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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000241-48.2007.815.0191 – Comarca de Soledade/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Damião Zelo de Gouveia Neto
ADVOGADOS: Thiago Leite Pereira (OAB/PB 11.703) e Jack Garcia de Medeiros Neto
(OAB/PB 15.309)
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CONDENAÇÃO EM
CRIME LICITATÓRIO. EX-PREFEITO
CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  ADVOCATÍCIOS  E
CONTÁBIL  SEM  LICITAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
IMPUTAÇÃO  DE  CRIME  DO  ART.  89  DA LEI  Nº
8.666/93.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  DOLO
ESPECÍFICO  E  LESÃO  AO  ERÁRIO  NÃO
COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO AO
RECURSO. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS
ARGUMENTOS DEFENSIVOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento da
Ação Penal n° 480/MG, em 29/03/2012, acompanhando o
entendimento  do  Tribunal  Pleno  do  Supremo  Tribunal
Federal  (Inq  n.°  2.482/MG,  julgado  em 15/9/2011),  por
meio de seu Órgão Especial, pronunciou-se no sentido de
que, para a caracterização do crime previsto no art. 89 da
Lei  n.°  8.666/1993,  é  imprescindível  a  comprovação do
dolo específico de causar dano à Administração Pública,
além de efetivo prejuízo ao erário.

2. Não há como configurar o dolo específico, exigido  pelo
crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, se não restou
evidenciado a vontade livre e consciente do acusado em
lesar os cofres públicos e a ocorrência de efetivo prejuízo.

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 ao apelo.

RELATÓRIO
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Damião  Zelo  de  Gouveia  Neto, ex-Prefeito Constitucional do
Município de São Vicente do Seridó/PB, devidamente qualificado, foi denunciado como
incurso nas sanções do 89, caput, da Lei nº. 8.666/93 e art. 1º, II e V, do Decreto-Lei nº
201/67 c/c arts. 71 e 69 do Código Penal, acusado de, durante o exercício financeiro de
2003,  dispensar  licitações  fora  das  hipóteses  previstas  em  lei  e  sem  observância  das
formalidades necessárias para a dispensa, além de ter desviado bens públicos em proveito
alheio e próprio,  e  realizado operação financeira em desacordo com prescrição legal  e
normas financeiras pertinentes.

Segundo os termos da denúncia, no exercício financeiro de 2003, o
acusado praticara as seguintes irregularidades:

1) utilização de R$ 4.110,00 (quatro mil, cento e dez reais) sem fontes de recursos;

2) não realização de licitação em despesas que demandavam o procedimento, no total de
50,52%  (cinquenta  vírgula  cinquenta  e  dois  por  cento)  das  despesas  sujeitas  a  esse
procedimento, constando de tabela da auditoria do TCE, no item 'g' do Relatório de Análise
de Defesa;

3) gasto excessivo com combustível, não justificando a realidade do município. O gasto
não comprovado e imputado ao acusado foi da ordem de R$ 46.659,70 (quarenta e seis mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

Denúncia recebida em 4.9.2007 (fls. 574-575 – volume III).

Interrogatório do acusado (fls. 579-581 – volume III).

Houve  erro  de  numeração das  páginas,  no  volume  III,  quando se
passou da folha 582 (Termo de Audiência) para folha 201 (publicação no Diário da Justiça)
e, assim, seguiu-se os demais números de modo que a oitiva de testemunhas se deu nas fls.
486-490,  504-505,  do  volume  V,  fls.  687-688,  fl.  757,  fl.  783,  novo interrogatório  do
acusado às fls. 806-807 do volume VI.

Alegações finais do Ministério Público (fl. 872 – volume VI) e da
defesa (fls. 876-895 – volume VII).

O juiz julgou procedente a denúncia, condenando o acusado Damião
Zelo Gouveia Neto, nos termos do art. 89 da Lei nº 8.666/93, a uma pena definitiva de 3
(três) anos e 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e 90 (noventa)
dias-multa, no valor unitário de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo da conduta
(2003), corrigidos monetariamente. Ao final, substituiu a pena corporal por duas restritivas
de direitos, que foram: prestação pecuniária consistente no pagamento de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) a entidade pública com destinação social e prestação de serviços à
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comunidade, a ser realizada em entidade assistencial (fls. 1.135-1.142 – volume VII).

Irresignado, o réu apelou (fl.  1.168 – volume VII), pugnando, em
suas razões (fls. 1.180-1.196  -  volume  VII),  preliminarmente,  a  nulidade  da  sentença
“porque deixou de individualizar o suposto contrato ilícito que serviu de fundamento para
condenar o Apelante neste processo.” No mérito, pede sua absolvição, sob a alegação de
ausência de dolo específico em causar dano ao erário. Alternativamente, pede a redução da
pena pecuniária imposta ao apelante.

Contrarrazões ministeriais, pelo desprovimento do recurso (fls.
1.201-1.203 - volume VII).

A Procuradoria de Justiça, em Parecer, opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 1.205-1.207 - volume VII.

É o relatório.

VOTO

1. PRELIMINAR: nulidade da sentença

A preliminar  de  nulidade  resta  prejudicada  diante  da  análise  do
mérito, que segue adiante.

2. MÉRITO: pedido de absolvição em relação à conduta descrita
no art. 89 da Lei n 8.666/93

O recorrente aduz, em suas razões apelatórias, que o magistrado, ao
prolatar sentença condenatória, apresentou equívoco ao fundamentar sua decisão no fato de
que pouco importava a existência de dolo ou prejuízo ao erário, em se tratando de crime de
inexigibilidade de licitação previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, tratando-se, mesmo, de
um crime de mera conduta.

Aduz  o  apelante  que  a  sentença  se  apresenta  “vaga,  abstrata,
genérica”, pois não individualizou qual teria sido a ação delitiva, não citou qual o contrato
administrativo  celebrado  pelo  Município  de  São  Vicente  do  Seridó/PB ou  qual  o  ato
administrativo que teria sido praticado em desconformidade com a lei.

O crime imputado ao apelante tem a seguinte redação:

"Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses
previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade
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Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa".

De fato, de uma simples leitura da sentença combatida, percebe-se
que ela se  embasa em entendimento ultrapassado em nosso ordenamento jurídico,  não
indicando onde teria sido cometida a infração prevista no citado art. 89 da Lei nº 8.666/93,
nem onde estaria o dolo consciente do acusado em lesar o patrimônio público.

Vejamos alguns trechos:

“...
Cumpre  observar  inicialmente  que  o  prejuízo  à
coletividade decorrente da dispensa de licitação, conforme
se verá no momento oportuno, é cristalino. De qualquer
sorte,  o  tipo  penal  acima  descrito  não  exige  para  sua
consumação  a  ocorrência  de  dano  à  Administração
Pública. Não é o caso, portanto, de crime material. …
Nem poderia ser de forma distinta, dado que o crime de
dispensa ilegal de licitação objetiva tutelar, especialmente,
a  moralidade  administrativa,  razão  pela  qual  sua
configuração  dispensa  a  prova  de  dano  patrimonial  à
Administração Pública.
…
Assim,  a  alegação  de  que  não  houve  prejuízo  ao
patrimônio  público  neste  caso  também  não  convence.
Muito embora não tenha ocorrido imediato dispêndio de
dinheiro público, a dispensa de licitação, além de afrontar
o  princípio  da  impessoalidade  –  na  medida  em que  se
favoreceu determinadas empresas -, não possibilitou que
outras empresas apresentassem propostas mais vantajosas
ao interesse público.
…
Não obstante a defesa alegar ausência de dolo em razão
da existência de pareceres técnicos e jurídicos, bem como
já  haver  sido apontado como promovido em ação civil
pública, por ato de improbidade, essa tese não convence
diante  das  circunstâncias  fáticas  que  antecederam  à
assinatura dos contratos. 
Tais  circunstâncias  caracterizam  robustas  provas
indiciárias  de  que  o  réu  agiu  dolosamente  e  que  os
aludidos  pareceres  técnicos  e  jurídicos  caracterizaram
mera  formalidade  para  justificar  a  decisão  política  de
dispensar, indevidamente, a licitação.” (fls. 1.135-1.142 –
volume VII).
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A  inexigibilidade  do  procedimento  licitatório  não  foi
individualizada, nem na denúncia, nem a sentença condenatória.

Com efeito, durante a instrução, a acusação não conseguiu provar
que o  réu  agira  com dolo específico  de  causar  prejuízo ao  patrimônio  público   e,  no
presente caso, tais elementos são essenciais para uma condenação.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.  CONTRATAÇÃO  DE
ESCRITÓRIO  DE  ADVOCACIA  SEM  LICITAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  NOTÓRIA  ESPECIALIZAÇÃO.
REEXAME  DE  MATÉRIA  PROBATÓRIA.  SÚMULA
07/STJ. 1. A notória especialização jurídica, para legitimar
a inexigibilidade de procedimento licitatório, é aquela de
caráter absolutamente extraordinário e incontestável. 2. A
especialidade  do  serviço  técnico  está  associada  à
singularidade que veio a ser expressamente mencionada na
Lei  8.666/1993. Ou seja,  envolve serviço específico que
reclame conhecimento peculiar do seu executor e ausência
de  outros  profissionais  capacitados  no  mercado,  daí
decorrendo  a  inviabilidade  da  competição. 3.  […]  5.
Agravo  Regimental  não  provido.”  (AgRg  no  AREsp
585.769/CE,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/02/2015,  DJe
11/02/2015)

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE.
CONTRATAÇÃO  DE  ADVOGADO.  LICITAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE.  SERVIÇO  SINGULAR  E
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO  RECONHECIDOS  NA
ORIGEM.  REEXAME  FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA  7/STJ.  1.  A  contratação  sem  licitação,  por
inexigibilidade,  deve  estar  vinculada  à  notória
especialização  do  prestador  de  serviço,  de  forma  a
evidenciar que o seu trabalho é o mais adequado para a
satisfação do objeto contratado e, sendo assim, inviável a
competição  entre  outros  profissionais. 2.[...]  Agravo
regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 361166
SE  2013/0191125-5,  Relator:  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  Data  de  Julgamento:  17/10/2013,  T2  -
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
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25/10/2013)

Nesse contexto, observo que o Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento da Ação Penal n° 480/MG, em 29/03/2012, acompanhando o entendimento do
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (Inq n.° 2.482/MG, julgado em 15/9/2011), por
meio de seu Órgão Especial, pronunciou-se no sentido de que, para a caracterização do crime
previsto no art. 89 da Lei n.° 8.666/1993, é imprescindível a comprovação do dolo específico
de causar dano à Administração Pública, além de efetivo prejuízo ao erário. 

Observo, ainda, repito, que a peça acusatória não evidenciou a vontade
livre e consciente do acusado em lesar os cofres públicos e a ocorrência de efetivo prejuízo,
nem mesmo o  modo pelo  qual  a  inexigibilidade  de  licitação  teria  configurado o  delito
descrito no art. 89 da Lei nº 8.666/93.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial nº 324066/MG, destacou o seguinte:

“[…] Disse e repito, a inicial acusatória não demonstrou
de que forma o ora agravado, ao celebrar o Contrato n.
290/2005, concorreu, juntamente com os corréus, para a
empreitada criminosa. Também não evidenciou a vontade
livre e consciente dos agentes em lesar os cofres públicos
e a ocorrência de efetivo prejuízo, tampouco a maneira
pela qual a dispensa da licitação configurou o crime
previsto no art. 89 da lei n 8.666/1993.
Ao contrário do que se alega, não se mostra suficiente a
mera explicitação de que o agente político autorizou a
abertura do procedimento de inexigibilidade de licitação,
sendo absolutamente essencial a narrativa do nexo de
causalidade entre a conduta imputada e os fatos típicos
realizados, bem como a caracterização não só o dolo
específico de causar dano ao erário, mas também do
próprio dano.[...]”  (AgRg no AREsp 324.066/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 12/02/2015, DJe 27/02/2015).

No  mesmo  direcionamento,  cito  precedentes  jurisprudenciais  desta
Corte e do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:

“PENAL  E PROCESSUAL PENAL. Litisconsórcio.
Figura estranha ao Processo Penal. Mutirão. Identidade
física do juiz. Ofensa inocorrente. Sentença sucinta.
Fundamentação. Validade. Licitação (art. 89 da Lei n.
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8.666/93). Atipicidade da conduta. Dolo específico.
Ausência de comprovação. Falta de prejuízo ao erário.
Condenação que não pode ser mantida. Absolvição.
Provimento do recurso. [...] Desde  o julgamento da Apn
480/MG, julgada pela Corte Especial do STJ em
29/03/2012, tem prevalecido o entendimento de que o
delito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 possui
natureza de crime material, exigindo-se, pois, para sua
configuração, a comprovação de efetivo prejuízo ao
erário, bem como a demonstração do dolo específico de
causar dano à Administração Pública.” (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00007916220118150301, Câmara Especializada Criminal,
Relator DES JOAO BENEDITO DA SILVA , j. em 21-10-
2014) 

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO
CONTRA  SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA  PELA
PRÁTICA DO CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE
LICITAÇÃO,  CONSTANTE  DO  ART.  89  DA LEI  Nº
8.666/93.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  ALEGAÇÕES  DO  APELANTE  DE
QUE O CRIME NÃO EXIGE DOLO ESPECÍFICO, POIS
É  DE  MERA  CONDUTA.  IMPROCEDÊNCIA.
MUDANÇA  NA  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
IMPRESCINDIBILIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DO
DOLO  ESPECÍFICO  E  DO  EFETIVO  PREJUÍZO  AO
ERÁRIO.  PROVAS INSUFICIENTES PARA ENSEJAR
UMA  CONDENAÇÃO  PENAL.  NECESSIDADE  DE
APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NO ÂMBITO
CÍVEL E ADMINISTRATIVO. NÃO PROVIMENTO DA
APELAÇÃO.  1.  Trata-se  de  apelação  criminal  contra
sentença absolutória do réu da prática do crime de dispensa
irregular  de  licitação,  constante  do  art.  89  da  Lei  nº
8.666/93.  2.  O  ministério  público  federal  alega  que  o
apelado dispensou  indevidamente  diversas  licitações  nos
anos  de  2000  e  de  2004,  estando  presentes  o  dolo
específico e o dano ao erário, e, ainda que não estivessem,
o  crime  de  dispensa  indevida  de  licitação  é  de  mera
conduta, não necessitando de tais elementos. 3. Mudança
jurisprudencial no sentido de que a caracterização do crime
caracterização  do  crime  previsto  no  art.  89  da  Lei  nº
8.666/93,  é  imprescindível  a  comprovação  do  dolo
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específico  de  causar  dano à  administração  pública,  bem
como o  efetivo  prejuízo  ao  erário,  não  sendo  suficiente
apenas  o  dolo  de  desobedecer  às  normas  legais  do
procedimento  licitatório. 4.[...]  5.  Contudo,  não  se  pode
punir criminalmente o réu porque não cumpriu as regras
formais  de  licitação,  não  se  podendo  deduzir  que  as
compras  realizadas  foram  feitas  para  que  pudesse  se
locupletar ou favorecer terceiros, no intuito de dolosamente
causar prejuízo ao erário. 6. Ausência de provas do dolo
específico  e  do  prejuízo  ao  erário.  7.  Irregularidade
apontada deve ser resolvida na esfera civil e administrativa.
8.  Apelação  não  provida.”  (TRF  5ª  R.;  ACR  0000349-
90.2008.4.05.8101;  CE;  Quarta  Turma;  Rel.  Des.  Fed.
Lázaro Guimarães; DEJF 17/10/2014; Pág. 177).

Assim, entendo que não há provas suficientes para condenar o acusado
nas penas do art. 89 da Lei nº 8.666/1993, razão pela qual deve ser absolvido, nos termos do
art. 386, VII, do CPP. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso apelatório em relação
ao delito do art. 89 da Lei de Licitações, para, nos termos do art. 386, VII, do CPP, absolver
o ora denunciado, restando prejudicada a análise dos demais pedidos constantes do recurso
interposto.

É como voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos, dele participando, além de mim, Relator, o Dr. José Guedes Cavalcanti
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Joás de Brito Pereira
Filho).

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Àlvaro 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, aos 7 (sete)
dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 8 de junho de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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