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REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA  POR  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.   CONTRATAÇÃO  DIRETA  DE
ENFERMEIROS PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS EM
HOSPITAL  PÚBLICO  DE  CAJAZEIRAS.  PRELIMINAR
DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA  DE  AUDIÊNCIA  DE  OITIVA  DE
TESTEMUNHA  REQUERIDA  PELO  MINISTÉRIO
PUBLICO.  NÃO  ESGOTAMENTO  DA  FASE
INSTRUTÓRIA.  ACOLHIMENTO.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE  DO  DECISUM. RETOMADA  DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVIMENTO. 
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-  O  julgamento  da  lide  antecipadamente  resulta  em
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
ante  a  patente  ocorrência  de  cerceamento  de  defesa,
considerando a não oportunização da produção de provas.

-  Mesmo se não houvesse requerimento de produção de
provas,  o  julgamento  açodado  de  demanda,  na  qual  se
discute a prática de ato de improbidade administrativa, é
desaconselhado  e  por  demais  reprovado.  Isso  porque,
embora tenha um caráter eminentemente cível, é inegável o
caráter  sancionatório  da  lide,  tendo  em vista  as  sanções
aplicáveis  -  que  implicam,  inclusive,  na  suspensão
transitória  de  direitos  políticos  -,  e,  ainda,  a  eventual
irradiação  dos  seus  efeitos  para  outras  esferas,
administrativa e penal. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal
de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar  provimento  à  remessa
necessária  e  ao  recurso  apelatório,  para  acolher  a  preliminar  de
inobservância do devido processo legal, restando prejudicada a análise do
apelo, nos termos do voto da relatora. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível
interposta  pelo Ministério Público do Estado da Paraíba contra  sentença, fls.
275/284 proferida pelo   Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos
autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa intentada
em desfavor de  José Maria de França,  ex-  secretário estadual de saúde e
Antonio Fernandes Neto, ex-secretário estadual de administração. 
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A sentença rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito,
julgou  improcedente  o  pedido,  sob  o  fundamento  de  que  as  contratações
efetivadas de forma temporária, sem prévia realização de concurso público,
ocorreram regularmente, de acordo com os casos previstos em lei. 

Em  razões  recursais,  fls.  286/289,  o  Ministério  Público
recorrente sustenta a nulidade do  decisum,  para se permitir a reabertura da
instrução  processual,  conforme  requerido  na  parte  final  da  exordial  e,
novamente especificada às fls. 270, em especial, pela designação de audiência
de oitiva da atual secretária de Administração do Estado. Aduz, ainda, que
enfermeiras  foram  contratadas  como  codificadas,  sem  qualquer  contrato
formal por escrito. 

Requer,  por  fim,  o  provimento  do  apelo  e,  acaso
ultrapassada a preliminar, a procedência do pedido inicial. 

Contrarrazões,  por  parte  do  primeiro  recorrido,  fls.
293/301, postulando pela improcedência da demanda.

Contrarrazões, por parte do segundo apelado, fls. 302/307,
requerendo o desprovimento do recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou parecer, fls. 313/317,
opinando pela declaração de nulidade da sentença, para que seja determinado
o retorno dos autos à Comarca de Origem, com a abertura da devida instrução
probatória. 

É o relatório.

V O T O
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

O  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba  ajuizou  a
presente Ação Civil Pública objetivando responsabilizar   os agentes públicos
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José Maria de França, ex- secretário estadual de saúde e Antonio Fernandes
Neto,  ex-secretário  estadual  de  administração por  ato  de  improbidade
administrativa. 

O  Inquérito Civil Público nº 112/2010 apontou a ocorrência
de contratação direta de pessoal para prestação de serviços de enfermeiros no
Hospital Regional de Cajazeiras, em detrimento da nomeação dos candidatos
aprovados  no Concurso  Público regido pelo  edital  nº  04/2007/SEAD/SES,  o
qual foi aberto para fins de preenchimento de cargos públicos no âmbito da
Secretaria Estadual de Saúde.  

Vejamos. 

Inicialmente, passo ao exame da preliminar de nulidade da
sentença  por  inobservância  do  devido  processo  legal,  arguida  no  apelo
intentado pelo Ministério Público do Estado. 

O  Ministério  Público  Estadual,  às  fls.  270,  pugnou  pela
designação de audiência de oitiva da atual  Secretária de Administração do
Estado,  assim como,  os  promovidos  protestaram pela  produção  de  provas
testemunhais, conforme fls. 272/273. 

A despeito disso, o magistrado julgou antecipadamente a
lide,  justificando  o  seu  decisum prematuro,  na  suficiência  das  provas  já
existentes nos autos. Deixando, no entanto, de destacar no seu decisum, quais
documentos ou elementos probatórios se baseou para essa conclusão.

Há no acervo probatório o  Inquérito Civil Público de nº
112/2010, em sede do qual encontra-se o Edital nº 04/2007, prevendo um total
de 46 cargos para enfermeiros, a lista dos nomeados, a relação dos referidos
profissionais que prestavam serviços ao hospital sobre a rubrica  Outros, sem
qualquer vínculo formal com o hospital. 

Esses documentos fazem parte do Inquérito Civil e foram
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transportados para a presente ação, como parte integrante da presunção de
prática de atos ímprobos, em homenagem ao in dubio pro societate.

Os réus tiveram a oportunidade de se manifestarem sobre
eles, tanto nas defesas preliminares, como nas contestações.

Entretanto,  como  se  vê  da  sentença,  o  magistrado
considerou  que  as  contratações  indicadas  foram  realizadas  legalmente,  de
acordo com os casos excepcionais previstos em lei. 

Neste  aspecto,  para  considerar  essa  circunstância,
necessariamente  haveria  de  ter  apontado em quais  elementos  de  prova,  se
baseou para chegar à conclusão que, de fato, as referidas contratações foram
efetivadas de forma legal.  

Mutatis mutandis:

AGRAVO REGIMENTAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA

DE  PROVAS  -  CERCEAMENTO  DE  DEFESA -  OCORRÊNCIA -

RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no AgRg no REsp 1230951/PR, Rel.

Ministro  MASSAMI  UYEDA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em

15/05/2012, DJe 25/05/2012).

PROCESSUAL  CIVIL.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.

AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO

DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. O juízo inicial realizou

o  exame  direto  da  lide,  julgando-a  antecipadamente,  dando  pela

improcedência do pedido por entender, à luz do direito, que a parte

não  apresentou  provas  do  direito  alegado.  Nos  dizeres  do

processualista José Miguel Garcia Medina, "não é caso de incidência

do art. 330 quando, sendo necessária a produção de provas, deixa o

juiz  de  deferi-las,  proferindo  desde  logo  a  sentença.  Ocorre,  neste

caso,  cerceamento de  defesa,  devendo a  sentença ser  anulada".  (cf.
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Código  de  Processo  Civil  Comentado,  Revista  dos  Tribunais,  São

Paulo, 2011, p. 323). Tendo o juiz julgado a lide de forma antecipada

por  entender  estarem  presentes  todas  as  provas  necessárias  ao

deslinde da controvérsia, não pode o acórdão, atestando a ausência de

provas, julgar contrariamente ao recorrente, sem viabilizar o direito

da  produção  de  provas,  pois  assim,  vedaria  à  parte  o  direito  de

instruir  corretamente  o  processo,  cerceando-lhe  a  defesa.  Agravo

regimental  improvido.  (AgRg no AREsp 371.238/GO,  Rel.  Ministro

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013,

DJe 14/10/2013).

Por fim,  cumpre-me esclarecer que o magistrado também
alijou  das  partes  a  produção  de  provas  importantes  para  o  deslinde  da
questão,   notadamente,  quanto  à  audiência  para  oitiva  de  testemunhas,
proferindo, desde logo, a sentença de mérito. 

Diante  disso,  considerando  a  relevância  da  demanda,
com  a  acusação,  inclusive,  de  prática  de  atos  ímprobos,  tenho  que
imperioso o desenrolar de toda a instrução probatória, como medida de
garantia da efetivação dos princípios  constitucionais,  em especial,  o  da
moralidade e o da segurança jurídica. 

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO   À
REMESSA  NECESSÁRIA  E  AO  RECURSO  APELATÓRIO  PARA
ACOLHER  A  PRELIMINAR  DE  INOBSERVÂNCIA  DO  DEVIDO
PROCESSO LEGAL,  anulando a sentença guerreada, e determinando o
retorno  dos  autos  à  Comarca  de  origem,  para  os  fins  de  regular
processamento,  com  o  esgotamento  de  toda  a  instrução  probatória,
restando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes.  Participaram  do  julgamento,  a   Exma  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
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Guedes (relatora), o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 

Presente ao julgamento,  a  Exma Dra.  Ana Cândida Espínola,
Promotora  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 22 de agosto de  2017. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa,  23 de agosto de 2017.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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