
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
REVISÃO CRIMINAL (Processo nº 0101498-05.2010.815.0000)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
REQUERENTE : Lucivaldo Vaz Henrique
ADVOGADO : Josedeo Saraiva de Souza
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REVISÃO  CRIMINAL.  Crime  de  responsabilidade  impróprio.
Art.  1°,  I,  do  DL  201/67.  Pena  privativa  de  liberdade.
Prescrição. Pena de inabilitação. Acessoriedade. Extinção da
punibilidade. Alcance. Pretensão julgada procedente.

- A inabilitação, prevista no §2° do art. 1° do DL 201/67, é pena
acessória  e,  desta  forma,  deve  seguir  a  mesma  sorte  da
reprimenda principal. Ademais, a sua execução só tem início
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que,
diante da prescrição já decretada, queda-se prejudicado, tendo
em vista a extinção da punibilidade;

-  Ao tempo da decisão revidenda não havia,  no âmbito dos
tribunais  superiores,  divergência  jurisprudencial  acerca  da
subsistência da pena de inabilitação, diante da prescrição da
pena privativa de liberdade, não sendo o caso, assim, de se
aplicar o enunciado de súmula n. 3431 do STF;

-  Pretensão revisional julgada procedente.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA o Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, à unanimidade, em julgar procedente o pedido revisional, nos termos do voto do
Relator e em desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

1Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  revisão  criminal,  com pedido  de  liminar,  ajuizada  por
Lucivaldo Vaz Henrique, com base no art. 621, I2, do CPP, em face do acórdão lavrado
no julgamento do  habeas corpus  n.  024.2010.000365-6/001,  que manteve a sentença,
proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Monteiro, no capítulo em
que, nos termos do §2°3 do art. 1° do DL n. 201/67, declarou a sua inabilitação, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação,
a contar do trânsito em julgado da condenação pela prática do crime previsto no art. 1°, I 4,
do DL n. 201/67.

O  autor  ainda  foi  condenado  a  uma  pena  de  02  (dois)  anos  de
reclusão,  em regime inicial  aberto,  que foi  substituída por  duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidades ou estabelecimentos
a serem indicados pelo Juízo das Execuções, mais prestação pecuniária, fixada no valor
de 05 (cinco)  salários-mínimos,  a  ser  revertida  em benefício  de instituição pública  ou
privada com destinação social, igualmente a ser indicada pelo Juízo das Execuções (fs.
49/60).

Compulsando  os  autos,  observa-se  que  a  denúncia  imputou  ao
requerente a suposta prática de vários fatos delitivos, dos quais só foi condenado por um,
consistente no desvio de verbas públicas, em proveito alheio, enquanto exercia o cargo de
Prefeito  do  Município  de  Zabelê.  Consta  que  tais  recursos  foram  utilizados  para  o
pagamento mensal de contas de telefone do escritório do contador daquela edilidade, feito
ao  longo  do  ano  de  1997,  no  valor  mensal  de  aproximadamente  R$150,00  (cento  e
cinquenta reais) (fs. 26 e 55/57).

Em sua inicial,  alega,  em síntese,  que a prescrição da pretensão
punitiva da pena privativa de liberdade, reconhecida por este Tribunal de Justiça (TJPB)
ao julgar  habeas corpus impetrado em seu favor, deveria alcançar também a pena de
inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo
ou de nomeação. Para tanto, cita vários precedentes que entende favoráveis à sua tese.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, suspendendo-se os
efeitos desta condenação até o ulterior julgamento da presente ação revisional. No mérito,
pugna pela rescisão da sentença condenatória e do acórdão, no capítulo específico da
dosimetria,  a fim de que, em juízo revisório,  seja extinta a punibilidade da sanção de
inabilitação em decorrência da prescrição retroativa da pena privativa de liberdade (fs.
02/21).

Juntou os documentos de fs. 22/104.

2Art. 621.  A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
3§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a
inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação,
sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.
4Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

2/10
RC_01014980520108150000_06



A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da revisão
criminal, sob o argumento de que a virada da jurisprudência acerca da aplicação do citado
§2° do art. 1° do DL n. 201/67, apontada pelo autor, só teria ocorrido após o julgamento
do habes corpus pelo TJPB, o que não configuraria contrariedade a texto expresso de lei,
como dispõe o art. 621, I, do CPP (fs. 120/124).

Liminar deferida às fs. 133/140.

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior  (Relator).

I – DO MÉRITO

Em  que  pese  o  entendimento  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça,
expresso no citado parecer, o pedido deve ser conhecido e julgado procedente.

De início, cumpre registrar que o promovente observou o que dispõe
o §1°5 do art. 625 do CPP, tendo juntado a certidão de trânsito em julgado à f. 61, bem
como habilitado causídico através de instrumento de mandato,  conferindo-lhe poderes
especiais para o ajuizamento do feito (fs. 115/116).

Satisfeitos os seus requisitos, conheço do pedido revisional.

Manuseando  os  autos,  verifica-se  que  a  sentença  transitou  em
julgado no dia 10/05/13 (f. 61).

Posteriormente,  foi  impetrado  habeas  corpus em  favor  do
demandante, em cujo julgamento, datado de 18/07/13 (f. 76), a Câmara Criminal deste
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  decidiu  pela  extinção  da  punibilidade  em decorrência  do
reconhecimento  da  prescrição  retroativa.  Todavia,  embora  não  tenha  sido  objeto  de
impugnação, conforme restou expressamente consignado no voto do eminente relator, o
Exmo. Desembargador João Benedito da Silva, os efeitos da inabilitação para o exercício
de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, foram mantidos.

Logo,  conquanto  não  tenha  sido  impugnado  especificamente  na
ação de  habeas corpus, o fato é que a Câmara Criminal enfrentou a matéria e, assim,
manteve a sentença neste capítulo específico, referente à citada pena de inabilitação, de
maneira que a presente revisão criminal visa desconstituir o citado acórdão, bem como o
próprio édito condenatório.

Feito este registro, passa-se ao enfrentamento da causa.

É  fato  que,  há  algum  tempo  atrás,  a  jurisprudência  dominante
entendia que a pena de inabilitação era autônoma e, desta forma, devia observar prazo
prescricional próprio, de maneira que não se vinculava à sanção corporal.

5§1o  O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e
com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.
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Todavia, consultando a jurisprudência sobre a questão, observa-se
que, mesmo antes do julgamento do mencionado habeas corpus, ocorrido em 18/07/13 (f.
76), o entendimento dos tribunais superiores já vinha se firmando, de maneira majoritária,
no  sentido  de  que  a  extinção  da  punibilidade  da  pena  privativa  de  liberdade,  pela
prescrição, também alcança a sanção de inabilitação.

Para chegar a esta conclusão, os tribunais superiores se basearam
no fato de que a inabilitação é pena acessória e, desta forma, deve seguir a mesma sorte
da  reprimenda  principal.  Ademais,  a  sua  execução  só  tem início  após  o  trânsito  em
julgado  da  sentença  condenatória,  o  que,  diante  da  prescrição  decretada,  queda-se
prejudicado, tendo em vista a extinção da punibilidade.

Neste sentido, eis precedente do STF, datado de 20/11/12:

HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR –
IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”,
da  Constituição  Federal,  contra  decisão,  proferida  em  processo
revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem,
cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do
substitutivo  do  habeas  corpus.  PRESCRIÇÃO –  OCORRÊNCIA –
CONCESSÃO  DA  ORDEM  DE  OFÍCIO.  Uma  vez  verificada  a
prescrição da pretensão punitiva do Estado presente o crime a
desaguar no cerceio da liberdade de ir  e vir  e na inabilitação
para  o  exercício  de  cargo  ou  função  pública,  impõe-se  a
concessão da ordem de ofício6. (grifo nosso)

Extrai-se do voto:

A ordem, no entanto, deve ser implementada no que diz respeito à
inabilitação para o exercício de cargo ou função pública. No caso, há
de observar-se  que o  fenômeno decorreu  do processo-crime,
como  consequência  da  condenação  à  pena  restritiva  da
liberdade. 
Consoante dispõe o § 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27
de  fevereiro  de  1967,  é  necessário,  presente  a  mencionada
inabilitação,  o  trânsito  em  julgado  do  pronunciamento
condenatório, sob pena de assentar-se precocemente a culpa.
(grifo nosso)

No STJ, ao tempo do julgamento do referido  habeas  (18/07/13), o
entendimento majoritário era justamente no sentido de que a prescrição da pena privativa
de liberdade fulminava a sanção de inabilitação.

Nesta linha, inclusive, há várias decisões monocráticas, proferidas

6(HC 106962, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em  20/11/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 03-12-2012 PUBLIC 04-12-2012)
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com base nos arts. 544, §4°, II, “c”7, c/c 557, §1°8, do CPC, evidenciando-se, assim, a
pacificação do tema no âmbito do STJ.

A propósito, tem-se uma decisão monocrática, proferida pela Exma.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura em 15/03/13. Neste provimento, Sua Exa. cita
precedente datado de 09/02/10 (REsp 758.454/PR), que configurou o leading case a partir
do qual a jurisprudência da Sexta Turma do STJ firmou posicionamento no sentido de que
a prescrição da reprimenda corporal também alcançava a pena de inabilitação, in verbis: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.  INTERPRETAÇÃO DO ART.  1º,  §
2º, DO DEC.-LEI Nº 201/67. CRIME PRATICADO POR PREFEITO.
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.  MANUTENÇÃO DA SANÇÃO
TRAZIDA  NO  ART.  1º,  §  2º,  DO  DEC.-LEI  Nº  201/67.
INABILITAÇÃO  PARA  EXERCÍCIO  DE  CARGO  OU  FUNÇÃO
PÚBLICA.  INSUBSISTÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO
DEFINITIVA.  PRESSUPOSTO  LEGAL. AGRAVO  A QUE  SE  DÁ
PROVIMENTO  PARA  DAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
[…]
É o relatório.
Compulsando  os  autos,  verifico  que  o  recorrente,  ex-Prefeito,  foi
condenado, como incurso no artigo 1º, inciso VII, do Decreto-Lei nº
201/67, à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, tendo sido
a reprimenda substituída pelo pagamento de multa fixada no valor de
40 dias-multa, à razão de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos
fatos, além de ter sido decretada a sua a inabilitação, pelo prazo de 5
anos,  para  o exercício  de cargo ou função pública,  eletivo  ou de
nomeação,  sem  prejuízo  da  reparação  civil  do  dano  causado  ao
patrimônio público ou particular. (fls. 225/231).
Por sua vez, o Tribunal de origem, ao apreciar recurso de apelação
interposto pela Defesa, deu parcial provimento ao pleito, e decretou a
extinção da punibilidade quanto à infração penal prevista no artigo 1º,
inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/67, ante o implemento da prescrição
da  pretensão  punitiva  em  sua  modalidade  retroativa,  mantendo
íntegra,  entretanto,  a pena de inabilitação para o exercício de

7Art. 544.  Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo nos próprios autos,
no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.322, de 2010)
[…]
§ 4o  No Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do agravo obedecerá ao
disposto no respectivo regimento interno, podendo o relator:  (Redação dada pela Lei nº 12.322, de 2010)
[…]
II - conhecer do agravo para: (incluído pela Lei nº 12.322, de 2010)
[...]
c) dar provimento ao recurso, se o acórdão recorrido estiver em confronto com súmula ou jurisprudência
dominante no tribunal. (incluído pela Lei nº 12.322, de 2010)
8Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998)
§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. (Incluído
pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998)
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cargo  ou  função  pública  pelo  período  de  5  anos,  ao
entendimento de que se trata de sanção autônoma, que possui
prazo prescricional diverso (12 anos), ainda não implementado
na ocasião.
Insurge-se,  assim,  o  recorrente  contra  a  manutenção  da  pena de
inabilitação  para  exercício  de  função  pública,  diante  do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativa à pena
privativa de liberdade.
Entendo, dessarte, assistir razão ao recorrente.
Com  efeito,  esta  Sexta  Turma,  modificando  entendimento
reiteradamente esposado por este Superior Tribunal de Justiça,
firmou, no julgamento do Recurso Especial nº 758.454/PR, nova
diretriz jurisprudencial, à qual passo a me filiar. 
Ao ensejo, confira-se a amenta do referido julgado:
RECURSO  ESPECIAL.  INTEMPESTIVIDADE  REJEITADA.
RECURSO  MINISTERIAL  INTERPOSTO  NO  ÚLTIMO  DIA  DO
PRAZO.  DECRETO-LEI  201/67.  INABILITAÇÃO  AUTOMÁTICA
PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. TEXTO EDITADO HÁ
42  ANOS,  QUANDO  O  BRASIL  SE  SUBMETIA A  REGIME  DE
EXCEÇÃO.  TODA  DECISÃO  DEVE  SER  FUNDAMENTADA.
REFORMA DA PARTE  GERAL  DO  CÓDIGO  PENAL  EM  1984.
EXTINÇÃO DAS PENAS ACESSÓRIAS. A ESPÉCIE SE REGULA
AGORA  PELO  ART.  92,  I,  "a",  DO  CÓDIGO  PENAL.  A
DECRETAÇÃO  DA  PERDA  DE  CARGO  OU  FUNÇÃO  NÃO
GUARDA  NATUREZA  RETRIBUTIVA,  MAS,  SIM,  PREVENTIVA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1.  Recurso ministerial  interposto no último dia do prazo,  pelo que
merece ser conhecido.
2. Prefeito condenado a três meses de detenção, incurso nas penas
do art. 1º, XIV, do Decreto-lei nº 201/07, mas reconhecida a extinção
da  punibilidade  pela  espécie,  por  força  do  reconhecimento  da
prescrição da pretensão punitiva.
3. Rejeita-se a tese de que se deveria impor a inabilitação para o
exercício de cargo ou função pública,  porquanto a espécie,  nesse
tema, não mais se regula pelo Decreto-lei 201/67, mas, pelo atual
artigo  92,  I,  "a",  do  Código  Penal,  mais  benigno  e,  portanto,
retroagindo, para alcançar situações pretéritas.
4. Imposta a pena de 3 meses de detenção e declarada extinta a
punibilidade  do crime,  não  cabe  a  decretação  de  inabilitação
para o exercício de cargo ou função pública.
5. Rejeitada a matéria preliminar, no mérito, nega-se provimento ao
recurso.
(REsp  758.454/PR,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS
MOURA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  CELSO  LIMONGI
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),  SEXTA TURMA,
julgado em 09/02/2010, DJe 07/06/2010).
[...]
Contudo,  de  uma  nova  leitura  do  artigo  1º,  parágrafo  2º,  do
Decreto-Lei  201/67,  penso  não  ser  possível  sustentar  a
existência  autônoma  da  pena  de  perda  do  cargo  e  de
inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo
ou  função  pública,  eletivo  ou  de  nomeação.  Com  efeito,  a
redação  da  norma  é  clara  ao  afirmar  que  é  a  condenação
definitiva  que  acarreta  referidos  efeitos.  Assim,  fulminada  a
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condenação,  haja  vista  o  reconhecimento  da  prescrição,  não
vislumbro outra sorte para os efeitos decorrentes dela. 
Por oportuno, transcrevo a norma em análise:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal,
sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
(...).
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos
neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo
de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo
ou  de  nomeação,  sem  prejuízo  da  reparação  civil  do  dano
causado ao patrimônio público ou particular.

Trago, ainda, à baila, haja vista a magistral lição do eminente ministro
Celso  Limongi,  seu  voto  vencedor,  proferido  no  julgamento  do
Recurso Especial nº 758.454/PR, na parte que trata da necessidade
de condenação definitiva para aplicação dos efeitos do parágrafo 2º
do artigo 1º do mencionado Decreto-Lei, in verbis: 

A  tudo  isso  acresce  que  a  sentença  que  declara  extinta  a
punibilidade  pelo  decurso  do  tempo  e  reconhece  a  prescrição
retroativa, reveste-se de natureza declaratória e não é definitiva,
porque, ao fim, não impôs condenação alguma. E tanto é assim,
que  não  cabe  aos  réus  recurso  de  apelação,  por  lhes  faltar
legítimo  interesse  recursal,  ausente  o  pressuposto  dos
pressupostos,  que  é  a  sucumbência.  Nesses  termos,  voto
brilhante do Ministro Felix Fischer, cuja ementa transcrevo:
PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.
RECURSO  PREJUDICADO.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.
ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Tendo sido
fixada  a  pena  concreta  em  período  inferior  a  um  ano,  com  o
transcurso  do  lapso  temporal  superior  a  dois  anos  entre  a  r.
sentença condenatória  e  o julgamento  do presente  recurso,  há
que  se  reconhecer  a  prescrição  in  casu.  Recurso  especial
prejudicado, em virtude da extinção da punibilidade pelo advento
da prescrição,  com fundamento nos arts.  109,  V e 110,  §1º  do
Código  Penal.  REsp  737603/SP,  Relator  Ministro  FELIX
FISCHER, Data da Publicação/Fonte DJ 19/12/2005 p. 466.
Ora, sem condenação penal, não há como impor, com a vênia
devida, o efeito de perda de cargo, trazendo à colação lição
de  Ricardo  Teixeira  Lemos,  segundo  a  qual  "A prescrição
retroativa,  como  sabemos  apaga  tudo,  fica  apenas  a
possibilidade  por  ação  própria  de  discutir  no  cível
indenização, mas a vítima sequer tem título de crédito judicial
para  executar".  Cf.  "Prescrição  Penal,  retroativa  e
antecipada", pág. 216.
E ainda observa o mesmo autor que o Decreto-lei nº 201/67, em
lugar  nenhum,  consigna  prazos  prescricionais  para  os  efeitos
secundários distintos dos estabelecidos no Código Penal,  razão
pela qual, conforme o artigo 12 do Código Penal, prevalecem os
prazos prescricionais neste último previstos. Diferente seria se a
lei especial os previsse. Cf. pág. 217.

Assim, entendo que a literalidade da norma não deixa espaço
para a manutenção apenas da pena de inabilitação, pelo prazo
de  cinco anos,  para  o  exercício  de  cargo  ou função  pública,
eletivo  ou  de  nomeação,  acaso  reconhecida  a  prescrição  da
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pena privativa de liberdade. De fato, ainda que seja considerada
como "pena  autônoma",  com lapso  prescricional  diverso,  ela
pressupõe a existência de condenação definitiva,  sem a qual,
diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
não se verifica a causa legal necessária à sua manutenção.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo, para dar provimento
ao recurso especial,  a  fim de reconhecer o aventado dissídio
jurisprudencial, e por conseguinte, arredar os efeitos trazidos no
§2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67, haja vista a prescrição
da pretensão punitiva estatal relativa ao delito previsto no inciso
VII do artigo 1º do mesmo Diploma.
Publique-se.
Brasília, 15 de março de 2013.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora9 (grifo nosso)

No mesmo sentido,  citam-se  os  seguintes  precedentes:  AgRg no
REsp 814.145/PE, julgado em 04/09/2012,  e  AgRg no AREsp 89.330/CE,  julgado em
02/04/2013.

O TJPB também já se pronunciou neste mesmo sentido, conforme
se verifica da ementa do acórdão abaixo transcrito, julgado em 12/11/13, a saber: 

PENAL. Apelação criminal.  Crime de responsabilidade.  Ex-prefeito.
Contas rejeitadas pelo TCE. Procedimento administrativo. Dispensa
irregular de licitação (art.  89 da Lei nº 8.666⁄1993. Crime de mera
conduta.  Materialidade  e  autoria.  Comprovação.  Condenação
mantida. Crimes de responsabilidade. Inexecução de lei federal (art.
1º,  XIV,  do Dec.  Lei  nº  201/67).  Pagamento de salário  inferior  ao
mínimo  (art.  7º,  IV,  da  CF/88).  Despesas  com  pessoal  acima  do
permitido  pela  LRF.  Condenação  mantida.  Dosimetria  da  pena.
Fundamentação  genérica.  Redimensionamento  da  pena-base.
Prescrição  da  pretensão  punitiva.  Reconhecimento  de  ofício.
Extinção  da  pena  corpórea.  Pena  de  inabilitação.  Sanção
alcançada pela prescrição. Provimento parcial.
_ O delito descrito no art. 89 da Lei nº 8.666/93 trata-se de crime de
mera  conduta,  bastando  apenas  a  dispensa  irregular  da  licitação
para configurar a tipicidade penal.
_ Ocorre o crime de responsabilidade quando o réu nega execução a
lei federal, pagando salário inferior ao mínimo (art. 7º, IV, da CF/88 e
excedendo nas despesas com pessoal (art. 20, II, b, da LRF).
_ A pena-base deve ser redimensionada quando a fundamentação é
genérica sem apontar nos autos os motivos de sua decisão.
_ Verificando-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do
Estado, deve-se reconhecê-la, de ofício, por se tratar de matéria de
ordem pública.
_ A prescrição alcança a pena de inabilitação prevista no § 2º do
art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, tendo em vista que esta somente

9AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 89.330 - CE (2011/0292634-0) 
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE  : JOÃO MATEUS FILHO
ADVOGADO : TIBÉRIO CAVALCANTE E OUTRO(S)
AGRAVADO   : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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aplica-se após o trânsito em julgado da condenação, que não
ocorrerá em razão da prescrição.
_ Provimento parcial10. (grifo nosso)

Finda, portanto, que, ao tempo do julgamento do habeas corpus que
manteve os efeitos da sentença condenatória, a interpretação acerca da subsistência da
pena de inabilitação,  diante da prescrição da reprimenda corporal,  não era objeto de
divergência no âmbito dos tribunais superiores, não sendo o caso, assim, de se aplicar o
enunciado de súmula n. 34311 do STF.

Conclui-se,  ao  cabo,  que  a  manutenção  dos  efeitos  da  pena  de
inabilitação,  diante  da  prescrição  em relação  à  pena  privativa  de  liberdade,  contraria
frontalmente o disposto no art. 107, IV12, do CP c/c art. 1°, §2°, do DL 201/67.

II – DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  confirmando-se  a  liminar  já  deferida,  julgo
procedente o pedido, no juízo revidendo, para rescindir o acórdão proferido no habeas
corpus  de  n.  024.2010.000365-6/001  (fs.  73/76),  exclusivamente  no  capítulo  em  que
manteve a pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de
nomeação, prevista no art. 1°, §2° do DL n. 201/67, por força da flagrante violação à literal
disposição de lei (arts.  107, IV13, do CP c/c 1°, §2°, do DL 201/67); e, no juízo revisório,
julgo-o procedente a fim de, na esteira do que já foi decidido no acórdão do  habeas
corpus n. 024.2010.000365-6/001 (fs. 73/76), decretar a extinção da punibilidade também
quanto  à  pena  de  inabilitação  cominada  na  sentença  proferida  no  processo  n.
024.2010.000.365-6 (fs. 49/60).

É o voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto  para  a  composição  de  quorum,  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Vice-Presidente,
no exercício da Presidência.  Relator: Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Silvio
Ramalho Júnior.  Revisor: Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira
Filho. Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio,  Carlos Martins Beltrão Filho,  Leandro dos Santos,  José Auréilio da
Cruz, Marcos Cavalcanti de Albuquerque, João Alves da Silva e José Ricardo Porto. Impedido o
Excelentíssimo Senhor Desembargador João Benedito da Silva. Ausentes, justificadamente, os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Márcio Murilo da Cunha Ramos
(Corregedor-Geral de Justiça), Saulo Henriques de Sá e Benevides, Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira e Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

10 Apelação Criminal n. 0001513-62.2009.815.0141
11 Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
12Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…]
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
13Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…]
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
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Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Raimundo
de Lima, Subprocurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier de
Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 03 de
dezembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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