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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME  DE
RESPONSABILIDADE. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE
SERVIDORES  SEM  CONCURSO  PÚBLICO  (ART.  1º,
XIII,  DO  DECRETO-LEI  Nº  201/67).  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
BASTANTE A RESPALDAR O  DECRETO
CONDENATÓRIO. CONTRATAÇÕES EFETUADAS SOB
A  JUSTIFICATIVA  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE
PÚBLICO,  EXCEDENDO  O  PERÍODO PREVISTO  EM
LEI.  REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO  PÚBLICO  QUE
NÃO  CONVALIDA  SITUAÇÕES  IRREGULARES
PASSADAS. DOSIMETRIA  DA  REPRIMENDA. PENA-
BASE  FIXADA  EM  PATAMAR  EXCESSIVO.
REDIMENSIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

- Demonstrada, pelo acervo probatório, a contratação ilegal de
servidores  resta  evidenciado,  resta  evidenciada  a  situação
típica preconizada no art. 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/67. 

-  A  mera  alegação  de  contratação  por  excecional  interesse
público  não  representa  argumento  apto  a  afastar  a  conduta
delitiva,  quando  as  contratações  extrapolam  o  prazo
estabelecido na lei municipal regulamentadora.

- Para fins de dosimetria da pena, uma evidenciada a indevida
fundamentação  de  circunstâncias  judiciais,  qual  seja,
personalidade  e  motivos  do  crime,  revela-se  imperiosa  a
diminuição da pena-base.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, para readequar a pena em 10 meses



de  detenção,  no  regime  aberto,  afastada  a  prestação  pecuniária,  mantida  a
prestação de serviço à comunidade, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta  José Martinho
Cândido de Castro, em face da sentença de fls. 650/656, prolatada pelo Juízo de Direito
da  Comarca de São João do Cariri, Juiz Jaílson Shizue Suassuna, nos autos da ação
penal acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que,
julgando procedente a ação, a condenou, com fulcro no art. 1º, XIII, do decreto nº
201/67 (contratação ilegal de servidor), impondo-lhe uma pena de 01 (um) ano e 08
(oito) meses anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além
da inabilitação para exercício de qualquer cargo ou função pública pelo prazo de
05 (cinco) anos. Em seguida, substituiu a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e prestação
pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos.

Exsurge da inicial acusatória (fls.  02/16) que  o  acusado,  na
qualidade  de  Prefeito  constitucional  do  município  de  Gurjão/PB,  admitiu  e  nomeou
ilegalmente pessoal, para exercer funções junto à administração municipal.

Segundo  a  denúncia,  o  réu,  na  condição  de  Prefeito  do
Município de Gurjão, entre 1999/2002 e 2009/2012, utilizou de artifício para contratar
vários prestadores de serviços, através de contratações/renovações de pactos por prazo
determinado.

Diante desse fato, o réu foi incurso na pena do art. 1º, XIII, do
Decreto nº 201/67 (contratação ilegal de servidores).

Recebida a denúncia em 28/janeiro/2014 (fl. 449).
 

Realizada a audiência de instrução em julgamento (mídia de fls.
562, 604 e 611). Foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público (619/623)
e pelo réu (fls. 627/648).

Finda a  instrução processual,  o  juízo  a quo  proferiu sentença
(fls. 650/656),  julgou procedente  a  ação penal,  tendo,  tendo condenado o  réu,  com
fulcro no art. 1º, XIII, do decreto nº 201/67, a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além da
inabilitação para exercício de qualquer cargo ou função pública pelo prazo de 05
(cinco) anos. 

Em seguida,  substituiu  a  pena privativa  de  liberdade  por
duas  restritivas  de  direito,  quais  sejam,  prestação  de  serviço  à  comunidade  e
prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos.

Inconformado o réu interpôs recurso de apelação (fls. 661). Em
suas razões recursais (fls. 677/692), alega,  em  síntese,  que: são  infundados  os
argumentos apresentados pelo representante ministerial; foi Prefeito do Município de
Gurjão entre os anos de 2009 e 2012, pelo que não pode responder por fatos anteriores;
todas as contratações realizadas pelo município foram precedidas de concurso público
ou processo seletivo; as contratações por excepcional interesse público respeitaram os



prazos estabelecidos na Lei Municipal nº 02/1997; as contratações eram pautadas na
urgência da contratação de pessoal; processo seletivo simplificado se deu por análise
curricular  e  entrevista  efetuado  por  comissão  especialmente  escolhida;  ocorreram
contratações pontuais nos primeiros meses de 2011 e 2012; as contratações efetuadas
por excepcional interesse público decorrem de real estado de necessidade vivenciado
pela Administração Pública; não restou demonstrado o dolo do processado. 

Nas contrarrazões de fls. 697/699, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso apelatório e, consequente, manutenção da sentença
recorrida. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer de
lavra do Procurador de Justiça José Roseno Neto, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 703/705). 

É o relatório.
VOTO.

Da autoria e materialidade

O art. 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/67, ao dispor sobre o tipo
penal, estipula:

“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;
(...)
§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos 
itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a 
pena de detenção, de três meses a três anos.
§ 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.

 No caso, tenho que a sentença não merece retoques, uma vez
que a materialidade e a autoria restaram devidamente demonstradas, haja vista a efetiva
participação do acusado nas práticas combatidas na ação penal.

Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que  o  réu  foi  Prefeito  do
munício de Gurjão  entre 1999/2002 e 2009/2012, bem como foi  vice-prefeito  entre
2005/2012 (doc. fls. 473).

No que toca à materialidade e à autoria, é importante destacar
que esta se mostra manifesta, haja vista o conjunto probatório coligido aos autos, os
quais revelam a ocorrência de contratações/renovações indevidas, já que não precedidas
de concurso público ou mesmo de processo seletivo simplificado. 

Infere-se  que  foi  constatado,  durante  a  gestão  do  recorrido  à
frente  da  chefia  do  poder  público  municipal,  ocorreram  uma  série  de
contratações/renovações por prazo determinado. 



Insta frisar que o próprio acusado em seu interrogatório (mídia
de  fls.  611)  não  nega  a  realização  das  contratações/renovações,  ressaltando  a
impossibilidade imediata de realização de concurso público e a necessidade do pessoal
para o atendimento das necessidades do município. 

In  casu, o  julgador  primevo,  acatando  a  tese  da  acusação,
entendeu: 

“Tem-se  que  Kleber  Pimentel  Vidal foi  admitido  no  serviço  público  por
contrato temporário em  01/01/1997 e teve a sua admissão indevidamente
renovada até novembro de 2010. durante a gestão do acusado; Aldo César da
Silva   foi admitido no serviço público por contrato temporário em 02/06/2004
e teve a sua admissão indevidamente renovada até fevereiro de 2011, durante
a gestão do acusado;  Hermes Moraes Alves foi admitido no serviço  público
por contrato temporário em 12/04/2004 e teve a sua admissão indevidamente
renovada até janeiro de 2011. durante a gestão do acusado; Severino Borges
Neto foi admitido no serviço público por contrato temporário em 02/01/2006
e  teve  a  sua  admissão  indevidamente  renovada  até  novembro  de  2010,
durante a gestão do acusado; Valdemir   Ferreira   Filho foi admitido no serviço
público  por  contrato  temporário  em  04/10/2002  e  teve  a  sua  admissão
indevidamente  renovada  até  novembro  de  2010, durante  a  gestão  do
acusado; José Fveraldo de Lucena Meira foi admitido no serviço público por
contrato temporário em  02/05/2002 e  teve  a  sua  admissão indevidamente
renovada  até  novembro  de  2010,  durante  a  gestão  do  acusado;  José
Nerivaldo  Farias  de  Sousa foi  admitido  no  serviço  público  por  contrato
temporário em 03/08/2009 e teve a sua admissão indevidamente renovada
até  novembro  de  2010  durante  a  gestão  do  acusado;  Maria  do  Socorro
Barros Filha foi admitida no serviço público por contrato temporário em
01/02/2008 e teve a sua admissão indevidamente renovada até novembro de
2010.  durante  a  gestão  do  acusado;  Rosalina  Maria    Gurjão  de  Assis foi
admitido no serviço público por contrato temporário em 05/02/2009 e teve a
sua  admissão  indevidamente  renovada  até  setembro  de  2012,  durante  a
gestão  do  acusado;  Simone  de  Araújo  Almeida foi  admitida  no  serviço
público  por  contrato  temporário  em  05/02/2009  e  teve  a  sua  admissão
indevidamente renovada até novembro de 2010, durante a gestão do acusado;
Simonv  Araújo  de  Moraes foi  admitida  no  serviço  público  por  contrato
temporário em 02/10/2006 e teve a sua admissão indevidamente renovada
até novembro a 2010, durante a gestão do acusado: Sumara Coutinho Ramos  
foi admitida no serviço público por contrato temporário em 02/01/2005 e teve
a sua admissão indevidamente renovada até  novembro de 2010, durante a
gestão do acusado; Adão Carlos de Andrade foi admitido no serviço público
por contrato temporário em 02/01/2007 e teve a sua admissão indevidamente
renovada até setembro de 2012, durante a gestão do acusado; Ana Angélica
Martins Costa foi  admitida no serviço público por contrato temporário em
23/01/2009 e teve a sua admissão indevidamente renovada até novembro de
2010, durante a gestão do acusado; Cassilda Borges Batista foi admitida no
serviço público por contrato temporário em 01/01/2001 e teve a sua admissão
indevidamente renovada até janeiro de 2011, durante a gestão do acusado;
Ivanilda    Medeiros da Cunha Bezerra foi  admitida no serviço público por
contrato temporário em 02/01/2007 e teve a sua admissão indevidamente
renovada até janeiro de 2011, durante a gestão do acusado: Jimena Ramos
Gonçalves foi  admitida  no  serviço  público  por  contrato  temporário  em
02/01/2008 e teve a sua admissão indevidamente renovada até novembro de
2010,  durante a gestão do acusado;  Marcos Antônio Clarino de Castro foi
admitido no serviço público por contrato temporário em 02/01/2005 e teve a
sua  admissão  indevidamente  renovada  até  fevereiro  de  2011, durante  a
gestão  do  acusado;  Maria  Dolores  Xavier  de    Cantalice foi  admitida  no
serviço público por contrato temporário em 10/01/2009 e teve a sua admissão
indevidamente renovada até janeiro de 2011, durante a gestão do acusado;
Patrícia    Martins  Ramos  de  Oliveira foi  admitida  no  serviço  público  por
contrato temporário em 02/01/2007 e teve a sua admissão indevidamente
renovada  até  janeiro  de  2011,  durante  a  gestão  do  acusado:  Rivelino



Henrique Gonçalves foi admitido no serviço público por contrato temporário
em 01/05/2008 e leve a sua admissão indevidamente renovada até fevereiro
de 2011. durante a gestão do acusado: Vinícius Resende P. Silva foi admitido
no serviço  público  por  contrato  temporário  em 01/04/2008  e  teve  a  sua
admissão indevidamente renovada até setembro de 2012. durante a gestão do
acusado; José Iremar Ferreira de Oliveira foi admitido no serviço público por
contraio temporário em 02/04/2004 e teve a sua admissão  indevidamente
renovada até fevereiro de 2011, durante a gestão do acusado; Sandro Messias
Clarino foi  admitido  no  serviço  público  por  contrato  temporário  em
02/04/2004 e teve a sua admissão indevidamente renovada até janeiro de 201
1,  durante  a  gestão  do  acusado;  Cássia  Magda  Coutinho  Gurjão foi
admitida no serviço público por contrato temporário em 03/01/2006 e teve a
sua  admissão  indevidamente  renovada  até  novembro  de  2010,  durante  a
gestão do acusado: Ednaldo dos Santos Freire foi admitido no serviço público
por contrato temporário em 01/02/2002 e teve a sua admissão indevidamente
renovada  até  fevereiro  de  2011,  durante  a  gestão  do  acusado:  Jakeline
Jácome  de  Sousa  Ribeiro foi  admitido  no  serviço  público  por  contrato
temporário em 01/03/2007 e teve a sua admissão indevidamente  renovada
até  novembro  de  2010, durante  a  gestão  do  acusado;  Lidiane  Alves  de
Farias foi  admitida  no  serviço  público  por  contrato  temporário  em
02/06/2003 e teve a sua admissão indevidamente renovada até novembro de
2010,  durante  a  gestão  do  acusado;  Marv  Cristina  F.    Lopes  Farias foi
admitida no serviço público por contrato temporário em 01/01/2009 e teve a
sua  admissão  indevidamente  renovada  até  novembro  de  2010, durante  a
gestão do acusado;  Rosângela Maria da Conceição foi admitida no serviço
público  por  contrato  temporário  em  02/01/2007  e  teve  a  sua  admissão
indevidamente renovada até fevereiro de 2011, durante a gestão do acusado:
Sebastião  de  Farias  Ribeiro  Neto foi  admitido  no  serviço  público  por
contrato temporário em 02/05/2002 e teve a sua admissão indevidamente
renovada  até  setembro  de  2012,  durante  a  gestão  do  acusado;  Elizete
Domiciano Galvício M. de    Vasconcelos foi admitido no serviço público por
contrato temporário em 02/01/2007 e teve a  sua admissão indevidamente
renovada  até  setembro  de  2012,  durante  a  gestão  do  acusado;  Maria
Perpétua  do  Socorro  Moraes  Souza foi  admitida  no  serviço  público  por
contrato temporário em 01/02/2004 e teve a sua admissão indevidamente
renovada até setembro de 2012,  durante a gestão do acusado;  Niedja de
Souza  Silva foi  admitida  no  serviço  público  por  contrato  temporário  em
02/01/2004  e  teve  a  sua  admissão  indevidamente  renovada  setembro  de
2012, durante a gestão do acusado;  Márica de Farias Ramos Borges foi
admitida no serviço público por contrato temporário em 01/04/2004 e teve a
sua admissão indevidamente renovada até janeiro de 2012, durante a gestão
do  acusado;  Shirleide  Lucena    Me  ira foi  admitida  no  serviço  público  por
contrato  temporário  em 01/12/2007 e  teve  a  sua  admissão  indevidamente
renovada  até  janeiro  de  2012,  durante  a  gestão  do  acusado;  Hayanne
Oliveira da Silva foi admitida no serviço público por contrato temporário em
01/09/2010 e teve a sua admissão indevidamente renovada até setembro de
2012, durante a gestão do acusado; Romar da Cunha Dantas foi admitido no
serviço público por contrato temporário em 04/02/2010 e teve a sua admissão
indevidamente  renovada até  julho de 2011,  durante  a gestão  do acusado;
Andréa Silva Borges foi admitida no serviço público por contrato temporário
em 01/02/2011 e teve a sua admissão indevidamente renovada até setembro
de 2012. durante a gestão do acusado; Suelma Borges da Nóbrega   S i lva   foi
admitida no serviço público por contrato temporário em 01/08/2011 e teve a
sua  admissão  indevidamente  renovada  até  setembro  de  2012, durante  a
gestão  do  acusado;  Fabrícia  da    Silva       Oliveira foi  admitida  no  serviço
público  por  contrato  temporário  em  01/08/2011  e  teve  a  sua  admissão
indevidamente  renovada  até  setembro  de  2012, durante  a  gestão  do
acusado;  Ildenise  Nunes  de  Sousa foi  admitida  no  serviço  público  por
contrato  temporário  em 01/08/2011 e  teve  a  sua  admissão  indevidamente
renovada até setembro de  2012, durante a gestão do acusado;  Geová da
Nóbrega Lima foi admitido no serviço público por contrato temporário em
01/08/2011 e teve  a sua admissão indevidamente renovada até setembro de
2012,  durante  a  gestão  do  acusado;  Joseane  Brito  da    Silva   Moraes foi



admitida no serviço público por contrato temporário em 01/08/2011 e teve a
sua  admissão  indevidamente  renovada  até  setembro  de  2012,  durante  a
gestão  do  acusado;  Laíse  Roseane  de  Farias  Benjamim foi  admitida  no
serviço  público  por  contrato  temporário  em  01/08/2011  e  teve  a  sua
admissão indevidamente renovada até setembro de 2012, durante a gestão
do acusado; Sorava Maria de Sou/a Soares foi admitida no serviço público
por contrato temporário em 01/08/2011 e teve a sua admissão indevidamente
renovada até setembro de 2012, durante a gestão do acusado; Vanda Lúcia de
Oliveira Souza foi admitida no serviço público por contrato temporário em
01/08/2011 e teve  a sua admissão indevidamente renovada até setembro de
2012, durante a gestão do acusado; Polvana Ramos Gurjão foi admitida no
serviço  público  por  contrato  temporário  em  01/08/2011  e  teve  a  sua
admissão indevidamente renovada até setembro de 2012, durante a gestão do
acusado;  Ludmila Maria Crispim Guedes Pereira Gouveia foi admitida no
serviço  público  por  contrato  temporário  em  01/08/2011  e  leve  a  sua
admissão indevidamente renovada até setembro de 2012, durante a gestão
do  acusado,  e  Zelma  Ncmízia  de  Farias    Ramos foi  admitida  no  serviço
público  por  contrato  temporário  em  01/08/2011  e  teve  a  sua  admissão
indevidamente  renovada  até  setembro  de  2012,  durante  a  gestão  do
acusado.” (fls. 652/654)

Nesse  ponto,  é  relevante  destacar  passagem  elucidativa  da
sentença ora vergastada. Confira-se:

“No caso em tela, os documentos constantes dos autos, especialmente de lis.
158/304 e extratos do SAGRES de fls. 322/401, não deixam dúvida de que,
conscientemente,  O denunciado contratou prestadores de serviços por prazo
determinado,  sem  a  realização  de  prévio  processo  seletivo,  renovando
ilegalmente  as  contratações  em  alguns  casos,  burlando  o  requisito
constitucional para o ingresso do serviço público através de concurso.

A Lei Municipal n.° 02/1997 (fl. 305/307), vigente desde 06/03/1997 e que só foi
alterada em 08/01/2007 pela lei local n.° 151/2007 previu a possibilidade de
contratação por excepcional interesse público por prazo determinado de seis
(06) meses, prorrogáveis por igual período, somente alterando o prazo da
contratação  temporária para um ano por igual período por aquela novel
legislação.

No entanto, burlando o regramento constitucional e a regulamentação dada
pela  lei  local,  o  denunciado  prorrogou  ilegalmente  as  contratações
originadas  nas  gestões  anteriores  e  também  fez  novas  contratações
extrapolando o prazo máximo permitido, sob a pálida argumentação de que
não fez concurso de imediato porque seria impossível.” (fls. 652)

Com efeito, da análise do conjunto probatório, em especial os
documentos de fls. 158/304 e 322/401, é possível inferir que, a título de excepcional
interesse público, eram efetuadas as contratações e prorrogações ilegais, sem que fosse
observado o prazo máximo previsto em lei, inexistindo, ainda, a realização de qualquer
processo seletivo simplificado, o qual, diga-se, se reveste de algumas formalidades, que
têm por escopo evitar favorecimentos indevidos.

No caso,  o  cotejo  dos  documentos  de  fls.  34/157,  158/304 e
322/401 revelam a contratação massiva, para as mais diversas áreas, de pessoal sem
concurso público/processo seletivo simplificado, bem como evidenciam as renovações
sistemáticas  de  contratos  de  prestação  de  serviço,  elastecendo,  sem  a  devida
justificativa, os limites estabelecidos em lei. 

 
Observa-se  o  processado  não  apresentou  prova  em  sentido

contrário. O réu, em seu interrogatório (mídia de fls. 611),  afirmou, de forma vaga, que



as contratações passavam por uma comissão, o que, além de não ter sido provado, não
supre  a  falta  do  processo  seletivo  simplificado. Ademais,  saliente-se  que  eventual
realização posterior de um certame não tem o condão convalidar situações pretéritas que
não estavam em consonância com a lei.

Sabe-se  que  a  Constituição  Federal  de  1988  instituiu  o
"princípio do concurso público", que condiciona a investidura em cargo ou emprego
público à prévia aprovação em concurso público, como dispõe seu art. 37, II. Todavia, a
própria   Constituição   excepciona   a   regra,  estabelecendo  hipóteses  taxativas   de
admissão  em  cargo público diretamente, sem concurso público, tais como:  cargos  em
comissão (art. 37, II); contratação temporária (art.  37,  IX);  cargos  eletivos;  nomeação
de  alguns  juízes de tribunais,  desembargadores,  e  ministros  de tribunais superiores;
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 198, § 4º).

Com  relação  ao  inciso  IX  do  art.  37  da  CRFB,  é  relevante
destacar que é norma constitucional de eficácia limitada, carecendo, pois de lei para
produzir todos os seus efeitos. Exige-se da lei regulamentadora a definição a previsão
legal de prazos máximos, ou seja, o exercício da função pública deve se dar por prazo
determinado; previsão processo seletivo  simplificado  para a contratação; o objetivo de
atender  à necessidade temporária,  mesmo que a atividade seja de caráter  regular  ou
permanente e, também, a atuação do administrador deve estar fundada em excepcional
interesse público.

No caso  em deslinde,  do  exame da  própria  Lei  municipal  nº
02/1997 (fls.  305/306),  é  possível  observar  que o prazo máximo das  contratações  e
prorrogações, previstos no art. 3º do diploma acima mencionado, não foram observadas,
como  bem destacou  o  julgador  primevo,  haja  vista  a  ocorrência  de  contratações  e
recontratações sucessivas, sem qualquer processo seletivo e com extrapolação do prazo
máximo de 12 meses previsto na lei mencionada. 

Além disso, a defesa não logrou êxito em produzir prova aptar
infirmar  a  tese  e  prova  produzidas  pela  acusação,  mormente  a  prévia  realização de
processo seletivo simplificado, o que poderia evidenciar, pelo menos em tese, a adoção
de critérios objetivos e impessoais, no momento da contratação. 

Frise-se que o fato de algumas contratações terem ocorridos em
gestões anteriores, no caso em exame, não afastam a responsabilidade do gestor, uma
vez que aquelas foram renovadas pelo réu, durante o seu mandato eletivo.

Lado outro,  é  importante,  ainda,  pontuar  que  o  E.  STJ  já  se
posicionou no sentido de que o delito do art. 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/67 trata-se
de um crime formal. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS
CORPUS. PREFEITO. ART. 1º, XIII, DO DECRETO-LEI  201/67. NORMA
PENAL  EM  BRANCO  HOMOGÊNEA  HETERÓLOGA.  LEI
MUNICIPAL  FLAGRANTEMENTE  INCONSTITUCIONAL.
PRESUNÇÃO  DE  CONSTITUCIONALIDADE  DAS  LEIS. AUSÊNCIA
DE  DECLARAÇÃO  PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO  DA  NORMA  MUNICIPAL  COMO COMPLEMENTO
NORMATIVO DO TIPO PENAL,   INTERPRETADA   À   LUZ   DA
CONSTITUIÇÃO.  CRIME  FORMAL. IRRELEVÂNCIA  DE  PREJUÍZO
À ADMINISTRAÇÃO OU VANTAGEM AO PREFEITO. SUFICIÊNCIA
DO   DOLO   DE   BURLA  À  REGRA  DO  CONCURSO.



CIRCUNSTÂNCIAS  CONCRETAS    DA    QUANTIDADE    DE
CONTRATAÇÕES  PERMITEM  INFERIR  A FABRICAÇÃO        DA
NECESSIDADE        DA       CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA   DO
REQUISITO   CONSTITUCIONAL   DA   TEMPORARIEDADE   DA
NECESSIDADE.   AUSÊNCIA   DE   INTERESSE   PÚBLICO
DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
6.  O  crime  do  art.  1º,  XIII, do Decreto-Lei 201/1967 é formal, porque
basta  a  conduta de admitir, nomear ou designar pessoa para exercer
cargo  ou  função  pública  em  desconformidade  com  a  legislação
pertinente,   independente  do  prejuízo  à  Administração Pública ou
vantagem ao prefeito para sua consumação. Outrossim, não há qualquer
elemento  subjetivo do tipo, a indicar intenção especial do prefeito em
cometer  a conduta típica, portanto, despicienda é a intenção de causar
danos  ao  erário,  sendo  suficiente  o  dolo  de  burla  ao  mandado
constitucional    do   concurso   público,   nos   termos   da   legislação
aplicada, para a nomeação, admissão ou designação de servidor. Perceba
que  essa  conclusão  é  corolário  do  bem  jurídico  tutelado,  que  é,
essencialmente,  a moralidade administrativa e a impessoalidade, não  o
patrimônio  público,  que,  se  lesado,  corresponde  a mero exaurimento
do crime em tela.
7.  Nos  termos  da  denúncia  e  do  parecer  do Ministério Público Federal,
que   teve   acesso  aos  autos  originários,  os  cargos preenchidos atendem às
situações  voltadas  à  área  de  saúde  e  educação  (médico,   enfermeiro,
professor)  e  funções  meramente  burocráticas  ou  administrativas,    como
serviços   gerais,  lavadeiras  de  roupa, serventes escolares, auxiliares de
informática, vigias e motoristas. Conclui-se,  pois,  que  a contratação direta
pelo recorrente, sob o título  de  contratação  de  necessidade  temporária  de
excepcional interesse  público,  não  observou  sequer as genéricas hipóteses
do art. 2º da Lei municipal 435/99, interpretada à luz da Constituição. As
justificativas   utilizadas  resumiram-se  à  insuficiência  de servidores  no
quadro  de  pessoal  do Município com a qualificação adequada, até mesmo
para funções de serviços gerais, como operários, lavadeiras de roupa, vigia e
motorista. As funções a serem exercidas por   vários   dos   contratados  sem
concurso   público   denotam   a  incompatibilidade   de   adequação   às
hipóteses  do  art.  2º da Lei municipal  435/99  (I-  atender situações de
calamidade  pública;  II-  combater  a  surtos  epidêmicos;  III-  substituir
professor;  IV-  atender  a  casos  em  que  haja  prejuízo  ou  perturbação  na
prestação  de  serviços  públicos   essenciais;  V-  substituição  de  motorista  e
telefonista,  no  impedimento    e   período   de   férias   prêmio   ou
regulamentares  de titulares   de   cargos   ou   detentores  de  função  pública;
VI- trabalhadores  braçais,  pedreiros,  serventes  e  faxineiras;  VII- outros
serviços de comprovada necessidade), porquanto não apontou a necessidade
temporária  extraordinária  do  serviço,  ainda que nas atividades  de  caráter
regular   ou  permanente  do caso em análise,  muito menos o excepcional
interesse público na contratação.
8.   Ademais,   o  recorrente  tinha  plena  consciência  de  que  a contratação
de  servidores  temporários deveria atender a situações restritas,  tanto  que
firmou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com  o Ministério Público
de Minas Gerais, reconhecendo "que existem servidores   contratados   sem
concurso  público  nos  quadros  da Prefeitura   Municipal   de   Caranaíba,   o
que  reclama  imediata regularização,   inclusive   com  eventual  realização
de  concurso público",  e  se  comprometendo  a dispensar todos os servidores
que foram  contratados  de forma irregular  e  providenciar  a  realização de
certames,  mesmo  nos  casos  de  necessidade  temporária  e  de  excepcional
interesse   público,   realizando  processo  seletivo  simplificado, sujeito  a
ampla  divulgação.  Entrementes,  a  despeito  do  TAC  firmado,  voltou   a
realizar diversas contratações irregulares, sob o singelo argumento  de  que
procedia com base na Lei Municipal de Caranaíba - MG.
9.   A   descrição   pelo  dominus  litis  das  circunstâncias  concretas  de
contratação  de  inúmeros  agentes  pelo  paciente sem concurso, com funções
completamente  incompatíveis  com  as hipóteses alegadas de contratação  de
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse público,  são  elementos



de   informação   indiciários  que  explicitam  claramente,   por   relação
inferencial  de  segundo  grau, o dolo de burlar  a  regra  do concurso público.
Ao que tudo indica, houve por fabricada a necessidade de contratação pela
inércia em regularizar o quadro  de  pessoal,  como  previsto  no TAC, o que
torna inviável a caracterização  dessas contratações como temporárias. Desse
modo, in status   assertionis  do  narrado  na  denúncia,  grande  parte  das
nomeações  e  designações não se subsumem, sequer em tese, a nenhuma das
exceções    constitucionais,    e    respectiva    regulamentação
infraconstitucional,  o  que  revela  a  ciência  da ilegalidade das nomeações
e,  por  consequência,  o  pleno conhecimento de todas as elementares do tipo
penal 10. Recurso desprovido.
(RHC 71.794/MG, Rel.  Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.  OCORRÊNCIA.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA  ESTATAL.  OCORRÊNCIA.  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE.  ART.  1º,  XIV,  DO  DECRETO-LEI  Nº  201/67.
CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDORES  SEM  REALIZAÇÃO  DE
CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO. DELITO FORMAL.
PRECEDENTE DO STF. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
(...)
4. Conforme precedente da Suprema Corte, o crime de responsabilidade
previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-lei nº 201/67, é "delito formal ou de
mera  conduta,  que  se  consuma  com  o  fato  de  o  prefeito  deixar  de
cumprir ordem judicial  sem dar as  razões que justifiquem, perante a
autoridade competente que deve aceitá-las ou não".
5. Embargos declaratórios acolhidos.
(EDcl  no AgRg no REsp 1374716/SC,  Rel.  Ministro MOURA RIBEIRO,
QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 07/03/2014)

Além disso, repito, o acusado, em seu interrogatório (mídia de
fls. 611), demostrando plena ciência da situação, afirmou que as contratações realizadas
eram de  pessoas  qualificadas  para  o  desempenho  de  atividades  essenciais,  que  não
poderiam ser  interrompidas,  não  se  referindo,  em momento  algum,  a  realização  de
processo seletivo simplificado. 

Pontue-se que a justificativa apresentada pelo acusado, de que as
atividades  não  poderiam  ser  paralisadas,  não  tem  o  condão  de  respaldar  conduta
contrária à lei. Tal alegativa não franqueia ao gestor público a possibilidade de violar o
princípio do concurso e, por conseguinte, privilegiar determinado grupo de pessoas em
detrimento de outras, mormente quando o ordenamento jurídico apresenta instrumentos
legítimos para o enfrentamento dessas situações de crises.

As provas carreadas aos autos permitem constatar a lesão a bens
jurídicos tutelados pelo tipo penal, como os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e do concurso público.

 
Destarte, sendo suficiente o conjunto probatório para demonstrar

a conduta ilícita do gestor municipal, deve ser mantida a sentença condenatória. Nesse
sentido, destaco a posição da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
RESPONSABILIDADE.  NOMEAÇÃO  DE  SERVIDOR  MUNICIPAL
CONTRA  EXPRESSA  DISPOSIÇÃO  DE  LEI.  DECRETO-LEI  Nº
201/1967.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA.
CONDUTA  TÍPICA  E  DOLOSA.  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE.
SÚMULA Nº 444. PROCEDÊNCIA EM PARTE. PENA APLICADA EM



PATAMAR  DESPROPORCIONAL,  NÃO  JUSTIFICADA  PELAS
CIRCUNSTÂNICAS DO CASO. REPRIMENDA REDUZIDA. APELO
PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se
falar em absolvição de crime de responsabilidade quando satisfatoriamente
demonstradas a autoria e a materialidade do delito. Hipótese em que o ora
apelante, enquanto prefeito do município de gameleira, no decorrer do seu
mandato,  nomeou  464  (quatrocentos  e  sessenta  e
quatro) servidores temporários, sem o devido amparo legal. No caso, não foi
demonstrado pelo apelante o cumprimento dos requisitos que justificassem a
contratação  de servidores para  atender  excepcional  interesse  público,
tampouco  a  existência  de  situações  emergenciais,  incomuns,  urgentes  e
transitórias,  que  justificassem  a  situação  excepcional  de
contratar servidores sem concurso público; 2. Deve ser reduzida para 01 (um)
ano de detenção a pena-base fixada pelo juízo a quo, tendo em vista que a
respectiva  exasperação  não  está  justificada  pelas  circunstâncias  do  caso
concreto. Hipótese em que, conquanto reconhecidas validamente 02 (duas)
circunstâncias judiciais de maneira desfavorável (antecedentes e motivos do
crime), a pena-base de 02 (dois) anos revelou-se desproporcional, se levada
em consideração a pena abstratamente cominada ao delito (03 meses a 03
anos de detenção); 3. Apelo provido parcialmente. Pena definitiva reduzida,
de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
detenção.  Decisão  unânime. (TJPE;  APL  0000070-68.2013.8.17.0630;
Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Antônio  de  Melo  e  Lima;  Julg.
20/01/2016; DJEPE 03/02/2016)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  RESPONSABILIDADE.  EX-
PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  LASTRO/PB.  CONTRATAÇÃO  A
TÍTULO  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO  EM
DESACORDO  COM  A  LEI  MUNICIPAL  N.  183/2001.  PRAZO
INDETERMINADO.  APROVAÇÃO  DAS  CONTAS  PELO  TCE.
IRRELEVÂNCIA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO QUE SE
IMPÕE.  SENTENÇA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REFORMA.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  REDUÇÃO  IMPERIOSA.
CULPABILIDADE.  ANTECE-  DENTES.  REINCIDÊNCIA.
EXTINÇÃO  DE  PUNIBILIDADE,  PELA  PRESCRIÇÃO
RETROATIVA, DA AÇÃO PENAL INDICADA. SÚMULA Nº 444 DO
STJ.  ALTERAÇÃO  DO  REGIME  DE  CUMPRIMENTO  DA PENA.
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  DO ARTIGO  44  DO
CÓDIGO     PENAL.  PRISÃO  PREVENTIVA  REVOGADA.
INOBSERVANCIA  DO  PERICULUM  LIBERTATIS.  APELO
PROVIDO  PARCIALMENTE. A  contratação  temporária
de servidores exige a ocorrência de excepcional interesse público, devendo
estar  devidamente  demons-  tradas  a  urgência  e  excepcionalidade  na
contratação,  sob  pena  de  se  configurar  burla  à  realização  de concurso
público e a nulidade da contratação, nos moldes do artigo 37, §2º da CF. A
aprovação  das  contas  do  chefe  do  executivo  municipal  pelo  tribunal  de
constas do estado não tem o condão de impedir o reconhecimento da prática
do  crime  de  responsabilidade  pelo  judiciário,  face  a  independência  das
esferas penal e  administrativa,  aplicando-se,  analogicamente,  o disposto no
artigo  21,  II  da  Lei  de  improbidade  administrativa,  ante  a  omissão
do Decreto-Lei  n.  201/67.  Conforme  elucida  a  Súmula  nº  444  do  STJ,  é
vedada  a  utilização  de  inquéritos  policiais  e  ações  penais  em curso  para
agravar a pena-base, seja como culpabilidade, antecedentes, conduta social
ou personalidade, haja vista  que, ao revés,  se estaria  violando o princípio
constitucional  da  presunção  de  inocência. (TJPB;  APL  0004200-
59.2013.815.0371; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito
da Silva; DJPB 10/09/2015; Pág. 19)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PREFEITO.  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE. Absolvição. Irresignação ministerial. Contratação
de servidores municipais  sem concurso  público e  excedendo  o  período
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permitido  em  Lei  municipal.  Afronta  ao  disposto  no  art.  1º,  inciso  XIII,
do Decreto-Lei  nº  201/67,  e  art.  3º  da  Lei  municipal  nº  330/2003.
Materialidade  e  autoria  delitivas  indubitáveis.  Provimento  do  apelo.
Configura-se o crime descrito no inciso XIII do art.  1º do Decreto-Lei nº
201/67,  quando o  alcaide  efetua  contratações  administrativas  irregulares
de servidores para o trabalho municipal, por tempo superior ao previsto na
legislação  municipal  e  em  desacordo  com  a  Carta  Magna.  O  elemento
subjetivo do crime é o dolo e o delito é de mera conduta. A ação do prefeito
ao nomear, admitir ou designar servidor sem cumprir os mandamentos da
Lei,  configura  por  si  mesmo,  a  infração penal,  que  se  perfaz
independentemente da produção de um resultado. Para o reconhecimento da
ausência do dolo e da alegação de solução de continuidade, faz-se mister
que o réu  traga para  os  autos  provas  irrefutáveis  comprovando que,  em
virtude das condições e particularidades do caso concreto, não poderia agir
de  outra  maneira. (TJPB;  ACr  0003425-44.2013.815.0371;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio;  DJPB
10/07/2014; Pág. 16)

Da dosimetria da pena

Pugna  a  apelante,  em  caráter  subsidiário,  pela  revisão  do
capítulo relativo à dosimetria da pena.

Ab initio,  o  disposto  no  art.  1º,  XIII,  §1º,  do  Decreto-Lei  nº
201/67 estabelece uma pena entre 03 (meses) a 03 (três) anos.

 
No caso, observa-se que o Juiz de primevo, com fulcro no art.

59  do  CP,  fixou  a  pena-base  em  01  (um)  ano  de  detenção,  tendo  considerado
desfavorável  a  culpabilidade,  a  personalidade,  o  motivo  e  as  consequências  do
crime,  tendo  tornado  a  pena  definitiva,  em face  da  ausência  de  circunstâncias
agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição da pena.  Em seguida,
considerando a continuidade delitiva, aumentou a reprimenda de 2/3, o que resultou
na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção.

 No que toca à pena-base e às circunstâncias do art. 59 do CP,
atento ao posicionamento do representante do  parquet de 2º grau,  constata-se que a
pena-base não foi fixada em patamar razoável, pois, em meu sentir, duas circunstâncias
judiciais não foram devidamente motivadas, quais sejam, personalidade e motivos do
crime.

Com  relação  à  personalidade  do  agente,  o  julgador  primevo
destacou:  “apresenta personalidade irresponsável  com o trato  da coisa pública”  (fls.
556). Tal argumento mostra-se vago, não havendo, nos autos, elementos que possam
subsidiar a valoração negativa da personalidade do acusado.

Lado outro, quanto aos motivos dos crimes, o Juiz de primeiro
grau  pontuou  apenas  que  estes  seriam  injustificáveis.  Cuida-se,  pois,  justificativa
genérica, pelo que deve ser prontamente afastada. 

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

No que toca à pena-base e às circunstâncias dos art. 59 do CP,
fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.
Inexistência  de  circunstâncias  agravantes  e  atenuantes.  Inocorrência  de  causa  de
aumento e diminuição de pena.



Por fim, considerando a regra do art.  71 do CP (continuidade
delitiva), bem como a quantidade de contratações irregulares, majoro a pena de 2/3, o
que resulta na pena definitiva de 10 (dez) meses de detenção. 

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, considerando a pena fixada, com fulcro no art. 44, caput e § 2º, do
CP, reconheço a substituição da reprimenda cerceadora da liberdade pela restritiva de
direito, consistente na prestação de serviço à comunidade, na forma definida pelo juiz
da execução.

Ante o exposto, com fulcro nos argumentos acima mencionados,
dou provimento parcial ao apelo, para reduzir a pena-base, resultando em uma
pena definitiva de 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto,
substituindo  a  pena  privativa  de  liberdade  por  uma  restritiva  de  direito,
consistente em prestação de serviço à comunidade.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento
da vaga de Desembargador). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
                   Relator 










