código Penal). Neste caso, o prazo prescricional de seis anos operou em novembro de
2017.

Em relação ao réu CIDENEI, aplica-se a tese de prescrição da pretensão punitiva retroativa pela
possível pena em concreto. Isso porque, da mesma forma como já exposto nos fatos anteriores,
não se observam circunstâncias judiciais, agravantes ou causas de aumento que possam elevar a
pena em patamar que supere os quatro anos, sendo certo que será de oito anos o prazo de
prescrição da pretensão punitiva, lapso que transcorreu em novembro de 2019, sendo de todo
inútil que se prossiga a ação penal, impondo-se o reconhecimento da prescrição. 

3.7 EM RELAÇÃO AO FATO Nº 7

Pelo crime de uso de documento falso insculpido no art. 353 do Código Eleitoral, foram
denunciados os três réus. A pena, que é a mesma cominada ao crime de falsificação, é de um a
cinco anos de reclusão e multa. 

Para HILÁRIO é de se reconhecer, mais uma vez, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em
abstrato, tendo em vista o prazo reduzido de seis anos, que transcorreu em novembro de 2017. 

Em relação aos demais, valendo-se da argumentação já exposta, igualmente impõe-se o
reconhecimento da prescrição retroativa pela pena em concreto, que não será superior a quatro
anos nem para CIDENEI, nem para JEFFERSON DRUSINA, posto que não se vislumbram
circunstâncias judiciais, agravantes ou causas de aumento da pena para tanto. 

3.8 EM RELAÇÃO AO FATO Nº 8

Por fim, pelo crime de uso indevido dos símbolos públicos, tipificado no art. 296, §1º, III e §2º do
Código Penal, foram denunciados os três réus. A pena máxima cominada ao crime é de seis anos,
aumentada da sexta parte em relação aos réus, que exerciam cargo público e, em tese,
prevaleceram-se do cargo para cometer o ilícito. O prazo prescricional em abstrato para esse
crime, portanto, é de doze anos. 

Para HILÁRIO ANDRASCKO, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, em razão do
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prazo reduzido a que o réu faz jus. Os seis anos transcorreram em novembro de 2017. 

Em relação aos demais, não se observa qualquer possibilidade de que a pena exceda quatro
anos, pelo que é possível que desde logo se declare a prescrição retroativa, tendo por base a
pena hipotética em concreto que seria aplicada em sentença condenatória.

Por fim, entendo necessário sublinhar que o reconhecimento da prescrição pela pena em
perspectiva aqui é adotada em acolhimento às teses do Ministério Público e também das defesas,
não se vislumbrando, absolutamente, qualquer prejuízo aos réus que, sem dúvida, poderiam ter
pleiteado antes a análise das provas e um possível decreto absolutório, mas não o fizeram.

Sem dúvidas, o fim do processo desde logo beneficia os acusados em maior medida, ao mesmo
tempo em que se garante o direito fundamental dos indivíduos à duração razoável e à celeridade
no trâmite de processos no âmbito judicial, insculpido no art. 5º, LXXVIII da Constituição da
República. A isso soma-se o inequívoco benefício à coletividade que advém de se dar por
encerrado, assim que possível, processos fadados ao insucesso. 

4. DISPOSITIVO

Isto posto, em relação aos fatos narrados na inicial acusatória: 

1. Com fundamento no art. 107, I do Código Penal, julgo extinta a punibilidade dos réus
HEROTIDES TADEU RIBAS PACHECO e JOSÉ SALVADOR DRUSINA. 

2. Com fundamento no art. 5º, LXXVIII da Constituição da República, bem como nos artigos 109,
110 e 119 do Código Penal, julgo prescrita a pretensão punitiva para os réus HILARIO
ANDRASCHKO, CIDNEI CRISTIAN ALLEBRANDT e JEFFERSON DRUSINA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Palmas, data da assinatura eletrônica.

Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna
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Juiz Eleitoral


