
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
NOTÍCIA CRIME Nº 0001935-62.2015.815.0000 
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
NOTICIANTE: Ministério Público Estadual da Paraíba
NOTICIADO: Allan Feliphe Bastos de Sousa, Prefeito do Município de Pedra Branca 

NOTÍCIA-CRIME. DELITO DE RESPONSABILIDADE.
DENÚNCIA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES,
SUPOSTAMENTE, SEM  PRÉVIA  AUTORIZAÇÃO
LEGAL  (ART.  1º,  XIII,  DO  DECRETO  Nº  201/67).
RESPOSTA ESCRITA. ACOSTADO AOS AUTOS CÓPIA
DA  LEI  REGULAMENTANDO  TAL  FORMA  DE
CONTRATAÇÃO  NO  ÂMBITO  MUNICIPAL.
MANIFESTAÇÃO  POSTERIOR  DO  ÓRGÃO
MINISTERIAL  PELA  REJEIÇÃO  DA  DENÚNCIA.
ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. ILEGALIDADE
NÃO  EVIDENCIADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. REJEIÇÃO.

-  Na  hipótese  dos  autos,  tendo  a  denúncia  alicerce  na
inexistência  de  lei  municipal  autorizadora  de  contratações
temporárias  de  servidores,  tenho  que  a  apresentação,  pela
defesa, de diploma normativo que autoriza a contratação por
excepcional  interesse  público  afasta  a  tipicidade  da  conduta
narrada na peça acusatória, fato este que fez com que o próprio
órgão  ministerial  se  manifestasse  pelo  não  recebimento  da
exordial. 

 
-  Tendo  a  contratação  temporária,  que  sustenta  a  peça
acusatória,  guiado-se  pelos  ditames  da  lei  municipal
autorizadora,  a  atipicidade  da  conduta  do  noticiado  é
manifesta, sendo imperiosa a rejeição da denúncia.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA o Egrégio Plenário do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR  A DENÚNCIA.  Na  tribuna  o  Bel.
Antônio  Remígio  da  Silva  Júnior,  Patrono  do  denunciado.  Impedido  o  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

RELATÓRIO

Cuida-se de  denúncia  das fls. 02/08, ofertada  pelo  Ministério
Público  do  Estado  da  Paraíba  em desfavor  de  Allan  Feliphe  Bastos  de  Sousa,
Prefeito do Município de Pedra Branca - PB, imputando-lhe a violação do: art. 1º, XIII,
do Decreto nº 201/67 (nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição
de lei) c/c art. 71 do Código Penal (dezesseis ações delituosas); art. 1º, XIII, do Decreto
nº 201/67 (nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei) c/c
art. 71 do Código Penal (dezessete ações delituosas); art. 1º, XIII, do Decreto nº 201/67
(nomear,  admitir  ou  designar  servidor,  contra  expressa  disposição  de  lei) de  forma
isolada, combinados com o art. 69 da Código Penal. 

Narra  a  denúncia  que  o  noticiado,  na  qualidade  de  Prefeito
Constitucional do Município de Pedra Branca/PB, no período de fevereiro de 2013 a
junho  2014,  teria  admitido  servidores  contra  expressa  disposição  de  lei,  em
desconformidade com a regra constitucional do concurso público.

Segundo a peça acusatória, as contratações teriam ocorrido, por
prazo indeterminado, sob a justificativa da necessidade temporária de interesse público
excepcional, sem que houvesse leis justificando tal forma de pactuação.

Diante desse fato, o réu foi incurso nas penas do artigo 1º, XIII,
do dec. 201/67 c/c art. 71 e 69, todos do CP.

Notificado, o noticiado apresentou defesa prévia, na qual afirma
que todas as contratações mencionadas na denúncia foram efetuadas com respaldo em
lei municipal (fls. 943/955).

Às fls. 1.223, considerando a juntada de novos documentos pelo
noticiado com  a  sua  defesa  (fls. 957/1221),  franqueou-se  ao  Ministério  Público
oportunidade para sobre eles se manifestar.

Às fls. 1225, a Procuradoria de Justiça aduziu que fora juntada a
Lei Municipal 215/2000 (fls. 1.140/1.173), a qual, segundo o representante ministerial,
poderia respaldar as contratações de servidores questionadas na presente ação penal,
razão pela qual pugnou pela intimação da defesa, para que, com fulcro no art. 337 do
CPC, comprovasse a vigência da norma municipal acima mencionada.

Intimado,  o  acusado  apresentou  as  justificativas  e  apresentou
documentos  (fls.  1.233/1.273),  em  seguida,  foram  os  autos  remetidos  para  o
representante do parquet de 2º grau.

A  Procuradoria  de  Justiça,  por  intermédio  do  ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça, Nelson Antônio Cavalcante Lemos, manifestou-se pelo
não recebimento da denúncia, pois entendeu que as contrações efetuadas foram legais,



encontrando amparo em lei (fls. 1277/1.279).

É o relatório.

VOTO:

De  início, o  Ministério Público estadual,  em  sua  peça  de
acusação, sustentou que o noticiado, no período de fevereiro de 2013 a junho 2014, teria
admitido servidores contra expressa disposição de lei, em desconformidade com a regra
constitucional do concurso público.

Por sua vez, reza o art. 1º, XIII, do Decreto-lei nº 201/67:

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; (...)” 

Observa-se que, no caso em espécie, o órgão ministerial lastreou
a acusação no fato de as contratações temporárias terem se dado sem a respectiva lei
autorizadora.

Entrementes,  em  sua  defesa,  contrapondo-se  aos  argumentos
lançados  na  denúncia,  o  processado  acostou  aos  autos  diploma  normativa  –  Lei
municipal nº 215/2000 - que respaldaria as contratações efetuadas pela Edilidade.

Calha advertir que o próprio órgão de acusação, ao analisar a
documentação acostada, entendeu que não havia irregularidades nas contratações, tendo
se manifestado pela rejeição da denúncia.

Pois bem. 

A Lei do Município de Pedra  Branca  nº 215/2000  (fls.
1.140/1.173), apresenta  capítulo  específico  acerca  da  contratação  temporária  por
excepcional  interesse  público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição
Federal. No caso, o diploma mencionado expressamente dispõe:

“Art. 121. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público,  poderão  ser  efetuadas  contratações  de  pessoas  por  tempo
determinado, mediante contrato administrativo, nos termos do art. 37, inciso
IX, da Constituição Federal.

Art.  122.  Considera-se  como  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público as contratações que visem:

I – combater surtos epidêmicos;
II – atender a situações de calamidade pública; 
III – substituir professor, motorista e médicos;
IV – atender a outras situações de urgência ou emergência;
V – atividade de apoio à educação municipal;
VI – dar continuidade a obras e serviços do município;

§  1º  As  contratações  de  que  trata  o  artigo  precedente,  terão  dotações
específicas e obedecerão os seguintes prazos:



I – nas hipóteses dos incisos I, II, e IV, o prazo é de seis (6) meses, podendo
ser renovado por igual período;
II – na forma do inciso III, V e VI,  de até doze (12) meses,  podendo ser
renovado; (...)”

Assim, diferentemente do que foi apresentado inicialmente pelo
ilustre  representante  do  parquet na  peça  de  acusação,  é  possível  constar  que  há lei
respaldando as contratações temporárias por excepcional interesse público, pelo que não
se sustentaria a imputação delituosa baseada na contratação de pessoas sem a prévia
autorização  legal  pelo  gestor  municipal.  Tal  situação,  repito,  foi  reconhecida  pelo
próprio órgão de acusação,  o qual voltou atrás  na sua posição e  manifestou-se pela
rejeição da denúncia, por vislumbrar situação de ilegalidade.

Sobre  o  caso,  destaco  trecho  da  manifestação  do  ilustre
Procurador Nelson Antônio Cavalcante Lemos, veja-se:

“Após análise da documentação acostada aos autos, resta claro que a Lei
Municipal nº 215/200, trazida pela defesa, encontra-se em plena vigência,
regulamentando  as  hipóteses  de  contratação  de  excepcional  interesse
público, situação exigida pela Constituição Federal, tornando sem efeito os
fundamentos da denúncia.” (fls. .1.278)

Desta feita,  considerando as questões acima pontuadas, sendo
permitido proceder a exame aprofundado da prova quando despontar evidente, desde
logo, a improcedência da acusação ou extinção da punibilidade, ou, ainda, a inexistência
de requisitos formais que justifiquem a denúncia, tenho que, na hipótese vertente, é
possível viabilizar a improcedência da acusação e,  por  conseguinte,  a  rejeição da
denúncia. 

Ante do exposto,  em consonância  com o entendimento do
órgão ministerial, REJEITO A DENÚNCIA, com fulcro no art. 395, III, do CPP,
determinando o arquivamento dos autos, com as cautelas legais. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador,Marcos Cavalcanti de Albuquerque - Presidente. Relator: Excelentíssimo
Des. Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.  Participaram ainda  do  julgamento  os  Exmos.
Senhores Desembargadores Joás de Brito Pereira Filho, João Benedito da Silva, Carlos
Martins Beltrão Filho, Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Marcos William de Oliveira  (Juiz
convocado para substituir  o  Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides), Tércio Chaves de
Moura (Juiz convocado para substituir a Desa..Maria das Neves do Egito de Araújo Duda
Ferreira), Arnóbio Alves Teodósio (Corregedor-Geral de Justiça), Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira, João Alves da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José
Ricardo Porto, Maria das Graças Morais Guedes, Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para substituir o Des Leandro dos Santos). Impedido o Exmo. Sr. Des. Oswaldo Trigueiro
do Valle Filho. Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. Desembargadores Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Aurélio
da Cruz.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor Bertrand de
Araújo Asfora, Procurador-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, 22 de junho
de 2016.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
                    Relator


