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A C Ó R D Ã O

NOTICIA CRIME Nº 0003455-57.2015.815.0000 – Tribunal Pleno
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
NOTICIANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
NOTICIADO: Leonardo José Barbalho Carneiro, Prefeito do Município de Pitimbu/PB
ADVOGADOS: Béis. José Augusto Meirelles Neto (OAB/PB 9.427) e Marconi Queiroz
de Medeiros Chianca (OAB/PB 22.989)

NOTÍCIA CRIME. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME
DE  RESPONSABILIDADE.  SUPOSTA  VIOLAÇÃO
AO ART. 1°, XIII,  DO DECRETO LEI N° 201/1967,
C/C O ART. 71 DO CP. ALEGADA FALTA DE JUSTA
CAUSA.  ATIPICIDADE  DA CONDUTA.  AUSÊNCIA
DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DOLO. PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO PARQUET DE
2° GRAU. ACOLHIMENTO.

1.  Inexistindo  indícios  de  que  o  denunciado  tinha
conhecimento da contratação irregular com o Poder Público
não há que se falar em dolo, já que o Direito Penal não
tolera presunções em desfavor do acusado.

2.  A denúncia  ou  queixa  será  rejeitada  quando  faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da
ação penal.

3.  Se  a  promoção  de  arquivamento  das  peças  de
informação  advém  da  própria  Procuradoria-Geral  de
Justiça, em virtude da ausência de motivos que autorizem
a propositura da competente ação penal, não resta outra
opção à Corte de Justiça senão a de acatar sua proposição.

4. “Requerido pelo Ministério Público o arquivamento
da notitia criminis, a Corte não pode discutir o pedido,
senão acolhê-lo” (Precedente do STJ - JSTJ 1/279).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Notícia  Crime,
acima identificados,

ACORDA o egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
Sessão Plenária, por unanimidade, em determinar o não recebimento da denúncia, com
o consequente arquivamento dos autos, nos termos do voto do Relator, em harmonia
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com o Parecer Ministerial. Presente ao julgamento, na defesa do noticiado, o Advogado
José Augusto Meireles Neto.

RELATÓRIO

Trata-se de Notícia Crime formulada por Nadal Barreto contra o Sr.
Leonardo José Barbalho Carneiro, Prefeito do Município de Pitimbu/PB, sob a alegação de
que  o  referido  Prefeito  estaria,  desde  o  início  de  sua  gestão,  realizando  contratações
irregulares de vários servidores temporários, requerendo a instauração de ação penal com a
sua consequente condenação nas penas descritas no art. 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/1967.

Através  da  Portaria  nº  04/2014/PIC/GPGJ,  o  Ministério  Público
Estadual instaurou o presente procedimento investigatório com o objetivo de se apurar a
responsabilidade criminal do referido Prefeito pela prática descrita no art. 1º, XIII, do
Decreto-Lei n° 201/1967 (nomeação de servidor contra expressa disposição de lei).

O  objeto  do  presente  Procedimento  Investigatório  versa  sobre  a
análise de contratações, por excepcional interesse público, realizadas pelo Município de
Pitimbu/PB,  com  base  na  Lei  Municipal  n°  020/1997,  que  teria  sido  parcialmente
declarada inconstitucional no final do ano de 2012, e que o aludido Prefeito, mesmo ciente
dessa inconstitucionalidade, teria efetuado, dolosamente, as contratações temporárias.

Nos  termos  do  art.  4º  e  segs.  da  Lei  nº  8.038/90,  c/c  a  Lei  nº
8.658/93,  o  indiciado,  após  ser  devidamente  notificado,  apresentou  sua  resposta  à
acusação  (fls.  284-290)  e  pugnou  pela  juntada  de  novos  documentos,  aduzindo  que
inexiste justa causa para a ação penal, no que requereu a rejeição da denúncia.

Sustenta a Defesa a inexistência de provas de que o noticiado teria
agido com dolo, já que ele desconhecia a decisão que declarou a inconstitucionalidade
parcial da Lei Municipal nº 20/1997, bem como não teve o intuito de burlar a legislação.

Após  a  análise  das  informações  contidas  na  documentação
acostada, o douto 1° Subprocurador-Geral de Justiça Alcides Orlando de Moura Jansen
verificou  que  não  ficou  configurado  o  elemento  volitivo  (dolo)  da  conduta  penal
imputada ao noticiado, visto que, ao tempo das contratações efetuadas, a Lei nº 050/1999
se  encontrava  vigente  e  regulamentava  as  hipóteses  de  contratações  de  excepcional
interesse  público,  não  havendo  como  reconhecer  a  intenção  deliberada  ao
descumprimento de legislação federal, pugnando pelo não recebimento da denúncia.

Conclusos, os autos foram ao crivo do Plenário deste e. TJ/PB.

É o breve relatório.

VOTO

Conforme  relatado,  os  autos  cuidam  de  notícia  crime,  em  sede
originária  de  2°  grau,  em  virtude  de  o  noticiado  Leonardo  José  Barbalho  Carneiro
possuir foro por prerrogativa de função, uma vez que se encontra investido no cargo de
Prefeito do Município de Pitimbu/PB.
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O fato contra ele imputado se refere à prática, em tese, do crime de
responsabilidade previsto no art. 1°, XII, do Decreto-Lei nº 201/1967, ante o suposto
descumprimento da Lei nº 8.038/90, c/c a Lei nº 8.658/93.

O caso não comporta maiores delongas e, para tanto, deve-se acatar
a promoção de arquivamento da douta Subprocuradoria-Geral de Justiça às fls. 386-387,
quando requereu, acertadamente, o não recebimento da denúncia e, por consequente, o
arquivamento deste feito, ante a ausência de provas a demonstrar o elemento volitivo
(dolo) da conduta penal imputada ao noticiado.

Na  hipótese,  foi  colacionada,  aos  autos,  a  Lei  Municipal  n°
050/1999, que, igualmente, tratou da contratação por excepcional interesse público e,
efetivamente, revogou a Lei Municipal n° 020/1997 em data de 30.12.1999, de modo que
outro caminho não há senão o do arquivamento do presente procedimento, como bem
afirmou o douto 1° Subprocurador-Geral de Justiça (fls. 386-387).

Vejamos,  então,  trechos  pertinentes  dos  termos  da  promoção  de
arquivamento ministerial:

“[...] Assim, resta evidente que a acusação realizada na
Denúncia não possui o menor fundamento nem justa
causa para justificar o prosseguimento do feito, posto
que, quando declarada inconstitucional já no ano de
2012, a Lei Municipal 020/1997 sequer tinha vigência
(revogado que foi desde o dia 30 de dezembro do ano
de 1999 por foça da Lei 050/1999), e por conseguinte,
não  mais  regia  as  contratações  por  excepcional
interesse  público  no  âmbito  daquele  Município.
Impossível atribuir ao prefeito conduta, proposital ou
não,  derivada  da  realização  de  contratações  após  a
declaração de inconstitucionalidade do art. 2°, inciso
IV e VI da Lei Municipal n° 20/1997, pelo simples
fato desta lei não mais existir no mundo jurídico desde
o ano de 1999 e não reger as contrafações efetivadas
no início de seu mandato no ano de 2013.

Ora Excelência, se a única acusação fora à prática de
contratação  de  agentes  públicos  com  lastro  em  lei
"sabidamente" declarada inconstitucional, e, de fato e
de  direito  essa  lei  sequer  vigia  na  época  das
contratações, se esta lei há mais de uma década não
mais  regulamentava  as  contratações  temporárias  no
âmbito do Município de Pitimbu, não há que se falar
em contratacões  que infrinaissem tal  lei  (020/1997),
tal fato é literalmente impossível, muito menos, pode
se aquilatar a vontade delitiva do Prefeito em infringir
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uma norma que sequer existia. Não se pode falar aqui
em  presença  de  materialidade  ou  iusta  causa  que
iustifique o recebimento de uma denúncia e a agressão
de se  responder a um processo penal.  As acusacões
encontram-se  elididas  de  plano,  e,  com  lastro  em
provas irrefutáveis, notadamente a publicacão da Lei
050/1999 junto ao Diário Oficial do Estado da Paraíba.
[...].
Nesse norte,  observa-se de maneira hialina tratar-se
os  fatos trazidos  na Denúncia de crime impossível,
além do mais, a inexistência de justa causa capaz de
fundamentar o recebimento da denúncia, seja por não
ter  havido  contratação  om  base  na  lei  municipal
020/1997, por esta não ter sido vigente na época das
contratações  ou  pelo  desconhecimento  de  sua
declaração  de  inconstitucionalidade,  de  toda  forma,
nunca  houve  intensão  deliberada  de  se  contratar
contra as normas declaradas inconstitucionais, mesmo
que isso pudesse ser feito.”

Portanto, não há, nos autos, nenhum elemento probatório plausível
para corroborar com os fatos que lhe foram apresentados, entendendo, por acerto, a não
configuração de crime a ensejar a propositura de uma ação penal, ante a ausência de
algum suporte a configurar o exigido elemento volitivo (dolo).

Assim, resta evidente o constrangimento ilegal que o noticiado está
a sofrer com o indevido procedimento contra ele instaurado.

Desse modo, em conformidade com a promoção de arquivamento
das peças de informação sugerida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, diante da
ausência de motivos que autorizem a propositura da competente ação penal (atipicidade
da conduta), outra alternativa não restaria à Corte senão a de acatar dita proposição,
conforme determina o art. 28, “primeira parte”, do Código de Processo Penal. In verbis:

“Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de
apresentar  a  denúncia,  requerer  o  arquivamento  do
inquérito policial ou de quaisquer peças de informação,
o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões
invocadas,  fará  remessa  do  inquérito  ou  peças  de
informação  ao  procurador-geral,  e  este  oferecerá  a
denúncia, designará outro órgão do Ministério Público
para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento,
ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.”

Ademais, esse é o entendimento emanado dos tribunais pátrios:
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“A iniciativa  da  ação  penal  é  do  Ministério  Público,
mediante o oferecimento da denúncia, e não pode o juiz
obrigá-lo a oferecê-la.” (STF: RT 629/384).

“Requerido pelo Ministério Público o arquivamento da
notitia  criminis,  a  Corte  não  pode  discutir  o  pedido,
senão acolhê-lo.” (STJ: JSTJ 1/279).

“Inquérito.  Arquivamento  solicitado  pelo  Ministério
Público. Titular da opinio delicti, não vislumbra elementos
para formular a denúncia, cabe ao Tribunal, em se tratando
de  ação  originária,  acatar  o  pedido  de  arquivamento.”
(TJAP: RDJ 10/47). No mesmo sentido: STF, RT 594/409,
RTJ 7/350, 48/168, 75/333, 86/735, 110/923.

“PROCESSO-CRIME  DE  COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA.  DENÚNCIA.  PREFEITO
MUNICIPAL.  CRIME  DE  RESPONSABILIDADE.
ART.  1º,  XIV,  DO  DECRETO-LEI  Nº  201/67.
NEGATIVA  DE  EXECUÇÃO  A LEI  MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA  DE  SUPORTE  PROBATÓRIO
MÍNIMO  PARA  A  DEFLAGRAÇÃO  DA  AÇÃO
PENAL.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  MÍNIMOS  QUE  INDIQUEM  O
DOLO  DO  DENUNCIADO.  INEXISTÊNCIA  DE
NARRATIVA NA PEÇA ACUSATÓRIA ACERCA DE
LOCUPLETAMENTO  ALHEIO  OU  DE  PREJUÍZO
AO ERÁRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 1. Ainda
que nesta fase não se exija a demonstração inequívoca
do  elemento  subjetivo  do  tipo,  são  necessários
elementos  que  deem  contorno  de  razoabilidade  à
acusação, ou seja, é exigível a presença de elementos
mínimos dos quais possa se aferir o dolo do agente. 2.
Inexistindo  indícios  de  que  o  denunciado  tinha
conhecimento  da  contratação  irregular  com  o  Poder
Público não há que se falar em dolo, já que o Direito
Penal não tolera presunções em desfavor do acusado. 3.
A  denúncia  não  narrou  qualquer  prejuízo  ao  erário
supostamente advindo da conduta imputada ao acusado
e nem o locupletamento de terceiros em detrimento do
patrimônio  público,  não  sendo  tais  consequências
aferidas da documentação juntada aos autos. 4. Ausente
o suporte probatório mínimo necessário à deflagração
da ação penal deve a denúncia ser rejeitada. (TJMG -
PIMP  nº  0231411-84.2016.8.13.0000  -  Rel.  Nelson
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Missias de Morais - Publ. 21.11.2016).”

Destarte,  não  havendo suporte  probatório  mínimo necessário  à
deflagração penal consistente na existência de elementos indiciários mínimos acerca do
dolo do apelante da prática da conduta descrita no art. 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº
201/67, rejeito a presente denúncia.

Ante o exposto, em harmonia com o Parecer da douta Procuradoria-
Geral  de Justiça,  não recebo a denúncia e determino o arquivamento do presente
procedimento, com arrimo no art. 395, III do Código de Processo Penal, tendo em vista a
prova da vigência da Lei Municipal n° 050/1999, ao tempo das contratações.

É o meu voto.

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu à Sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de
Brito  Pereira  Filho,  Presidente,  dela  participando,  além  de  mim,  Relator,  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador), Márcio Murilo da Cunha
Ramos,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  João Benedito  da  Silva,  João Alves  da  Silva,  José
Ricardo Porto, Leandro dos Santos, José Aurélio da Cruz (Corregedor-Geral de Justiça),
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Aluízio Bezerra Filho
(Juiz convocado para substituir o Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos), João Batista
Barbosa (Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides),
Marcos Cavalcanti de Albuquerque e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Ausentes,
justificadamente, os Desembargadores Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Maria
das Graças de Morais Guedes e Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Alcides
Orlando  de  Moura  Jansen,  Subprocurador-Geral  de  Justiça,  em  substituição  ao
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho,
Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonseca Xavier de
Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 28 (vinte e
oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2018.

João Pessoa, 1º de março de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
– Relator –
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