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NOTÍCIA CRIME.  PREFEITO.  SUPOSTO  CRIME  DE
FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993.
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MUDANÇA
DE  ENTENDIMENTO  DO  STF.  LIMITAÇÃO  AOS
DELITOS COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO
CARGO  E  RELACIONADOS  ÀS  FUNÇÕES  NELE
EXECUTADAS.  CRIME  COMETIDO  NA  GESTÃO
ANTERIOR DO PERÍODO DE 2013/2016. MANDATOS
DESCONTÍNUOS. ENVIO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
1º GRAU. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1. Em decisão plenária, no julgamento, em 03/05/2018, da
Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ (Publicação DJe
11/12/2018),  o  E.  Supremo  Tribunal  Federal  deu  nova
interpretação ao art.  102,  I,  ‘b’ e ‘c’,  da Carta Magna/88,
passando  a  considerar  que  o  foro  privilegiado  por
prerrogativa  de  função  se  aplica  somente  aos  crimes
praticados  durante  o  exercício  do  cargo  e  desde  que
vinculados às funções nele desempenhadas pelo mandatário.
Por assim ser, os delitos anteriores à atual legislatura ou
mandato devem ser apurados pelo Juízo de 1º Grau.

2. Diante do princípio da simetria, quanto ao decidido pelo
Pretório  Excelso  (AP  937/RJ-QO),  vindo  o  agente  a
ocupar,  após  outro  pleito  eleitoral,  o  cargo  de  prefeito,
assumindo,  assim,  novo  mandado,  descontínuo  e  não
relacionado àqueles dos fatos (gestão anterior), impõe-se o
declínio de competência do Juízo  ad quem,  com o envio
dos autos à Instância monocrática.

Vistos etc.
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Segundo  a  denúncia  de  fls.  2-5,  o  Sr.  Jurandi  Gouveia  Farias,  na
condição de  Prefeito  do  Município  de Taperoá/PB,  teria  praticado,  em tese,  o  delito
definido no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, em concurso material, porque, no exercício
financeiro de 2014, contratou, com dispensa do devido processo licitatório, sem qualquer
amparo legal, pessoas físicas para fornecimento de “coffee breaks”, através de contratos
autônomos, com objetos similares, que deveriam ter sido licitados globalmente, visto que
totalizaram R$ 26.893,00 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e três reais), causando
dano ao erário e burlando os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade.

Após ser notificado, o noticiado apresentou, por meio de Advogados
constituídos (fl.  28),  sua resposta escrita  às  fls.  17-27,  argumentando,  em preliminar,
vício formal da peça acusatória, de forma a rejeitar a denúncia, nos termos do art. 395 do
CPP. No mérito, a i. Defesa sustenta que os contratos em referência estão em harmonia
com a Lei nº 8.666/1993, pois os gastos não ultrapassaram o teto previsto para a natureza
das despesas realizadas, no percentual inferior a 1% (um por cento) do total dos custos
efetuados através de licitações no exercício, não havendo descumprimento da legislação
sequer  a  materialidade  do  tipo  penal  imputado,  requerendo,  assim,  sua  absolvição
sumária, ante a ausência de conduta ilícita praticada pelo denunciado.

Com vistas dos autos, o douto 1º Subprocurador-Geral de Justiça, no
Parecer de fls. 47-56, pugnou pelo recebimento in totum da denúncia.

Antecedentes do noticiado acostados às fls. 68-82.

É o breve relatório.

DECIDO

Ao compulsar os autos, resta evidente que réu Jurandi Gouveia Farias
é o atual Prefeito de Taperoá/PB (eleições 2016 - mandato 2017/2020), ao passo que os
fatos a ele imputados como ilícitos são decorrentes do seu anterior mandato (eleições 2012
- mandato 2013/2016), na Chefia do Poder Executivo daquele mesmo Município.

Ora, tal situação faz incidir o novo entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal firmado no julgamento, em 3.5.2018, da Questão de Ordem levantada
na Ação Penal nº 937/RJ (DJe 11/12/2018), quando foi dada nova interpretação ao art.
102, I, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal/88, ou seja, o foro por prerrogativa de função
passou a ser aplicado somente aos crimes praticados durante o exercício do cargo e
desde que vinculados às funções nele desempenhadas pelo mandatário.

Desse  modo,  as  infrações  penais  anteriores  à  atual  legislatura  ou
mandato devem ser apuradas pelo Juízo de 1º Grau, o que se estende, por força do princípio
da simetria, aos agentes detentores do cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal.
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Acerca disso, vejamos o aresto da mencionada Questão de Ordem na
Ação Penal nº 937/RJ, cujo Relator foi o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO
DO  FORO  POR  PRERROGATIVA  DE  FUNÇÃO  AOS
CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE.
ESTABELECIMENTO  DE  MARCO  TEMPORAL  DE
FIXAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA.  I.  Quanto  ao  sentido  e
alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de
função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada
pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que
são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c
da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no
cargo  e  os  que  não  guardam  qualquer  relação  com  o  seu
exercício.  2.  Impõe-se,  todavia,  a  alteração  desta  linha  de
entendimento,  para  restringir  o  foro  privilegiado  aos  crimes
praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual
não  realiza  adequadamente  princípios  constitucionais
estruturantes,  como  igualdade  e  república,  por  impedir,  em
grande  número  de  casos,  a  responsabilização  de  agentes
públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de
efetividade  mínima  do  sistema  penal,  nesses  casos,  frustra
valores  constitucionais  importantes,  como  a  probidade  e  a
moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa
de foro  sirva  ao seu papel  constitucional  de  garantir  o  livre
exercício das  funções  -  e  não ao fim ilegítimo de assegurar
impunidade - é indispensável que haja relação de causalidade
entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e
as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema,
causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o
Supremo.  4.  A orientação  aqui  preconizada  encontra-se  em
harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal
adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar
material - i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e
votos - à exigência de que a manifestação tivesse relação com o
exercício  do  mandato.  Ademais,  em inúmeros  casos,  o  STF
realizou  interpretação  restritiva  de  suas  competências
constitucionais,  para  adequá-las  às  suas  finalidades.
Precedentes. II.  Quanto ao momento da fixação definitiva da
competência do STF 5. A partir do final da instrução processual,
com a publicação do despacho de intimação para apresentação
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de alegações finais, a competência para processar e julgar ações
penais —do STF ou de qualquer outro órgão — não será mais
afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo
ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A
jurisprudência  desta  Corte  admite  a  possibilidade  de
prorrogação de competências constitucionais quando necessária
para  preservar  a  efetividade  e  a  racionalidade  da  prestação
jurisdicional.  Precedentes.  III.  Conclusão  6.  Resolução  da
questão de ordem com a fixação das seguintes teses: "(i) O foro
por  prerrogativa  de  função  aplica-se  apenas  aos  crimes
cometidos  durante  o  exercício  do  cargo  e  relacionados  às
funções  desempenhadas;  e  (ii)  Após  o  final  da  instrução
processual, com a publicação do despacho de intimação para
apresentação de alegações finais, a competência para processar e
julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente
público  vir  a  ocupar  cargo ou deixar  o  cargo que  ocupava,
qualquer  que  seja  o  motivo".  7.  Aplicação  da  nova  linha
interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos
praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com
base  na  jurisprudência  anterior.  8.  Como  resultado,
determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona
Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao
cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução
processual já havia sido finalizada perante a lª instância.” (STF -
AP 937/RJ-QO - Rel. Ministro Roberto Barroso - J. 03/05/2018
- DJe nº 265 11/12/2018 - ATA nº 190/2018).

No mesmo sentido, a Corte Especial do STJ, por unanimidade, ao julgar
o Agravo na Ação Penal nº 866 e a Questão de Ordem na Ação Penal nº 8571, decidiu que “a
competência  penal  originária  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  em  relação  a  todas  as
autoridades listadas no art. 105 da Constituição é restrita aos delitos praticados no período
em que o agente ocupa a função e deve ter relação intrínseca às atribuições exercidas”
(trecho da certidão de julgamento da QO na AP n° 857/DF).

Pela  leitura  dos  precedentes  jurisprudenciais  citados,  chega-se  à
conclusão de que a autoridade pública, qualquer que seja ela, só tem foro por prerrogativa de
função, quando o crime for cometido durante e em razão do exercício da função pública.

Então,  segundo  o  E.  STF,  as  infrações  penais  anteriores  à  atual
legislatura  ou  mandato  devem ser  apuradas  pelo Juízo de 1°  Grau (cf.  Inq  4236,  Rel.
Ministro Luiz Fux - DJe 28/06/2018; Inq 4612, Rel. Ministro Dias Toffoli - DJe 25/06/2018;
Inq 4613, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - DJe 19/06/2018).
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Daí se concluir que o foro por prerrogativa de função abrange crimes
ocorridos  durante  o  mandato  e  relacionados  ao  seu  exercício.  Nos  demais  casos,  a
competência é da primeira instância judicial.

É a hipótese dos autos, pois o atual Prefeito de Tapeorá/PB está sendo
processado, por ter, supostamente, cometido delitos relacionados ao mandato anterior (ano
de 2014) e, não, ao atual mandato (eleições de 2016), de modo que a competência para
processar e julgar o presente caso deve ser do primeiro grau.

Ademais, ainda que alegue ter sido o réu reeleito ao mesmo cargo de
prefeito, no mesmo município, o atual entendimento de nossas Cortes Superiores é de que a
competência  por  prerrogativa  de foro  é  firmada,  repito,  para  processar  e  julgar  crimes
ocorridos durante o mandato e relacionados ao seu exercício.

Ante o exposto, declaro a incompetência deste E. Tribunal de Justiça
da Paraíba (Tribunal Pleno), para processar e julgar o presente feito e, em consequência,
determino a remessa dos autos ao Juízo de 1º Grau da Comarca de Taperoá/PB.

A cópia desta decisão serve de ofício para as comunicações judiciais.

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

Cumpra-se.

João Pessoa, 3 de junho de 2019

DESEMBARGADOR CARLOS Martins BELTRÃO Filho
- Relator -
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