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RECORRIDO: Rafael Fernandes de Carvalho Júnior 
ADVOGADO: Sandro Márcio Barbalho de Farias (OAB/PB 12.953)

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  PRORROGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  VEDAÇÃO  LEGAL.  DENÚNCIA
NÃO  RECEBIDA.  AUSÊNCIA  DE  TIPICIDADE.
IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.  DECISÃO
CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
TEMPESTIVIDADE.  INCIDENTE  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  SUSCITADA  PELA
PROCURADORIA  DE  JUSTIÇA.  REJEIÇÃO.  NORMA
VIGENTE  E  CONSTITUCIONAL  À  ÉPOCA  DA
EFETIVAÇÃO DOS CONTRATOS. DESPROVIMENTO. 

Atípica a conduta delitiva apresentada na denúncia,
não  há  como  recebê-la,  por  inexistir  ofensa  a
dispositivo legal.

(…)  1.  Trata-se,  na  origem,  de  Ação  Civil  Pública
contra  ex-prefeito  de  Município  por  contratação
irregular  de  28  servidores  públicos  por  meio  de
contratos administrativos Superior Tribunal de Justiça
temporários  constantemente  renovados.  2.  A
sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal
a quo. 3. O dolo, ainda que genérico, é elemento
essencial dos tipos previstos nos arts. 9º e 11 da Lei
8.429/92.  4.  O  STJ,  em  situações  semelhantes,
entende  ser  'difícil  identificar  a  presença  do  dolo
genérico  do  agravado,  se  sua  conduta  estava
amparada  em  lei  municipal  que,  ainda  que  de
constitucionalidade  duvidosa,  autorizava  a
contratação  temporária  dos  servidores  públicos'.
Precedentes:  AgRg no AgRg no Resp 1191095/SP,
Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, Dje
25.11.2011 e AgRg no Ag 1.324.212/MG, Segunda
Turma,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,  Dje
13.10.2010. 5. Recurso Especial não provido." (Resp
1.231.150/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 13.3.2012, Dje 12.4.2012.).

VISTOS, relatados e discutidos os autos de apelação criminal
acima identificados,
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ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
em Sessão Plenária, a unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em
Sentido Estrito para manter a decisão que deixou de receber a denúncia, em
harmonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

O Ministério Público do Estado da Paraíba ofereceu denúncia
em face do Senhor RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JÚNIOR, ex-Prefeito
Municipal de Cruz do Espírito Santo/PB, alegando ter este admitido pessoal para
exercer  funções  administrativas,  sem  existência  de  comprovada  necessidade
temporária de excepcional interesse público, ofendendo legislação vigente.

Determinada a citação do noticiado para apresentar defesa, no
prazo legal,  este  a  apresentou às  fls.  70/79,  juntando os  documentos de fls.
81/138.

Dando-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça para se
manifestar  acerca  da  defesa  lançada  nos  autos  (fl.  141),  esta  o  fez  as  fls.
143/156, rebatendo todas as alegações da defesa.

Pleiteado pelo noticiado o reconhecimento da intempestividade
da manifestação ministerial (fls. 158/160), esta Relatoria indeferiu o pleito (fls.
171), momento em que determinou a juntada dos antecedentes criminais.

Tempestivamente, o noticiado interpôs Agravo Interno
requerendo a reconsideração da decisão de fls. 171 (fls. 174/182). O Egrégio
Tribunal Pleno negou provimento ao citado agravo, nos termos do Acórdão de fls.
203/208.

Em 07/01/2013 (fls. 210/215), o noticiado opôs Embargos
Declaratórios com efeitos modificativos, alegando violação ao princípio do juiz
natural, face  a ausência de juntada “do ato oficial de convocação do Juiz para
substituir o Relator originário” (fl. 210).

Os  embargos  não  foram  conhecidos,  ante  a  flagrante
intempestividade,  bem como restou  reconhecida  a  incompetência  deste  Juízo,
uma vez que o noticiado não ser mais detentor de foro privilegiado, remetendo os
autos ao crivo da Primeira Instância (fls. 221/224).

Ao  retornarem os  autos  ao  Juízo  da  Comarca  de  Cruz  do
Espírito Santo/PB, o douto magistrado a quo proferiu decisão deixando de receber
a denúncia, sob o argumento de ausência de tipicidade (fls. 228/229).

Tempestivamente,  o  Ministério  Público  impetrou  o  presente
Recuso em Sentido Estrito visando reformar a decisão supra, alegando ser esta
contrária a prova dos autos (fls. 231/239).

Nas contrarrazões recursais, a defesa alegou descabimento do
presente recurso, além de sua interposição a destempo. No mérito, pugnou pela
manutenção da decisão de fls. 228/229 (fls. 241/252).

Em parecer encartado as fls. 258/274, à douta Procuradoria
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de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso,  e  declarar  de  ofício  a
inconstitucionalidade incidental do art. 3º da Lei Municipal nº 467/97 pelo Pleno
do Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Trata-se  de  Recurso  em  Sentido  Estrito  interposto  pelo
Ministério  Público,  sob  o  argumento  de  que  o  não  recebimento  da  denúncia
contraria a prova colhida nos autos.

Nas contrarrazões, a defesa sustenta ser o presente recurso
incabível a espécie, além de suscitar sua intempestividade.

Diante de tais alegações, passo a análise desses argumentos.

Dispõe o art. 581 do Código de Processo Penal que:

Art. 581.  Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão,
despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

Omissis;

Nessa hipótese, vê-se que a alegação trazida pelo recorrido não
dispõe de sustentação legal, ao passo que o Recurso em Sentido Estrito é meio
hábil para recorrer da decisão ou despacho que não recebe denúncia ou queixa,
como no caso dos autos.

Desse  modo,  estando  a  análise  recursal  pautada  numa das
hipóteses arroladas no artigo supra, deve-se conhecer do presente recurso.

Quanto  a  intempestividade  levantada,  esta  também  não
merece ser acolhida, em razão do recurso ter sido interposto dentro do prazo legal
de cinco dias, conforme disciplina o art. 586 do CPP.

Como se pode ver às fls. 230 e 231, no primeiro momento em
que o Ministério Público tomou ciência da sentença, fez carga dos autos e, na
mesma data recorreu, ou seja, dentro do quinquídio legal.

Da mesma forma, quando o juiz determinou que se procedesse
nos  termos  do  art.  588  do  CPP,  o  Ministério  Público  fez  carga  dos  autos  em
19/02/2014 e apresentou suas razões recursais no dia 20/02/2014, como se pode
verificar às fls. 231/verso.

Assim,  inexiste  intempestividade,  até  porque,  já  ficou
pacificado nesta Corte de Justiça que a apresentação das razões recursais, mesmo
que colacionadas além do prazo de dois dias, como define o art. 588 do CPP, gera
mera irregularidade processual que não causa nenhum dano a parte.

Logo, comprovada está a tempestividade recursal.

Diante disso, conheço do presente recurso, passando agora
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a análise meritória.

Narra o caderno processual sobre irregularidades perpetradas
pelo então Prefeito Constitucional do Município de Cruz do Espírito Santo, durante o
período  administrativo-financeiro  de  2005  a  2011,  quando  admitiu  servidores
públicos contra expressa disposição legal.

Iniciada a notícia crime perante esta Corte de Justiça, ainda
quando detinha foro privilegiado, o acusado recorreu de decisão desta Relatoria,
por  meio  de  agravo  interno (fls.  176/184),  do  qual  negou-se  provimento  (fls.
205/210),  ensejando  Embargos  Declaratórios  com  efeitos  modificativos  (fls.
212/217),  não  conhecidos  ante  a  flagrante  intempestividade  e,  de  ofício,  foi
declarada a incompetência deste juízo ante ao fim do mandado eletivo do ora
recorrido (fls. 221/224).

Retornando o feito ao juízo de primeiro grau, este ao fazer o
juízo  de admissibilidade quanto  ao recebimento  da própria  denúncia,  entendeu
inexistir fato típico, motivo pelo qual não a recebeu.

O Ministério Público, por sua vez, recorreu da referida decisão
alegando  que  a  ofensa  a  lei  municipal  está  descrita  no  momento  em  que  o
município efetivou diversas contratações de prestadores de serviços, prorrogando
por diversas vezes, de forma indeterminada, quando a norma estabelece o prazo
de três meses para tal desiderato, “quando necessário”.

Aduz  que  tal  expressão  não  pode  dar  uma  conotação  de
perpetuidade, até porque, o ingresso de servidores no poder público, conforme
estabelece a Constituição Federal, se faz através de concurso público, e não por
meio  de  contratos  administrativos  temporários,  com  prorrogações  que
permanecem ao longo do tempo, em total ofensa ao dispositivo constitucional.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu  parecer  de  fls.
258/274, primeiramente, arguiu  incidenter tantum a inconstitucionalidade do art.
3º da Lei  Municipal  467/1997,  por  contrariar  preceito  constitucional,  em razão
dessa  lei  não  limitar  o  quantitativo  de  prorrogações  possíveis  ao  tipo  de
contratação precária, o que acarreta irregularidades a luz da Constituição Federal.

Com isso, pede que seja considerado em Plenário, de ofício, a
inconstitucionalidade do citado dispositivo, por total ofensa a Constituição e, ao
final, reconhece a atipicidade suscitada pelo magistrado  a quo, motivo pelo qual
opinou pelo desprovimento do presente recurso.

Pois bem!

A meu ver o presente incidente não merece ser acolhido.

Disciplina o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu
art. 17 que:

Art. 17. Compete à Câmara Criminal:

Omissis;

X  -  conhecer  da  argüição  incidental  de
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inconstitucionalidade, observado o disposto no art. 211,
deste Regimento.

E segue o disposto nos arts. 211 e 212 do RITJ/PB:

Art. 211. Na arguição incidental de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo do Poder Público, o relator, ouvido
o  Ministério  Público,  submeterá  à  Câmara  ou  à  Seção
Especializada a apreciação da matéria.

§  1º.  Se  a  argüição  for  rejeitada,  prosseguirá  o
julgamento; se for acolhida, será lavrado o acórdão, a fim
de ser submetida a questão ao Tribunal Pleno.

§ 2º. Ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça e lançado
nos autos o relatório, com exposição sucinta dos pontos
controvertidos,  dele  serão  distribuídas  cópias  aos
Desembargadores, seguindo-se o julgamento em sessão
designada pelo Presidente.

§ 3º. O relator será o mesmo que lavrou o acórdão no
órgão  fracionário,  fazendo-se  a  distribuição,  se  ele
estiver, por qualquer motivo, afastado.

§  4º.  Acolhida  ou  não  a  arguição,  os  autos,  com  o
acórdão,  serão  devolvidos  à  Câmara  ou  à  Seção
Especializada para que decida o mérito ou como for de
direito,  sem contrariar a decisão do Tribunal,  de efeito
vinculante.

§  5º.  Se  a  arguição  for  suscitada  no  Tribunal  Pleno,
somente na sessão seguinte será julgada.

§ 6º. O julgamento, seja declaratório ou denegatório da
inconstitucionalidade,  e  sendo  unânime,  constituirá
precedente na uniformização da jurisprudência.

§ 7º. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus
membros  efetivos,  inclusive  do  Presidente,  poderá  o
Tribunal declarar a inconstitucionalidade do ato atacado
(CF, artigo 97).

§ 8º.  Declarada incidentalmente  a inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face
das Constituições Federal e Estadual, em qualquer outro
processo  e  como  razão  de  decidir,  o  julgamento,
observado o definido no art. 207, deste regimento, será
tomado pela maioria absoluta dos membros do tribunal,
admitida,  nesta  hipótese,  a  participação  do  juiz-
convocado.

Art.  212.  Declarada,  incidentalmente,  a
inconstitucionalidade prevista no artigo anterior, far-se-á
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a comunicação, logo após a decisão, à Casa Legislativa
competente,  para  promover  a  imediata  suspensão  de
execução da lei ou do ato afrontado, em parte ou no todo
(CE, art. 108).

É importante destacar que, em sendo acolhido o incidente por
esta  Egrégia  Câmara  Criminal,  devem  estes  ser  remetidos  ao  Plenário  deste
Tribunal para processamento e julgamento.

Aduz a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
258/274, que analisando a legislação municipal (Lei nº 467/1997), entende que tal
norma  comporta  declaração  de  inconstitucionalidade  parcial,  por  violar  a
Constituição Federal. Senão vejamos:

Art. 3º. A contratação será realizada mediante contrato
temporário de “Prestação de Serviços”, pelo prazo. Fixado
de (03) três meses, prorrogável por igual período quando
necessário,  o  qual  preconizará  pela  observância  da
legislação  vigente  aplicável,  especialmente  as  que  se
referem a direitos trabalhistas.

Alega ainda a douta Procuradoria de Justiça, que a forma como
restou disposto o citado art. 3º, dá uma nítida impressão de regularidade ao ato
diante das sucessivas renovações, pelo simples fato de inexistir limite imposto para
isso.  Não  existe  vedação  legal  quanto  a  quantidade  de  prorrogações  a  serem
admitidas nos citados contratos temporários.

Tal  falha,  enseja  nas  diversas  prorrogações,  cujos  prazos
ultrapassam os seis meses, tornando os contratos temporários em permanentes,
por via oblíqua, o que fere o princípio da moralidade, ante a determinação expressa
da Constituição de realizar o concurso público.

Por tais motivos, pugna a Procuradoria, de ofício, para que o
Plenário  deste  Tribunal  de  Justiça  considere  inconstitucional  o  art.  3º  da  Lei
nº467/97,  do  Município  de  Cruz  do  Espírito  Santo,  por  violar  os  artigos  da
Constituição do Estado da Paraíba (art. 30, VIII e XIII) e da Constituição Federal
(art. 37, II e IX).

É bem verdade que a maioria dos municípios de nosso país não
observam a questão da transitoriedade necessária, para a contratação de servidor
público de caráter provisório.

Porém, no caso em análise, não vislumbro a necessidade de
acolhimento do incidente suscitado, eis que por via prática, os supostos crimes aqui
delatados não se transformariam em crimes, propriamente ditos, caso o citado
dispositivo fosse declarado inconstitucional.

Para  o  caso  em  questão,  não  denota  irregularidades,  até
porque todos os contratos administrativos firmados à época da gestão do então
Prefeito Municipal Rafael Fernandes de Carvalho Júnior, estavam acobertados pela
lei, até então considerada constitucional.

Os  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  surgem a
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partir de sua declaração, não retroagindo a atos anteriores. Logo, não vislumbro
necessário suspender o julgamento do presente Recurso em Sentido Estrito, até
que o incidente seja julgado pelo Tribunal Pleno, para que só então retornem estes
a apreciação perante esta Egrégia Câmara Criminal, demandando tempo para o
resultado final da presente lide.

Logo, partindo do princípio de que o incidente aqui formulado
em nada muda o resultado final  deste recurso, apenas retarda ainda mais seu
julgamento, e que existe via própria para sua persecução, entendo ser a hipótese
de rejeitar o incidente.

Diante de tais argumentos, rejeito o incidente formulado pela
douta Procuradoria de Justiça.

Passo  agora  a  análise  do  mérito  do  presente  Recurso  em
Sentido Estrito.

Rejeitado o incidente, continua o julgamento do Recurso
em Sentido Estrito, agora como mérito do não recebimento da denúncia,
pelo juízo de primeiro grau.  

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão ora atacada
deve ser mantida, senão vejamos:

O art. 3º da Lei Municipal nº 467/97, do Município de Cruz do
Espírito  Santo  estabelece  a  prerrogativa  de  contratar,  temporariamente,  tantos
quantos servidores para prestarem serviços na Prefeitura, quantos quiser, desde
que justificada a  necessidade para tanto,  como preconiza  o  próprio  dispositivo
legal.

A lei, também, não limita o número de vezes para renovação
de tais contratos, de forma que inexiste vedação legal para tanto.

Desse modo, os atos apontados pelo Ministério Público em sua
notícia crime, não descreve um fato típico, visto que o Decreto Lei nº 201/67,
estabelece como crime de responsabilidade a nomeação, admissão ou designação
de servidor contra expressa disposição legal.

Então, como o possível dispositivo legal a ser contrariado, não
proíbe tais contratações, nem limita a quantidade de renovações desses, impõe-se
considerar a inexistência de ofensa a norma municipal, ensejando atipicidade aos
atos praticados pelo então noticiado, ou seja, não há crime a ser apurado, pelo
menos nessa ótica, até porque, a norma é constitucional, até que seja declarada
inconstitucional.

E ainda que tal arguição seja suscitada e considerada ilegal, os
atos aqui descritos como crimes, não podem voltar para ser considerados, pois a
inconstitucionalidade gera efeitos a partir de sua declaração, não retrocedendo a
atos já ultrapassados.

Logo,  entendo  como  acertada  a  decisão  ora  atacada,  que
deixou  de  receber  a  denúncia  ante  a  inexistência  de  fato  típico  das  condutas
realizadas,  pelo  então  prefeito  constitucional  do  Município  de  Cruz  do  Espírito
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Santo.

E é nesse sentido que a jurisprudência tem decidido:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE SEM CONCURSO PÚBLICO
COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. NÃO  DEMONSTRAÇÃO
DE  MÁ-FÉ. 1. Cuida-se na origem de Ação Civil Pública
por ato de improbidade administrativa consubstanciado na
contratação  de  servidor  público  por  meio  de  contrato
administrativo temporário constantemente renovado. 2. O
reconhecimento  da tipificação  da conduta  do réu  como
incurso  nas  previsões  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa  requer  a  demonstração  do  elemento
subjetivo, consubstanciado no dolo para os tipos previstos
nos arts. 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses
do art. 10, todos da Lei n. 8429/92. 3. A contratação ou
manutenção de servidores públicos sem a realização de
concurso  público  viola  os  princípios  que  regem  a
Administração  Pública.  4.  Todavia,  o  caso  dos  autos
mostra-se como uma exceção à regra,  uma vez que a
jurisprudência  desta  Corte  já  decidiu,  em  situação
semelhante  à  dos  autos,  qual  seja,  de  nomeação  de
servidores  por  período  temporário  com  arrimo  em
legislação  local,  não  se  traduz,  por  si  só,  em  ato  de
improbidade  administrativa.  5.  A  prorrogação  da
contratação temporária, com fundamento em lei municipal
que estava em vigor quando da contratação - gozando tal
lei de presunção de constitucionalidade - descaracteriza o
elemento  subjetivo  doloso. Precedentes:  REsp
1.231.150/MG,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  Segunda
Turma, julgado em 13.3.2012, DJe 12.4.2012.; AgRg no
Ag  1.324.212/MG,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,
Segunda Turma, julgado em 28.9.2010, DJe 13.10.2010.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp
166.766/SE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  28/08/2012,  DJe
03/09/2012). Destaquei.

"ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDORES  TEMPORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. 1. Trata-se, na origem,
de Ação Civil Pública contra ex-prefeito de Município por
contratação irregular de 28 servidores públicos por meio
de contratos administrativos Superior Tribunal de Justiça
temporários constantemente renovados. 2. A sentença de
improcedência foi mantida pelo Tribunal a quo. 3. O dolo,
ainda  que  genérico,  é  elemento  essencial  dos  tipos
previstos nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/92. 4. O STJ, em
situações  semelhantes,  entende  ser  'difícil  identificar  a
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presença do dolo genérico do agravado, se sua conduta
estava  amparada  em  lei  municipal  que,  ainda  que  de
constitucionalidade  duvidosa,  autorizava  a  contratação
temporária  dos  servidores  públicos'.  Precedentes:  AgRg
no  AgRg  no  Resp  1191095/SP,  Segunda  Turma,  Rel.
Ministro Humberto Martins, Dje 25.11.2011 e AgRg no Ag
1.324.212/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques,  Dje  13.10.2010.  5.  Recurso  Especial  não
provido."  (Resp  1.231.150/MG,  Rel.  Min.  Herman
Benjamin,  Segunda  Turma,  julgado  em 13.3.2012,  Dje
12.4.2012.).

De fato, a contratação ou manutenção de servidores públicos sem
a realização de concurso viola os princípios que regem a Administração Pública, pois
não há como alegar desconhecimento da vedação constitucional para a contratação de
servidores sem realização de certame, mormente quando já passados cerca de 26
(vinte e seis) anos de vigência da Constituição Federal.

Porém, no caso dos autos mostra-se como uma exceção à regra,
como dito acima na jurisprudência supra citada, em situação semelhante à dos autos,
qual  seja,  de  nomeação  de  servidores  por  período  temporário  com  arrimo  em
legislação local, não se traduz, por si só, em ato de improbidade administrativa.

Portanto, a prorrogação de contratações temporárias, com base
em lei municipal em vigor naquele momento, ou seja, gozando tal lei de presunção de
constitucionalidade, descaracteriza o elemento subjetivo do doloso, necessário para a
configuração do tipo.

Assim, demonstrada a efetiva ausência de elemento subjetivo
desfavorável ao noticiado, é possível rejeitar a denúncia, nos termos da decisão ora
atacada, até porque, não há argumento capaz de modificar a decisão monocrática,
mantenho-a em seus próprios e jurídicos fundamentos .

Por  tudo  isso,  em  consonância  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão que deixou de receber a denúncia.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Arnóbio
Alves Teodósio, Presidente, em exercício, da Câmara Criminal, dele participando
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão  Filho
(Relator) e Wolfram da Cunha Ramos (Juiz de Direito convocado para substituir o
Des. Joás de Brito Pereira Filho).

Presente  à  sessão  de julgamento  a  Excelentíssima Senhora
Doutora Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, em
09 de dezembro de 2014.

João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.
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A C Ó R D Ã O

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  N.º  2011090-89.2014.815.0000  –
Comarca de Cruz do Espírito Santo/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
RECORRENTE: Ministério Público Estadual
RECORRIDO: Rafael Fernandes de Carvalho Júnior 
ADVOGADO: Sandro Márcio Barbalho de Farias (OAB/PB 12.953)

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  DENÚNCIA
NÃO  RECEBIDA.  DECISÃO  CONTRÁRIA  A  PROVA
DOS  AUTOS.  INTEMPESTIVIDADE  NÃO
RECONHECIDA.  INCIDENTE  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  SUSCITADA  PELA
PROCURADORIA  DE  JUSTIÇA.  ACOLHIMENTO.
REMESSA  DOS  AUTOS  AO  EGRÉGIO  TRIBUNAL
PLENO. ÓRGÃO COMPETENTE.

Acolhida  a  arguição  incidental  de
inconstitucionalidade  de  lei  municipal,  impõe-se  a
remessa  dos  autos  ao  Plenário  desta  Corte  de
Justiça, para apreciação e julgamento do presente
incidente.

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

ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
em  Sessão  Plenária,  a  unanimidade,  em  ACOLHER  O  INCIDENTE  DE
INCONSTITUCIONALIDADE, para remeter os autos ao Plenário desta Corte, em
harmonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

O Ministério Público do Estado da Paraíba ofereceu denúncia em
face  do  Senhor  RAFAEL  FERNANDES  DE  CARVALHO  JÚNIOR,  ex-Prefeito
Municipal de Cruz do Espírito Santo/PB, alegando ter este admitido pessoal para
exercer  funções  administrativas,  sem  existência  de  comprovada  necessidade
temporária de excepcional interesse público, ofendendo legislação vigente.

Determinada a citação do noticiado para apresentar defesa, no
prazo legal,  este  a apresentou às  fls.  70/79,  juntando os  documentos de fls.
81/138.

Dando-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça para se
manifestar  acerca  da  defesa  lançada  nos  autos  (fl.  141),  esta  o  fez  as  fls.
143/156, rebatendo todas as alegações da defesa.

Pleiteado pelo noticiado o reconhecimento da intempestividade
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da manifestação ministerial (fls. 158/160), esta Relatoria indeferiu o pleito (fls.
171), momento em que determinou a juntada dos antecedentes criminais.

Tempestivamente, o noticiado interpôs Agravo Interno
requerendo a reconsideração da decisão de fls. 171 (fls. 174/182). O Egrégio
Tribunal Pleno negou provimento ao citado agravo, nos termos do Acórdão de fls.
203/208.

Em 07/01/2013 (fls. 210/215), o noticiado opôs Embargos
Declaratórios com efeitos modificativos, alegando violação ao princípio do juiz
natural, face  a ausência de juntada “do ato oficial de convocação do Juiz para
substituir o Relator originário” (fl. 210).

Os  embargos  não  foram  conhecidos,  ante  a  flagrante
intempestividade,  bem como restou  reconhecida a  incompetência  deste  Juízo,
uma vez que o noticiado não ser mais detentor de foro privilegiado, remetendo os
autos ao crivo da Primeira Instância (fls. 221/224).

Ao  retornarem  os  autos  ao  Juízo  da  Comarca  de  Cruz  do
Espírito Santo/PB, o douto magistrado a quo proferiu decisão deixando de receber
a denúncia, sob o argumento de ausência de tipicidade (fls. 228/229).

Tempestivamente,  o  Ministério  Público  impetrou  o  presente
Recuso em Sentido Estrito visando reformar a decisão supra, alegando ser esta
contrária a prova dos autos (fls. 231/239).

Nas contrarrazões recursais, a defesa alegou descabimento do
presente recurso, além de sua interposição a destempo. No mérito, pugnou pela
manutenção da decisão de fls. 228/229 (fls. 241/252).

Em parecer encartado as fls. 258/274, à douta Procuradoria de
Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso,  e  declarar  de  ofício  a
inconstitucionalidade incidental do art. 3º da Lei Municipal nº 467/97 pelo Pleno
do Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público, sob o argumento de que o não recebimento da denúncia contraria a prova
colhida nos autos.

Nas  contrarrazões,  a  defesa  sustenta  ser  o  presente  recurso
incabível a espécie, além de suscitar sua intempestividade.

Diante de tais alegações, passo a análise desses argumentos.

Dispõe o art. 581 do Código de Processo Penal que:

Art.  581.   Caberá  recurso,  no  sentido  estrito,  da  decisão,
despacho ou sentença:
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I - que não receber a denúncia ou a queixa;

Omissis;

Nessa hipótese, vê-se que a alegação trazida pelo recorrido não
dispõe de sustentação legal, ao passo que o Recurso em Sentido Estrito é meio
hábil para recorrer da decisão ou despacho que não recebe denúncia ou queixa,
como no caso dos autos.

Desse  modo,  estando  a  análise  recursal  pautada  numa  das
hipóteses arroladas no artigo supra, deve-se conhecer do presente recurso.

Quanto a intempestividade levantada, esta também não merece
ser acolhida, em razão do recurso ter sido interposto dentro do prazo legal de cinco
dias, conforme disciplina o art. 586 do CPP.

Como se pode ver às fls. 230 e 231, no primeiro momento em
que o Ministério Público tomou ciência da sentença, fez carga dos autos e, na
mesma data recorreu, ou seja, dentro do quinquídio legal.

Da mesma forma, quando o juiz determinou que se procedesse
nos  termos  do  art.  588  do  CPP,  o  Ministério  Público  fez  carga  dos  autos  em
19/02/2014 e apresentou suas razões recursais no dia 20/02/2014, como se pode
verificar às fls. 231/verso.

Assim, inexiste intempestividade, até porque, já ficou pacificado
nesta  Corte  de  Justiça  que  a  apresentação  das  razões  recursais,  mesmo  que
colacionadas além do prazo de dois dias, como define o art. 588 do CPP, gera mera
irregularidade processual que não causa nenhum dano a parte.

Logo, comprovada está a tempestividade recursal.

Diante disso, conheço do presente recurso, passando agora a
análise meritória.

Narra  o  caderno processual  sobre  irregularidades  perpetradas
pelo então Prefeito Constitucional do Município de Cruz do Espírito Santo, durante o
período  administrativo-financeiro  de  2005  a  2011,  quando  admitiu  servidores
públicos contra expressa disposição legal.

Iniciada  a  notícia  crime perante  esta  Corte  de  Justiça,  ainda
quando detinha foro privilegiado, o acusado recorreu de decisão desta Relatoria,
por  meio  de  agravo  interno (fls.  176/184),  do  qual  negou-se  provimento  (fls.
205/210),  ensejando  Embargos  Declaratórios  com  efeitos  modificativos  (fls.
212/217),  não  conhecidos  ante  a  flagrante  intempestividade  e,  de  ofício,  foi
declarada a incompetência deste juízo ante ao fim do mandado eletivo do ora
recorrido (fls. 221/224).

Retornando o feito ao juízo de primeiro grau, este ao fazer o
juízo de admissibilidade quanto ao recebimento da própria denúncia,  entendeu
inexistir fato típico, motivo pelo qual não a recebeu.
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O Ministério Público, por sua vez, recorreu da referida decisão
alegando  que  a  ofensa  a  lei  municipal  está  descrita  no  momento  em que  o
município efetivou diversas contratações de prestadores de serviços, prorrogando
por diversas vezes, de forma indeterminada, quando a norma estabelece o prazo
de três meses para tal desiderato, “quando necessário”.

Aduz  que  tal  expressão  não  pode  dar  uma  conotação  de
perpetuidade, até porque, o ingresso de servidores no poder público, conforme
estabelece a Constituição Federal, se faz através de concurso público, e não por
meio  de  contratos  administrativos  temporários,  com  prorrogações  que
permanecem ao longo do tempo, em total ofensa ao dispositivo constitucional.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 258/274,
primeiramente, arguiu incidenter tantum a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei
Municipal 467/1997, por contrariar preceito constitucional, em razão dessa lei não
limitar o quantitativo de prorrogações possíveis ao tipo de contratação precária, o
que acarreta irregularidades a luz da Constituição Federal.

Com isso, pede que seja considerado em Plenário, de ofício, a
inconstitucionalidade do citado dispositivo, por total ofensa a Constituição e, ao
final, reconhece a atipicidade suscitada pelo magistrado  a quo, motivo pelo qual
opinou pelo desprovimento do presente recurso.

INCIDENTE  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  (suscitado
pela Procuradoria de Justiça):

Pois bem!

Disciplina o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu
art. 17 que:

Art. 17. Compete à Câmara Criminal:

Omissis;

X  -  conhecer  da  argüição  incidental  de  inconstitucionalidade,
observado o disposto no art. 211, deste Regimento.

E segue o disposto nos arts. 211 e 212 do RITJ/PB:

Art. 211. Na arguição incidental de inconstitucionalidade de lei
ou  ato  normativo  do  Poder  Público,  o  relator,  ouvido  o  Ministério  Público,
submeterá à Câmara ou à Seção Especializada a apreciação da matéria.

§ 1º. Se a argüição for rejeitada, prosseguirá o julgamento; se
for acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de ser submetida a questão ao Tribunal
Pleno.

§  2º.  Ouvida  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça  e  lançado  nos
autos o relatório,  com exposição sucinta dos pontos controvertidos, dele serão
distribuídas cópias aos Desembargadores, seguindo-se o julgamento em sessão
designada pelo Presidente.
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§ 3º. O relator será o mesmo que lavrou o acórdão no órgão
fracionário,  fazendo-se  a  distribuição,  se  ele  estiver,  por  qualquer  motivo,
afastado.

§ 4º. Acolhida ou não a arguição, os autos, com o acórdão,
serão devolvidos à Câmara ou à Seção Especializada para que decida o mérito ou
como for de direito, sem contrariar a decisão do Tribunal, de efeito vinculante.

§ 5º. Se a arguição for suscitada no Tribunal Pleno, somente na
sessão seguinte será julgada.

§  6º.  O  julgamento,  seja  declaratório  ou  denegatório  da
inconstitucionalidade, e sendo unânime, constituirá precedente na uniformização
da jurisprudência.

§ 7º. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros
efetivos, inclusive do Presidente, poderá o Tribunal declarar a inconstitucionalidade
do ato atacado (CF, artigo 97).

§ 8º. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo estadual ou municipal, em face das Constituições Federal e Estadual,
em qualquer outro processo e como razão de decidir, o julgamento, observado o
definido no art.  207,  deste regimento,  será tomado pela maioria  absoluta  dos
membros do tribunal, admitida, nesta hipótese, a participação do juiz-convocado.

Art.  212.  Declarada,  incidentalmente,  a  inconstitucionalidade
prevista no artigo anterior, far-se-á a comunicação, logo após a decisão, à Casa
Legislativa competente, para promover a imediata suspensão de execução da lei
ou do ato afrontado, em parte ou no todo (CE, art. 108).

Nesse  caso,  suscitada  a  inconstitucionalidade  pela  douta
Procuradoria de Justiça, devem os autos serem submetidos à Sessão desta Egrégia
Câmara para que, se acolher o incidente, remetê-los ao Plenário deste Tribunal de
Justiça, órgão detentor de competência para seu julgamento.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 258/274,
aduz que numa análise a legislação municipal (Lei nº 467/1997), entende que tal
norma  comporta  declaração  de  inconstitucionalidade  parcial,  por  violar  a
Constituição Federal. Senão vejamos:

Art.  3º.  A  contratação  será  realizada  mediante  contrato
temporário de “Prestação de Serviços”, pelo prazo. Fixado de (03) três meses,
prorrogável  por  igual  período  quando  necessário,  o  qual  preconizará  pela
observância da legislação vigente aplicável, especialmente as que se referem a
direitos trabalhistas.

É bem verdade que a maioria dos municípios de nosso país não
observam a questão da transitoriedade necessária, para a contratação de servidor
público de caráter provisório.

Com  isso,  existe  uma  enorme  ofensa  aos  preceitos
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constitucionais,  sejam  ele  de  âmbito  estadual  como  o  federal,  até  porque,  a
Constituição Federal de 1988 estabeleceu como regra para o ingresso no serviço
público,  mediante  realização  de  concurso  público,  e  não por  simples  contratos
temporários  que  se  perpetuam  pelo  tempo,  com  suas  infinitas  prorrogações,
contrariando a aplicação da lei.

Alega ainda a douta Procuradoria de Justiça, que a forma como
restou disposto o citado art. 3º, dá uma nítida impressão de regularidade ao ato
diante das sucessivas renovações, pelo simples fato de inexistir limite imposto para
isso.  Não  existe  vedação  legal  quanto  a  quantidade  de  prorrogações  a  serem
admitidas nos citados contratos temporários.

Tal  falha,  geram  diversas  prorrogações,  cujos  prazos
ultrapassam os seis meses, tornando os contratos temporários em permanentes,
por via oblíqua, o que fere o princípio da moralidade, ante a determinação expressa
da Constituição de realizar o concurso público.

Por  tais  motivos,  pugna  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  de
ofício, para que o Plenário deste Tribunal de Justiça considere inconstitucional o art.
3º da Lei nº467/97, do Município de Cruz do Espírito Santo, por violar os artigos da
Constituição do Estado da Paraíba (art. 30, VIII e XIII) e da Constituição Federal
(art. 37, II e IX).

Por  tudo  isso,  em  consonância  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, ACOLHO O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
por ela suscitado, remetendo os autos ao Plenário deste Tribunal de Justiça.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás de
Brito  Pereira  Filho,  em face  da  ausência  justificada  do  Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho, relator,
Joás de Brito Pereira Filho, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, 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, em
11 de dezembro de 2012.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2012.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho

              Relator
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