
PODER JUDICIÁRIO
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Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001533-08.2013.815.0531  –  Comarca de
Malta/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Eugênio Pacelli de Lima
ADVOGADO: Gustavo Nunes de Aquino
APELADO: Justiça Pública Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE.  EX-PREFEITO.
(ARTIGO 1º,  INCISO XIII, DO DECRETO-LEI
Nº  201/67).  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.  ALEGADA
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
CRIME  DE  MERA  CONDUTA.
INOBSERVÂNCIA  DO  PRAZO  MÁXIMO
PREVISTO  EM  LEI  MUNICIPAL  PARA AS
CONTRATAÇÕES. MATERIALIDADE  E
AUTORIA COMPROVADAS.  REDUÇÃO  DA
PENA.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
INDEVIDAMENTE  NEGATIVADAS.
DIMINUIÇÃO  DA  PENA-BASE.
PROVIMENTO PARCIAL.

1.  Se  a  leitura  dos  autos  não  permite  dúvidas
sobre  a  materialidade  e  autoria  dos  ilícitos,  há
que  se  concluir  que  a  tipicidade  encontra-se
satisfeita em todos os seus aspectos, devendo ser
mantida  a  condenação  pela  prática  do  crime
previsto no artigo 1º, inciso XIII do Decreto-Lei
nº 201/67, em continuidade delitiva.

2.  Alegada  ausência  de  dolo.  Crime  de  mera
conduta. Autoria e materialidade incontestes.

3.  Tendo  havido  majoração  da  pena-base  em
razão de circunstâncias  inerentes  ao tipo  penal,
faz-se  necessário  proceder-se  a  uma  revisão  da
pena  inicialmente  imposta,  com  os  reflexos
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advindos desta redução.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar provimento parcial  ao recurso,  para
redimensionar a pena definitiva para 5 (cinco) meses de detenção e, por conseguinte,
suprimir da pena restritiva de direitos a prestação pecuniária, nos termos do voto do
Relator.

RELATÓRIO

Perante  o  Tribunal  Pleno  desta  Corte  de  Justiça,  Eugênio
Pacelli, então  Prefeito do Município de Condado/PB, foi denunciado como incurso
no art. 1º, XIII, do Decreto-Lei 201/67 c/c o art. 71 do Código Penal (treze ações
delituosas – 1º grupo de condutas); art. 1º, XIII, do Decreto-Lei 201/67 c/c o art. 71
do Código Penal (quinze ações – 2º grupo de condutas); art. 1º, XIII, do Decreto-Lei
201/67 c/c o art. 71 do Código Penal (dezessete ações – 3º grupo de condutas) e art.
1º, XIII, do Decreto-Lei 201/67, todos combinados com o art. 69 (quatro vezes – três
delitos em continuidade e um crime autônomo) do Código Penal.

Consoante se depreende da denúncia, foi apurada a prática de
crimes de responsabilidade praticado pelo ora  apelante,  na  qualidade de Prefeito
Constitucional  do  Município  de  Condado/PB,  uma  vez  que  durante  a  gestão
2009/2012, ciente da ilicitude e das consequências de sua conduta, sem justificativa
válida e agindo com a inequívoca intenção de burlar as normas dispostas no art. 37,
incisos II e IX, da Constituição Federal, e art. 3º da Lei Municipal nº 169/1997, e
assim, evitar a via normal de acesso aos cargos e funções públicas, admitiu pessoal
para exercer funções na Administração Pública Municipal sob o pálio de supostas
situações  de  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  fazendo-o
sistemática e reiteradamente.

Narra, ainda, a peça acusatória, que o denunciado se utilizou do
artifício  consistente  em contratar  diretamente  prestadores  de  serviço,  em ofensa,
principalmente,  ao  prazo  máximo  estabelecido  na  legislação  municipal  reitora,
conforme se infere nas provas documentais carreadas, notadamente a relação dos
servidores admitidos pelo então Prefeito; cópia dos contratos de prestação de serviço
por excepcional interesse público, encaminhadas pela Prefeitura Municipal; extratos
do Sagres do TCE/PB e o relatório analítico da CCRIMP.
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Anexo  Procedimento  Administrativo  n°  2011/2666,  que
tramitou perante o Ministério Público.

Tendo em vista a prerrogativa de foro que possuía o acusado à
época da denúncia, o processo tramitou originariamente junto ao Tribunal de Justiça
da Paraíba.

Com  o  término  do  mandato  do  réu,  foi  declarada  a
incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar e julgar a matéria, ocasião em
que  foi  determinada  a  remessa  dos  autos  ao  juízo  de  1°  grau  (Acórdão  de  fls.
501/503).

Pelo Juízo a quo, foi recebida a denúncia em 05 de fevereiro de
2014 (fl. 547).

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público (fls. 567/569) e pela Defesa (fls. 573/578), o Juízo de base
sentenciou às fls. 584/591, procedendo à emendatio libelli e julgando procedente a
pretensão punitiva do Estado, para condenar Eugênio Pacelli de Lima como incurso
nas  penas artigo art.  1º,  inciso XIII,  do Decreto-Lei  n° 201/67,  c/c o art.  71 do
Código Penal, restando a pena definitiva em  02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
detenção, em regime aberto.

Com  fundamento  no  art.  44  e  seguintes  do  CP,  o  Juiz
sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas
de direitos, consistentes: 1)  prestação pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos; 2)
prestação  de  serviços  à  comunidade  ou  entidades  públicas pelo  período  da
condenação.

Às fls. 595/598 foi interposto Embargos de Declaração, o qual,
após  contrarrazões  ministeriais  (fls.  601/603),  foi  rejeitado  (Sentença  de  fls.
604/604-v).

À fl.  607 a Defesa do réu apresentou Recurso Apelatório (fl.
607) alegando em suas razões (fls. 618/629) que não houve dolo em sua conduta e
que as contratações tinham respaldo na legislação municipal, a qual não seria clara
quanto  ao  prazo  das  contratações,  razão  pela  qual  requer  sua  absolvição.
Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal,  e que lhe seja
aplicada uma pena definitiva de 5 meses de detenção, pleiteando ainda a substituição
da mesma por apenas uma restritiva de direitos (prestação pecuniária ou prestação de
serviços). Por fim, pugna, caso seja fixada a prestação pecuniária, pela redução ao
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patamar mínimo de 2/3, invocando o princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  630/632,  opinando  pelo
desprovimento do recurso.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra  do  Procurador  Álvaro  Gadelha  Campos,  opinou  pelo  desprovimento  do
presente recurso (fls. 635/638).

É o relatório.

VOTO 

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento do recurso apelatório, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo
quanto  aos  requisitos  da  tempestividade  e  adequação,  eis  que  após  a  Sentença
condenatória, foi interposto Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado, tendo sido
o Advogado do réu intimado da Decisão por meio de Nota de Foro, publicada em
03/04/2017 (fl.  606),  e  apresentado Recurso Apelatório em 10/04/2017 (fl.  607).
Além  disso,  não  depende  de  preparo,  por  se  tratar  de  ação  penal  pública,  em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.

 
Logo, conheço do apelo.

DO MÉRITO

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Analisando  os  argumentos  apresentados  no  presente  recurso,
verifica-se que o apelante não nega que foram realizadas as contratações, apenas
tenta se eximir da responsabilidade penal arguindo que não teria agido dolosamente
ao  contratar  servidores  por  excepcional  interesse  público,  afirmando  que  as
contratações tinham respaldo na legislação municipal.

De  início,  com  relação  à  ausência  de  dolo  quando  das
contratações, é de bom alvitre ressaltar que o elemento subjetivo em questão não
consiste no desejo de causar necessariamente prejuízo ao erário, mas sim de deixar
de  fazer  o  que  a  lei  manda  com  a  finalidade  única  de  satisfazer  interesses
particulares.

Apelação Criminal 0001533-08.2013.815.0531                                    CMBF - Relator                                   4



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

O elemento subjetivo do dolo na conduta do agente emerge
cristalino dos  autos,  pois,  foram realizadas 18 (dezoito)  contratações temporárias
para  prestação  de  serviços  por  excepcional  interesse  público  com  violação  dos
requisitos legais estabelecidos na Lei Municipal nº 169/97, haja vista ultrapassarem
o prazo máximo previsto na legislação supramencionada,  não se podendo aceitar a
tese de que tenha o apelante, agido impulsionado pela boa-fé.

Consoante já decidido por esta Câmara Criminal, “configura-se
o crime descrito no inciso XIII do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, quando o alcaide
contrata diretamente alguns prestadores de serviços sem prévia submissão a processo
seletivo simplificado e por prazo superior ao estabelecido na legislação municipal
gestora. O elemento subjetivo do crime é o dolo e o delito é de mera conduta. A ação
do prefeito ao nomear, admitir ou designar servidor sem cumprir os mandamentos da
Lei, configura por si mesmo, a infração penal, que se perfaz independentemente da
produção de um resultado.”

Verifica-se, no caso em tela, que as admissões dos profissionais
não poderiam se alongar além do período máximo previsto, sob pena de violação à
Lei Municipal. Ademais, para o reconhecimento da ausência do dolo e aplicação do
princípio  da  inexigibilidade  de  conduta  diversa,  seria  necessário  que  o  réu
colacionasse  aos  presentes  autos  provas  cabais  de  que  contratou  reiteradamente,
porque não poderia agir de outra maneira. O que não ocorreu no caso em tela.

Assim, não se pode alegar que o acusado agiu sem dolo, pois,
no caso, este é genérico. Independe de finalidade específica, bastando a contratação
fora  dos  padrões  legais,  com a ciência  da  irregularidade do  ato.  Desta  forma,  o
comportamento do acusado, já se amolda ao fato típico descrito na denúncia e se
apresenta penalmente reprovável, não dependendo de qualquer resultado.

A propósito, veja-se a lição de Alberto Silva Franco e outros:

"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 mesma a
infração penal, que se perfaz independentemente da
produção de um resultado" (Leis Penais Especiais e
sua  Interpretação  Jurisprudencial,  Ed.  RT,  6a.
ed.,1997, vol. II, p, 1955).

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

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE  DE  EX-PREFEITO
(ARTIGO 1º, INCISO XIII, DO DECRETO-LEI Nº
201/67).  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.  NEGATIVA DE
REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIA
DEVIDAMENTE  JUSTIFICADO  PELO
MAGISTRADO.  REJEIÇÃO.  2.  ATIPICIDADE
FORMAL  E  MATERIAL  DA  CONDUTA.
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INOCORRÊNCIA.  CONDUTA  TÍPICA
OBSERVADA.  3.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
DOLO  E  INEXISTÊNCIA DE  LESÃO  A BEM
JURÍDICO. ARGUMENTOS INSUSTENTÁVEIS.
5. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
INOBSERVÂNCIA  NO  CASO  CONCRETO.
ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE.  6.  PEDIDO DE
REANÁLISE E MINORAÇÃO DA FIXAÇÃO DA
PENA. CIRCUNSTÂNCIAS GENÉRICAS E SEM
FUNDAMENTO.  REVISÃO  DOS
FUNDAMENTOS.  INCURSÃO  NO  ASPECTO
FÁTICO-PROBATÓRIO  DA  CAUSA.
MANUTENÇÃO  DA  PENA-BASE.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  "O
deferimento  de  diligências  é  ato  que  se  inclui  na
esfera de discricionariedade regrada do juiz natural
do  processo,  com  opção  de  indeferi-las,
motivadamente, quando julgar que são protelatórias
ou  desnecessárias  e  sem  pertinência  com  a  sua
instrução".  (PRECEDENTE  DO  STJ  -  RMS
31.577/SP,  DJe  18/05/2011).  Revela-se  ilegal  a
contratação extraordinária de pessoal de forma
abusiva  por  parte  da  administração  pública.
Assim, ainda que a admissão de pessoal seja feita
sob o pálio de lei municipal de regência, deve o
gestor atentar para os  limites  de prazo para a
prorrogação  desses  contratos. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00035267720138150631,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES  MARCIO  MURILO  DA
CUNHA RAMOS , j. Em 30-06-2016)”.
 

No mesmo sentido, colaciono julgados do Tribunal Pleno:

AÇÃO  PENAL.  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE.  PREFEITO.  Contratação
de servidores municipais sem submissão a processo
seletivo  simplificado  e  excedendo  o  período
permitido em Lei municipal. Afronta ao disposto no
art. 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67, e nos
arts.  3º  e  4º  da  Lei  municipal  nº  087/1997.
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Materialidade e autoria delitivas indubitáveis. Dolo
evidente. Conduta típica. Condenação.  Configura-
se o crime descrito no inciso XIII do art. 1º do
Decreto-Lei nº 201/67, quando o alcaide contrata
diretamente alguns prestadores de serviços sem
prévia submissão a processo seletivo simplificado
e  por  prazo  superior  ao  estabelecido  na
legislação  municipal  gestora.  O  elemento
subjetivo do crime é o dolo e o delito é de mera
conduta. A ação do prefeito ao nomear, admitir
ou  designar  servidor  sem  cumprir  os
mandamentos da Lei, configura por si mesmo, a
infração penal, que se perfaz independentemente
da  produção  de  um  resultado. Para  o
reconhecimento da ausência do dolo e da alegação
de solução de continuidade, faz-se mister que o réu
traga para os autos provas irrefutáveis comprovando
que, em virtude das condições e particularidades do
caso concreto,  não poderia agir de outra maneira.
(TJPB;  Rec.  0588089-94.2013.815.0000;  Tribunal
Pleno;  Rel.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio;  DJPB
15/06/2015; Pág. 10). Grifos nossos.

AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA. ART. 1º,
INCISO  XIII  DO  DECRETO  LEI  Nº  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.
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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  nº  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. 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 nº 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.  (TJPB;  Rec.  0127696-
11.2012.815.0000;  Tribunal  Pleno;  Rel.  Des.  João
Benedito  da  Silva;  DJPB  17/09/2014;  Pág.  18).
Grifos nossos.

Outrossim, apesar da existência de todas as normas reguladoras
da contratação por excepcional interesse público, o que deveria ser apenas exceção
hoje é regra, porque os administradores federais, estaduais e municipais costumam
inchar  os  quadros  do  funcionalismo  através  de  contratações  temporárias,  sem o
concurso  público,  e  de  acordo  com  as  suas  conveniências,  ou  com  as  suas
preferências partidárias, e os contratados se vão eternizando através de sucessivas
prorrogações, o que deve ser terminantemente combatido, porque corrosiva da ética,
da honradez e da absoluta lisura que devem orientar os atos administrativos.

A medida em que essas contratações perpetuam-se no tempo, há
uma  clara  afronta  ao  princípio  da  moralidade,  pois  não  condiz  com  a  conduta
esperada  do  administrador  público,  qual  seja,  a  de  preservar  sempre  e
incondicionalmente o interesse público em detrimento de interesses particulares. 
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A  inobservância  da  regra  constitucional  em  debate  afronta
também  o  princípio  da  igualdade,  na  medida  em  que  prioriza  determinados
indivíduos em detrimento de outros.

Nesse contexto, não podemos concordar com a tese defensiva,
ao afirmar  que as condutas perpetradas pelo apelante tinham respaldo em lei, uma
vez  que  as  contratações  ultrapassaram  o  prazo  previsto  pela  Lei  Municipal  nº
169/97, descaracterizando, assim, a contratação temporária por excepcional interesse
público, ensejando a ilegalidade das mesmas.

Ademais,  resta  inconsistente  o  argumento  defensivo  ora
apresentado no sentido de que a redação da lei municipal não seria clara quanto ao
prazo das contratações.

A propósito, estabelece o art. 3º da Lei nº 169/97, do Município
de Condado/PB, que assim dispõem:

“Art.  3º  –  As  demissões  de  que  trata  o  artigo  3º
serão feitas pelo prazo de até doze meses.

Apesar da atecnia do texto legislativo, é evidente a definição na
Lei Municipal nº 169/97 do prazo máximo de 12 (doze) meses para as demissões
referentes às contratações  temporárias por excepcional interesse público, realizadas
pelo Município de Condado/PB.

Verifica-se,  nos  autos,  que  foram  realizadas  18  (dezoito)
contratações  temporárias  para  prestação  de  serviços  por  excepcional  interesse
público com violação dos requisitos legais estabelecidos na lei municipal, haja vista
ultrapassarem o interstício temporal previsto na legislação supramencionada.

Assim  procedendo,  contrariou  a  exigência  constitucional  de
realização de concurso público (art. 37, II e IX, CF/88) e a Lei Municipal nº 169/97,
que só permite as contratações de pessoal, nestes casos, pelo limite máximo de 12
(doze) meses.

No presente caso, podemos afirmar que as provas são de cunho
eminentemente documental e, em uma análise aprofundada dos documentos insertos
no álbum processual, vemos que restaram provadas a autoria e a materialidade da
figura delituosa prevista no art. 1º, XIII, do Decreto-lei n. 201/67, praticada de forma
continuada.
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Observa,  portanto,  que  o  nosso  ordenamento  jurídico  –
Constituição Federal  e  dispositivos  ordinários  – exigem o concurso público para
ingresso de servidor no âmbito da Administração Pública, com exceção de nomeação
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e quando
a  lei  permitir  a  contratação  por  tempo  determinado,  para  suprir  necessidade
temporária de excepcional interesse público.

Na  hipótese  em  deslinde,  restou  demonstrado  que  as
contratações questionadas, excederam o período previsto no art. 3º da Lei Municipal
de Condado nº 169/97, o que, por si só, tornam os atos ilegais.

Assim sendo, quando o chefe do Executivo municipal nomeia,
admite ou designa servidor sem cumprir a norma, tipifica por si só, a infração penal
descrita no art. 1º, inciso XIII, do Decreto-lei nº 201/67.

Restando configurado a  infração praticada  pelo  apelante,  nos
termos dos arts. 1º, XIII, do Decreto-Lei 201/67 c/c 71 do Código Penal (dezoito
vezes) agiu com acerto o Magistrado ao tempo em que condenou o acusado.

Assim, por se tratar de crime de mera conduta não há que se
falar  em ausência de dolo,  devendo ser mantida a condenação em todos os seus
termos.

2. DA DOSIMETRIA:

Insurgiu-se o apelante, de forma alternativa, em relação à pena-
base,  alegando que  o  Magistrado considerou a  quantidade  das  contratações  para
aplicação da causa especial de aumento prevista no art. 71 do CP e, ainda, utilizou
tal aspecto para ponderar negativamente as circunstâncias judiciais.

De início, mister colacionar a dicção do tipo penal imputado ao
recorrente:

“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;
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§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 concreto, o Magistrado fixou a pena base em 1 (um)
ano e 06 (seis) meses de detenção, tendo considerado como vetores negativos na 1ª
fase apenas a culpabilidade (“denoto que o réu agiu com dolo que ultrapassou à
espécie, uma vez que no caso, o denunciado em sua gestão não realizou nenhum
concurso  público”)  e  as  circunstâncias  do  crime  (“foram negativas,  eis  que  na
espécie, além da contratação, ocorreu a prorrogação para além do prazo previsto
em lei”).

Vale ressaltar que a contratação contra expressa disposição de
lei é inerente ao próprio tipo penal (“nomear, admitir ou designar servidor, contra
expressa disposição de lei”), restando equivocadas as fundamentações empregadas
pelo Juízo a quo quando da análise das circunstâncias judiciais supracitadas.

De  forma,  ficam  afastadas  a  desfavorabilidade  quanto  à
culpabilidade  e  às  circunstâncias  do  crime,  restando,  pois,  favoráveis  todas  as
circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP,  razão  pela  qual  a  pena-base  deve  ser
diminuída para  o mínimo legal  previsto,  qual  seja,  03 (três)  meses  de  detenção.
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e mantida a continuidade delitiva
nos termos aplicados pelo Juiz  a quo, ou seja, 2/3 (dois terços), a pena definitiva
passa a ser de 05 (cinco) meses de detenção, a qual deverá ser cumprida em regime
inicial aberto.

Outrossim, em razão da pena privativa de liberdade ser inferior
a 1 (um) ano, nos termos do art. 44, § 2º, 1ª parte, deve ser fixada apenas uma pena
restritiva de direitos, a qual consistirá na prestação de serviços à comunidade, pelo
tempo da condenação, como fora estabelecido na sentença, fl. 590.

3. CONCLUSÃO:

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial ao  recurso,  para
redimensionar a pena definitiva para 5 (cinco) meses de detenção e, por conseguinte,
suprimir da pena restritiva de direitos a prestação pecuniária, mantendo-se os demais
termos da sentença.

É o meu voto.
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Cópia desta Decisão serve como Ofício de notificação.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão
Filho, Presidente da Câmara Criminal e relator, dele participando os Exmos. Srs.
Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio  (1º  vogal)  e  João  Benedito  da  Silva  (2º  vogal).
Ausentes justificadamente o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos e o
Exmo  Sr.  Juiz  de  Direito  Marcos  William  de  Oliveira  (convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o Exmo. Sr. José Roseno Neto, Procurador de
Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10
de Abril de 2018.

João Pessoa, 11 de Abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                      Relator
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