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AÇÃO  PENAL  PÚBLICA ORIGINÁRIA.  ART.  1º,  INCISO 
XIII  DO  DECRETO  LEI  N.º  201/67.  CONTRATAÇÃO 
IRREGULAR.   CRIME  DE  RESPONSABILIDADE. 
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO LEGAL. 
LEI  MUNICIPAL  IMPONDO  REALIZAÇÃO  PRÉVIA  DE 
PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO.  NÃO 
OBSERVÂNCIA.  DURAÇÃO DO CONTRATO  SUPERIOR 
AO PERMITIDO EM LEI MUNICIPAL. CARACTERIZAÇÃO 
DO  DELITO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE 
DEMONSTRADAS.  CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO FORMULADO NA 
INICIAL  ACUSATÓRIA.  PENALIDADE  ACESSÓRIA. 
MEDIDA  DESPROPORCIONAL.  CONDENAÇÃO  EM 
MANDATO DIVERSO DO QUE PRATICADO A CONDUTA 
TÍPICA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

Uma vez demonstrada a autoria e a materialidade delitivas, 
de forma inequívoca, a condenação é medida que se impõe.

Havendo  previsão  em  Lei  Municipal  autorizando  a 
contratação  de  funcionário  sem  submissão  a  concurso 
público  em  caso  de  excepcional  interesse  público,  mas 
condicionando-a  a  processo  seletivo  simplificado,  a 
inobservância dessa disposição caracteriza o delito previsto 
no art. 1º, inciso XIII do Decreto- Lei n.º 201/1967

A permanência  do contratado,  após a expiração do prazo 
imposto em cláusula contratual, exercendo a função pública 
para  a  qual  foi  irregularmente  investido,  por  ausência  de 
processo  seletivo  simplificado  prévio,  implica  mero 
exaurimento do delito, e não delito autônomo.
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Para fins de contratação irregular de funcionário público, é 
atribuído  o  dolo  genérico,  tratando-se  de  delito  de  mera 
conduta.

A penalidade acessória, prevista no art.  1º,  §2º do Decreto- 
Lei  n.º  201/67,  precisamente  de  perda  de  cargo  e  de 
inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de 
cargo  ou  função  pública,  eletivo  ou  de  nomeação,  não 
deverá ser aplicada quando se mostrar desproporcional.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados;

A C O R D A o Plenário do Colendo Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba em,  JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, À 
UNANIMIDADE,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  SEM  A 
APLICAÇÃO DA PENA REFERENTE À PERDA DO MUNUS DE PREFEITA 
CONSTITUCIONAL E A INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO 
OU FUNÇÃO PÚBLICA, ELETIVO OU DE NOMEAÇÃO, PELO PRAZO DE 
05(CINCO) ANOS. VENCIDOS NESTA PARTE O RELATOR,  O REVISOR E 
OS  DESEMBARGADORES  JOSÉ  RICARDO  PORTO,  ARNÓBIO  ALVES 
TEODÓSIO E MARIA DAS GRAÇAS MORIAS GUEDES.

RELATÓRIO

O Procurador-Geral de Justiça deste estado ofereceu denúncia 

contra  Iracema Nélis de Araújo Dantas, Prefeita Constitucional de São José 

do Sabugi-PB, dando-a como incursa nas sanções do art. 1º, inciso XIII  do 

Dec. Lei 201/67 c/c art. 71 do CP (oito ações – 1º Grupo de Condutas), do art.  

1º, inciso XIII  do Dec. Lei 201/67 c/c art. 71 do CP (onze ações – 2º Grupo 

de Condutas), do art. 1º inciso XIII  do Dec. Lei 201/67 c/c art. 71 do CP (oito 

ações – 3º Grupo de Condutas), do art. 1º, inciso XIII  do Dec. Lei 201/67 c/c 

art. 71 do CP (quatro ações – 4º Grupo de Condutas), do art. 1º, inciso XIII  

do Dec. Lei 201/67 c/c art. 71 do CP (duas ações – 9º Grupo de Condutas), 

todos combinados com art. 69 (seis vezes – quatro crimes continuados e dois 

crimes isolados) do Código Penal.

Consta que, na condição de Chefe do Executivo municipal, teria 
Desembargador João Benedito da Silva
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contratado 20 (vinte) servidores públicos, no decorrer do ano de 2009, para 

prestação de vários serviços, sem a obediência à Lei Municipal da edilidade 

(Lei Municipal n.º 208/1997),  posto que sem submissão a processo seletivo 

simplificado, cuja contratação foi prorrogada no tempo, sem observância aos 

prazos máximos permitidos pela norma que regulava a matéria, o que estaria 

demonstrado  através  dos  contratos  que  instruíram  o  Procedimento 

Administrativo nº 2011/3238, assim como por meio dos apontamentos extraídos 

do Sagres do TCE/PB.

A  inicial  acusatória  foi  recebida  em  sessão  realizada  no  dia 

21/11/2012 (fls. 328/334).

Adotadas  as  providências  a  que  alude  a  Lei  n.º  8.038/90,  a 

denunciada oferece defesa prévia (fls. 349/356). Alega, em suma, a ausência 

de prática delitiva, posto que inexistiu sequer o dolo por parte da denunciada. 

Isso  porque  “a  denunciada  assumiu  o  Poder  Executivo  do  Município  com 

insuficiente  quantidade  de  pessoal,  o  que  evidenciava  em  curto  tempo,  a  

degradação  e  paralisação  dos  serviços  públicos,  inclusive  os  essenciais  

(saúde, limpeza, educação, etc.), motivo pelo qual a denunciada se valeu da  

citada  Lei  Municipal  280/97  para  proceder  com  a  contratação  do  pessoal  

elencado pelo MP na pela denunciatória).”

Acrescenta  que  os  motivos  que  ensejaram  as  contratações 

possibilitaram  as  renovações/  prorrogações  contratuais  posteriores, 

principalmente o limite máximo de 04 (quatro) meses estampado na referida 

norma.

Na  defesa  apresentada,  devidamente  acompanhada  de 

documento (fls. 357/360), foi indicado rol de testemunhas.

Após delegados poderes ao  MM Juiz de direito da Comarca de 

Santa Luzia (fl. 385), realiza-se audiência de instrução e julgamento (fl. 432), 

Desembargador João Benedito da Silva
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ocasião em que realizados o interrogatório da acusada (fls. 427/428) e a oitiva 

de testemunhas de defesa (fls. 429/431).

Termo de audiência (fl. 432).

Intimados para  as  providências  do  art.  10 da Lei  n.º  8.038/90, 

Ministério  Público  (fl.  447)  e  defesa  (fl.  456)  não  pugnam pela  adoção  de 

diligências.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nas  alegações  finais  (fls. 

459/471), pugna pela procedência da denúncia, a fim de que seja a increpada 

condenada nos moldes da exordial  oferecida.  Argumenta que a autoria  e a 

materialidade delitivas encontram-se demonstradas nos autos. 

Justifica  que,  “se  eram  verdadeiras  as  afirmações 

incansavelmente repetidas pela parte ré acerca da necessidade premente de 

prestadores  de  serviço  e  da  sua  boa-fé  em  cumprir  a  lei,  a  Prefeita,  ora  

denunciada,  deveria  ter  providenciado  um  certame  de  forma  mais  célere,  

primando pelo cumprimento do que exige a Constituição Federal.”

Registra, ainda, que  o dolo está devidamente caracterizado, até 

porque,  “diante  das  contratações  injustificadas,  fora  das  hipóteses  legais  e  

sucessivamente  renovadas,  não se  pode aceitar  a  tese  de  que tenha,  ela,  

agido impulsionada pela boa-fé.”

A  defesa,  nas  alegações  finais  (fls.  476/484),  pretende  a 

absolvição.  Argumenta  que,  para  não  prejudicar  ainda  mais  a  situação  de 

precariedade,  valeu-se  da  Lei  Municipal  n.º  280/97,  para  suprir  as 

necessidades temporárias, inclusive para fins de princípio da continuidade dos 

serviços públicos.

Juntada de novos documentos (fls. 485/509).

Desembargador João Benedito da Silva
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Certidão de antecedentes criminais (fls. 521/525, 526 e 529).

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que a acusada, na condição de Chefe do 

Executivo municipal, teria contratado 20 (vinte) servidores públicos, no decorrer 

do ano de 2009, para prestação de vários serviços, sem a obediência à Lei 

Municipal da edilidade (Lei Municipal n.º 208/1997), posto que sem submissão 

a processo seletivo simplificado, cuja contratação foi prorrogada no tempo, sem 

observância  dos  prazos  máximos  permitidos  pela  norma  que  regulava  a 

matéria,  o  que estaria  demonstrado através dos contratos que instruíram o 

Procedimento  Administrativo  nº  2011/3238,  assim  como  por  meio  dos 

apontamentos extraídos do Sagres do TCE/PB.

Em outras palavras, são 02 (duas) as condutas imputadas à ré, 

que caracterizariam o crime atribuído na inicial acusatória: (a) contratação sem 

concurso público por prazo superior ao que possibilitava a Lei Municipal, e (b) 

admissão que ofendeu o disposto nos arts. 3º, caput, e art. 8º, inciso III, todos 

da referida norma, porquanto não precedidas de processo seletivo simplificado.

Por  tal  motivo,  foi  a  acoimada  denunciada  como  incursa  nas 

penas do art. 1º, inciso XIII  do Dec. Lei 201/67 c/c art. 71 do CP (oito ações 

– 1º Grupo de Condutas), do art. 1º, inciso XIII  do Dec. Lei 201/67 c/c art. 71  

do CP (onze ações – 2º Grupo de Condutas), do art. 1º inciso XIII  do Dec.  

Lei 201/67 c/c art. 71 do CP (oito ações – 3º Grupo de Condutas), do art. 1º,  

inciso XIII  do Dec. Lei 201/67 c/c art. 71 do CP (quatro ações – 4º Grupo de 

Condutas), do art. 1º, inciso XIII  do Dec. Lei 201/67 c/c art. 71 do CP (duas 

ações – 9º Grupo de Condutas), todos combinados com art. 69 (seis vezes – 

quatro crimes continuados e dois crimes isolados) do Código Penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Finalizada a instrução criminal,  pretende o Ministério  Público a 

condenação  da  denunciada,  sob  a  argumentação  de  que  estariam 

demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Por outro lado, a defesa 

busca a absolvição, ante a alegação de que a increpada teria agido nos exatos 

termos da Lei Municipal n.º 280/97.

Pois  bem.  É  atribuída  à  acusada  a  conduta  de  contratação 

irregular de 20 (vinte) servidores, sem concurso público, o que caracterizaria o 

delito previsto no art. 1º, inciso XIII do Decreto Lei n.º 201/67, infração penal 

esta punida com pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos (art. 1º, 

§1º da referida norma):

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

Nesse  contexto,  cumpre  registrar  que  restará  caracterizado  o 

delito  em tela  se  praticada  alguma  das  três  condutas  enumeradas  no  tipo 

penal: (a) nomear, (b) admitir ou (c) designar servidor, que em todos os casos, 

deverá ser contra expressa disposição de lei.

Na verdade, a Constituição Federal reconhece a possibilidade de 

contratação de servidor público, sem seja necessária a realização de concurso 

público, quando houver excepcional interesse público. No entanto, o vínculo 

deverá ocorrer por tempo determinado e nos limites de lei elaborada para esse 

fim (art. 37, inciso IX da Constituição Federal):

Art.  37.  A administração  pública  direta  e  indireta  de 
Desembargador João Benedito da Silva
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qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do 
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:      
(...)
IX -  a  lei  estabelecerá  os casos de contratação por 
tempo  determinado  para  atender  a  necessidade 
temporária de excepcional interesse público;

Em São José do Sabugi, município em que a acusada é prefeita, 

foi  publicada  a  Lei  Municipal  nº  280/97 (fls.  48/51),  possibilitando  a 

contratação  de  pessoal  por  tempo  determinado,  desde  que  através  de 

processo  seletivo  simplificado,  com  a  finalidade  de  atender  à  necessidade 

temporária  de  excepcional  interesse  público,  em  casos  regularmente 

enumerados  no  art.  2º  da  referida  norma,  quais  sejam,  (a)  assistência  a 

situações  de  calamidade,  (b)  combater  surtos  endêmicos, (c)  prejuízo  ou 

perturbação na prestação de serviços essenciais, (d) necessidade de pessoal 

em decorrência de demissão, exoneração, falecimento ou aposentadoria, nas 

unidades de serviços essenciais, quando não exista pessoal concursado; (e) 

atender  as  necessidades  do  magistério,  quando  não  exista  pessoal 

concursado,  (f)  executar  serviços  técnicos  profissionais  de  notória 

especialidade, (g) atender aos termos de convênios com recursos federais ou 

estaduais  repassados  ao  município,  (h)  campanha  de  saúde  pública  e  (i) 
atender a outras urgências que vierem a ser definidas em lei.

Nessa  mesma  lei,  o  art.  3º,  pontua  que  “o  recrutamento  do 

pessoal a ser contratado, nos termos desta lei, será feito mediante processo 

seletivo  simplificado”,  à  exceção  da  contratação  para  necessidades 

decorrentes de calamidade pública (§1º).

Apenas para esclarecer a redação desse dispositivo, tem-se que 

a contratação sem que realizado sequer o processo seletivo simplificado, por si 

só, já é suficiente para a caracterização do delito em tela, mesmo porque o art. 

1º, XIII do Decreto Lei n.º 201/67 é claro ao prever a prática de crime ao se 

nomear,  admitir ou  designar  servidor  ser  a  observância  de  lei,  como  já 

Desembargador João Benedito da Silva
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destacado.

Sem ser redundante, a norma é clara: para a contratação, ainda 

que por excepcional interesse público, deveria ser observada a lei municipal 

que,  no  caso  específico,  impunha  a  realização  de  processo  seletivo 

simplificado.

Mais adiante, precisamente no art. 4º, consigna-se qual o prazo 

limite  de  cada  contratação,  alternando entre  06  (seis)  meses  ou 12  (doze) 

meses, a depender de qual das situações se enquadra a hipótese.

Com  efeito,  antes  da  instauração  de  processo  administrativo, 

consta Recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 06/10), para que 

os chefes do executivo municipal se abstivessem de contratar servidores sem 

prévia aprovação em concurso público, bem como de nomear agentes para 

exercício de função de confiança sem que se tratasse de servidor efetivo, ou, 

ainda de celebrar e de prorrogar contratos de pessoal por tempo determinado. 

Ao  mesmo  tempo,  orientou  que  os  servidores  nomeados  sem 

prévia aprovação em concurso público, fora das hipóteses legais, deveriam ser 

exonerados, assim como deveriam ser rescindidos, até 31 de julho de 2010, os 

contratos de prestação de serviços que envolvessem atividades ou funções 

próprias ou rotineiras da Administração.

Conforme  o  Aviso  de  Recebimento  de  fl.  18,  a  acusada  foi 

notificada  em  07/04/2011  a  respeito  da  recomendação,  não  chegando  a 

fornecer a documentação solicitada, precisamente de relação de funcionários 

da  edilidade  (certidão  de  fl.  19),  o  que  ensejou  nova  determinação  de 

notificação  (fl.  20),  dessa  vez,  recebida  em  08/07/2011  e  regularmente 

cumprida (fls. 23/181).

Juntamente com a referida resposta, foram obtidas as cópias de 

Desembargador João Benedito da Silva
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portarias de exoneração de servidores públicos (fls. 52/78), mas também de 

contratos  firmados,  todos  eles  justificados  nas  disposições  contidas  na  Lei 

Municipal n.º 280/1997. Há informações, inclusive, a respeito dos contratados 

que ainda mantinham vínculos com a administração pública (fls. 79/180).

Na questão sub judice, interpretando o disposto no  art. 4º, inciso 

II  da  Lei  Municipal  n.º  280/1997,  todas  as  contratações  indicadas  pelo 

Ministério Público na inicial acusatória poderiam durar 12 (doze) meses, pois 

não se tratavam de assistência a situações de calamidade pública ou combate 

a surto endêmico.

Entretanto, como pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, de 

fato, as contratações promovidas pela acusada deram-se em desconformidade 

com a Lei Municipal n.º 208/97, posto que não há provas, nos autos, de que foi 

providenciada a abertura do processo seletivo simplificado a que alude o art. 

3º, caput da referida norma. 

Ou seja, a contratação (conduta de  admissão do art. 1º, inciso 

XIII do Decreto lei n.º 201/67) por si só, foi irregular, restando consumado cada 

um do delitos nas respectivas datas em que assinados cada um dos contratos.

Aqui  cumpre  salientar  que  a  comprovação  da  existência  do 

processo seletivo simplificado incumbia à acusada, não se tratando de um dos 

aspectos a que alude o art. 156 do Código de Processo Penal (Art. 156.  A 

prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de  

ofício), por se tratar de matéria de defesa e não de acusação.

Ademais,  também  como  ressaltado  pelo  Ministério  Público,  a 

administração, através da acoimada, manteve alguns dos contratos por lapso 

temporal superior ao que até mesmo permitia a lei municipal e ao próprio pacto 

firmado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em  todos  os  casos,  os  contratos  celebrados  tinham  validade 

máxima  de 12 (doze) meses e não permitiam sequer prorrogação, por força da 

cláusula sétima,  o que seria  até  mesmo dispensável,  diante do teor  da Lei 

Municipal n.º 280/1997:

Cláusula  sétima:  Este  contrato  de  prestação  de 
serviços não poderá ser prorrogado além dos limites 
estabelecidos no art. 1º da Lei Municipal n.º 280 de 26 
de  fevereiro  de  19975  (sic)  e  suas  posteriores 
alterações.

Contudo, no caso em análise, impende ressaltar que o fato de os 

contratados terem permanecido exercendo a função para o qual admitidos de 

forma irregular configura mero exaurimento do delito, mesmo porque, como já 

delineado, o delito consumou-se com a simples assinatura do contrato, eis que 

não  precedido  de  processo  seletivo  simplificado,  como  determinava  a  lei 

municipal.

Somente  se  falaria  em  permanência irregular  no  exercício  da 

função pública se a contratação inicial tivesse sido considerada regular. Nesse 

caso (contratação inicialmente regular), a partir do momento em que expirado o 

prazo limite do pacto e o contratado continuasse a  exercer a mesma função 

para o qual investido, (mas sem qualquer vínculo com a administração, diante 

da expiração do prazo), e com a anuência tácita do chefe do executivo, poder-

se-ia  falar  em admissão irregular  por  força  do  tempo,  conduta  essa que  o 

Ministério Público intitula “prorrogação do contrato”.

E,  por  fim,  ainda  mais  para  demonstrar  a  inexistência  do 

excepcional interesse público necessário e previsto no art. 37, inciso IX da CF, 

juntamente com a defesa apresentada, a acusada acostou cópia de edital de 

convocação para concurso público (fls. 267/285), datado de 14 de setembro de 

2011  (após  05  meses  aproximadamente  da  notificação  a  respeito  da 

recomendação,  e  quando  decorridos  quase  03  anos  da  posse  da  acusada 

como prefeita), mas sem disponibilizar vagas para todas as funções para a qual 

haviam sido contratados os prestadores tidos como irregularmente investidos.
Desembargador João Benedito da Silva
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Como  exemplo,  têm-se  os  prestadores  contratados  para  o 

exercício da função de instrutora (Alessandra Queiroz dos Santos, Jackeline 

Lopes  dos  Santos e  Valderliane  dos  Santos  Souza,  todas  vinculadas  à 

Secretaria de Assistência Social). De igual forma, não havia vagas para médico 

psiquiatra (anteriormente contratado  Fernando Antônio de Araújo)  ou para 

parteira (Elva Bento dos Santos,  Damiana dos Santos Saturnino e  Júlia 

Maria dos Santos Nóbrega), cujas funções não constam no edital de abertura 

do certame.

E pior. Essas funções (instrutor, médico psiquiatra e parteira)  não 

constam sequer como cargo efetivo. Não foram criadas pela Lei Municipal n.º 

420/2007 (fls. 30/45), que dispõe a respeito do plano de cargos, carreiras e 

remuneração dos servidores do Município de São José do Sabugi,  e como 

aponta o documento de fl. 48. Também não há elementos para afirmar se já 

existiam à época das contratações (ausência de provas).

Em síntese, resta configurado o delito do art.  1º,  inciso XIII  do 

Decreto Lei n.º 201/67 quando a contratação de pessoal se der em violação 

direta  ao  disposto  na  Constituição  Federal  e  à  lei  municipal  que  regule  a 

matéria,  independentemente  de  resultado,  por  se  tratar  de  crime  de  mera 

conduta.

Este Tribunal de Justiça, por meio de seu órgão fracionário, ao 

analisar recurso de apelação interposto, já se manifestou a respeito do tema:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PREFEITO.  CRIME  DE 
RESPONSABILIDADE.  Contratação  de  servidores 
municipais sem concurso público. Afronta ao disposto 
no  art.  1º,  inciso  XIII,  do  Decreto-Lei  nº  201/  67. 
Condenação.  Irresignação.  Absolvição. 
Impossibilidade.  Materialidade  e  autoria  delitivas 
indubitáveis.  Pleito  alternativo.  Redução  da 
reprimenda. Inviabilidade. Quantum compatível com o 
caso concreto. Circunstâncias judiciais analisadas com 
esmero  e  acuidade.  Critério  trifásico  obedecido. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Sentença mantida  in totum. Desprovimento 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  e 
desnecessárias  de  servidores  para  o  trabalho 
municipal,  em  desacordo  com  a  Carta  Magna  e 
Leis em vigor. O elemento subjetivo do crime é o dolo 
genérico,  podendo  a  ação  do  agente,  conforme  o 
caso,  revelar  a  existência  de  concurso  material.  O 
crime 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 aplicação do 
princípio da inexigibilidade de conduta diversa, faz-se 
mister que o réu traga para os autos provas cabais, 
provando que em face das condições não poderia agir 
de outra maneira. Na hipótese, a douta juíza primeva, 
ao individualizar as penas, destacou as circunstâncias 
judiciais desfavoráveis ao apelante, justificando a sua 
imposição em patamares superiores ao mínimo legal, 
motivada  pela  consideração  da  culpabilidade, 
antecedentes maculados, personalidade negativa; com 
caráter alheio à moral, circunstâncias e conseqüências 
do crime. Logo, não violam qualquer dispositivo legal, 
não são injustas e não devem ser reformadas. (TJPB; 
ACr  051.2006.000179-2/001;  Pipirituba;  Rel.  Des. 
Arnóbio  Alves  Teodósio;  DJPB  20/07/2010;  Pág.  8) 
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

A autoria está demonstrada no fato de que os vínculos firmados 

com as pessoas contratadas foram subscritos pela acusada, na qualidade de 

chefe  do  poder  executivo  municipal,  representando,  pois,  a  administração 

pública. Quanto à materialidade, tem-se que os contratos acostados aos autos 

retratam, também de forma inequívoca, o ilícito penal praticado pela acoimada. 

Por fim,  também não há de se falar em inexistência de dolo, 

como alegado pela acusada, ao oferecer a defesa e reforçado nas alegações 

finais apresentadas. Isso porque, nos crimes desse jaez, e como já ponderado 

anteriormente, aos crimes da espécie é atribuído o dolo genérico, tratando-se 

de  delito de mera conduta. Basta, pois, para a sua caracterização, a simples 

admissão, por meio de contrato, sem a observância de todas as determinações 
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legais, inclusive delineadas em lei municipal, norma essa editada em atenção 

ao disposto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal.

Outrossim,  não  prospera  a  alegação  de  que  os  contratados 

exerciam serviços relevantes.  Primeiro,  porque,  como já  pontuado,  algumas 

das funções sequer foram incluídas no edital do concurso público realizado. 

Depois,  apesar  de  as  testemunhas  afirmarem  que  o  ente 

municipal não teria condições de suportar um concurso público (fls. 429/431), o 

fato  é  que,  como já  destacado,   as  contratações não foram precedidas de 

processo seletivo simplificado, violando, desde o princípio, o disposto no art. 1º, 

caput da Lei Municipal 208/1997. Ademais, o edital de abertura do concurso 

público é datado de setembro de 2011, ou seja, quase 03 (três) anos após a 

acusada assumir a condição de Prefeita do Município de São José do Sabugi. 

O decurso desse lapso temporal considerável somente ressalta a inércia da 

acusada  em  adotar  as  providências  necessárias  para  o  cumprimento  das 

determinações constitucionais e legais.

Dessa forma, não restam dúvidas de que as alegações suscitadas 

pela defesa não inviabilizam o reconhecimento da culpabilidade da increpada.

Por  fim,  tem-se  que  as  condutas  deverão  ser  separadas  em 

grupos, tendo em vista a necessidade de aplicação do crime continuado para 

determinadas contratações (art. 71 do CP), para posteriormente estabelecer o 

concurso material (art. 69 do CP).

No tocante à continuidade delitiva, como orienta o STJ, tomar-se-

á por parâmetro as condições de tempo (não pode haver decurso de prazo 

superior a trinta dias entre as condutas), de lugar e de maneira de execução:

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  FURTOS. 
QUALIFICADORA RELATIVA À  ESCALADA.  CRIME 
QUE DEIXA VESTÍGIOS. PERÍCIA INDISPENSÁVEL. 
PRECEDENTES.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL 

Desembargador João Benedito da Silva
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EVIDENCIADO.  EXACERBAÇÃO  DA  PENA-BASE. 
PERSONALIDADE,  MAUS  ANTECEDENTES  E 
CONDUTA  SOCIAL  AMPARADAS  EM  AÇÕES 
PENAIS  EM  ANDAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
CONSIDERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 444 
DESTA  CORTE  SUPERIOR.  VALORAÇÃO 
GENÉRICA  DE  OUTRAS  CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS  (CULPABILIDADE  E 
MOTIVOS  DO  CRIME).  ILEGALIDADE. 
CONTINUIDADE  DELITIVA.  LAPSO  TEMPORAL. 
INTERVALO ENTRE AS CONDUTAS SUPERIOR A 
30  (TRINTA)  DIAS.  ART.  71,  CAPUT,  DO CÓDIGO 
PENAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  UNIFICAÇÃO  DE 
PENAS.  REGIME  ABERTO.  SUBSTITUIÇÃO  DA 
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR 
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  POSSIBILIDADE. 
ORDEM  DE  HABEAS  CORPUS  PARCIALMENTE 
CONCEDIDA. 
1. O exame de corpo de delito é indispensável para a 
comprovação da presença das qualificadoras previstas 
no art. 155, § 4.º, incisos I e II, do Código Penal, sendo 
que  sua  realização  de  forma  indireta  somente  é 
possível quando os vestígios tiverem desaparecido por 
completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a 
constatação  dos  peritos,  o  que  não  se  verificou  na 
hipótese em apreço.
2. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar 
com  acuidade  os  elementos  que  dizem  respeito  ao 
fato,  obedecidos  e  sopesados  todos  os  critérios 
estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, 
de  forma  justa  e  fundamentada,  a  reprimenda  que 
seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para 
reprovação do crime.
3. Inquéritos policiais ou ações penais em andamento 
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. 
Incidência  do  enunciado  n.º  444  da  Súmula  desta 
Corte. Precedentes.
4. No caso, a instâncias ordinárias valoraram, de modo 
genérico,  como  desfavoráveis,  a  culpabilidade  e  os 
motivos do crime.  A total  falta  de justificativa para a 
exasperação  autoriza  a  redução  da  pena  básica  ao 
patamar mínimo legal.
5.  A caracterização  da  continuidade  delitiva  exige  o 
preenchimento  de  requisitos  objetivos  (tempo,  lugar, 
maneira  de  execução  e  outros  parâmetros 
semelhantes) e subjetivos (unidade de desígnios).
6. Apesar de o lapso temporal se tratar de um requisito 
objetivo, o art. 71, caput, do Código Penal não delimita 
o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da 
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continuidade delitiva.
7.  Esta  Corte  Superior  de  Justiça,  em  diversos 
julgados, tem afastado continuidade delitiva entre 
crimes cometidos em intervalos superiores a trinta 
dias.
8.  Na  hipótese,  não  se  deve  considerar  razoável  o 
reconhecimento  da  continuidade  delitiva,  pois  o 
intervalo  entre  as  condutas  é  superior  a  30  (trinta) 
dias.
9.  Favoráveis  as  circunstâncias  judiciais,  o  julgador 
deve,  quando  da  individualização  da  reprimenda 
penal, observar o disposto no artigo 33, § 2º, alínea c, 
e § 3º do Código Penal, que dispõe que "o condenado 
não reincidente,  cuja pena seja igual  ou inferior  a 4 
(quatro)  anos,  poderá,  desde  o  início,  cumpri-la  em 
regime aberto".
10. A anotação de outros incidentes penais, à luz do 
princípio  do  estado  presumido  de  inocência,  nos 
termos  do  art.  44,  do  Código  Penal,  não  obsta  a 
concessão  da  substituição  da  pena  privativa  de 
liberdade pela restritiva de direitos. Precedentes.
11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida 
para decotar a qualificadora prevista no inciso II do § 
4.º do art. 155 do Código Penal; fixar a pena-base no 
mínimo legal, reduzindo a pena do Paciente para 02 
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 
(vinte) dias-multa, bem como determinar que o Juízo 
das Execuções Criminais examine a possibilidade de 
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 
restritiva de direitos, em conformidade com o disposto 
no  art.  44,  §  2º,  do  Código  Penal.  (STJ.  HC 
185.118/MG,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA 
TURMA,  julgado  em  19/09/2013,  DJe  27/09/2013) 
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

A fração em que  aplicada também obedecerá  à  orientação  do 

STJ:
HABEAS CORPUS. ART. 168-A C/C O ART. 71, DO 
CÓDIGO PENAL.  (1)  IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA 
DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA 
ELEITA. (2) PENA-BASE. ACRÉSCIMO. MOTIVADO. 
AUSÊNCIA DE  ILEGALIDADE.  (3)  CONTINUIDADE 
DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. 
(4) WRIT NÃO CONHECIDO. 
1.  É  imperiosa  a  necessidade  de  racionalização  do 
emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 
cognição  da  garantia  constitucional,  e,  em  louvor  à 
lógica  do  sistema  recursal.  In  casu,  foi  impetrada 
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso 
especial.
2.  A dosimetria é uma operação lógica,  formalmente 
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estruturada,  de  acordo  com  o  princípio  da 
individualização  da  pena.  Tal  procedimento  envolve 
profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em 
regra,  vedado  revê-lo  em  sede  de  habeas  corpus 
(STF:  HC  97677/PR,  1.ª  Turma,   rel.  Min.  Cármen 
Lúcia,  29.9.2009 -  Informativo 561,  7  de outubro de 
2009.  Assim, a dosimetria somente pode ser aferida 
em  sede  de  habeas  corpus  quando  há  ilegalidade 
patente,  o  que não se verifica na espécie,  uma vez 
que  a   pena-base  foi  exasperada,  em  razão  da 
existência  de  elemento  concreto  [a  pena-base  deve 
ser fixada acima do mínimo legal. O valor do prejuízo 
sofrido pela previdência social (R$ 97.723,51), nesses 
casos,  deve ser  levado em conta para a fixação da 
pena-base. O valor do prejuízo experimentando pela 
vítima,  como  causa  judicial  de  aumento  de  pena 
autorizado  no  artigo  59  do  Código  Penal,  deve  ser 
considerado na 1.a fase da dosimetria da penal], que 
revela  um  plus  de  reprovabilidade  na  conduta  do 
paciente.
3.  É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em 
se  tratando  de  aumento  de  pena  referente  à 
continuidade  delitiva,  aplicando-se  a  fração  de 
aumento  de  1/6  pela  prática  de  2  infrações;  1/5, 
para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 
infrações;  1/2,  para 6 infrações;  e 2/3,  para 7 ou 
mais infrações.  Na espécie,  observando o universo 
de 28 (vinte e oito) infrações cometidas pelo réu, por 
lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o 
aumento de 2/3.
4. Writ não conhecido.
(HC 239.812/SP, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
11/03/2014,  DJe  24/03/2014)  (SEM  GRIFOS  NO 
ORINGINAL)

Por fim, cumpre esclarecer que, diferentemente do afirmado pela 

acusação, a consumação dos delitos deu-se com a assinatura de cada um dos 

contratos,  sem que houvesse submissão a processo seletivo simplificado. A 

permanência  dos  contratados,  exercendo  as  funções  para  as  quais  foram 

admitidos de forma irregular, é mero exaurimento do delito.

Dessa forma, o que houve, na verdade, foram 03 (três) grupos de 

condutas, precisamente a contratação relativa aos itens 01 a 08; depois, 09 a 

19 e, por  fim, o delito praticado com a contratação de Antônio Marcos Bezerra 

da Costa.
Desembargador João Benedito da Silva
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Ante  o  exposto,  e  mais  do  que  nos  autos  consta,  julgo 
procedente, em parte, a pretensão inaugural do Ministério Público, para 

condenar a acusada como incursa nas penas do art. 1º, inciso XIII  do Dec. 

Lei 201/67 c/c art. 71 do CP (oito ações – 1º Grupo de Condutas), do art. 1º,  

inciso XIII  do Dec. Lei 201/67 c/c art. 71 do CP (onze ações – 2º Grupo de 

Condutas) e do art. 1º inciso XIII  do Dec. Lei 201/67 (uma ação – 9º grupo de 

condutas), todos combinados com art. 69 do Código Penal, sem, no entanto, 

aplicar  a  penalidade  acessória  prevista  no  art.  1º,  §2º  do  Decreto-  Lei  n.º 

201/67.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Em que pese a determinação de que, para cada crime, deverá ser 

promovida uma dosimetria da pena, tem-se que, para cada grupo de condutas, 

as circunstâncias judicias em que praticados os delitos são as mesmas, motivo 

pelo qual as penas estabelecidas para cada infração penal, em cada um dos 

blocos, serão idênticas.

PRIMEIRO GRUPO DE CONDUTAS:  contratações irregulares, ocorridas em 

02/01/2009 (José Fabiano Santos Souto  -fls.142/144- e  Luiza Jaiana Dos 

Santos  Baca-  fl.  191  e  fl.  207)  ou  02/02/2009  (Alessandra  Queiroz  dos 

Santos -fls. 157/159, Jackeline Lopes dos Santos -fls. 163/165, Valderliane 

dos Santos Souza -fls. 160/162,  Fernando Antônio de Araújo- fls. 106/108, 

Roberta  Figueiredo Marinho –  fls.  168/170-  e  Maria  da Luz Andrade de 

Araújo – fls. 154/156)

A culpabilidade ressoa grave, eis que, além de contratados sem 

a  observância  do  art.  1º,  caput da  Lei  Municipal  280/1997  (realização  de 

processo  seletivo  simplificado),  após  expirado  o  prazo  máximo  contido  na 

cláusula sétima dos pactos, a acusada não promoveu o afastamento de cada 

um  dos  contratados  do  quadro  de  funcionários,  permitindo  que 
Desembargador João Benedito da Silva
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permanecessem exercendo as funções de forma irregular.

No  tocante  aos  maus  antecedentes,  tem-se  que  não  há 

condenação (fls. 521, fls. 525/526 e fls. 529/530) em desfavor da acoimada. 

Não  há  elementos  suficientes  para  a  análise  da  conduta  social e  da 

personalidade, motivo pelo qual serão sopesadas como favoráveis.

Quanto aos  motivos, as únicas informações trazidas aos autos 

são  as  das  testemunhas  de  defesa,  que  relataram  a  necessidade  de 

contratação de de servidores  para  tornar  possível  a  reabertura  de  Hospital 

Público, afirmação essa que, também, deverá ser ponderada de forma positiva.

As circunstâncias do crime devem ser tidas desfavoráveis, pois 

por  mais  de  01  (um)  ano,  os  contratados permaneceram laborando para  a 

edilidade sem qualquer vínculo, eis que expirado o prazo limite de validade do 

contrato.  E pior.  Somente após quase 03 (três) anos foi  publicado edital  de 

convocação para concurso público.

Não há, no entanto,  consequências do crime, ante a ausência 

de informações no sentido de que houve prejuízo ao erário, por não terem, por 

exemplo, sido prestados os serviços para o qual contratados. De igual forma, 

também não há elementos para a análise do comportamento da vítima, posto 

que a vítima é de caráter coletivo.

Dessa  forma,  atentando-se  para  o  fato  de  que  há  previsão 

abstrata do delito de 03 (três) meses a 03 (três) anos, e verificada a existência 

de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo pena-base de 01 (um) 
ano e 02 (dois) meses de detenção.

Não há agravantes a serem reconhecidas. No entanto, reconheço 

a atenuante de que o delito foi perpetrado por relevante valor social (possibilitar 

a reabertura de hospital público), nos termos do art. 65, inciso III, “a” do CP, 
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motivo  pelo  qual  atenuo  a  pena  em  02  (dois)  meses,  o  que  alcança 

reprimenda de 01 (um) ano.

Nos termos do art. 71 do Código Penal (crime continuado), aplico 

causa de aumento em 2/3 (dois terços), por se tratar de 08 (oito) contratações 

em continuidade, o que corresponde a 08 (oito) meses,  totalizando pena de 
01  (um)  ano  e  08  (oito)  meses,  de  detenção,  para  o  primeiro  grupo  de 

condutas.

SEGUNDO GRUPO DE CONDUTAS:  contratações irregulares, ocorridas em 

01/04/2009 (José Leandro Meira da Silva  -fls.130/132,  Maria de Lourdes 

Araújo Lopes- fls. 88/90, José Helder de Azevedo Batista - fls. 97/99, José 

Araújo  dos  Santos  -  fls.  109/111,  Maria  Sônia  dos  Santos  -fls.  171/173, 

Maria de Fátima Araújo- fls. 133/135, Elva Bento dos Santos – fls. 124/126, 

Damiana  dos  Santos  Saturnino-  fls.  79/81,  Júlia  Maria  dos  Santos 

Nóbrega,  fls.  127/129,  João Miguel do Nascimento Filho- fls. 115/117,  e 

Teodimar Batista da Nóbrega – fls. 100/102)

A culpabilidade ressoa grave, eis que, além de contratados sem 

a  observância  do  art.  1º,  caput da  Lei  Municipal  280/1997  (realização  de 

processo  seletivo  simplificado),  após  expirado  o  prazo  máximo  contido  na 

cláusula sétima dos pactos, a acusada não promoveu o afastamento de cada 

um  dos  contratados  do  quadro  de  funcionários,  permitindo  que 

permanecessem exercendo as funções de forma irregular.

No  tocante  aos  maus  antecedentes,  tem-se  que  não  há 

condenação (fls. 521, fls. 525/526 e fls. 529/530) em desfavor da acoimada. 

Não  há  elementos  suficientes  para  a  análise  da  conduta  social e  da 

personalidade, motivo pelo qual serão sopesadas como favoráveis.

Quanto aos  motivos, as únicas informações trazidas aos autos 

são  as  das  testemunhas  de  defesa,  que  relataram  a  necessidade  de 
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contratação de quadro de pessoa,  para que fosse possível  a reabertura de 

Hospital Público, afirmação essa que, também, deverá ser ponderada de forma 

positiva.

As circunstâncias do crime devem ser tidas desfavoráveis, pois 

por  mais  de  01  (um)  ano  os  contratados  permaneceram laborando  para  a 

edilidade sem qualquer vínculo, eis que expirado o prazo limite de validade do 

contrato.  E pior.  Somente após quase 03 (três) anos foi  publicado edital  de 

convocação para concurso público.

Não há, no entanto,  consequências do crime, ante a ausência 

de informações no sentido de que houve prejuízo ao erário, por não terem, por 

exemplo, sido prestados os serviços para o qual contratados. De igual forma, 

também não há elementos para a análise do comportamento da vítima, posto 

que a vítima é a coletividade.

Dessa  forma,  atentando-se  para  o  fato  de  que  há  previsão 

abstrata do delito de 03 (três) meses a 03 (três) anos, e verificada a existência 

de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo pena-base de 01 (um) 
ano e 02 (dois) meses de detenção.

Não há agravantes a serem reconhecidas. No entanto, reconheço 

a atenuante de que o delito foi perpetrado por relevante valor social (possibilitar 

a reabertura de hospital público – fl. 429), nos termos do art. 65, inciso III, “a” 

do CP, motivo pelo qual atenuo a pena em 02 (dois) meses, o que alcança 

reprimenda de 01 (um) ano.

Nos termos do art. 71 do Código Penal (crime continuado), aplico 

causa de aumento em 2/3 (dois terços), por se tratar de 11 (onze) contratações 

em continuidade delitiva,  o que corresponde a 08 (oito) meses,  totalizando 
pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, de detenção, para o segundo grupo 

de condutas.
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NONO GRUPO DE CONDUTAS:  contratação irregular  de  Antônio  Marcos 

Bezerra da Costa (fls. 84/87), ocorrida em 31/08/2010 

A culpabilidade ressoa grave, eis que, além de contratado sem a 

observância  do  art.  1º,  caput da  Lei  Municipal  280/1997  (realização  de 

processo  seletivo  simplificado),  após  expirado  o  prazo  máximo  contido  na 

cláusula  sétima  dos  pactos,  a  acusada  não  promoveu  o  afastamento  do 

contratado  do  quadro  de  funcionários,  permitindo  que  permanecesse 

exercendo a função de forma irregular.

No  tocante  aos  maus  antecedentes,  tem-se  que  não  há 

condenação (fls. 521, fls. 525/526 e fls. 529/530) em desfavor da acoimada. 

Não  há  elementos  suficientes  para  a  análise  da  conduta  social e  da 

personalidade, motivo pelo qual serão sopesadas como favoráveis.

Quanto aos  motivos, as únicas informações trazidas aos autos 

são  as  das  testemunhas  de  defesa,  que  relataram  a  necessidade  de 

contratação de quadro de pessoa,  para que fosse possível  a reabertura de 

Hospital Público, afirmação essa que, também, deverá ser ponderada de forma 

positiva.

As circunstâncias do crime devem ser tidas desfavoráveis, pois 

por mais de 01 (um) ano o contratado permaneceu laborando para a edilidade 

sem qualquer vínculo, eis que expirado o prazo de validade do contrato. E pior. 

Somente após quase 03 (três) anos foi publicado edital de convocação para 

concurso público.

Não há, no entanto,  consequências do crime, ante a ausência 

de informações no sentido de que houve prejuízo ao erário, por não terem, por 

exemplo, sido prestados os serviços para o qual contratados. De igual forma, 

também não há elementos para a análise do comportamento da vítima, posto 
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que a vítima é a coletividade.

Dessa  forma,  atentando-se  para  o  fato  de  que  há  previsão 

abstrata do delito de 03 (três) meses a 03 (três) anos, e verificada a existência 

de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo pena-base de 01 (um) 
ano e 02 (dois) meses de detenção.

Não há agravantes a serem reconhecidas. No entanto, reconheço 

a atenuante de que o delito foi perpetrado por relevante valor social (possibilitar 

a reabertura de hospital público – fls. 429), nos termos do art. 65, inciso III, “a” 

do CP, motivo pelo qual atenuo a pena em 02 (dois) meses, o que alcança 

reprimenda definitiva de 01 (um) ano, à míngua de causas de aumento ou de 

diminuição da pena.

DO CONCURSO MATERIAL:

Nos termos do art. 69 do Código Penal, faz-se mister o somatório 

das reprimendas aplicadas. Do primeiro grupo, tem-se 01 (um) ano e 08 (oito) 

meses; do segundo, também 01 (um) ano e 08 (oito) meses, e o nono e último 

grupo, 01 (um) ano, o que alcança reprimenda total de 04 (quatro) anos e 04 
(quatro) meses de detenção.

Estabeleço  o  regime  semiaberto para  cumprimento  inicial  da 

pena estabelecida (art. 33, §2º, “b”, CP).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

A  acusada  não  faz  jus  à  substituição  da  pena  privativa  de 

liberdade, por restritiva de direito, tendo em vista não preencher o requisito do 

art. 44, inciso I do Código Penal (pena não superior a quatro anos):

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas 
e substituem as privativas de liberdade, quando: 
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 
quatro anos e o crime não for cometido com violência 
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ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a 
pena aplicada, se o crime for culposo;

 

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Não há, de igual forma, possibilidade de aplicação da suspensão 

condicional da pena, por ter sido a reprimenda final superior a 02 (dois) anos, 

nos termos do art. 77, caput do Código Penal: “Art. 77.  A execução da pena 

privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2  

(dois) a 4 (quatro) anos, desde que:”

DA PENALIDADE ACESSÓRIA: 

Nos termos do art. 1º,  §2º do Decreto- Lei n.º 201/67, como efeito 

genérico  da  condenação,  há  determinação  no  sentido  de  que,  tão  logo 

transitada em julgado a decisão, haverá perda do cargo público e a inabilitação, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, 

sem prejuízo da reparação civil do dano causado:

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.

Entretanto,  apesar  deste  relator  entender  que  a  penalidade 

acessória é efeito automático da condenação, independente do momento em 

que a conduta tenha sido perpetrada, em razão da divergência inaugurada pelo 

Des. Joás de Britto Pereira Filho, restou decidido que a acoimada não deveria 

perder o cargo público que ocupa, entendimento este tomado por empate na 

votação, com aplicação da posição mais favorável a denunciada.
Desembargador João Benedito da Silva
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Neste contexto, a impossibilidade de perda do cargo foi justificada 

diante  da  desproporcionalidade  da  medida,  seja  porque  as  nomeações 

irregulares aconteceram no mandato anterior ao do presente exercício (em que 

houve a condenação),  seja  porque tão logo foi  a increpada comunicada do 

procedimento instaurado no Ministério Público, providenciou a regularização da 

situação mediante a realização de concurso público. 

De  fato,  ainda  que  este  relator  não  compartilhe  da  posição 

firmada, há precedente do STF, bem como de tribunal Estadual, possibilitando 

a mesma interpretação apresentada pelo voto que instaurou a divergência.

A respeito do tema, é o seguinte julgado do STF:

EMENTA  Ação  penal.  Ex-prefeito  municipal.  Atual 
deputado federal. Tipo previsto no art. 1º, inciso II, do 
Decreto-Lei nº 201, de 27/2/67. Denúncia. Tipificação 
inadequada. Emendatio libelli. Possibilidade. Ausência 
dos elementos objetivos do tipo. Mera ordenação de 
despesas não autorizadas por lei. Tipificação de crime 
diverso (art.  1º,  inciso  V,  do  Decreto-Lei  nº  201,  de 
27/2/67),  a ensejar definição jurídica distinta daquela 
constante da queixa ou da denúncia (CPP, art. 383). 
Possibilidade.  Prescrição  em  perspectiva. 
Inadmissibilidade.  Dolo  configurado.  Infração 
reconhecida.  Continuidade  delitiva.  Não  ocorrência. 
Pena  restritiva  de  direitos.  Aplicação.  Prescrição 
intercorrente  consumada.  Extinção  da  punibilidade 
decretada.  1.  A peça  acusatória,  deixa  claro  que  o 
primeiro  denunciado,  quando  prefeito  de  Marília/SP, 
teria  ordenado  irregularmente  a  realização  de 
despesas não autorizadas por lei. 2. Possível, no caso 
presente,  aplicar  a norma do art.  383 do Código de 
Processo  Penal,  que  cuida  da  emendatio  libelli, 
afastando, assim, a norma do inciso II do art. 1º do DL 
201/67,  indicada  na  denúncia,  a  qual  define  crime 
equiparado ao peculato  de uso.  Pode-se enquadrar, 
assim,  o  crime  praticado  por  ex-prefeito  quando  no 
exercício  efetivo  do  cargo no tipo  penal  previsto  na 
norma do inciso V do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, 
já definido nesta Suprema Corte como crime comum 
(HC nº  70.671-1/PI,  Tribunal  Pleno,  Relator  Ministro 
Carlos  Velloso,  DJ  de  19/5/95;  HC nº  71.991-1/MG, 
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Primeira Turma, Relator Ministro Sydney Sanches, DJ 
de  3/3/95;  RHC  nº  73.210-1/PA,  Segunda  Turma, 
Relator  Ministro  Maurício  Corrêa,  DJ  de1º/12/95).  3. 
Descabida a análise antecipada sobre a ocorrência de 
prescrição sob a perspectiva de aplicação aos réus de 
pena inferior a dois anos pelas infrações que lhes são 
imputadas. Precedentes. 4. A incidência da norma que 
se extrai do inciso V do art. 1º do DL 201/67 depende 
da presença de um claro elemento subjetivo do agente 
político: a vontade livre e consciente (dolo) de ordenar 
ou executar despesa não autorizada por lei. Garante-
se, assim, a necessária distinção entre atos próprios 
do cotidiano político-administrativo e atos que revelam 
o  cometimento  de  ilícitos  penais.  No  caso,  o  órgão 
ministerial  público  se  desincumbiu  do  seu  dever 
processual de demonstrar a vontade livre e consciente 
dos agentes em realizar a conduta típica. 5. O crime 
em tela consumou-se de forma instantânea, mediante 
subscrição do contrato  de locação e  a  consequente 
autorização  para  a  realização  das  despesas  não 
autorizadas  por  lei,  conduta  única,  ainda  que  a 
situação  antijurídica  dela  decorrente  tenha  se 
prolongado  no  tempo.  6.  A perda  de  cargo  ou  a 
inabilitação para o  exercício  de cargo ou função 
pública,  eletivo  ou  de  nomeação  "não  é 
automático,  nem  depende  tão-só  desses 
elementos  objetivos;  ao  motivar  a  imposição  da 
perda de cargo,  função ou mandato,  o  juiz  deve 
levar em consideração o alcance do dano causado, 
a  natureza  do  fato,  as  condições  pessoais  do 
agente,  o  grau  de  sua  culpa,  etc.,  para  concluir 
sobre a necessidade da medida no caso concreto". 
Doutrina.  7.  Prescrição  da  pretensão  punitiva 
intercorrente  a  ensejar  a  declaração  da extinção da 
punibilidade  dos  agentes  pela  pena  concretamente 
estabelecida (CP, art.  107,  IV c/c os arts.  109, VI,  e 
110, §§, com a redação anterior à Lei nº 12.234, de 
2010). (STF. AP 441, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, 
Tribunal  Pleno,  julgado  em  08/03/2012,  ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 06-06-2012 PUBLIC 
08-06-2012) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

No mesmo norte, tem-se o aresto do TJPR:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE 
RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. INABILITAÇÃO 
PARA  O  EXERCÍCIO  DE  CARGO  OU  FUNÇÃO 
PÚBLICA,  ELETIVO  OU DE  NOMEAÇÃO  (ART.  1º, 
§2º  DO DEC-LEI  Nº  201/1967).  NECESSIDADE DE 
JUSTIFICATIVA  ESPECÍFICA.  RECURSO  NÃO-
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PROVIDO.  Para  impor  a  perda  do  cargo  ou 
inabilitação o juiz deve analisar o alcance do dano, o 
grau da culpa,  as  condições  pessoais  do  agente,  o 
prejuízo  para  o  erário  e  outras  circunstâncias 
confluentes  para  concluir  sobre  a  necessidade  da 
medida.  (TJPR  -  2ª  C.Criminal  -  AC  -  495708-6  - 
Wenceslau Braz -  Rel.: Noeval de Quadros - Unânime 
J. 04.09.2008)

RECURSO EM LIBERDADE:

Concedo à acusada o direito de recorrer em liberdade, tanto em 

razão do regime aplicado (semiaberto) tanto pelo fato de ter permanecido solta 

durante toda a instrução criminal.

VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO E DETRAÇÃO:

Ante  a  ausência  de  pedido  expresso  a  respeito  de  reparação 

mínima  (art.  387,  IV,  CPP),  e,  consequentemente,  por  impossibilidade  de 

cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, deixo de fixá-

la.

Também não há detração a ser promovida (art. 387, §2º, CPP), 

por não haver prisão provisória.

PROVIDÊNCAIS FINAIS:

Com o trânsito em julgado da presente decisão:

a) Lance-se o nome da ré no rol dos culpados, 

b) Expeça-se guia de recolhimento;

c) Oficie-se ao TRE, para a suspensão dos direitos políticos 

(art. 15, III, CF/88);

d) Remetam-se os boletins individuais dos acusados para o 

Instituto de Estatística Estadual;
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e)  Apliquem-se as  determinações  relativas  à  penalidade 

acessória (art. 1º, §2º do Decreto Lei n.º 201/1967).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira,  Vice-Presidente,  no exercício da Presidência.  Relator:  
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva.  
Revisor:Excelentíssimo Senhor Doutor Wolfram da Cunha Ramos (Juiz convocado 
para substituir o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho.) Participaram ainda do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores: Joás de Brito Pereira Filho, 
Arnóbio Alves Teodósio, José Ricardo Porto,  Maria das Graças Morais Guedes,   José 
Aurélio da Cruz,  Ricardo Vital de Almeida ( Juiz convocado para substituir o Exmo. Sr. 
Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides),  e   Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. 
Impedidos os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Oswaldo Trigueiro do Valle 
Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos (Corregedor-Geral de Justiça). Absteve-se de 
votar  o  Exmo.  Sr.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Ausentes, 
justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luis Silvio Ramalho 
Junior, Miguel de Britto Lyra Filho ( Juiz convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. 
João Alves da Silva), Leandro dos Santos, Abraham Lincoln da Cunha Ramos e Maria 
das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor  José Raimundo 
de Lima, Sub-Procurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonseca Xavier de 
Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, Capital, aos 
10(dez) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
R e l a t o r

Desembargador João Benedito da Silva
27


