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A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  N.º 0001693-24.2007.815.0311 – 1ª Vara
de Princesa Izabel/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
EMBARGANTE:  José  Sidney  Oliveira  (Adv.  Edward  Johnson  Gonçalves  de
Abrantes – OAB/PB 10.827)
EMBARGADO: Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  COM  EFEITOS
MODIFICATIVOS.  DECRETO  201/67.
COMPROVAÇÃO  DAS  IRREGULARIDADES.
CONDENAÇÃO. APELO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
MANUTENÇÃO  DA  PENA  DE  INABILITAÇÃO.
EMBARGOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE À PENA
DE INABILITAÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE.

Preconiza  a  legislação  acerca  dos  Embargos
Declaratórios  que estes  visam sanar  ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão existentes em
acórdão,  podendo  gerar,  inclusive,  efeitos
modificativos  quando  necessário.  Logo,  ausentes
quaisquer dessas hipóteses, impõe-se rejeitá-los.

No entanto, havendo novo entendimento pacificado
pelos tribunais superiores, cuja tese beneficia o réu,
pode  ser  reconhecido  de  ofício  a  incidência  da
prescrição,  também,  no  tocante  a  pena  de
inabilitação, de modo a tornar extinta a punibilidade
do agente, em sua totalidade.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  em  REJEITAR os  presentes  embargos
declaratórios,  com  efeitos  modificativos,  e  declarar  de  ofício  extinta  a
punibilidade do agente ante a incidência da prescrição, em relação também à
pena de inabilitação, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por  JOSÉ
SIDNEY OLIVEIRA, denunciado e condenado como incurso nas sanções do art.
1º, §2º do Decreto Lei 201/67, sendo mantida a pena de inabilitação, pelo prazo
de cinco anos, para exercício de cargo ou função pública, mesmo que as penas
concretas tenham sido atingidas pela prescrição, nos termos do Acórdão de fls.
454/459.

Inconformado,  opôs  os  presentes  Embargos  de  Declaração
(fls. 505/525), alegando “omissão essencial ao deslinde do feito, concernente na
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ausência de motivação na aplicação da pena de inabilitação” (fl. 506), além do
fim de prequestionar.

Aduz,  em suas razões,  que nos termos do art.  118 do CP,
torna-se  inadmissível  que  subsista,  na  hipótese  da  própria  pena  privativa  de
liberdade  ter  sido  atingida  pela  prescrição,  a  pena  restritiva  de  direito,  por
entender que esta é acessória daquela e, como o tribunal reconheceu a prescrição
das mais graves, não poderia manter a mais leve, ofendendo a norma vigente,
bem como as mais recentes jurisprudencias de nosso país.

Com isso, requer sanar a omissão alegada, por entender que
não restou enfrentada a tese defensiva corretamente, para que sejam acolhidos,
emprestando-lhes  efeito  modificativo,  e  reformar  a  decisão  que  manteve  a
condenação  do  embargante  apenas  na  pena  restritiva  de  direitos,
consubstanciada na inabilitação para o exercício do cargo ou função pública e,
consequentemente,  reconhecer,  também,  a  extinção  da  punibilidade  pela
prescrição a esta.

Instada  a  se  pronunciar  no  feito,  a  douta  Procuradoria  de
Justiça  opinou  pelo  acolhimento  dos  embargos  a  fim  de  declarar  extinta  a
punibilidade  do  agente,  também,  no  tocante  a  pena  de  inabilitação  para  o
exercício do cargo ou função pública (fls. 602/605).

É o breve relatório.

VOTO:

Conheço  dos  embargos,  por  estarem  presentes  os  seus
pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, uma vez que a
intimação se deu através do DJE/PB do 02/10/2014 e estes foram opostos no dia
06/10/2014, conforme chancela constante no rosto da petição de fls. 505/525,
portanto, dentro do prazo legal.

Pretende  o  embargante,  aplicar  efeitos  modificativos  aos
presentes  Embargos  Declaratórios,  para  modificar  o  Acórdão de  fls.  454/459,
apenas no tocante a não incidência da prescrição à pena de inabilitação.

Argumenta o recorrente que a prescrição deve atingir a pena
como um todo, e não apenas as mais graves e excluir  a de inabilitação, que
entende ser mais branda.

É  certo  que  na  decisão  atacada  inexiste  qualquer  das
hipóteses previstas no CPP, no entanto, é importante perceber que a decisão ora
atacada, atualmente, vem confrontando aos novos pensamentos firmados pelos
Tribunais Superiores, assim como a esta Colenda Câmara Criminal.

De  forma  que  é  viável  o  manejo  dos  presentes  Embargos
Declaratórios  com efeitos  modificativos,  para  reparar  o  erro  aqui  perpetrado,
sobretudo, quando nesta Corte de Justiça já há entendimento firmado sobre tal
matéria.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a atual posição é no
sentido de que  a sanção de perda do cargo público e a de inabilitação, para o
exercício  de  cargo  ou  função  pública,  são  meros  efeitos  acessórios  da
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condenação, prescrevendo juntamente com a punição corporal.

Portanto, tendo esta sido atingida pela prescrição da pretensão
punitiva, consequentemente, todos os efeitos acessórios advindos da condenação
serão  atingidos  pelo  instituto  da  prescrição,  como  se  pode  ver  das  recentes
decisões  daquela  Corte  de  Justiça,  seguida  por  diversos  Tribunais  de  Justiça,
inclusive, o da Paraíba. Senão vejamos:

PROCESSO PENAL. PREFEITO. DELITO DO ART. 1º, VI,
DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. PRESCRIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  COM  A  CONSEQUENTE
EXTINÇÃO  DAS  PENAS  ACESSÓRIAS  DE  PERDA  DO
CARGO  E  DE  INABILITAÇÃO  PARA  O  EXERCÍCIO  DE
FUNÇÃO  OU  CARGO  PÚBLICO.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.  1.  A  decisão  agravada  está  na  mais
absoluta consonância com a jurisprudência desta Corte,
firmada no sentido de que a sanção de perda do cargo
público e a de inabilitação para o exercício de cargo ou
função  pública  são  meros  efeitos  acessórios  da
condenação,  prescrevendo  juntamente  com  a  punição
corporal. 2. Assim, a decisão deve ser mantida intacta
pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental
improvido.  (AgRg  no AREsp  277.372/RN,  Rel.  Ministro
WALTER  DE  ALMEIDA  GUILHERME  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO TJ/SP),  QUINTA  TURMA,  julgado  em
18/11/2014, DJe 26/11/2014).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1º DO
DECRETO-LEI  N.  201/67.  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA  QUANTO À  PENA  PRIVATIVA.  INABILITAÇÃO
PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA.
SANÇÃO  ACESSÓRIA.  ANÁLISE  DE  DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO 1. A pena de perda
de  inabilitação  para  o  exercício  de  cargo  ou  função
pública, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de 5 anos,
tem  a  sua  aplicação  condicionada  à  condenação
definitiva pela prática de crime previsto no Decreto-lei n.
201/67, circunstância que revela o seu caráter acessório.
Precedentes.  2.  Desse  modo,  extinta  a  pretensão
punitiva  estatal  em  relação  à  sanção  privativa  de
liberdade,  devem  ter  o  mesmo  destino  as  penas
previstas no § 2º do art. 1º do referido diploma legal. 3.
Não  cabe  a  esta  Corte  Superior  examinar  suposta
violação  a  regra  constitucional,  sequer  para  efeito  de
prequestionamento,  sob  pena  de  usurpação  da
competência da Corte Suprema. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.  (AgRg no REsp 1294572/PB,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
04/09/2014, DJe 10/09/2014).
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PENAL.  Apelação  Criminal.  Crime  de  responsabilidade
impróprio.  Ex-Prefeito.  Nomeação,  admissão  e/ou
designação  de  servidor,  contra  expressa  disposição  de
lei. Sentença condenatória com trânsito em julgado para
a  acusação.  Prescrição  retroativa.  Extinção  da
punibilidade.  Apelação  provida.  Verificado  o  transcurso
do prazo prescricional entre a data da consumação do
delito  e  o  recebimento  da  denúncia,  com trânsito  em
julgado  para  a  acusação,  impõe-se  a  decretação  da
extinção da punibilidade em face da materialização da
prescrição  retroativa.  Apelação  provida.  (TJ/PB  -  AC
0000593-70.2009.815.0341  –  Relator:  Dr.  Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado), Câmara
Criminal, julgado em 02/10/2014).

REVISÃO  CRIMINAL  DE  ACÓRDÃO.  Crime  de
responsabilidade de prefeito. Art. 1º, inc. I do Decreto-
Lei nº 201/1967. Condenação. Extinção da punibilidade,
pela  prescrição,  reconhecida  com  relação  à  pena
privativa  de  liberdade  no  julgamento  do  recurso  de
apelação.  Pedido  de  reconhecimento  da  prescrição  da
pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função
pública  nos termos do art.  118 do CP.  Conhecimento.
Acolhimento.  Mero  efeito  acessório  da  condenação.
Impossibilidade  de  subsistência  da  pena  acessória  de
inabilitação.  Jurisprudência  atual  do  Supremo  Tribunal
Federal, Superior Tribunal de justiça e Superior Tribunal
eleitoral.  Ação  julgada  procedente  para  determinar  a
extinção  da punibilidade do requerente  com relação  à
pena acessória de inabilitação prevista no art. 1º, § 2º
do  Decreto-Lei  nº  201/1967.  (TJPR;  Rec.  1235515-0;
São  João  do  Ivaí;  Primeira  Câmara  Criminal  em
Composição Integral; Rel. Juiz Conv. Benjamim Acacio de
Moura e Costa; DJPR 12/11/2014; Pág. 584).

Nesse  ponto,  entendo  que  a  decisão  combatida  deve  ser
reformada, apenas no tocante a extensão dos efeitos da prescrição, que devem
atingir toda a pena. 

Apesar  de, à época do julgamento do Acórdão guerreado o
atual entendimento não era o majoritário,  vigorando aquele em que as penas
eram distintas e com marcos diversos, sendo viável a permanência da inabilitação
naquelas situações, agora é importante reconhecer que, até a Colenda Câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça já mudou seu posicionamento a esse
respeito,  de modo que acolho o pleito  do embargante,  como forma de evitar
prejuízo  ao  réu,  tendo de ingressar  com outras  medida para ver  aplicada tal
incidência.

Superado esse equívoco, ressalto que a matéria anteriormente
submetida  à  cognição  da  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado  da  Paraíba  foi  profundamente  analisada  e  dissecada,  não  havendo
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qualquer omissão, quer na parte decisória, quer na fundamentação do venerando
acórdão.

Ante o exposto, Ante todo o exposto, REJEITO os presentes
embargos  declaratórios,  com  efeitos  modificativos,  e  declaro  de  ofício
extinta a punibilidade do agente ante a incidência da prescrição, em relação
também à pena de inabilitação, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de
Justiça.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente,  em  exercício,  da
Câmara  Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  CARLOS  MARTINS  BELTRÃO  FILHO,  Relator,  e  Wolfram  da
Cunha Ramos (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Joás de
Brito Pereira Filho). 

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
04 (quatro) dias do mês de Dezembro do ano de 2014.

João Pessoa, 09 de Dezembro de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR


