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EX-PREFEITO MUNICIPAL. DENÚNCIA. CRIME
DO  ART.  1º  DO  DECRETO-LEI  Nº  201/67.
CONTRATAÇÃO  ILEGAL  DE  SERVIDORES.
PROVA.  CONDENAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO
PRETENDIDA.  AUSÊNCIA  DE  DOLO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
APLICAÇÃO  DA  PENA.  ERRO  DOSIMETRIA.
DECOTE  AGRAVANTE.   NECESSIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

-  Se  restou  provado  que  o  Prefeito  Municipal
contratou  centenas  de  servidores,  sem
observância  à  Lei  Municipal  regulardora  da
matéria  e à transitoriedade da necessidade das
contratações  e  a  excepcionalidade  do  interesse
público a  justificá-las,  de  se manter  a  sentença
que lhe imputou a prática dos crimes do artigo 1º,
inciso XIII do Decreto-lei nº 201/67.

-  Incabível  o  reconhecimento  da  agravante
prevista no art. 61 , inciso II , alínea g , do Código
Penal, posto ser a violação de dever inerente ao
cargo uma elementar do tipo.

Vistos, relatados e discutidos os autos identificados acima; 

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA  REDIMENSIONAR  A  PENA  REDUZINDO  PARA  01(UM)  ANO  E
04(QUATRO) MESES, COM CONVERSÃO PARA SERVIÇO A COMUNIDADE
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PELO MESMO PERÍODO A CRITÉRIO DO JUIZ DA EXECUÇÃO E PENA
PECUNIÁRIA DE 48(QUARENTA E OITO) MIL REAIS,  NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR. 

R E L A T Ó R I O

O  Subprocurador-Geral  de  Justiça  deste  Estado ofereceu

denúncia contra  José Francisco Regis – à época  Prefeito do Município de

Cabedelo-PB, dando-o como incurso nas sanções do art. 1º, inciso XIII, do

Decreto Lei nº 201/67 c/c o art. 71 do Código Penal.

Narra  a  denúncia  que  o  acusado  teria  admitido  servidores

públicos contra expressa disposição de lei, nos seguintes termos: 

[…]  Apurou-se  que,  nos  exercícios  administrativo-
financeiros  de  2006,  2007,  2008,  2009  e  2010,  no
exercício  do  cargo  de  Prefeito  do  Município  de
Cabedelo-PB, o ora denunciado, ciente da ilicitude e
das consequências de sua conduta, sem justificativa
válida e agindo com a inequívoca intenção de burlar as
normas  dispostas  no  art.  37,  incisos  II  e  IX  da
Constituição Federal, e artigos 3º,  caput,  e parágrafo
único;  e  art.  12,  inciso  II,  todos  da  Lei  Municipal
(Cabedelo-PB)  nº  1.011/2001,  e  assim,  evitar  a  via
normal  de  acesso  aos  cargos  e  funções  públicas,
admitiu  pessoal  para  exercer  funções  na
Administração  Pública  Municipal  sob  o  pálio  de
supostas  –  na  verdade,  inexistentes  –  situações  de
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público,  fazendo-o  sistemática  e  reiteradamente,
inclusive com extrapolação do limite temporal máximo
da  contratação  estabelecido  pelas  citadas  normas
legais municipais.

Com efeito,  no  âmbito  da  Administração  Pública  de
Cabedelo-PB, por força dos dispositivos legais citados,
as  contratações  de  pessoal,  sem  concurso  público,
para  atender  a  situações  de  excepcional  interesse
público,  deveriam obedecer  ao prazo máximo de 12
(doze)  meses,  admitida  uma  prorrogação  por  igual
período  (Art.  3º,  caput),  extinguindo-se
automaticamente  pelo  decurso  do  respectivo  prazo
(art. 3º, parágrafo único). Além disso, findo o prazo da
respectiva  contratação  ou  de  sua  prorrogação,  não

Desembargador João Benedito da Silva
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poderia ser novamente contratado o mesmo servidor
antes de decorrido um período de quarentena de 12
(doze) meses (art. 12, inciso II).

Precisamente,  portanto,  em  frontal  violação  de  tais
disposições legais, o ora Denunciado, nos exercícios
de  2006,  2007,  2008,  2009  e  2010,  contratou  e
recontratou sucessivamente, sem concurso público, os
servidores  a  seguir  nominados,  para  as  funções  e
períodos  respectivamente  indicados,  totalizando  485
(quatrocentos e oitenta e cinco) casos de admissões
criminosas ao serviço público municipal: […]

Importante se faz ressaltar que o dolo do agente, ora
denunciado,  revelou-se  inequívoco  e  intenso,
notadamente,  como  se  observa,  diante  de  tão
expressiva  multiplicidade  e  permanência  de
contratações  ilícitas  de  pessoal,  compreendendo
praticamente todas as especialidades de funções da
Administração  Pública  Municipal,  tenazmente
repetidas ao longo de 05 (cinco) exercícios ânuos, a
revelar  uma  postura  pessoal  e  administrativa  assaz
reprovável, […].

O  representante  do  Parquet  transcreveu  na  peça  inaugural

extensa  Tabela  que  demonstra  quando  os  contratos  foram  celebrados  e

expiraram, e qual a data em que foram novamente celebrados, tudo extraído

dos registros do sistema sagres on line. 

A denúncia  foi  recebida  (Acórdão  de  fls.  745/750)  e  delegado

poderes ao Juízo de 1º grau para realizar a instrução do feito. Porém, neste

ínterim, o acusado deixou o cargo de Prefeito, por não ter sido eleito no pleito

de  2012,  passando  o  processo  a  tramitar  no  Juízo  de  1ª  grau  de  forma

definitiva (Certidão de fls. 786).

Sobreveio  ao  final,  sentença  condenatória,  dando  o  acusado

como incurso nas sanções do 1º, inciso XIII do Decreto lei n. 201/67 c/c o art.

71 do Código Penal, sendo reconhecida, ainda, a agravante do art. 61, II, g do

Codex, e fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de

detenção, a ser cumprida no regime aberto. Não houve substituição da pena,

Desembargador João Benedito da Silva
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alegando o Magistrado que não foram cumpridos os requisitos subjetivos.

Inconformado, o réu apelou da decisão, às fls. 920, alegando em

suas razões recursais  a  sua inocência,  por  dois  motivos,  existência  de  Lei

Municipal autorizando as nomeações e ausência de dolo.  

Segundo aduz, o Prefeito anterior teria realizado concurso público

com várias  irregularidades,  inclusive  fazendo nomeações fora  da ordem de

classificação dos candidatos. Ocorre que ele, recorrente, ao assumir o cargo de

Prefeito da cidade de Cabedelo, precisava contratar servidores para garantir a

imprescindível  continuidade do serviço  público.  As funções desempenhadas

pelos  contratados  não  poderiam  ser  paralisadas  e  tal  necessidade  impôs

também a prorrogação dos contratos. 

Afirma o recorrente, em sua defesa, que realizou concurso no ano

de 2010 e o Ministério Público impugnou tal certame, entrando com uma Ação

Civil  Pública  para  anulá-lo.  Relata  que  foi  então  celebrado  um  Termo  de

Ajustamento de Conduta em 2011, no sentido de estabelecer um prazo para

homologação do concurso. Aduz que o próprio Parquet contribuiu para dificultar

o restabelecimento da legalidade no Município.

  Insiste  em afirmar  que  as  contratações  foram realizadas  de

acordo com a Lei Municipal e que não houve ofensa ao erário. Sob o pálio da

ausência de dolo de sua parte, pleiteia a absolvição.

Subsidiariamente,  persegue  a  correção  da  fixação  da  pena,

alegando que houve equívoco do Julgador na 1ª e 2ª fases de aplicação da

pena:  errônea  valoração  das  circunstâncias  judiciais  e  reconhecimento  de

agravante em bis in idem.

Insurge-se  o  recorrente  contra  a  análise  das  circunstâncias

Desembargador João Benedito da Silva
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judiciais  da  culpabiliade,  dos  antecedentes  e  das  consequências  do  crime,

únicas consideradas negativas pelo Magistrado.

Segundo  argumenta,  a  culpabilidade foi  avaliada  de  forma

genérica, sendo negativada sob o fundamento de que o acusado era Prefeito, o

que, na realidade, é inerente ao tipo imputado ao apelante. Em relação aos

antecedentes, afirma que o Juiz considerou o fato de o réu responder a outros

processos criminais,  o  que contraria a  Súmula 444 do Superior Tribunal  de

Justiça.  Ainda,  quanto  às  consequências  do  crime,  revela  que  os

fundamentos  lançados  pelo  Magistrado  dizem  respeito  apenas  ao  próprio

resultado esperado do ilícito em questão, sendo inerente ao tipo.

Por tais razões, conclui que houve exacerbação da pena aplicada,

pois o aumento acima do mínimo legal teve como esteio três circunstâncias

judiciais que foram consideradas negativas de forma equivocada. Daí que, em

sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a pena deverá ser

fixada no mínimo legal: três meses de detenção.

Por fim, pleiteia o decote da circunstância agravante do art. 61, II,

g,  do Código Penal, argumentando que o recorrente foi condenado por crime

de  responsabilidade,  o  qual  demanda  violação  do  dever  legal  dos  agentes

políticos. Não se pode, portanto, admitir a incidência de agravante genérica que

constitua elementar do tipo, sob pena de incorrer em bis in idem.

Contrarrazões pela desprovimento do recurso (fls. 968/975).

Parecer às fls. 977/980 pelo provimento parcial do apelo, apenas

no que concerne à fixação da pena, reconhecendo-se o equívoco na avaliação

das circunstâncias judiciais  negativas,  bem como decotando-se a agravante

aplicada.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

V O T O

Como acima exposto, José Francisco Regis – à época Prefeito

do Município de Cabedelo-PB, foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara da comarca

de Cabedelo como incurso nas sanções do 1º,  inciso XIII  do Decreto lei  n.

201/67 c/c o art. 71 do Código Penal, reconhecendo-se ainda a agravante do

art. 61, II,  g do Codex,  e fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04

(quatro)  meses de detenção,  a  ser  cumprida  no regime aberto.  Não houve

substituição  da  pena,  alegando  o  Magistrado  que  não  foram cumpridos  os

requisitos.

Inconformado, o réu apelou da decisão, às fls. 920, alegando em

suas razões recursais  a  sua inocência,  por  dois  motivos,  existência  de  Lei

Municipal autorizando as nomeações e ausência de dolo.  

Segundo aduz, o Prefeito anterior teria realizado concurso público

com várias  irregularidades,  inclusive  fazendo nomeações fora  da ordem de

classificação dos candidatos. Ocorre que ele, recorrente, ao assumir o cargo de

Prefeito da cidade de Cabedelo, precisava contratar servidores para garantir a

imprescindível  continuidade do serviço  público.  As funções desempenhadas

pelos  contratados  não  poderiam  ser  paralisadas  e  tal  necessidade  impôs

também a prorrogação dos contratos. 

Afirma o recorrente, em sua defesa, que realizou concurso no ano

de 2010 e o Ministério Público impugnou tal certame, entrando com uma Ação

Civil  Pública  para  anulá-lo.  Relata  que  foi  então  celebrado  um  Termo  de

Ajustamento de Conduta em 2011, no sentido de estabelecer um prazo para

homologação do concurso. Aduz que o próprio Parquet contribuiu para dificultar

o restabelecimento da legalidade no Município.

Desembargador João Benedito da Silva
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 Insiste  em  afirmar  que  as  contratações  foram  realizadas  de

acordo com a Lei Municipal e que não houve ofensa ao erário. Sob o pálio da

ausência de dolo de sua parte, pleiteia a absolvição.

Extrai-se dos autos que, conforme demonstrado, inúmeros foram

os servidores municipais contratados sem concurso público entre os anos de

2006 e 2010, pela Prefeitura de Cabedelo. Tal fato não é negado pelo réu.

O  inciso  IX  do  art.  37  da  Constituição  Federal,  que  prevê  a

possibilidade  de  contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a

necessidade temporária de excepcional interesse público também prevê que,

"[…] a lei estabelecerá os casos de contratação".

Sobre  o  art.  1º,  inciso  XIII  do  Decreto  Lei  nº  201/67,  leciona

Alexandre de Moraes que:

[...] três são os requisitos obrigatórios para a utilização
dessa  exceção,  muito  perigosa,  como  diz  Pinto
Ferreira, por tratar-se de uma válvula de escape para
fugir  à  obrigatoriedade  dos  concursos  públicos,  sob
pena de flagrante inconstitucionalidade:

.excepcional interesse público;

.temporariedade da contratação;

.hipóteses expressamente previstas em lei.

A  lei  mencionada  no  inciso  IX  do  art.  37  da
Constituição é a lei editada pela entidade contratadora,
ou seja, a lei federal, estadual, distrital ou municipal,
conforme  a  respectiva  competência  legislativa
constitucional.  (in, Direito  Constitucional,  Atlas,  AP,
2004, p. 332/333).

Entretanto, no caso em questão, não se pode entender que as

contratações  municipais  tenham  se  atido  aos  ditames  da  Lei  Municipal  nº

1011/01,  principalmente  no  que  concerne  aos  prazos  (fls.  466/469).  É  que

conforme  se  verifica  do  Relatório  de  fls.  524/541,  elaborado  pela  CCRIMP

(Comissão  de  Combate  aos  Crimes  de  Responsabilidade  e  à  Improbidade

Desembargador João Benedito da Silva
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Administrativa),  a  partir  de  informações fornecidas pela  própria  Prefeitura  e

pelo sistema SAGRES, a maioria das funções exercidas pelos contratados não

poderiam ser tidas como excepcionais a justificarem a contratação temporária

dos servidores ou mesmo a prorrogação de seus contratos. E mesmo aquelas

que,  eventualmente,  poderiam  ser  consideradas  como  excepcionais,

extrapolaram os prazos permitidos em lei.

É  bem  verdade  que  a  jurisprudência  da  Corte  Constitucional

pacificou-se no sentido de que, para fins de legitimação da forma excepcional

de contratação de servidor, contemplada no art.  37, inc. IX, da Constituição

Federal,  não  prepondera  a  natureza  da  atividade  pública,  se  de  caráter

eventual  ou  permanente,  mas  a  “transitoriedade  da  necessidade  de  sua

contratação e a excepcionalidade do interesse público a justificá-la.”

Na  hipótese  vertente,  os  servidores  contratados  ao  abrigo  da

norma constitucional e da Lei Municipal reguladora da espécie, extrapolaram as

balizas fixadas por ambas as normas, pondo-se à margem da lei. 

As escusas apresentadas pelo réu, no sentido de que, ao assumir

o cargo de Prefeito,  encontrou um concurso em andamento,  realizado pelo

Prefeito  anterior,  o  qual  apresentava  irregularidades  e,  portanto,  ficou

impossibilitado de nomear, por ação do próprio Ministério Público, não procede.

Tal  argumento foi  devidamente  rebatido pelo juiz  sentenciante,  o  qual,  com

fulcro no que consta dos autos, esclareceu que:

[…]  Por  fim,  cumpre  ressaltar  que  para  muitas  das
funções acima referidas, foi realizado concurso público
em 2004, o qual foi impugnado pelo próprio Acusado,
através  de  consulta  ao  TCE  (Processo  TC  n.
6369/2004),  bem  como  pela  Ação  Popular  n.
073.2004.002.269-8,  que  tramitou  na  3ª  Vara  Mista
desta  comarca.  Ocorre  que,  naqueles  autos,  em
nenhum  momento  houve  concessão  de  liminar  que
suspendesse  o  concurso  ou  que  impedisse  a
nomeação dos aprovados no certame. Por outro lado,
o Acórdão TCE nº 305/2006, proferido em 11.04.2006,

Desembargador João Benedito da Silva
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ordenou que o Acusado regularizasse as pendências
do certame de 2004, procedendo-se à nomeação de
todos  os  candidatos  preteridos  ou  que  exonerasse
todos os nomeados, tendo o Réu optado por nomear
todos os candidatos preteridos. […]

Ora, de fato, não havia nenhum impedimento para que
o Acusado procedesse à nomeação dos aprovados no
certame de 2004. Como dito, na ação popular não se
suspendeu  o  concurso,  nem tampouco  se  proibiu  a
nomeação dos aprovados. De outra banda, a consulta
relizada junto ao TCE, teve sua decisão final proferida
em 11.04.2006. Assim, não obstante a possibilidade de
nomeação  dos  aprovados  no  certame  de  2004,  o
Denunciado  continuou  contratando  servidores  sem
concurso público, para os mesmos, até o ano de 2010,
ou seja, mais de três anos após a decisão do TCE.

Mesmo  considerando  a  “impossibilidade”  de
contratação dos servidores no período de 01.01.2005
a  11.04.2006,  data  da  decisão  do  TCE,  ficou
devidamente  comprovado  que  a  maior  parte  das
pessoas listadas na denúncia tiveram seus contratos
de trabalho prorrogados sucessivas vezes até o ano
de  2010,  extrapolando,  em  muito,  o  prazo  máximo
definido no art.  3º da Lei Municipal nº 1.011/01, que
prevê  a  possibilidade  de  contratação  apenas  pelo
período de 12 (doze)  meses,  prorrogável  uma única
vez, por igual período.

Como comprovação das irregularidades,  o Ministério
Público  juntou  aos  autos  os  documentos  de  fls.
276/462 e 542/691, dando conta de que, realmente, as
imputações ocorreram como relatado na denúncia. […]
(fls. 914/915).

Conforme esclarecido amplamente pelo Julgador, na realidade o

acusado  criou  um  quadro  paralelo  de  servidores,  contratando-os,  em  sua

maioria,  fora  das  situações  excepcionadas  pela  Lei  Municipal  e  pela

Constituição  Federal,  e  sobretudo  fora  do  prazo  permitido,  não  logrando

produzir  prova  alguma  que  afastasse  as  provas  colacionadas  pelo

representante do Parquet. 

Limita-se o recorrente a, repetidamente, afirmar que realizou as

contratações para garantir a continuidade dos serviços públicos e que estaria

Desembargador João Benedito da Silva
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impedido de nomear os aprovados nos concursos de 2004 e 2010, em virtude

de  ações  judiciais  em  curso.  Porém,  como  já  afirmado,  são  argumentos

desacompanhados  de  comprovação  que  desafirme  o  material  probatório

produzido pela acusação.

Como  bem  arguiu  o  douto  Julgador  em  sua  decisão  ora

objurgada, em abril de 2006 o TCE já havia ordenado ao apelante nomear os

candidatos do concurso público de 2004, o quen ele efetivamente fez, e mesmo

assim, continuou prorrogando os contratos ora impugnados, até o ano de 2010.

Outrossim, também se extrai dos autos que, conquanto houvesse Ação Civil

Pública contra o concurso público realizado pelo apelante no ano de 2010, tal

ação não impedia a homologação parcial de tal concurso, com nomeação de

candidatos aprovados, conforme se extrai da Certidão de fls. 735.

Com  relação  à  contratação  temporária,  o  Supremo  Tribunal

Federal assim já decidiu:

EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  Nº  10.843/04.
SERVIÇO  PÚBLICO.  AUTARQUIA.  CADE.
CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  TÉCNICO  POR
TEMPO  DETERMINADO.  PRINCIPIO  DA
CONTINUIDADE  DA  ATIVIDADE  ESTATAL.
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, IX, DA CB/88.
1.  O  art.  37,  IX,  da  Constituição  do  Brasil  autoriza
contratações,  sem  concurso  público,  desde  que
indispensáveis  ao  atendimento  de  necessidade
temporária de excepcional interesse público, quer para
o  desempenho  das  atividades  de  caráter  eventual,
temporário  ou  excepcional,  quer  para  o  desempenho
das atividades de caráter regular e permanente.
2.  A alegada  inércia  da  Administração  não  pode  ser
punida em detrimento do interesse público, que ocorre
quando colocado em risco o princípio da continuidade
da atividade estatal.
3. Ação direta julgada improcedente. (ADI 3.068-0 DF
Rel. para o Acórdão Min. Eros Grau, j. em 25.08.2004).

No mesmo sentido:

Desembargador João Benedito da Silva
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EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  ART.  2º,  INC.  VII,
DA LEI 6.915/1997, DO ESTADO DO MARANHÃO.
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO
DETERMINADO.  INTERPRETAÇÃO  E  EFEITO
DAS  EXPRESSÕES  “NECESSIDADE
TEMPORÁRIA”  E   “EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO”.POSSIBILIDADE  DE  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA  PARA  SUPRIR  ATIVIDADES
PÚBLICAS  DE  NATUREZA  PERMANENTE.
TRANSITORIEDADE  CARACTERIZADA.
PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO.
1.  A  natureza  permanente  de  algumas  atividades
públicas – como as desenvolvidas nas áreas de saúde,
educação e segurança pública – não afasta, de plano, a
autorização  constitucional  para  contratar  servidores
destinados  a  suprir  demanda  eventual  ou  passageira.
Necessidade  circunstancial  agregada  ao  excepcional
interesse público na prestação do serviço para o qual a
contratação se afigura premente autoriza a contratação
nos  moldes  do  art.  37,  inc.  IX,  da  Constituição  da
República.
2.  A  contratação  destinada  a  atividade  essencial  e
permanente  do  Estado  não  conduz,  por  si,  ao
reconhecimento  da  alegada  inconstitucionalidade.
Necessidade  de  exame  sobre  a  transitoriedade  da
contratação e a excepcionalidade do interesse público
que a justifica.
3.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  julgada
parcialmente  procedente  para  dar  interpretação
conforme à Constituição. (ADI 3.247/2014 – MA, Rel.
Min. Carmen Lúcia, j. em 26.03.2014). 

Os tribunais pátrios também vêm assim decidindo:

PROCESSO-CRIME  DE  COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA - PREFEITO MUNICIPAL - NOMEAÇÃO
TEMPORÁRIA - ADMISSÃO FORA DAS CONDIÇÕES
LEGAIS  ADMITIDAS  -  PROVA  CABAL.  Se  a
contratação  temporária  baseada  em  excepcional
interesse  público  é  realizada  fora  das  condições  de
tempo  determinado  na  legislação  municipal  que
declinava de modo taxativo prazo certo de três meses,
com  possibilidade  de  prorrogação  justificada,  a  só
ação administrativa não condizente com as diretivas
legais, faz surgir as condições típicas do art. 1º, XIII,

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0001822-20.2013.815.0731

do Decreto-Lei 201/67. Julgada procedente em parte a
ação.  (TJMG  -  Processo  Crime  de  Competência
Originária  n°  1.0000.08.477284-7/000  -  Rel.  Des.
Judimar Biber - DJ 23/08/2011)

No que concerne  à  alegada ausência  de  dolo  ou  de dano ao

erário, como sabido, ao ter conhecimento da situação o réu assumiu o risco, o

que já caracteriza o dolo. Ora, ainda que o agente não tenha, intencionalmente,

intentado lesar o patrimônio público, ao menos assumiu o risco de produzir o

dano monetário, sendo ambas as condutas caracterizadoras do dolo. Vejamos:

PROCESSO  DE  COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA  -
PREFEITO  MUNICIPAL  CONTRATANDO
SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO - CRIME
DO  ART.  1º,  XIII,  DO  DECRETO-LEI  Nº  201/67
CARACTERIZADO  -  JULGADA  PROCEDENTE  A
AÇÃO.  I  -  Comete  o  crime  de  responsabilidade
insculpido no art. 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/67 o
prefeito  que  nomeia,  admite  ou  designa  servidor,
contra  expressa disposição de lei.  Se o agente  não
pleiteou  intencionalmente  lesar  o  patrimônio  do
Município,  ao menos  assumiu  o  risco  de produzir  o
desfalque, sendo ambas as condutas caracterizadoras
do  dolo. II  -  Julgada  procedente  a  ação.  (TJMG  -
Processo  Crime  de  Competência  Originária  -  n°
1.0000.06.439891-0/000 - Rel.  Des.  Eduardo Brum -
DJ 28/09/2010)

PROCESSO  DE  COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA  -
PREFEITO  MUNICIPAL  CONTRATANDO
SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO - CRIME
DO  ART.  1º,  XIII,  DO  DECRETO-LEI  Nº  201/67
CARACTERIZADO  -  JULGADA  PROCEDENTE  A
AÇÃO.  I  -  Comete  o  crime  de  responsabilidade
insculpido no art. 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/67 o
prefeito  que  nomeia,  admite  ou  designa  servidor,
contra  expressa disposição de lei.  Se o  agente não
pleiteou  intencionalmente  lesar  o  patrimônio  do
Município,  ao menos  assumiu  o  risco  de produzir  o
desfalque, sendo ambas as condutas caracterizadoras
do dolo. II - Julgada procedente a ação.  (TJMG -  Pr
Crime  Comp Orig-PCO-Cr   1.0000.06.439891-0/000,
Relator(a):  Des.(a)  Eduardo  Brum  ,  1ª  CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 28/09/2010, publicação da
súmula em 28/01/2011) 
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Portanto,  não  demonstrado  que  as  contratações  temporárias

foram  realizadas  dentro  das  condições  e  prazos  legais,  impossível  não

entender caracterizada a irregularidade inserida no tipo penal do art. 1 º, XIII do

Decreto  Lei  201/67.  Por  força  dessas  razões,  impõe-se  a  manutenção  da

decisão condenatória.

Subsidiariamente,  persegue  a  correção  da  fixação  da  pena,

alegando que houve equívoco do Julgador na 1ª e 2ª fases de aplicação da

pena:  errônea  valoração  das  circunstâncias  judiciais  e  reconhecimento  de

agravante em bis in idem.

Insurge-se  o  recorrente  contra  a  análise  das  circunstâncias

judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime,

únicas consideradas negativas pelo Magistrado.

Segundo  argumenta,  a  culpabilidade  foi  avaliada  de  forma

genérica, sendo negativada sob o fundamento de que o acusado era Prefeito, o

que, na realiadade, é inerente ao tipo imputado ao apelante. Em relação aos

antecedentes afirma que o Juiz considerou o fato de o réu responder a outros

processos criminais,  o  que contraria a  Súmula 444 do Superior Tribunal  de

Justiça. Ainda, quanto às consequências do crime, revela que os fundamentos

lançados pelo Magistrado dizem respeito apenas ao próprio resultado esperado

do ilícito em questão, sendo inerente ao tipo.

Por tais razões, conclui que houve exacerbação da pena aplicada,

pois o aumento acima do mínimo legal teve como esteio três circunstâncias

judiciais que foram consideradas negativas de forma equivocada. Daí que, em

sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a pena deveria ser

fixada no mínimo legal: três meses de detenção.

Pois  bem.  Em relação à analise  da  culpabilidade,  observa-se
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que, efetivamente, a análise foi realizada de forma genérica,  não tendo sido

declinados  elementos  que  emprestaram  à  conduta  do  apelante  especial

reprovabilidade e que se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 

Ora, conquanto o grau de reprovabilidade da conduta constitua

fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, o juiz não

se vê livre da tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos

dos elementos do tipo penal, que dêem suporte à sua consideração, o que não

ocorreu no caso. A culpabilidade deve ser considerada favorável ao recorrente.

No  que  concerne  aos  antecedentes  criminais,  como  sabido,

inquéritos policiais, ações penais em andamento ou mesmo condenações sem

certificação do trânsito em julgado não se prestam a majorar a pena-base, seja

a  título  de  maus  antecedentes,  conduta  social  negativa  ou  personalidade

voltada  para  o  crime,  em  respeito  ao  princípio  da  presunção  de  não

culpabilidade.  Por  tal  razão  foi  editada  a  Súmula  n.º  444/STJ,  na  qual  se

sedimentou o entendimento de que "[…] é vedada a utilização de inquéritos

policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Foi justamente o

que fez o Magistrado ao avaliar tal circunstância judicial, devendo também ser

favorável ao recorrente.

Já  quanto  às  consequências  do  crime  observa-se  que,

conquanto  muito  sucintamente,  foi  satisfatoriamente  valorada  de  forma

negativa, devendo assim ser mantida.

 Por  fim,  efetivamente,  como  alegado  pela  defesa  do  réu,  a

agravante de "violação ao dever inerente ao cargo" (art. 61 , II , g , do CP) é

elementar do tipo do crime de responsabilidade praticado por prefeito e não

pode, ao mesmo tempo, torná-lo mais grave, sob pena de configurar  bis in

idem. Com efeito:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, INCISO I, DO
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DECRETO-LEI  Nº  201/67.  DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVANTE.  ART.  61,  II,  G,  DO CP.  BIS  INIDEM.
PENA DE INABILITAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
I  -  Configura  bis  in  idem  a  incidência  da  agravante
inserta no art. 61, II, g, do Código Penal (ter o agente
cometido o crime"com abuso de poder ou violação de
dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão.")
ao  crime  cometido  por  Prefeito  ratione  offici
(Precedente).  […]  (STJ.  REsp  1042595  SP
2008/0063153-0. Relator(a): Ministro FELIX FISCHER.
Julgamento:17/11/2009)

Portanto,  a  agravante  mencionada  deve  ser  decotada  da

aplicação da pena. 

Feitas tais considerações, passa-se à correção na dosimetria da

pena.  Levando  em  conta  as  circunstâncias  judiciais  do  réu,  com  as

modificações ora operadas, fixo a pena base em 1 (um) ano de detenção, a

qual é tornada definitiva, em face da ausência de circunstâncias agravantes ou

atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição da pena.

Tendo em vista a comprovada continuidade delitiva, de se incidir a

majorante prevista no art. 71,  caput,  do Código Penal, na fração de 1/3 (um

terço), restando uma pena quantificada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de

detenção,  pena  definitiva.  Mantém-se  o  regime  inicial  aberto,  conforme

estabelecido na sentença recorrida.

Considerando  as  modificações  efetivadas  na  análise  das

circunstâncias judiciais do réu, bem como o  quantum da pena aplicada, com

fulcro  no  art.  44,  I,  II  e  III  do  Código Penal,  substituo  a  pena privativa  de

liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de

serviço  à  comunidade  e  pena  pecuniária.  O  serviço  à  comunidade  será

prestado  em  local  e  condições  a  serem  estabelecidos  pelo  Juízo  das

Execuções  Penais,  e  a  prestação  pecuniária,  no  valor  de  R$  48.000,00

(quarenta e oito mil reais), que será destinado ao Lar dos Idosos, situado na

Mata  do  Amém,  Rodovia  BR 230,   Município  de  Cabedelo,  podendo  ser

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0001822-20.2013.815.0731

parcelado, a critério do juízo das Execuções Penais.

Oficie-se ao Juiz da Execução Penal da Comarca de Cabedelo,

para  realização  de  audiência  admonitória  e  comunicação  ao  relator,  para

posterior envio da Guia de Execução Provisória. 

É como voto.

                   Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além
do relator,  o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão filho.  Presente à sessão o
Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro Serrano, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 10 (dez) dias do mês de maio do ano

de 2016.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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