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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RATIONE MUNERIS (ART. 102, I,
‘B’,
CRFB).
PRELIMINARES.
EXIGÊNCIA
DE
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO PARA PROCESSAR O
PREFEITO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. INÍCIO DO
PROCESSO POSTERIOR AO FIM DO MANDATO. AUSENTE
NULIDADE.
CARTA
PRECATÓRIA
PARA
OITIVA
DE
TESTEMUNHA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXAURIDO.
JULGAMENTO AUTORIZADO (ART. 222, § 2º, CPP). NÃO
OFERECIMENTO
DA
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95.
EXISTÊNCIA
DE
PROCESSO
CRIMINAL
PENDENTE.
INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. MÉRITO.
CRIME DEFINIDO NO ART. 1º, XIII, DO DECRETO-LEI 201/67.
NOMEAÇÃO DE SERVIDOR QUE CONTRARIOU DISPOSIÇÃO DE
LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO À ILICITUDE DO
FATO. ATOS ADMINISTRATIVOS PREVIAMENTE PRATICADOS
COM POTENCIALIDADE DE DETERMINAR O ERRO. AUSENTE
DEMONSTRAÇÃO DE UNIÃO DE DESÍGNIOS DO PREFEITO COM
OS
DEMAIS
AGENTES
POSSIVELMENTE
ENVOLVIDOS.
ELEMENTOS COLHIDOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO QUE
REFORÇAM A DÚVIDA, NÃO AFASTADA POR OUTRAS PROVAS.
APELO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VI,
DO CPP.
1. A competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de
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apelação criminal, na forma do art. 102, I, ‘b’, da Constituição, é
assegurada nas hipóteses em que há diplomação, como membro do
Congresso Nacional, de Réu condenado na primeira instância.
2. O art. 86, caput, da Constituição Federal, na sua exegese, impõe
não seja exigida a admissão, pelo Legislativo, da acusação criminal contra
o Chefe do Executivo, quando já encerrado o mandato do acusado.
3. A carta precatória não devolvida tempestivamente autoriza a
realização do julgamento sem a oitiva da testemunha de fora da terra,
sem prejuízo da sua posterior juntada (art. 222, § 2º, do CPP), sendo certo
que, no caso sub judice, passaram-se três meses entre o envio da
comunicação deprecada e a decisão de continuidade do procedimento.
4. É requisito para a suspensão condicional do processo “que o
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro
crime”, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95 (RHC 79460, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NELSON JOBIM,
Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1999; HC 85751, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2005; HC 86248,
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em
08/11/2005; HC 86007, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Primeira Turma, julgado em 29/06/2005).
5. In casu:
(i) o ora Apelante, na qualidade de Prefeito Municipal da cidade de
Joinville/SC, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 1º,
inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67 (“Nomear, admitir ou designar servidor,
contra expressa disposição de lei”), por duas vezes;
(ii) narra a denúncia que o Apelante nomeou, em 10/02/2003 e
03/03/2004, duas pessoas, sucessivamente, para a ocupação de cargo
público comissionado (Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação
Municipal de Vigilância), mediante remuneração, em desconformidade
com lei municipal que determinava fosse o referido cargo ocupado pelo
Diretor de Administração e Finanças da CONURB, sem qualquer
remuneração em acréscimo pelo exercício dessa atribuição, a que título
for (art. 2º da Lei Municipal nº 4.142/2000);
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(iii) o recebimento da denúncia ocorreu em 17/09/2009, quando o
Apelante já não mais exercia o mandato de Prefeito Municipal;
(iv) o juízo de primeiro grau condenou o acusado como incurso nas
sanções do art. 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº. 201/67 c/c art.71, do CP
(duas vezes), fixando a pena total de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10
(dez) dias de detenção, substituída por restritivas de direito;
(v) interposta apelação pela defesa, foi ela remetida ao Supremo
Tribunal Federal, em razão da diplomação do Apelante como Deputado
Federal;
(vi) o Apelante argumenta, em suma, que: (a) as portarias de
nomeação foram previamente analisadas pela Procuradoria do Município
e pelo Secretário de Administração; (b) teria o condenado incorrido em
erro quanto à ilicitude, pois nomeou e exonerou 10.272 exercentes de
cargos comissionados durante a sua gestão; (c) haveria nulidade da ação
penal, por não ter sido, a denúncia, previamente admitida pela Câmara
Municipal; (d) haveria cerceamento de defesa pela não oitiva de
testemunha de fora de terra; (e) não houve prejuízo ao Erário, pois os
servidores nomeados exerceram suas funções; (f) a pena imposta é
exagerada, pois o Apelante é Réu “sem antecedentes, de ótima conduta
social, ausente personalidade violenta ou anti-social”.
6. O erro de direito consistente no desconhecimento da lei é
inescusável, nos termos do art. 21 do Código Penal.
É que esta presunção funda-se no fato de que a lei é do
conhecimento de todos, porquanto pressuposto da vida em sociedade.
Consequentemente, a ninguém é dado alegar seu desconhecimento para
se furtar à incidência da sanção penal; maxime o Administrador Público,
cuja atuação é regida pelo princípio da legalidade administrativa, que
veda sua liberdade para atuar além do que estritamente autorizado em
lei.
7. O erro sobre a ilicitude do fato, se invencível ou escusável, isenta
de pena, nos termos do art. 21 do Código Penal.
8. A doutrina do tema é assente em que:
a) “Apura-se a invencibilidade do erro, pelo critério já mencionado no
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estudo da culpa, consistente na consideração das circunstâncias do fato e da
situação pessoal do autor” (NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal.
Vol. 1. Introdução e parte geral. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 146).
b) Esta espécie de erro elimina a consciência da ilicitude do
comportamento, no abalizado magistério de Nilo Batista, verbis: “Se o
agente não atua com a plena consciência da objetividade de sua ação, ou
seja, sem a consciência do fato que realiza, atua em erro, em erro sobre o fato,
que exclui o dolo na medida em que exclui um de seus componentes”
(BATISTA, Nilo. Decisões criminais comentadas. Rio de Janeiro: Liber
Juris, 1976. p. 72).
9. O erro de direito e o erro quanto à ilicitude é timbrado pela
doutrina nos seguintes termos: “O desconhecimento da ilicitude de um
comportamento e o desconhecimento de uma norma legal são coisas
completamente distintas. A ignorância da lei não pode confundir-se com o
desconhecimento do injusto (ilicitude), até porque, no dizer de Francisco de Assis
Toledo, ‘a ilicitude de um fato não está no fato em si, nem nas leis vigentes, mas
entre ambos, isto é, na relação de contrariedade que se estabelece entre o fato e o
ordenamento jurídico’. A ignorantia legis é matéria de aplicação da lei que,
por ficção jurídica, se presume conhecida por todas. Enquanto o erro de
proibição é matéria de culpabilidade, num aspecto inteiramente diverso. Não se
trata de derrogar ou não os efeitos da lei, em função de alguém conhecê-la ou
desconhecê-la. A incidência é exatamente esta: a relação que existe entre a lei, em
abstrato, e o conhecimento que alguém possa ter de que seu
comportamento esteja contrariando a norma legal” (BITTENCOUR,
Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte Geral. Vol. 1. 14ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2009. p. 403):
10. O erro quando determinado por terceiro submete-se à seguinte
lógica jurídica: “Se quem comete o erro, a ele foi levado por outrem, responde
este pelo fato, que será doloso ou culposo, conforme sua conduta. Se um médico
entrega à pessoa da casa uma droga trocada, para ministrá-la ao enfermo,
sobrevindo morte ou lesão deste, responde o profissional por crime contra a
pessoa, doloso ou culposo, consoante o elemento subjetivo. [...] Cumpre notar que
também o induzido pode agir culposamente: se uma pessoa entrega a outra
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uma arma, dizendo-lhe estar descarregada, e lhe sugere que, por gracejo, atire
contra uma terceira, que vem a ser ferida, quem atirou pode igualmente agir com
culpa” (NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. Vol. 1. Introdução e
parte geral. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 146).
11. In casu, o erro sobre a ilicitude do comportamento teria sido
determinado por terceiros, agentes administrativos que, pelos atos que
praticaram previamente à assinatura das nomeações ilegais pelo Prefeito,
induziram o réu em erro, consoante configuração doutrinária exposta.
12. A dúvida razoável quanto à ocorrência de erro de ilicitude,
reforçada pelas circunstâncias fáticas e pela situação pessoal do autor,
demonstrada nos autos, confere verossimilhança à tese defensiva e não
afastada por outros elementos de prova, que indicassem a consciência da
atuação ilícita.
Com efeito, as manifestações prévias da Secretaria de administração,
do Presidente da CONURB e da Procuradoria-Geral do Município
induziram o acusado a uma incorreta representação da realidade, tese
que ganha substância em razão da quantidade de nomeações assinadas
simultaneamente e da ausência de indícios de que ele tenha agido em
união de desígnios com aqueles agentes públicos, ou de que ao menos
conhecesse os servidores nomeados, a comprovar o dolo de praticar crime
de responsabilidade contra a Administração Pública Municipal.
13. A eventual negligência que se depreende dos autos distancia-se
do dolo de praticar crime de responsabilidade contra a Administração
Pública municipal.
14. Apelação à qual se dá provimento, para absolver o Apelante, nos
termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
Senhor Ministro Marco Aurélio, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares
e dar provimento à apelação para absolver o apelante, nos termos do voto
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do relator, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, Presidente.
Brasília, 25 de novembro de 2014.
LUIZ FUX – Relator
Documento assinado digitalmente
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO PENAL 595
PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REVISORA : MIN. ROSA WEBER
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : MARCO ANTÔNIO TEBALDI
ADV.(A/S) : CLÁUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO
Decisão: Retirado de pauta por indicação do Relator. Ausente,
justificadamente,
o
Ministro
Joaquim
Barbosa
(Presidente).
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, Vice-Presidente no
exercício da Presidência. Plenário, 25.06.2014.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (VicePresidente). Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de
Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli,
Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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AÇÃO PENAL 595 SANTA CATARINA
RELATOR
REVISORA
AUTOR(A/S)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
RÉU(É)(S)
ADV.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: MIN. ROSA WEBER
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: MARCO ANTÔNIO TEBALDI
: CLÁUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Cuida-se de apelação
criminal interposta por Réu diplomado Deputado Federal após a
prolação da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67 (“Nomear, admitir ou designar
servidor, contra expressa disposição de lei”) c/c o art. 71 do Código Penal, à
pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em
regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito. Declarou-se,
ainda, o efeito automático da sentença condenatória prevista no art. 1º, §
2º, do Decreto-Lei nº 201/67 (“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”).
De acordo com a denúncia, o Acusado, na qualidade de Prefeito de
Joinville/SC (cargo que exerceu de 04/04/2002 a 31/12/2008), nomeou, em
10/02/2003 e 03/03/2004, Sérgio Roberto Ferreira e Maria Conceição
Aguiar Costa para a ocupação de cargo público comissionado,
remuneradamente, em desconformidade com o art. 2º da Lei Municipal nº
4.142/2000 (“Enquanto durar a autorização prevista nesta Lei, a
Superintendência da Fundação será exercida pelo Presidente da CONURB e a
Direção Administrativa-Financeira pelo Diretor de Administração e Finanças da
CONURB. Parágrafo único. As atribuições previstas neste artigo não serão
objeto de remuneração adicional para membros da diretoria da CONURB, a que
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título for.”).
A inicial acusatória foi recebida em 17/09/2009.
A sentença (fls. 800 e segs.) consignou que, verbis:
Pois bem, a materialidade está comprovada através do
Decreto n. 10.984, de 10 de fevereiro de 2003, onde Sérgio
Roberto Ferreira é nomeado para o cargo de Diretor
Administrativo e Financeiro da Fundação Municipal de
Vigilância, a partir de 17.2.03 (fls. 207-8), publicado no Jornal do
Município (fl. 209); pelo Decreto n.11.710, de 3 de março de
2004, onde Maria Conceição Aguiar Costa é nomeada para o
cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação
Municipal de Vigilância, a partir de 2.6.03 (fl. 212), publicado no
Jornal do Município (fl. 210), bem como pelas folhas de
pagamento e holerites constantes dos autos que, a título de
amostragem, apontam-se os de fls. 351, 354 e 336.
Igualmente, a autoria também está nitidamente
comprovada.
De início, constata-se que o réu Marco Antônio declarou
em seu interrogatório (fls.) que não sabia que os atos que
praticava eram ilegais, uma vez que milhares eram os atos
praticados, todos vindos com prévio parecer positivo da
procuradoria do município e da secretaria de administração,
sendo que se soubesse da irregularidade jamais teria feito a
nomeação.
Nestes fatos resume-se a defesa.
Quanto aos demais fatos não há controvérsias. Segundo já
demonstrado acima na materialidade e confirmado no
interrogatório, certo é que as nomeações de Sérgio Roberto
Ferreira e Maria Conceição Aguiara Costa foram feitas pelo réu
contra expressa disposição de lei (art. 2º, da Lei Municipal
n.4.141/2000), subsumindo-se plenamente a sua conduta ao tipo
penal do art.1º, XIII, do Decreto-Lei n.201/67.
(…)
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Outrossim, exatamente por ser o maior Município de
Santa Catarina e de um dos maiores PIB do país, com atos cada
vez mais complexos e com número muito alto de servidores a
serem nomeados e exonerados, nas palavras do réu milhares, é
que não se admite e não é razoável que o chefe do Poder
Executivo assine decretos nomeando e exonerando servidores
como ato rotineiro e sem o devido respaldo legal, ou sem saber
que se tratam de atos ilegais.
Nomeações estas, diga-se, que implicam em vencimentos
(fls.331, 351, 354, 336) em torno de R$2.000,00 a R$3.000,00, cuja
situação foi mantida por quase dois anos, causando prejuízos
ao erário público de cerca de R$100.000,00.
Mais uma vez lembre-se que a Lei Municipal n. 4.142, de
30 de maio de 2000 dispõe expressamente que os cargos
deveriam ser ocupados, necessariamente, pelo Presidente e pelo
Diretor de Administração e Finanças da Conurb.
Ademais, segundo consta nas peças referentes à Ação
Civil Pública nº. 038.07.047199-9, o próprio Presidente e o
Diretor de Administração e Finanças da Conurb teriam
compactuado com as nomeações indevidas, havendo repasse de
remuneração ilícita em virtude disto, tudo para fins políticos (fl.
15).
(…)
Concluindo, restou o réu Marco Antonio Tebaldi como
incurso nas sanções do art. 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº.
201/67 c/c art.71, do CP (duas vezes).
(…)
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para dar o réu
MARCO ANTONIO TEBALDI, já qualificado nos autos, como
incurso nas sanções do art. 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº.
201/67 c/c art.71, do CP (duas vezes), atenuado pela confissão
espontânea (art.65, III, "d", do CP). Em conseqüência
CONDENO o réu Marco Antônio Tebaldi à pena de 2 (dois)
anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na apelação, alega-se, em suma, que: (i) as nomeações foram
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precedidas de Portaria de nomeação do Presidente da Conurb, e a
legalidade foi analisada previamente pela Procuradoria do Município,
que elaborou os Decretos de nomeação, por sua vez revisados pelo
Secretário de Administração; (ii) o Apelante tem bons antecedentes; (iii)
durante a sua gestão à frente da Prefeitura de Joinville/SC, o Apelante
nomeou e exonerou 10.272 exercentes de cargos comissionados; (iv) a Lei
Orgânica Municipal de Joinville/SC prevê, nos seus artigos 69 e 70, que o
julgamento do Prefeito por crimes de responsabilidade deve ser
precedido de declaração de admissibilidade da acusação pela Câmara de
Vereadores, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos seus membros, motivo pelo
qual haveria nulidade da ação penal; (v) haveria cerceamento de defesa,
pois não ouvida a testemunha Romualdo Theóphanes de França Júnior,
ex-Presidente da Conurb, sendo que, conforme alega o Apelante, o prazo
designado pelo Juiz para o cumprimento da Carta Precatória (20 dias) foi
demasiadamente exíguo; (vi) haveria nulidade pelo fato de o parquet não
ter apresentado proposta de suspensão condicional do processo; (vi) não
houve dolo, pois o agente teria incidido em erro sobre a ilicitude do fato,
gerada pela inclusão das nomeações no Decreto por obra da Secretaria de
Recursos Humanos do Município; (vii) não houve prejuízo ao Erário, pois
os servidores nomeados exerceram suas funções; (viii) a pena imposta é
exagerada, pois o Apelante é Réu “sem antecedentes, de ótima conduta
social, ausente personalidade violenta ou anti-social”.
Em contrarrazões, o Ministério Público de Santa Catarina
argumentou que: (i) a autorização legislativa para a ação penal contra o
Prefeito é descabida, pois o mandato do Apelante se encerrou, além do
que semelhante exigência estabelecida pela Lei Orgânica Municipal é
inconstitucional, por afronta ao art. 22, I, da CRFB; (ii) não há nulidade
pela não oitiva da testemunha de defesa, pois o art. 222, § 1º, do CPP,
determina que, ao final do prazo estipulado para o seu cumprimento,
pode ser realizado o julgamento; (iii) a suspensão condicional do
processo não foi proposta pois havia outro processo em curso em
desfavor do Apelante; (iv) inexiste qualquer excludente de ilicitude que
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favoreça o sentenciado, até porque não houve demonstração de qualquer
fator determinante para que tivesse incidido em erro; (vi) não é exigida a
comprovação de dano ao Erário, visto que o crime é formal, mas, ainda
que assim não fosse, o prejuízo é patente pelo logo período em que os
cargos foram ocupados irregularmente, gerando gastos para o Município;
(vii) as penas fixadas são compatíveis com a gravidade do delito.
Após a diplomação do Apelante como Deputado Federal, os autos
foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.
O Procurador-Geral da República se manifestou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso de apelação, para que se mantenha
integralmente a sentença condenatória, ratificando as razões lançadas nas
contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público estadual.
Determinei, na sequência, a expedição de ofício à Câmara de
Vereadores de Joinville/SC e ao Poder Executivo Municipal, a fim de
averiguar o teor e a vigência da Lei Municipal nº 4.142/2000,
posteriormente confirmados (fls. 1.393 e segs.). Ante os documentos
encaminhados pela Municipalidade, determinei fossem as partes
intimadas a se manifestar, fazendo-o apenas o Ministério Público, para
reiterar os fundamentos antes aduzidos (fls. 1.407).
É o relatório. À douta revisão.
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PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 595 SANTA CATARINA

VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Conforme relatado, a
presente Apelação, interposta por Marco Antônio Tebaldi, sustenta
preliminares que conduziriam à nulidade do processo e, no mérito,
veicula pretensão de absolvição do Apelante ou, eventualmente, de
redução da pena imposta por meio da sentença prolatada pelo Juízo de
Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC.
DAS PRELIMINARES
Preliminarmente, a defesa alega a nulidade do processo, em razão de
não ter sido precedido da competente autorização do Legislativo
Municipal. Sustenta que, tal como nos crimes de responsabilidade do
Presidente do Executivo Federal, o processo não pode ter início sem que o
Poder Legislativo analise a acusação.
Rejeito a preliminar.
A autorização da Câmara Municipal para a instauração da ação
penal deixa de ser necessária quando o acusado não mais exerce o
mandato de Prefeito por ocasião do início do processo.
In casu, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina declinou da
competência para o juízo de 1ª instância, em virtude da cessação do
mandato do ora Apelante como Prefeito na data de 01/01/2009 (fls. 660). O
recebimento da denúncia, por sua vez, ocorreu em 17 de setembro de
2009, ou seja, após a cessação do mandato.
Outra preliminar levantada pela defesa do Apelante é a da nulidade
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por cerceamento de defesa, que teria decorrido da não oitiva de
testemunha residente em comarca distinta daquela em que tramitou a
ação penal.
Entendo que não assiste razão à defesa.
A carta precatória, conforme consta dos autos, não foi devolvida no
prazo de 20 dias fixado para o seu cumprimento (fls. 775), incidindo, na
hipótese, o art. 222, § 2º, do CPP, segundo o qual “Findo o prazo marcado,
poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez
devolvida, será junta aos autos”.
No caso, o prazo de 20 dias fixado pelo juízo de primeiro grau,
embora limitado, não se revela exíguo para o cumprimento da diligência,
que consistia na oitiva de apenas uma testemunha.
Ademais, o prazo assim fixado não foi impugnado pela defesa.
Como se colhe da sentença apelada, “Sobre a preliminar de cerceamento
de defesa em razão do diminuto prazo para cumprimento da precatória, observese que, além da defesa não haver se oposto por ocasião do despacho (fl.
763) e tampouco posteriormente, referido prazo é da conveniência e
oportunidade do juízo. Além disso, não seria razoável, isso sim, aguardar mais de
seis meses para a realização do ato” (fls. 801).
Com efeito, passaram-se mais de 3 (três) meses desde a expedição da
carta precatória até a designação de data para o interrogatório,
independentemente da devolução da carta precatória.
Portanto, pode-se concluir que a defesa deixou de agir, junto ao juízo
deprecado, de forma a possibilitar a oitiva da testemunha dentro do
prazo indicado.
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A defesa questiona, também, o não oferecimento de proposta de
sursis processual.
No caso, a suspensão condicional do processo não poderia ser
proposta pelo parquet, já que o art. 89 da Lei nº 9.099/95 exige, como
requisito para a medida penalizadora, “que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime”. À época, havia
outros processos penais em curso em face do ora Apelante, que, inclusive,
veio a ser condenado como incurso nas sanções do art. 1º, inciso III, do
Decreto-Lei n. 201/67 e art. 299 do CP, em concurso material (art. 69 do
CP) (processo nº 0014825-74.2009.8.24.0038). Ademais, a exigência da Lei
n. 9.099, de que não penda contra o acusado outro processo ou
condenação criminal, é plenamente constitucional, conforme já
reconheceu esta Corte em diversos precedentes (RHC 79460, Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NELSON JOBIM,
Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1999; HC 85751, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2005; HC 86248,
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em
08/11/2005; HC 86007, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Primeira Turma, julgado em 29/06/2005).
Assim, rejeito as preliminares alegadas pela defesa.

DO MÉRITO
O Apelante foi condenado pela prática do crime definido no art. 1º,
XIII, do Decreto-Lei 201/67 (“Nomear, admitir ou designar servidor, contra
expressa disposição de lei”), duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de
detenção, de 2 anos, 6 meses e 10 dias, substituída por duas restritivas de
direitos.
O delito teria se materializado no ato de nomeação, assinado pelo
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Acusado, de pessoas distintas daquelas expressamente previstas em lei
municipal, para o exercício do cargo de Diretor AdministrativoFinanceiro da Fundação Municipal de Vigilância (FMV).
Nos termos da denúncia e da sentença condenatória, a conduta do
Recorrente preencheu o seguinte tipo penal:
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.

No caso, a lei que complementa o inciso XIII do art. 1º do Dec.-Lei
201/67 é a Lei Municipal 4.142/2000, que assim disciplina o
preenchimento do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da FMV:
Art. 2º. Enquanto durar a autorização prevista nesta Lei, a
Superintendência da Fundação será exercida pelo Presidente da
CONURB e a Direção Administrativa-Financeira pelo Diretor
de Administração e Finanças da CONURB.
Parágrafo único. As atribuições previstas neste artigo não
serão objeto de remuneração adicional para os membros da
diretoria da CONURB, a que título for.

A exordial acusatória sustentou o seguinte:
“Em 10 de fevereiro de 2003, o denunciado Marcos Antônio
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Tebaldi, na condição de Prefeito Municipal de Joinville, por meio do
Decreto n. 10.984, nomeou Sérgio Roberto Ferreira para, mediante
remuneração, exercer o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro
da Fundação Municipal de Vigilância, contra expressa disposição
da Lei Municipal n. 4.142, de 30 de maio de 2000, segundo a
qual o referido cargo deveria ser ocupado, sem qualquer
remuneração adicional, pelo Diretor de Administração e
Finanças da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de
Joinville (CONURB).
Continuando com a prática ilícita, pelo mesmo ato em que
exonerou Sérgio Roberto Ferreira do cargo de Diretor AdministrativoFinanceiro da Fundação Municipal de Vigilância, qual seja, o Decreto
Municipal n. 11.710, de 03 de março de 2004, Marcos Antônio
Tebaldi, mais uma vez, infringiu o dispositivo da Lei Municipal antes
mencionada ao nomear, novamente para aquele cargo, Maria
Conceição Aguiar Costa, consignando, no referido ato, ainda, que os
efeitos da nomeação retroagiriam ao dia 02 de julho de 2003.
Assim procedendo, incorreu o denunciado MARCOS
ANTÔNIO TEBALDI na sanção prevista pelo art. 1º, XIII, do
Decreto-Lei n. 201/67, na forma do art. 71 do Código Penal [...]”.

A denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2009 (fls. 695/698).
Resposta Escrita à acusação às fls. 705/713.
Indeferido o pleito de absolvição sumária e realizada a instrução
processual, foi prolatada a sentença condenatória ora recorrida (fls.
800/810, vol. 04).
O juízo da condenação, à consideração de que “a Lei Municipal n.
4.142, de 30 de maio de 2000, dispõe expressamente que os cargos deveriam ser
ocupados, necessariamente, pelo Presidente e pelo Diretor de Administração e
Finanças da Conurb”, considerou comprovada a materialidade e a autoria
delitivas.
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A alegação de desconhecimento da lei, formulada pela defesa, foi
rejeitada pela sentença condenatória, ao fundamento de que “não se
admite e não é razoável que o chefe do Poder Executivo assine decretos nomeando
e exonerando servidores como ato rotineiro e sem o devido respaldo legal, ou sem
saber que se trata de atos ilegais”.
Além disso, fazendo referência à denúncia e à Ação de Improbidade
Administrativa oferecida pelo Ministério Público do Estado de Santa
Catarina contra os demais envolvidos, o juízo da 2ª Vara Criminal de
Joinville/SC afirmou que, no caso, “o próprio Presidente e o Diretor de
Administração e Finanças da Conurb teriam compactuado com as nomeações
indevidas, havendo repasse de remuneração ilícita em virtude disto, tudo para
fins políticos (fl. 15)”.
Nas Razões de Apelação, a defesa alega, em síntese, o seguinte:
(i) que a função de Diretor Administrativo-Financeiro da Fundação
Municipal de Vigilância (FMV) “sempre esteve ocupada por comissionado,
desde a criação da FMV, ainda muito antes do Apelante ser empossado como
chefe do executivo” (fls. 833, vol. 5);
(ii) que “apenas duas nomeações, em um universo de mais de 10 MIL
nomeações e exonerações, foram contestadas pelo MP” (fls. 833, vol. 5);
(iii) que “As sobreditas nomeações, de qualquer sorte, foram precedidas por
Portaria de Nomeação do Presidente da Conurb, e a legalidade da nomeação foi
analisada previamente pela Procuradoria do Município, que elaborou os Decretos
de Nomeação, os encaminhou para o Secretário de Administração, que os revisou
e assinou. Só então, após o controle prévio dos requisitos legais pelo Presidente da
Conurb, Procuradoria-Geral do Município e Secretaria de Administração, é que
os decretos de nomeação foram encaminhados para o Prefeito, ora Apelante” (fls.
834, vol. 5).
O principal argumento de mérito do Apelante é, portanto, o
desconhecimento da ilicitude das nomeações (erro quanto à ilicitude do
comportamento), fato este que, se configurado, conduziria à isenção de
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pena e, portanto, ao provimento do Apelo.
O Apelante explica que, ao longo de sua gestão, nomeou milhares de
servidores, de modo que as nomeações que se consideraram criminosas
teriam ocorrido inadvertidamente.
Salientou que seria absurdo exigir do Prefeito que, “diante do parecer
de legalidade da Procuradoria, passe a fazer a conferência, uma a uma, das
milhares de nomeações e exonerações que assina mensalmente” (fls. 837, vol. 5).
A sentença condenatória, ora apelada, considerou improcedente a
alegação de que o acusado teria agido em erro, com base nos seguintes
fundamentos:
“[...]
De início, constata-se que o réu Marco Antônio declarou em seu
interrogatório que não sabia que os atos que praticava eram ilegais,
uma vez que milhares eram os atos praticados, todos vindos com
prévio parecer positivo da procuradoria do município e da secretaria de
administração, sendo que, se soubesse da irregularidade jamais teria
feito a nomeação.
Nestes fatos resume-se a defesa.
Quanto aos demais fatos não há controvérsias. Segundo já
demonstrado acima na materialidade e confirmado no interrogatório,
certo é que as nomeações de Sérgio Roberto Ferreira e Maria
Conceição Aguiara foram feitas pelo réu contra expressa disposição de
lei (art. 2º da Lei Municipal n. 4.141/2000), subsumindo-se
plenamente a sua conduta ao tipo penal do art. 1º, XIII, do DecretoLei n. 201/67.
Sobre a alegação de erro sobre a ilicitude do fato, conforme já
consignado na decisão de fls. 716/20, a consciência da antijuridicidade
define-se na consciência que o agente deve ter de que atua
contrariamente ao direito. Esta consciência é igualmente um
pressuposto de culpabilidade. E isso porque a reprovabilidade da
conduta não depende unicamente de ter o agente capacidade genérica
para compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo
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com esse entendimento. É imprescindível que tenha ele compreendido
ou pelo menos pudesse compreender a ilicitude de sua ação.
Para Fragoso, normalmente, quem realiza uma ação punível tem
consciência de que age ilicitamente, pois as ações delituosas
respondem, em regra, a fatos intensamente reprovados, pela
consciência da comunidade, ou da generalidade das pessoas (furto,
estupro, homicídio etc.).
Dentro deste quadro, encontra-se o erro sobre a ilicitude do fato,
ou seja, o erro de proibição. Em primeiro plano, ex vi do art. 21 do CP,
o desconhecimento da lei é irrelevante para afastar a culpabilidade,
podendo apenas ser considerado uma atenuante (art. 65, II, do CP).
Porém, o mesmo art. 21, uma vez incluído como pressuposto da
culpabilidade, confere relevância ao erro sobre a ilicitude do fato,
ressaltando que se for ele inevitável, isenta de pena; e se evitável, pode
ser causa de sua diminuição.
Ademais, o art. 21 do CP traz uma regra (desconhecimento da
lei é inescusável), logo seguida das exceções limitadoras,
consubstanciadas pelo erro de proibição inevitável (exclui a
culpabilidade) e evitável (apenas atinge a graduação da pena). Com
efeito, em suma, a consciência da antijuridicidade nada mais é do que
o conhecimento real do valor que possibilita ao autor imputável saber,
concretamente, o que faz, afastada ou reduzida nos casos de erro de
proibição.
Na espécie, a amparar a tese da defesa, encontram-se nos autos
apenas e unicamente os depoimentos dos então secretários municipais
da época, Adelir Hercílio Alves (fl. 768) e Luiz Cláudio Gubert (fl.
769), segundo os quais cabia ao presidente da Fundação requisitar o
preenchimento de cargo e que o processo chegava pronto para o
Prefeito assinar, com parecer da legalidade pela procuradoria do
município.
Acontece que os fundamentos que a defesa usou para tentar
afastar a responsabilidade do réu não isentam em absoluto sua
responsabilidade e muito menos afastam a consciência da
antijuridicidade dos atos que praticava.
Como antes já consignado, o acusado, na época que exercia o
cargo de Prefeito Municipal de Joinville, possuía ampla assessoria de
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procuradores jurídicos e funcionários capacitados justamente para
alicerçar e fundamentar suas decisões com base na lei. Se assim não
procederam, não poderia o chefe maior – o réu – avalizar o erro. Pouco
importa a eventual declaração da procuradoria de fl. 634 que, diga-se
de passagem, mais confirma o dolo do que o afasta. Além do que, foi
subscrita por Procurador-Geral, cargo de confiança do próprio réu na
ocasião.
Outrossim, exatamente por ser o maior Município de Santa
Catarina e de um dos maiores PIB do país, com atos cada vez mais
complexos e com número muito alto de servidores a serem nomeados e
exonerados, nas palavras do réu milhares, é que não se admite e não é
razoável que o chefe do Poder Executivo assine decretos nomeando e
exonerando servidores como ato rotineiro e sem o devido respaldo
legal, ou sem saber que se tratam de atos ilegais.
Nomeações estas, diga-se, que implicam em vencimentos (fls.
331, 351, 354, 336) em torno de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00, cuja
situação foi mantida por quase dois anos, causando prejuízos ao erário
público de cerca de R$ 100.000,00.
Mais uma vez lembre-se que a Lei Municipal n. 4.142, de 30 de
maio de 2000, dispõe expressamente que os cargos deveriam ser
ocupados, necessariamente, pelo Presidente e pelo Diretor de
Administração e Finanças da Conurb.
Ademais, segundo consta nas peças referentes à Ação Civil
Pública n° 038.07.047199-9, o próprio Presidente e o Diretor de
Administração e Finanças da Conurb teriam compactuado com as
nomeações indevidas, havendo repasse de remuneração ilícita em
virtude disto, tudo para fins políticos (fl. 15).
Com efeito, não se admite e não se poderá admitir jamais que
atos ilegais sejam praticados sob o argumento de que o administrador
público não conhece ou não sabe interpretar corretamente a lei.
Mormente em se tratando, mais uma vez repita-se, do município
maior e mais rico do estado, cujo aparato a cercar o Prefeito com
auxílio jurídico é deveras acentuado.
Forçoso por fim mais uma vez registrar que o que causa espécie
no caso dos autos é a absoluta falta de fidelidade ao paradigma
republicano por parte do réu, que beira ao absurdo de confundir
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completamente o bem público com o privado. Na qualidade de chefe do
Poder Executivo Municipal, o réu deveria tomar redobrado cuidado na
observância dos princípios da legalidade e moralidade administrativa,
lembrando que são eles que mantém a legitimidade do mandato
popular.
Quanto à alegação da defesa de ausência de prejuízo para o
erário público, sob o fundamento de que os nomeados exerceram suas
funções, cumpre apenas lembrar que o tipo penal em questão dispensa
este elemento, sendo crime formal. Independentemente disso, como se
viu, houve sim prejuízo, e muito, para o erário, uma vez que as
remunerações foram feitas sem o respaldo legal, ou seja, sem previsão
legal, lícita.
É preciso que se entenda de uma vez por todas que, conforme o
princípio da legalidade, basilar da Administração Pública (art. 37,
caput, da CF/88), enquanto ao cidadão é permitido fazer tudo o que a
lei não proíbe, ao administrador público é obrigatório fazer apenas o
que a lei permite.
[...]
Concluindo, restou o réu Marco Antônio Tebaldi como incurso
nas sanções do art. 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei n° 201/67 c/c art.
71 do CP (duas vezes)” (fls. 802/805, vol. 4).

Portanto, o cerne da controvérsia reside na configuração ou não de
erro por parte do Apelante, nas nomeações ilícitas que lhe foram
imputadas.
Erro sobre a ilicitude do comportamento como causa excludente do
dolo
Ao disciplinar as consequências jurídico-penais do erro do agente, o
Código Penal estabeleceu causas exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, do dolo e de diminuição da pena, decorrente de diferentes
espécies de erro do agente, conforme se observa no artigo 20:
“Erro sobre elementos do tipo

10
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Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de
crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo,
se previsto em lei.
Descriminantes putativas
§1º - É isento de pena quem, por erro plenamente
justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se
existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena
quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime
culposo.
Erro determinado por terceiro
§ 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.
Erro sobre a pessoa
§ 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é
praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as
condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra
quem o agente queria praticar o crime”.

Ainda na disciplina das diferentes espécies de erro, o art. 21 do
Código Penal estabelece o seguinte:
“Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro
sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se
evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.
Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente
atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando
lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa
consciência”.

O art. 21, portanto, estabeleceu distinção entre, de um lado, o
desconhecimento da lei, que é inescusável e, por isso, não afasta o dolo;
e, de outro lado, o erro sobre a ilicitude do fato, ou seja, aquela situação
em que o agente, em razão de erro, não se dá conta de que sua conduta
contraria o disposto em lei. Embora conheça a lei (pois esse conhecimento
é presumido), considera erroneamente que sua conduta concreta não se
amolda à previsão legal, por alguma circunstância fática que ilude a
percepção da antijuridicidade.
11
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O erro pode, ainda, referir-se a elementos constitutivos do tipo
penal. Por exemplo, se o agente pensa levar consigo uma arma de
brinquedo, mas se trata, na verdade, de arma de fogo, há erro de tipo (art.
20 do CP).
No caso ora em julgamento, o tipo penal do art. 1º, XIII, do DecretoLei 201/67 criminaliza a nomeação de servidor contra expressa disposição
de lei, cuidando-se de uma norma penal em branco.
Os elementos deste tipo penal são integrados pelo art. 2º da Lei
Municipal 4.142/2000, nos termos do qual a Direção AdministrativoFinanceira da FMV deve ser exercida pelo Diretor de Administração e
Finanças da CONURB, sem remuneração adicional, a que título for.
Como o conhecimento da lei é pressuposto, nos termos do art. 21 do
Código Penal, não se pode admitir erro sobre a existência, vigência ou
validade das leis.
Esta presunção de que a lei é do necessário conhecimento de todos, é
um pressuposto do próprio funcionamento da vida em sociedade.
Explica Magalhães Noronha que o “Fundamento da irrelevância desse
erro é uma razão de política criminal. Escreve o Min. Campos, na Exposição de
Motivos, que ‘se fosse permitido invocar como escusa a ignorância da lei, estaria
certamente embaraçada a ação social contra o crime, pois ter-se-ia criado para os
malfeitores um pretexto elástico e dificilmente contestável. Impraticável seria, em
grande número de casos, a prova contrária à exceção do réu, fundada na
insciência da lei” (NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. Vol. 1.
Introdução e parte geral. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 144).
Deveras, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei para,
em consequência, se furtar à incidência da sanção penal. Tampouco o
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Administrador Público, cuja atuação é regida pelo princípio da
legalidade administrativa, ou seja, sem liberdade para atuar fora do que
estritamente previsto e autorizado em lei.
Importante, ainda, destacar que o ato de nomeação de servidores
para cargos públicos submete-se a regras jurídicas estritas, de modo que o
Administrador Público sabe perfeitamente que a margem de liberdade
para nomear pessoas para cargos públicos é aquela definida nas leis,
ainda que se cuide de nomeação para cargo de confiança.
Por esta razão, é inescusável a alegação da defesa de
desconhecimento da determinação contida no art. 2º da Lei Municipal
4.142/2000, não se revelando suficiente para afastar o dolo a alegação da
defesa segundo a qual “Não cumpria ao então Prefeito Municipal conferir ao
detalhe a legislação concernente à Fundação Municipal de Vigilância” (fls. 687).
Por outro lado, o Apelante veicula a tese de que incorreu em erro
sobre a ilicitude do fato, determinado por terceiros, tendo em vista a
existência, previamente à nomeação, de Portaria assinada pelo Presidente
da CONURB, acompanhada de parecer da Procuradoria-Geral do
Município (autoridade que elaborou os textos dos Decretos de nomeação
assinados pelo Apelante) e seguida, ainda, de revisão do Secretário de
Administração.
Esta sequência de atos administrativos teria induzido o Apelante ao
erro de assinar as portarias de nomeação de Sérgio Roberto Ferreira
(Decreto Municipal n. 10.984, de 10 de fevereiro de 2003) e de Maria
Conceição Aguiar Costa (Decreto Municipal n. 11.710, de 03 de março de
2004), para exercer a Direção Administrativo-Financeira da Fundação
Municipal de Vigilância de Joinville, contrariamente à disposição legal
mencionada.
Nos termos da Resposta à Acusação (fls. 709, vol. 04):

13
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“No caso dos autos, o Acusado não tinha consciência da
ilicitude, pois que no que estava ao seu alcance, tomou todas as
providências para evitar que qualquer lei fosse violada. Dentro da
rotina das dezenas (quiçá centenas) de nomeações e exonerações que
procedia mensalmente, lhe era humanamente impossível verificar caso
a caso a legalidade das mesmas, não lhe restando alternativa
senão confiar na diligência da assessoria jurídica do
Município, através da Procuradoria Municipal, bem como dos
técnicos da Secretaria de Administração e, no caso em
comento, também dos lotados na CONURB.
[...]
Havia, portanto, para o Acusado - já presentes as assinaturas do
Secretário de Administração e do Diretor-Presidente da CONURB no
decreto de nomeação, redigido pela Procuradoria do Município – uma
flagrante aparência de legalidade, levando-o à falsa percepção quanto à
eventual ilicitude do ato.
[...]”.

Para fins de análise da presença ou não do dolo da prática do crime
definido no art. 1º, XIII, do Decreto-Lei 201/67, é relevante verificar se as
atuações do Presidente da CONURB, do Procurador-Geral do
Município e do Secretário de Administração podem ser interpretadas
como indução do Apelado em erro sobre a ilicitude de seu
comportamento.
Esta verificação remete às circunstâncias do fato e à situação
pessoal do autor.
Com efeito, para bem compreender o âmbito de incidência
normativa do art. 21 do Código Penal, deve-se observar a lição da
doutrina no sentido de que “Apura-se a invencibilidade do erro, pelo
critério já mencionado no estudo da culpa, consistente na consideração das
circunstâncias do fato e da situação pessoal do autor” (NORONHA, E.
Magalhães. Direito Penal. Vol. 1. Introdução e parte geral. 13ª ed. São
14
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Paulo: Saraiva, 1976. p. 146).
Ainda a título de premissa teórica que permitirá uma análise mais
precisa da matéria objeto de julgamento, valho-me da lição de NILO
BATISTA sobre a noção de “consciência da ilicitude”, em matéria penal:
“Segundo a concepção normativa da culpabilidade, que é a
concepção aceita pela prática judiciária brasileira, o agente culpável é
aquele imputável que obrou com dolo (ou culpa), em situação na qual
lhe era exigível conduta conforme o direito. E o agente obra com dolo
quando obra com consciência dos elementos factuais que integrarão o
tipo (bem como as qualificativas) e consciência da ilicitude,
expressando uma vontade conflitante com o direito
(reprovável) que alcança igualmente todos os elementos que
integrarão o tipo (bem como as qualificativas). A consciência e a
vontade não surgem, pois, como fenômenos estritamente psicológicos,
isentos da referência normativa: a primeira é não só consciência do
fato que o agente realiza, mas é também consciência da ilicitude
desse fato; a segunda não é simples vontade de produzir aquele
fato, umas é uma vontade significativa para o direito, é uma
vontade ‘má’.
Se o agente não atua com a plena consciência da
objetividade de sua ação, ou seja, sem a consciência do fato que
realiza, atua em erro, em erro sobre o fato, que exclui o dolo na
medida em que exclui um de seus componentes” (BATISTA,
Nilo. Decisões criminais comentadas. Rio de Janeiro: Liber
Juris, 1976. p. 72).

O professor doutor Luís Augusto Sanzo Brodt, em sua obra “Da
consciência da ilicitude no direito penal”, ensina que “conforme a
concepção finalista da teoria do delito, à reprovação penal não é necessária a atual
consciência da ilicitude; basta a possibilidade de obtê-la. Daí conceituarmos a
consciência da ilicitude como a capacidade de o agente de uma conduta proibida,
na situação concreta, apreender a ilicitude de seu comportamento” (SANZO
BRODT, Luís Augusto. Da consciência da ilicitude no direito penal. Belo
15
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Horizonte: Del Rey, 1996. p. 17-18).
Destaco, ainda, a doutrina de Cezar Roberto Bittencourt sobre o erro
do agente quanto ao caráter ilícito de seu comportamento (Tratado de
direito penal. Parte Geral. Vol. 1. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 403):
“O desconhecimento da ilicitude de um comportamento e o
desconhecimento de uma norma legal são coisas completamente
distintas. A ignorância da lei não pode confundir-se com o
desconhecimento do injusto (ilicitude), até porque, no dizer de
Francisco de Assis Toledo, ‘a ilicitude de um fato não está no fato em
si, nem nas leis vigentes, mas entre ambos, isto é, na relação de
contrariedade que se estabelece entre o fato e o ordenamento jurídico’.
A ignorantia legis é matéria de aplicação da lei que, por ficção
jurídica, se presume conhecida por todas. Enquanto o erro de
proibição é matéria de culpabilidade, num aspecto inteiramente
diverso. Não se trata de derrogar ou não os efeitos da lei, em função de
alguém conhecê-la ou desconhecê-la. A incidência é exatamente esta: a
relação que existe entre a lei, em abstrato, e o conhecimento que
alguém possa ter de que seu comportamento esteja
contrariando a norma legal”.

Especificamente quanto ao erro determinado por terceiro, discorre
MAGALHÃES NORONHA:
“Se quem comete o erro, a ele foi levado por outrem, responde
este pelo fato, que será doloso ou culposo, conforme sua conduta. Se
um médico entrega à pessoa da casa uma droga trocada, para
ministra-la ao enfermo, sobrevindo morte ou lesão deste, responde o
profissional por crime contra a pessoa, doloso ou culposo, consoante o
elemento subjetivo.
[...]
Cumpre notar que também o induzido pode agir
culposamente: se uma pessoa entrega a outra uma arma, dizendo-lhe
estar descarregada, e lhe sugere que, por gracejo, atire contra uma
terceira, que vem a ser ferida, quem atirou pode igualmente agir com
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culpa” (NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. Vol. 1.
Introdução e parte geral. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. p.
146).

À luz destas premissas teóricas, examino o caso concreto.
Em primeiro lugar, quanto às circunstâncias do fato e situação
pessoal do autor, é preciso destacar que, no decisum de primeiro grau em
que se rejeitou o pedido de absolvição sumária do acusado, a autoridade
judicante justificou o indeferimento em razão da seguinte suspeita, verbis:
“segundo consta nas peças referentes à Ação Civil Pública n°
038.07.047199-9, o próprio Presidente e o Diretor de
Administração e Finanças da Conurb teriam compactuado com
as nomeações indevidas, havendo repasse de remuneração
ilícita em virtude disso, tudo para fins políticos (fls. 15)” (fls.
719).

Porém, ainda que os agentes administrativos mencionados na
decisão supratranscrita tenham, em tese, atuado criminosamente, verifico
que não se tem nos autos absolutamente qualquer indicação de que o
Apelante ao menos conhecesse os nomeados.
Não se narra, tampouco, a participação do Apelante num possível
conluio com tais agentes, para fins de violar a norma proibitiva e, por
exemplo, beneficiar determinadas pessoas ou atender a interesses
estranhos aos da Administração Pública.
Nada disto está comprovado nos autos ora em análise e nenhuma
destas suspeitas foi sequer narrada na denúncia oferecida pelo Ministério
Público do Estado de Santa Catarina contra o então Prefeito de Joinville.
Ao contrário, os elementos colhidos no curso da ação penal reforçam
a dúvida quanto ao conhecimento do Apelante de que sua conduta se
17
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amoldava ao tipo penal do art. 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei 201/67.
No caso, a existência de manifestações prévias da Secretaria de
administração, do Presidente da CONURB e da Procuradoria-Geral do
Município podem, efetivamente, ter induzido o acusado a uma incorreta
representação da realidade, por se tratar de atos de especialistas do
direito, e por não haver indícios de que o então Prefeito tenha agido em
união de desígnios com estes agentes públicos.
A título de análise da situação pessoal do autor, é relevante destacar
que as inúmeras atribuições de que o Prefeito está incumbido no exercício
do cargo conduz à necessária delegação de certas tarefas, como, segundo
alegado pela defesa, teria ocorrido com a verificação prévia da presença
dos requisitos para a nomeação dos servidores.
No caso, ao receber o procedimento pronto para assinatura, o
Prefeito, em lugar de verificar a legalidade de todos os atos,
aparentemente confiou na sua regularidade, já que as instâncias
administrativas competentes emitiram, previamente, pareceres favoráveis
às nomeações.
Além disso, os atos de nomeação mencionados na denúncia
referiram-se não somente aos cargos cujo provimento era reservado ao
Diretor homólogo da CONURB, mas também a outros cargos.
Todas estas circunstâncias fáticas e a situação pessoal do autor
tornam ao menos verossímil a tese da defesa de que o Prefeito foi
induzido a erro sobre a ilicitude do seu comportamento.
Parece, ainda, reforçar a tese defensiva o depoimento prestado pela
testemunha Sr. Fabio Alexandre Dalonso, arrolada pela acusação, que
exerceu cargo de Diretor da Fundação Municipal de Vigilância. A
testemunha afirmou que, “em relação à nomeação para a diretoria da
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Fundação, segundo sabe o depoente, o nome da pessoa é indicado pelo
Presidente da CONURB ao chefe de gabinete da Prefeitura, que
encaminha para a Procuradoria do Município” (fls. 765).
Portanto, aparentemente, não havia uma ciência direta, pelo Prefeito,
de quem eram as pessoas indicadas para os cargos.
Daí que, embora se trate de uma nomeação para cargo público, em
que todas as condições e requisitos para efetuá-la deveriam e poderiam
ter sido verificadas pelo Prefeito, os autos somente permitem concluir,
com certeza, que a conduta do Apelante mais se aproxima da
negligência, por ter deixado de atuar com o cuidado necessário ao
exercício do cargo de Prefeito, do que do dolo de praticar crime de
responsabilidade contra a Administração Pública municipal.
Como o crime de responsabilidade de Prefeito não é punido a título
culposo, o erro assume relevância.
Este o quadro, considero haver dúvida razoável, que não foi
afastada por outros elementos de prova, quanto à ocorrência de erro
sobre a ilicitude do comportamento, determinado por terceiros, tendo em
vista os atos praticados pelo Presidente da CONURB, pela ProcuradoriaGeral do Município e pela Secretaria de Administração de Joinville,
previamente à assinatura dos decretos pelo então Prefeito, que, com
isto, pensando atuar conforme o Direito, contrariou a determinação legal.
O erro sobre a ilicitude do comportamento é plenamente justificável,
no caso concreto, tendo em vista a ausência de atuação direta do Prefeito
na escolha das pessoas que passaram a exercer o cargo de Diretor
Administrativo-Financeiro da FMV, e a confiança necessária que o chefe
do Executivo deve poder depositar nos pareceres da PGM e nos atos da
Secretaria de Administração e da Presidência de empresa pública, sob
pena de obrigá-lo ao refazimento de todo o trabalho prévio, o que seria
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contrário à eficiência da Administração Pública. Para superar a
verossimilhança da alegação de erro sobre a ilicitude do comportamento,
seria necessário demonstrar que o Prefeito atuou em união de desígnios
com os demais agentes administrativos envolvidos nas nomeações, para
fins de violar a norma penal, o que não foi alegado na denúncia nem
ficou demonstrado nos autos.
Nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, verbis:
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na
parte dispositiva, desde que reconheça:
[...]
VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou
isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e §1º do art. 28,
todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida
sobre sua existência.

Do exposto, dou provimento à Apelação interposta pela defesa
para absolver MARCO ANTÔNIO TEBALDI, nos termos do art. 386, VI,
do Código de Processo Penal.
É como voto.
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PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 595 SANTA CATARINA

VOTO
SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (REVISORA): 1. Trata-se
de apelação interposta pelo réu, hoje Deputado Federal, contra sentença
do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, que o
condenou à pena de detenção de 2 anos, 6 meses e 10 dias, substituída
por duas restritivas de direitos, pela prática, quando Prefeito Municipal
de Joinville, do crime objeto do art. 1º, XIII, do Decreto-lei nº 201/67, por
duas vezes, em continuidade delitiva. A teor da imputação, acolhida em
primeiro grau, o denunciado teria nomeado Sérgio Roberto Ferreira, em
10 de fevereiro de 2003, e, em substituição, em 03 de março de 2004, a
Maria Conceição Aguiar Costa, para o cargo de Diretor AdministrativoFinanceiro da Fundação Municipal de Vigilância, em contrariedade à Lei
Municipal nº 4.142/2000, que prevê sua ocupação necessariamente pelo
Diretor de Administração e Finanças da Companhia de Desenvolvimento
e Urbanização de Joinville – CONURB. Busca o recorrente sua absolvição
ou, sucessivamente, a redução da pena.
2. A competência desta Suprema Corte para o julgamento da
apelação, considerado o mandato de Deputado Federal em que investido
o réu após a prolação da sentença condenatória, é uma decorrência da
exegese teleológica e sistemática do texto constitucional,
enquanto
assegura aos parlamentares foro especial por prerrogativa de função,
independentemente da fase do processo. As arguições de nulidade do
processo articuladas pela Defesa não merecem guarida, a começar pela
pretensamente resultante do fato de haver sido deflagrado o processo
sem a autorização da Câmara de Vereadores, em desatenção ao art. 70 da
Lei Orgânica do Município de Joinville, que condiciona o processo penal
contra o Prefeito Municipal à autorização de 2/3 (dois terços) dos
respectivos membros. A par de já encerrado o mandato de Prefeito
Municipal quando do recebimento da denúncia, esta Suprema Corte tem
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posicionamento sólido no sentido de que a “imunidade do Chefe de Estado à
persecução penal deriva de cláusula constitucional exorbitante do direito comum
e, por traduzir consequência derrogatória do postulado republicano, só pode ser
outorgada pela própria Constituição Federal. Precedentes: RTJ 144/136, Rel.
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; RTJ 146/467, Rel. Min. CELSO DE MELLO”
(ADI 1024/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Rel. para Acórdão Min. Celso de
Mello, DJ 17/11/1995).
Nessa linha, não outorgada pela Constituição Federal
originariamente aos Prefeitos Municipais qualquer imunidade
processual, descabe, a meu juízo, à Lei Orgânica Municipal fazê-lo sob
pena de violação do princípio republicano. Além disso, a competência
constitucional para legislar sobre matéria penal e processual é privativa
da União, conforme estabelecido no art. 22, I, da Constituição da
República.
Já a recusa do Ministério Público do Estado de Santa Catarina em
oferecer proposta de suspensão condicional do processo, ao argumento
de estar, o denunciado, sendo processado criminalmente por outros
fatos, se fez em estrita observância a literal disposição de lei. Consabido
tratar-se de requisito contido na letra do art. 89 da Lei 9099/95, cuja
validade perante a ordem constitucional vigente foi afirmada em mais de
uma oportunidade por este Supremo Tribunal, em absoluto afrontando o
princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência. Cuida-se, a
suspensão condicional do processo,
de medida despenalizadora,
instituída por razões de política criminal, com a finalidade de evitar a
submissão do acusado primário aos efeitos nocivos de um processo penal.
Nessa linha, pode a lei impor condições à implementação da política
criminal concebida, de todo inútil - presente a ratio essendi do instituto-,
suspender apenas um dos processos em curso, assim como destituída de
razoabilidade, em caso de multiplicidade, a suspensão de todos eles.
Dentre inúmeros precedentes - HC 86.007, 1ª Turma, Min. Sepúlveda
Pertence, DJ. 01/09/2006, p. 21; HC 85751, 1ª Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, DJ 03/06/2005, p. 45; RHC 82.288, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJ 13/09/2002 -, destaco:
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Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95, art. 89):
descabimento quando o acusado esteja sendo processado ou já foi
condenado por outro crime: precedente do Plenário (RHC 79.460-2,
16.12.99, Nelson Jobim, DJ 18.5.2001) (RE 299.781, 1ª Turma, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 05/10/2001, p. 57).

Igualmente não há nulidade a decretar pelo alegado cerceio de
defesa diante do julgamento da ação em primeiro grau sem a oitiva da
testemunha da Defesa Romualdo Theóphanes de França Júnior. Seu
depoimento estava aprazado para a audiência de 23 de novembro de
2009, mas, por não ter sido localizada no endereço fornecido e uma vez
apurado residir em Florianópolis, foi determinada a expedição de carta
precatória para tanto, com prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento (fls.
763), prazo este tido por excessivamente exíguo, a ocasionar o julgamento
do feito antes da sua devolução, nos termos do art. 222, § 2º, do Código
de Processo Penal.
Esta Suprema Corte tem entendimento jurisprudencial consolidado
aceitando o julgamento do feito antes da devolução de carta precatória
expedida para oitiva de testemunhas, desde que já expirado o prazo
consignado para seu cumprimento. Confira-se:
“HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. EXCESSO DE
LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO
PROCESSO ANTES DA DEVOLUÇÃO DE CARTAS
PRECATÓRIAS, MAS DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO
FIXADO PARA O SEU CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. É possível o
afastamento da Súmula 691 desta Corte, se verificada a ocorrência de
flagrante ilegalidade que possa repercutir na liberdade de locomoção
do paciente. Tanto a antiga redação do art. 408, quanto o atual art.
413 (na redação dada pela Lei 11.689/2008), ambos do CPP, indicam
que o juiz, ao tratar da autoria na pronúncia, deve limitar-se a expor
que há indícios suficientes de que o réu é o autor ou partícipe do
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crime. Todavia, o texto da pronúncia afirma que o paciente foi o autor
do crime que lhe foi imputado, o que, à evidência, pode influenciar os
jurados contra o acusado. Em casos como esse, impõe-se anulação da
sentença de pronúncia, por excesso de linguagem (HC 93.299, rel.
min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24.10.2008). Por outro lado,
ficou esclarecido que o prosseguimento da instrução ocorreu
após o término do prazo conferido para o cumprimento das
cartas precatórias expedidas para a oitiva de testemunhas
arroladas pela defesa, o que está de acordo com o disposto no
art. 222, §§ 1º e 2ª, do Código de Processo Penal. Habeas corpus
parcialmente concedido, para anular a sentença de pronúncia. (HC
99834/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 049, 16-032011).

No mesmo sentido: HC 85046/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Eros Grau,
DJ 10/06/2005, p. 51;HC 84128/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ
20/08/2004, p. 59; e HC 71936/MG 1ª Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão,
DJ 16/06/1995 P. 18216.
Quanto à alegação de que os 20 (vinte) dias consignados para
cumprimento era um prazo exíguo em demasia, assiste razão à defesa.
Sabe-se, da prática judiciária, que dificilmente cartas precatórias
para oitiva de testemunhas são cumpridas em prazos tão exíguos, mesmo
em processos mais urgentes em que há réus presos aguardando
julgamento.
Este Supremo Tribunal Federal tem expedido inúmeras cartas de
ordem para Comarcas e Seções Judiciárias de todo o país e, por mais boa
vontade que tenham os ilustres juízos ordenados, até pelo número
imenso de causas que tramitam perante o Poder Judiciário, raramente se
consegue que as cartas de ordem voltem cumpridas nos prazos
assinalados.
Além disso, nos presentes autos, logo que cientificada da audiência
4
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para interrogatório do acusado, a Defesa peticionou na fl. 786 informando
que a carta precatória expedida estava distribuída com audiência
designada. Requereu, então, a designação do interrogatório para data
posterior à da oitiva da testemunha. Mesmo assim, o juízo de primeiro
grau aplicou o art. 222, § 2º, do CPP e julgou o feito antes da devolução da
carta cumprida.
Ora, a regra do art. 222, § 2º, do CPP, que permite o julgamento da
causa mesmo pendente de cumprimento eventual precatória expedida,
desde que findo o prazo consignado para seu cumprimento, tem por
finalidade evitar que manobras protelatórias impeçam o julgamento da
causa, ou mesmo que circunstâncias que fogem ao controle do juízo
processante impeçam chegue o processo a termo, ocasionando o
perecimento do direito controvertido.
Sabe-se que o tempo de tramitação processual em causas criminais
pode ter sérias consequências, tais como excesso de prazo e até mesmo
prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual a regra do art. 222, § 2º,
do CPP constitui-se em importante instrumento à disposição do
magistrado para controlar o tempo de duração razoável do processo.
Entretanto, no caso concreto, nada justificava o açodamento.
Recebida a denúncia em 17.9.2009 (fls. 698), a defesa postulara que o juízo
aguardasse a oitiva da testemunha por ela arrolada, marcada no juízo
deprecado a audiência para o dia 23.6.2010 (fl. 786).
O denunciado respondia ao processo em liberdade e não havia
perspectiva alguma de que o panorama prescricional já delineado nos
autos fosse alterar caso o juízo a quo aguardasse o retorno da carta
precatória expedida para oitiva da testemunha de Defesa. Afinal, desde a
data dos fatos até a data do recebimento da denúncia já havia decorrido
período superior a 4 (quatro) anos, mas entre a data de recebimento da
denúncia (17 de setembro de 2009) e data designada para a oitiva da
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testemunha no juízo deprecado (23 de junho de 2010) nem um ano teria
se passado.
Por outro lado, considero que não há qualquer indício nos autos de
que a Defesa estivesse insistindo na oitiva da testemunha com finalidade
procrastinatória o que, aí sim, justificaria o julgamento do caso mesmo
sem o retorno da carta precatória. Veja-se que, no mesmo ato em que
insistiu na oitiva de Romualdo Theóphanes de França Junior, desistiu da
oitiva de outras duas testemunhas arroladas (fl. 763) que não
compareceram à audiência de instrução e julgamento.
Sendo assim, em interpretação teleológica da regra inscrita no art.
222, § 2º, do Código de Processo Penal, que permite ao juiz julgar a causa
criminal antes do retorno de cartas precatórias expedidas para oitiva de
testemunhas, percebe-se que tal regra não agasalha situações como a
retratada nos presentes autos, onde inexistente justificativa para o
julgamento apressado. Referida norma deve ser vista como de
excepcional incidência, dado seu cunho restritivo a um direito maior
consagrado constitucionalmente que é o da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).
De qualquer forma, atenta à regra do art. 249, § 2°, do CPC (“quando
puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a
falta), aplicável ao processo penal pela via do art. 3°, do CPP, deixo de
pronunciar a nulidade, pois vislumbro nos autos fundamentos para a
absolvição do denunciado.
3. No que diz com o tema de fundo, não detecto provas suficientes a
embasar decreto condenatório contra o acusado.
Embora não haja controvérsia sobre a autoria e materialidade, não
tenho por provados fatos que me possibilitem concluir pela existência de
dolo a orientar a conduta do denunciado.
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Ao acusado imputou-se a prática do delito descrito no art. 1º, XIII,
do Decreto-lei nº 201/67 que dispõe:
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;

Teria ele incidido, no exercício do mandato de Prefeito Municipal de
Joinville-SC, no tipo penal descrito ao nomear, em 10.02.2003 e 03.3.2004,
Sérgio Roberto Ferreira e Maria Conceição Aguiar Costa para cargo
público comissionado em contrariedade ao art. 2º, da Lei Municipal nº
4.142/2000, a exigir fossem necessariamente acumulados pelo Diretor de
Administração e Finanças da Companhia de Desenvolvimento e
Urbanização de Joinville – CONURB.
Ao ser interrogado, o acusado alegou que desconhecia o teor da Lei
Municipal nº 4.142/2000, a qual direcionava a vaga de Diretor
Administrativo-Financeiro da Fundação Municipal de Vigilância ao
Diretor de Administração e Finanças da Companhia de Desenvolvimento
e Urbanização de Joinville – CONURB. Afirmou o acusado, em seu
interrogatório (fls. 798-799) que:
“o procedimento de nomeações chegava ao gabinete; que os
próprios servidores já o enviavam à procuradoria do Município para
análise e também para a secretaria de administração; que com os
pareceres as assinaturas eram colhidas e finalmente encaminhadas ao
gabinete do depoente para colher sua assinatura; que sempre era o
última (sic) a lançar assinatura; que nunca assinou procedimento
algum sem verificar se todas as assinaturas anteriores necessárias
estavam apostas e principalmente se o visto da procuradoria também
tinha sido dado” (...) “que no caso foi levado a erro e que a própria
procuradoria admitiu e justificou isso; que com muita sinceridade
afirma que nunca tomou conhecimento de que não podia fazer este tipo
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de nomeações; que era cerca de 500 à 570 cargos comissionados; que
havia muitas exonerações e nomeações, chegando aos milhares, sendo
que os casos da denúncia foram os dois únicos com problema; que
sempre recusava assinar aquilo que vinha com parecer contrário da
procuradoria, que a procuradoria sempre foi muito rígida e por tanto
(sic) em momento algum pensou que pudesse haver alguma
irregularidade; que os atos aparentavam legalidade para o depoente.
(...) que as nomeações partiram de indicação da própria diretoria da
CONURB, assim como os diretores de administração e finanças. Que
não recorda quem foi o procurador que deu parecer no caso dos autos”.

Diante da afirmação do acusado, há duas questões que precisam ser
respondidas para o deslinde do presente caso. A primeira, se é crível sua
afirmação de que desconhecia o teor da norma contida na Lei Municipal
nº 4.142/2000. A segunda, qual seria a consequência jurídica desse
desconhecimento.
Na sentença apelada considerou-se inadmissível que o denunciado
desconhecesse o teor da lei municipal. O réu não poderia ignorá-la, já que
dispunha de ampla assessoria jurídica a ampará-lo. Significativo o
seguinte excerto da sentença:
“Outrossim, exatamente por ser o maior Município de Santa
Catarina e de um dos maiores PIB do país, com atos cada vez mais
complexos e com número muito alto de servidores a serem nomeados e
exonerados, nas palavras do réu milhares, é que não se admite e não é
razoável que o chefe do Poder Executivo assine decretos nomeando e
exonerando servidores como ato rotineiro e sem o devido respaldo legal
ou sem saber que se tratam de atos ilegais” (fl. 804).

O trecho acima transcrito revela a lógica com a qual trabalhou o
juízo a quo para afastar a alegação do denunciado de que desconhecia a
regra da lei municipal. Segundo a sentença, é inadmissível que o
mandatário maior do Município desconheça a legalidade ou ilegalidade
de seus atos já que, ainda segundo as próprias palavras da sentença,
“possuía ampla assessoria de procuradores jurídicos e funcionários capacitados,
8
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justamente para alicerçar e fundamentar suas decisões com base na lei. Se assim
não procederam, não poderia o chefe maior – o réu - avalizar o erro”. (fl. 804).
Em momento algum a acusação demonstra, e tampouco a sentença o
faz, tivesse o réu efetivo conhecimento de que as nomeações por ele
efetivadas contrariavam específica disposição de lei municipal. Quando
enfrenta a questão, o juízo de primeiro grau afirma que era dever do
Prefeito saber da ilegalidade e que tinha todas as condições (assessores)
para praticar o ato dentro da legalidade.
Ocorre que o crime imputado ao acusado somente se pune a título
de dolo, ou seja, na presença da efetiva consciência e vontade de realizar a
ação descrita no tipo. Não basta que o atingimento dessa consciência
fosse possível. Necessário demonstrar que o conhecimento efetivamente
ocorreu.
Sendo assim, a premissa se inverte. Para a condenação do réu
imprescindível a demonstração de que sabedor de que por lei destinados
aqueles cargos ao provimento por exercente de outro cargo determinado,
insuficiente a possibilidade de que soubesse, já que simples presunção,
não amparada por qualquer outro meio de prova, não se mostra hábil a
embasar juízo condenatório.
Necessária, no mínimo, para a configuração do dolo eventual, a
dúvida do acusado sobre a legalidade do ato, com a decisão, ainda sim,
de praticá-lo, assumindo o risco de que a ilegalidade se confirmasse, mas
prova alguma nesse sentido foi produzida nestes autos.
Já a análise da prova colhida revela verossímil a afirmação do
denunciado de desconhecimento do teor da regra constante da Lei
Municipal nº 4.142/2000. Considere-se, inicialmente, que não se trata de
uma norma comum. O usual é que as diretorias de autarquias e
fundações em geral sejam de livre nomeação por parte do Chefe do Poder
Executivo da pessoa política a elas vinculada. Sendo assim, por tratar-se
de disposição normativa que escapa do usual, o erro em relação a ela é de
ocorrência mais comum.
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Além do inusitado da regra, sabe-se que o Município de Joinville é,
em população, o maior do Estado de Santa Catarina, de modo que é fácil
inferir a enorme quantidade de atos de gestão a serem praticados pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal. Em estruturas maiúsculas como a
do Município de Joinville, não parece desarrazoado que atos de
nomeação e exoneração de servidores de segundo e terceiro escalões
ultrapassem o controle mais detido do responsável por tais atos e restem
afetados a assessorias jurídicas.
A corroborar tal assertiva, verifica-se a partir das fls. 864-1299 uma
relação incontável de nomeações e exonerações realizadas no âmbito do
Município de Joinville durante o mandato do denunciado, o que está a
demonstrar que o nível de delegação da análise da legalidade desses atos
por parte do Chefe do Poder Executivo era alto, como sói acontecer em
estruturas administrativas de tal porte, confirmando a verossimilhança de
suas afirmações segundo as quais se valia dos pareceres da ProcuradoriaGeral do Município para a análise da legalidade dos atos de nomeação e
exoneração de ocupantes dos cargos públicos.
Além disso, na fl. 643, há informação da Procuradoria-Geral do
Município de Joinville dando conta que as nomeações objeto da denúncia
foram feitas pelo denunciado porque teria sido induzido em erro, uma
vez que incluídas no Decreto nº 11.710/04.
O teor do depoimento das testemunhas e informantes, cujos termos
encontram-se nas fls. 765-769, indica no mesmo sentido.
Sendo assim, daquilo que se depreende das provas produzidas,
pode-se dizer que, no mínimo, há verossimilhança nas alegações do
acusado quando afirma que desconhecia a inusitada disposição
normativa municipal determinando que os cargos que proveu fossem
necessariamente acumulados pelo Diretor de Administração e Finanças
da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville –
CONURB.
Considero, ademais, a ausência de demonstração de que o acusado
tenha auferido qualquer vantagem pessoal com tais nomeações, ou que se
tratassem os nomeados de parentes ou, ainda, de pessoas de seu círculo
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pessoal de amizade sem condições técnicas para o exercício do cargo.
A essa conclusão também chegou a Procuradoria-Geral de Justiça do
Estado de Santa Catarina, quando o feito tramitava perante o Tribunal de
Justiça local, ao opinar pela absolvição do réu nos seguintes termos:
“E no caso concreto, todas as etapas exigidas para a ocupação de
cargos na Fundação Municipal de Vigilância foram observadas, tais
como a expedição da Portaria de Nomeação pelo Presidente da
CONURB (fls. 635, 638 e 639); verificação pelo Chefe de Gabinete das
assinaturas prévias do Secretário de Administração e visto do
Procurador-Geral do Município, tudo fazendo crer que o ato revestiase de legalidade...” (fl. 1327).

Assentada a premissa fática, ainda que em homenagem ao princípio
do in dubio pro reo, de que o réu desconhecia a vedação constante na
precitada lei municipal, resta averiguar qual a consequência jurídica
desse desconhecimento.
O tópico reveste-se de relevância na medida em que, na sentença
apelada, tratou-se a questão relativa à alegação de desconhecimento da lei
municipal como hipótese de eventual desconhecimento da ilicitude, a
desafiar a eventual incidência do disposto no art. 21 do Código Penal, o
qual dispõe:
Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a
ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá
diminuí-la de um sexto a um terço.

Ocorre que, definindo-se o art. 1º, XIII, do Decreto-lei nº 201/67 como
norma penal em branco, o erro sobre o preceito complementador
constitui erro de tipo, regulado no Código Penal em seu art. 20, nos
seguintes termos:
Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal
de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime
culposo, se previsto em lei.
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Com efeito, o inciso XIII do art. 1º do Decreto-lei nº 201/67 ao
preceituar como criminosa a conduta consistente em “nomear, admitir ou
designar servidor, contra expressa disposição de lei” constitui-se em preceito
penal incompleto, a exigir, como é próprio das normas penais em branco,
preceito complementador, sem o qual não se infere com exatidão o
conteúdo da proibição. Ou seja, para saber se alguém cometeu esse delito,
necessário perquirir se há em alguma lei regra específica que tenha sido
violada.
No caso dos autos, o preceito complementador é a Lei Municipal nº
4.142/2000, a qual confere ao tipo do inciso XIII do art. 1º do Decreto-lei nº
201/67 a exatidão necessária, tornando compreensível o conteúdo da
proibição típica.
Sendo assim, os elementos constantes do preceito complementador
da norma penal em branco são, para todos os efeitos, elementos típicos e
a falsa compreensão sobre esses elementos constitui erro de tipo, que
exclui o dolo, nos termos do art. 20 do Código Penal.
Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt, ao conceituar erro de tipo,
esclarece, sem grifos no original, que é “a falsa percepção da realidade sobre
um elemento do crime. É a ignorância ou falsa representação de qualquer dos
elementos constitutivos do tipo penal. É indiferente que o objeto do erro se
localize no mundo dos fatos, dos conceitos ou das normas jurídicas. Importa,
isto sim, que faça parte da estrutura do tipo penal.” (Tratado de direito penal.
11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 378-9).
Na mesma linha, Robson Antonio Galvão da Silva, segundo quem
“...o conhecimento da existência da norma de complementação será condição para
configuração do dolo quando da regulação positiva se depreenda que a própria
existência da norma seja um elemento do tipo. Nesses casos, a lei penal utiliza-se
dessa técnica justamente para incorporar no tipo a própria existência de normas
de outras ordens reguladoras de determinados setores de atividade.” (O
tratamento jurídico-penal do erro no direito penal socioeconômico.
Dissertação de mestrado. Curitiba: PUCPR, 2009, p. 208 in
www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp086239.pdf).
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Diante disso, a falsa compreensão sobre a hipótese contida na lei
municipal, por ser esta preceito complementador do tipo legal de crime,
implica erro de tipo, que exclui o dolo.
O ônus de provar que o agente agiu dolosamente é da acusação e
nos autos não vislumbro elementos suficientes que indiquem no sentido
contrário às afirmações do acusado de que desconhecia o teor da lei
municipal em discussão.
Nessa linha, dou provimento à apelação para, reformando a
sentença, absolver o acusado da imputação, forte no art. 386, VI, do
Código de Processo Penal. É como voto.
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EXPLICAÇÃO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Enfim, nós
chegamos à mesma conclusão.
Sucede que Vossa Excelência enfatiza o erro de tipo. O erro de tipo
exclui o dolo, o dolo é elemento do tipo. Então, na verdade, nós temos aí
uma ausência de uma circunstância necessária para a configuração do
tipo, e não carência de provas. Nós temos ausência de tipo, porque o
crime é doloso.
O que eu chamei de erro quanto à ilicitude do fato, Vossa Excelência
denominou de erro de tipo.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (REVISORA) - Vossa
Excelência fundamentou no art. 386...?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - VI.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (REVISORA) - VI. Vamos
ver.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Que exatamente
não ocorre essa circunstância que Vossa Excelência se referiu, que
caracterizaria o dolo.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (REVISORA) - É, aqui
excluo o crime. Vossa Excelência tem toda razão. É que, na verdade, eu
examinei no voto - que depois complementei -, por duas vertentes: a da
compreensão que tinha sido esposada na própria sentença e por esse
fundamento paralelo, jurídico, do erro de tipo. Mas, de qualquer
maneira, estou acompanhando Vossa Excelência.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É porque uma
coisa leva à outra. Como o Ministério Público não comprovou essa união
de desígnios, esse conhecimento, esse intuito de favorecimento, ele não
comprovou o dolo e, por ausência de dolo, não ocorreu a configuração do
tipo. Chegamos à mesma conclusão.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (REVISORA) - É, chegamos
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à mesma conclusão. Mas, de qualquer maneira, eu não tenho nenhuma
dificuldade em afastar o inciso VII como fundamento , porque examinei,
no voto - é que eu não fiz toda a leitura -, por dupla vertente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas deu para
entender bem.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (REVISORA) - Digamos
assim, na linha da compreensão esposada pela sentença, que, na verdade,
seria um absurdo o desconhecimento, seria um erro inescusável.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, não conhecer a
lei.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (REVISORA) - E eu entendo
de forma diversa. Há, no mínimo, presunção favorável ao
desconhecimento, decorrente de todos esses elementos que foram
pinçados ao longo da fundamentação, tanto do voto de Vossa Excelência
quanto do meu. Nessa vertente, a absolvição seria pelo art. 386, VII. Mas
também aduzi aquela pequena divergência, entendendo que há erro de
tipo e, aí, cairíamos de fato no art. 386, VI, do CPP.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
também eu concordo com as conclusões, embora, curiosamente, tivesse
invocado um fundamento ainda diferente para a absolvição.
Não gostaria de deixar de fazer um registro quanto ao comentário da
eminente Subprocuradora-Geral da República, Doutora Déborah Duprat,
quanto à questão do foro por prerrogativa de função, que é um instituto
que acho que, ao menos na nossa Turma, já não tem mais aliados
poderosos. Quase todos nós somos antagonistas, embora ainda não
tenhamos uniformizado a solução alternativa, que eu espero que a gente
consiga amadurecer em algum lugar do futuro.
A posição do Ministro Celso de Mello, que foi recentemente
reavivada em um artigo doutrinário do Professor Daniel Sarmento, era
precisamente a de só se manter o foro por prerrogativa nas questões que
dissessem respeito ao exercício do cargo, e eu continuo a achar que a tese
é engenhosa; mas, como observou o Ministro Luiz Fux, exigiria que nós
voltássemos ao Plenário para rediscutirmos essa matéria, o que eu não
descartaria, mas, pessoalmente, acho que não estamos amadurecidos
ainda com essa matéria para superarmos essa jurisprudência, sendo
capazes de colocar alguma coisa valiosa no lugar.
De modo que, fazendo a observação de que de fato penso que esta
fórmula é melhor do que a que nós temos, eu estou me curvando aqui à
posição que é predominante no Plenário.
A minha ementa para este caso - breve, Presidente - é a seguinte:
1. De acordo com a lei municipal supostamente violada, há uma
faculdade do Prefeito de ocupar o cargo da fundação municipal com os
quadros da Conurb. No caso, o executivo não se valeu da autorização
legal, nomeando livremente dois servidores para o cargo comissionado
da Administração Indireta.
2. Além disso, o Chefe do Executivo, em relação às duas nomeações,
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agiu com amparo - observou o Relator - nas posições da Secretaria de
Administração da Procuradoria do Município e da própria Conurb para o
preenchimento do cargo em comissão.
De modo que eu estou provendo o recurso de apelação para julgar
improcedente a pretensão punitiva e absolvendo o réu com base no art.
386, inciso III: "não constituir o fato infração penal".
Portanto, chegamos todos ao mesmo resultado com pequenas
variações.
Estou acompanhando o Relator com essa breve consideração.
**********
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) –
Quanto à competência, enquanto em vigor o atual texto da Carta da
República, assento que não deve impressionar a referência, no inciso I do
artigo 102, ao julgamento originário. Se interpretarmos teleologicamente
o preceito, de forma integrativa, perceberemos que deputados devem ser
julgados pelo Supremo, quer se trate de ação originária, nascida no
próprio Supremo, quer de processo que seja deslocado com o recurso por
excelência, o de apelação, para o Tribunal. A premissa é única: é objetivo
da própria norma constitucional – somada a circunstância de o acórdão
proferido por força da apelação substituir a decisão originária, a teor do
disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo criminal – a observância da prerrogativa de
foro.
No tocante à autorização da Câmara, não se tem como transportar o
que previsto na Carta da República, relativamente ao Presidente da
República, para os demais patamares do Executivo, o estadual e
municipal, e não vamos discutir a matéria, porque, à época do
recebimento da denúncia, o réu já não era mais Chefe do Executivo
municipal.
Quanto à suspensão condicional do processo, não há, na regra que
consubstancia obstáculo à proposta, a presunção da culpabilidade, mas
simples consideração de um fator, ou seja, não ter o envolvido processocrime em andamento contra si.
Surge a problemática da carta precatória e então desconheceu-se até
mesmo o funcionamento da Justiça brasileira no que, para ouvir-se
testemunha, penso, da defesa, estipulou-se prazo exíguo para
cumprimento –, para mim, exíguo, tendo em conta a ordem natural das
coisas, tendo em conta o dia a dia do Judiciário –, o prazo de vinte dias.
Não houve a devolução da carta. O que se fez? Julgou-se a ação penal e
condenou-se – estando assim certificado o prejuízo em documento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7464800.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 51 de 53

AP 595 / SC
público – o ora apelante.
Acolho essa preliminar de nulidade.
No mais, o Decreto-Lei versa responsabilidade penal de prefeitos e
vereadores. O fato de ter-se, no âmbito do Executivo, manifestações
técnico-opinativas sobre a possibilidade de prática de certo ato não exime
o prefeito da responsabilidade penal. O que houve foi o descumprimento,
a inobservância do disposto no inciso XIII do Decreto-Lei nº 201, de 27 de
fevereiro de 1967. Há de considerar-se também que não se trata de gestor
inexperiente – foi duas vezes prefeito e hoje é deputado federal. Trata-se
de político com trajetória longa no campo da administração e no campo,
agora, do próprio parlamento. Eis o tipo penal:
Inciso XIII: "Nomear, admitir ou designar servidor, contra
expressa disposição de lei;"

Havia disposição de lei local proibindo a nomeação.
Por isso, provejo a apelação para declarar, em um primeiro passo, a
nulidade processual. Vencido nessa parte, subscrevo a manifestação do
Ministério Público Federal, que é do então Procurador-Geral da
República, Doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, desprovendo a
apelação.
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ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, só para fazer um esclarecimento, até para prestar uma
satisfação à eminente Subprocuradora Déborah Duprat, eu procurei
abreviar a leitura do voto, mas eu fiz questão, inclusive, de mencionar,
muito embora não tenha sido objeto da sentença, que, nessa ação de
improbidade, esse réu não é nem réu, nem está mencionado.
DOUTORA DÉBORAH DUPRAT (SUBPROCURADORA-GERAL
DA REPÚBLICA) - É sim, tem duas ações de improbidade.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas nessa aqui?
Nessa ação, ele não é mencionado.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Há
alusão na manifestação da Procuradoria não apenas à ação civil pública,
por improbidade administrativa, como também à oferta de denúncia na
origem – os denunciados não gozariam da prerrogativa de foro, de serem
julgados pelo Supremo.
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PROCED. : SANTA CATARINA
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REVISORA : MIN. ROSA WEBER
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : MARCO ANTÔNIO TEBALDI
ADV.(A/S) : CLÁUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO
Decisão: Retirado de pauta por indicação do Relator. Ausente,
justificadamente,
o
Ministro
Joaquim
Barbosa
(Presidente).
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, Vice-Presidente no
exercício da Presidência. Plenário, 25.06.2014.
Decisão:
Por
maioria
de
votos,
a
Turma
rejeitou
as
preliminares e deu provimento à apelação para absolver o apelante,
nos termos do voto do relator, vencido o Senhor Ministro Marco
Aurélio, Presidente. Falou a Dra. Déborah Duprat, SubprocuradoraGeral da República, pelo Ministério Público Federal. Ausente,
justificadamente, o Senhor Ministro Dias Toffoli. Primeira Turma,
25.11.2014.
Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. Presentes à
Sessão os Senhores Ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Roberto
Barroso. Ausente o Senhor Ministro Dias Toffoli em razão de
participação, na qualidade de Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, da IX Reunião Interamericana de Autoridades Eleitorais,
realizada em Lima/Peru, organizada pelo Departamento para a
Cooperação e a Observação Eleitoral da Secretaria de Assuntos
Políticos da Organização dos Estados Americanos (DECO), pelo Júri
Nacional de Eleições do Peru (JNE) e pelo Departamento Nacional de
Processos Eleitorais do Peru (ONPE).
Subprocuradora-Geral da República, Dra. Déborah Duprat.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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