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APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSAÇÃO DE FRAUDES EM
PROCESSOS  LICITATÓRIOS.  ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.  PRETENSA
CONDENAÇÃO  DO  EX  PREFEITO,  À  ÉPOCA,  NAS
PENAS DO ART. 90, DA LEI Nº 8.666/93, EM SEDE DE
CONCURSO  MATERIAL  DE  CRIMES.  SUPOSTA
MONTAGEM  DE  LICITAÇÕES,  NA  MODALIDADE
CONVITE.  INSUBSISTÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA
NA  INSTRUÇÃO.  AUSÊNCIA  COMPROVAÇÃO
ROBUSTA  DE  DOLO,  VOLTADO  À  BURLA  DO
CARÁTER  COMPETITIVO  DAS  LICITAÇÕES.
ACÓRDÃO  APL  TC  Nº  230/2006.  MERO  INDÍCIO.
CIRCUNSTÂNCIA  QUE  TORNA  IMPERIOSA  A
ABSOLVIÇÃO  DO  RÉU.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

- Os verbos núcleos do tipo em questão exigem certeza sobre o
dolo  de  frustração  ou  fraude  do  processo  licitatório,  em
detrimento do erário,  com favorecimento próprio e/ou alheio.
Trata-se da vontade livre, consciente e específica, voltada para
macular o procedimento de escolha do fornecedor ou prestador
de serviços à Administração, no afã de se apropriar ou desviar
verba pública,  cuja prova faz-se imprescindível ao avanço de
eventual pretensão condenatória do agente.

- As supostas irregularidades, indicadas no acórdão APL TC nº
230/2006,  em  que  pese  configurarem-se  indícios  de
materialidade  dos  delitos  declinados  na  denúncia,  mas,
desacompanhadas de outros elementos de prova que revelem o
propósito do recorrido de burlar os procedimentos licitatórios,
não servem para instrumentalizar uma condenação, mormente
porque a mera indicação de irregularidade, por órgão consultivo,
não implica, necessariamente, na subsunção típica exigida pelo
art. 90 da Lei nº 8.666/93.



VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade,  em negar provimento ao apelo,  nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Perante a Vara Única da Comarca de Taperoá, o representante do
Ministério Público ofereceu denúncia contra José de Arimatéia Anastácio Rodrigues
de  Lima,  imputando-lhe  a  prática,  na  condição  de  ex prefeito  do  município  de
Livramento/PB, e em cinco ocasiões, do delito previsto no tipo do art. 90, da Lei nº
8.666/93, com a aplicação da regra do art. 69 do Código Penal (concurso material).

Consta da exordial a seguinte narrativa:

“Compulsando os autos dos procedimentos administrativos que
subsidiam esta denúncia, verifica-se no Processo TC nº 4.163/05, cópias principais às
fls. 71/90, que tramitou junto ao Sinédrio de Contas do Estado da Paraíba, conclui de
forma expressa que nos anos de 2002 e 2003, o alcaide acima identificado realizou
despesas  mediante  a  realização  de  procedimentos  licitatórios,  sob  a  modalidade
CONVITE, nos quais as empresas que participaram e se sagraram vencedoras não
estavam localizadas  nos  endereços  indicados,  demonstrando  claramente  que  houve
fraude nos respectivos processos.

O  convite  nº  042/2002,  cujo  objeto  foi  a  recuperação  de
estradas vicinais do Município e o valor foi de R$ 119.905,47 (cento e dezenove mil,
novecentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), teve como empresa vencedora do
certame  a  'Construtora  Esplanada Ltda.',  que,  conforme  assevera  relatório  emitido
pela Diretoria de Auditoria e Fiscalização do TCE, em diligência 'in loco' na 'sede' da
empresa,  nunca funcionou no endereço indicado,  tendo em vista que o o prédio é
exclusivamente residencial.

Quantos aos convites 05/2002 e 037/2002, que tiveram como
objeto a reforma de prédios públicos e a Construção de Barragens e Cacimbas, no
valor de R$ 38.732,28 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais, e vinte e oito
centavos)  e  R$  37.750,00  (trinta  e  sete  mil,  setecentos  e  cinquenta  reais),
respectivamente,  sagrou-se  vencedora  dos  certames  a  pessoa  jurídica  'C.M.
Construções Miranda Ltda.'.

A  auditoria  mais  uma  vez  concluiu  que  a  'empresa'  nunca
funcionou no endereço indicado,  e,  o  mais  grave,  que  não há na Junta  Comercial
qualquer registro de seu contrato social.

Por  sua  vez,  o  convite  nº  23/2002,  que  teve  como  empresa
vencedora  a  Construtora  Nossa  Senhora  de  Fátima  Ltda.,  tinha  como  objeto  a
pavimentação em paralelepípedos, cujo dispêndio perfazia a quantia de R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais).

Ocorre que, por trás da aparente legalidade da licitação, há, na



verdade, condutas fraudulentas, pois, conforme resta comprovado nos autos de um dos
procedimentos  administrativos  em  anexo  (PA  nº  263/06.2,  fls.  66),  a  mencionada
Construtora,  assim como as  demais retro declinadas,  nunca funcionou no endereço
constante dos empenhos e notas fiscais.

Ademais, o CNPJ indicado nos empenhos para pagamento não
se  correlacionam com a  empresa  em análise,  mas  sim  à  Sra.  Sebastiana  Nóbrega
Oliveira, que não figura como sócia.

Mencione-se, ainda, o Convite nº 07/2004, que teve como objeto
a recuperação de dois açudes e estradas vicinais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), em que saiu vitoriosa a firma ‘Diagonal Construções Ltda.’, que jamais existiu
no endereço declinado no contrato social ou na documentação de despesa realizada em
seu favor.

Ora,  o  exposto  suscita  uma  indagação:  Em  senso  o
procedimento licitatório realizado na modalidade convite,  ou seja, aquele em que a
Administração  envia  às  empresas  previamente  cadastradas  o  aviso  de  abertura  do
procedimento,  como as cartas convites foram encaminhadas àquelas empresas cujos
endereços não condizem com a realidade fática?

Cumpre ressaltar, ademais, mais um aspecto que corrobora o
caráter  fraudulento  do  certame,  qual  seja,  o  ex  vereador  Jonas  Leite  Filho  e  os
munícipes daquela localidade são uníssonos em afirmar que os serviços contratados
através dos convites, foram sim realizados, mas não pelas construtoras contratadas,
mas  pelos  próprios  servidores  da  Prefeitura,  que  eram  pagos  com  recursos  do
Município, sendo que a empresa ‘fantasma’ emitia notas fiscais que incluíam todos os
gastos supostamente realizados com a obra contratada (PA 263/06.2 – fls. 58/59).

(…)

Vê-se, assim, que tais atitudes, tomadas ao arrepio da Lei nº
8.666/93,  além  de  caracterizarem  ato  de  improbidade  administrativa,  ainda
incursionam seu autor nas penas previstas para o tipo penal descrito no art. 90 da Lei
nº 8.666/93.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado da Paraíba
DENUNCIA  JOSÉ DE ARIMATÉIA ANASTÁCIO RODRIGUES DE LIMA, como
incurso nas penas  do artigo 90 (cinco vezes) da Lei nº 8.666/93, c/c o art.  69,  do
Código Penal,  esperando seja  esta  recebida,  com a instauração do processo-crime
contra o acusado, citando-se para todos seus termos, devendo, no final, a ação penal
ser julgada procedente, de tudo ciente o Órgão Ministerial.

(...)”.

Em  decisão  de  fls.  369,  verso,  proferida  em  12/05/2009, a
denúncia foi recebida, nos exatos termos em que fora ofertada.

Em sentença, da lavra do Juiz Cláudio Pinto Lopes, prolatada às
fls. 735/744, o acusado fora absolvido das imputações.

Irresignado,  o  representante  do  Ministério  Público  interpôs



apelação criminal a esta Corte (fl. 744, verso). Em suas razões (fls. 748/754), alega, em
síntese,  que  a  sentença  atacada  encontra-se  desarmonizada  com  toda  a  prova  de
materialidade encartada ao processo, ao passo em que a autoria dos delitos se confirma
pelo depoimento da testemunha Gilberto Marques de Araújo (fls. 508/509). Pugna pelo
provimento do apelo, e consequente procedência da demanda, com a condenação do réu
nas penas do art. 90 da Lei nº 8.666/93 (cinco vezes), c/c o art. 69 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas  pela  defesa  de  José  de  Arimatéia
Anastácio Rodrigues de Lima (fls. 758/775), pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça Álvaro Gadelha Campos, às fls. 801/805, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

Centra-se a irresignação ministerial no argumento de que o réu
José  de  Arimatéia  Anastácio  Rodrigues  de  Lima,  ex-prefeito  do  Município  de
Livramento,  promoveu,  em  cinco  oportunidades,  entre  os  anos  de  2002  e  2003,  a
montagem de  certames  fraudulentos  na  modalidade  convite,  devendo,  portanto,  ser
condenado pela prática do  crime previsto no art. 90, da Lei nº 8.666/93, em sede de
concurso material de delitos.

A  infração  penal  cuja  condenação  pugna  o  recorrente  está
prevista no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

“Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito
de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do ob-
jeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”.

Os verbos núcleos do tipo em questão exigem certeza sobre o
dolo  de  frustração  ou fraude do processo  licitatório,  em detrimento  do  erário,  com
favorecimento próprio e/ou alheio. Trata-se da vontade livre, consciente e específica,
voltada para macular o procedimento de escolha do fornecedor ou prestador de serviços
à Administração, no afã de se apropriar ou desviar verba pública,  cuja prova faz-se
imprescindível ao avanço de eventual pretensão condenatória do agente.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

AÇÃO  PENAL  ORIGINÁRIA.  DESEMBARGADOR  DE  CORTE
TRABALHISTA.  EXERCÍCIO  DA  PRESIDÊNCIA  QUANDO  DOS
FATOS CRIMINOSOS. DENÚNCIA POR SUPOSTA INFRAÇÃO AOS
ARTS. 89, CAPUT E 90 DA LEI DAS LICITAÇÕES E AO ART. 359-D
DO CÓDIGO PENAL.  FALTA DE DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DAS
CONDUTAS E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO COM
RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO (ART.  89,  CAPUT,  DA LEI N.
8.666/93).  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DOS  ELEMENTOS  DA
FIGURA  TÍPICA  REFERENTE  AO  ART.  90  DA  LEGISLAÇÃO
ESPECIAL.  INFRAÇÃO  DE  ORDENAÇÃO  DE  DESPESA  NÃO
AUTORIZADA  POR  LEI.  ACUSATÓRIA  QUE  NÃO  APONTA  O
IMPEDIMENTO PARA O DISPÊNDIO DE RECURSOS PÚBLICOS.
INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PEÇA DE



ACUSAÇÃO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41
DO CPP. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. A denúncia, peça que uma vez recebida dá início à ação penal, tem seus
pressupostos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal.
2.  A  formulação  de  qualquer  acusação  deve  permitir  ao  denunciado  o
exercício  da  ampla  defesa,  de  modo  que  imputações  vagas,  que  podem
viabilizar  uma  persecução  criminal  injusta,  revelam  ofensa  ao  princípio
constitucional do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.
3. É entendimento desta Corte Superior, como também do Supremo Tribunal
Federal, que em sede do crime previsto no art. 89, caput, da Lei n. º 8.666/93,
existe a necessidade de demonstrar a vontade livre e consciente dirigida para
não realização do certame licitatório, pois o tipo penal prescreve a intenção
de contratar sem o concurso, bem como deve ser revelada a vontade de trazer
prejuízo aos cofres públicos em razão da aludida dispensa dita indevida.
4.  Na  espécie,  o  Parquet Federal  não  logrou  êxito  em  demonstrar  tais
situações,  anotando-se  que  apenas  descreve  que  o  denunciado,  como
presidente  do  TRT da  17ª  Região  à  época,  expediu  atos  de  dispensa  de
licitação, cujos certames foram acoimados de ilegais.
5.  Para ser válida a peça de acusação com relação ao art. 90 da Lei das
Licitações,  mostra-se  imperativo  dissertar  sobre  todos  os  elementos  da
figura  típica,  indicando  quem  praticou  o  núcleo  do  tipo  (frustrar  ou
fraudar),  os  meios  empregados  (ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro
expediente) e o especial fim de agir (obter para si ou para outrem vantagem
decorrente  da  adjudicação  do  objeto  da  licitação),  e  ainda  há  que  se
demonstrar o vínculo da conduta do denunciado com seu interesse volitivo,
bem  como  de  que  maneira,  em  que  lugar,  quando  e  com  quem  teria
ajustado, combinado ou se associado para a consecução de seu objetivo.
6.  Descrevendo  a  peça  de  acusação  que  o  denunciado  tão  somente
homologou  os  processos  licitatórios,  assinando  ainda  um dos  respectivos
contratos,  tem-se  como  não  atendida  a  exigência  supracitada,  sequer
podendo-se inferir se, ao menos, que tinha conhecimento das fraudes nos atos
administrativos noticiados.
7. O tipo descrito no art. 359-D do Código Penal caracteriza-se como norma
penal  em  branco,  necessitando  de  lei  que  estabeleça  as  despesas  não
autorizadas.
8. Não obstante o Ministério Público Federal fazer correlação entre a despesa
não  autorizada  e  aquela  decorrente  de  procedimento  de  licitação  viciado,
deixou de indicar o impedimento legal para o dispêndio de recursos públicos,
o que prejudica a acusação neste particular.
9. Denúncia rejeitada, por inépcia, visto não preencher os requisitos do art. 41
do CPP. (Grifei e destaquei)
(STJ  -  APn  594  /  ES  2006/0126007-9  –  Relator(a):  Ministro  JORGE
MUSSI - Órgão Julgador: CE – Corte Especial – Data do julgamento:
04/11/2015 – Data da publicação / Fonte: DJe 18/11/2015)

De  fato,  norteou-se  o  apelante,  inicialmente,  para  postular  a
condenação do réu,  no depoimento da testemunha Gilberto Marques de Araújo (fls.
508/509),  que  afirmou  que  o  apelado,  ao  momento  em que  exercia  o  mandato  de
prefeito  do  Município  de  Livramento/PB,  “criou  algumas  empresas  em  nome  de
familiares  seus  para  fazer  lavagem  de  dinheiro  público”,  e  que  “as  empresas  que
venceram os referidos procedimentos licitatórios não se encontravam nos endereços
declarados”. Aduziu, ainda, que a materialidade dos delitos restou demonstrada, à luz
da  documentação  referente  ao  processo  TC  nº  4.163/05,  que  dá  conta  de  que  as
empresas participantes dos certames não estavam localizadas nos endereços indicados.

O Juiz  a quo,  contudo, em sua sentença,  entendeu não haver
elementos suficientes para comprovar os delitos, nos seguintes termos:

“(…)
Todavia,  consta  no  ofício  remetido  pelo  TCE  em resposta  ao  pedido  de



diligências formulado pelo réu, que todas As empresas, além de atuarem em
Livramento/PB, atuam em vários outros municípios do Estado da Paraíba.
Ora, caso, de fato, houvesse uma fraude, como alega o Ministério Público,
tais empresas teriam atuado pontualmente, em um município apenas, o que
não é o caso.
Outrossim, não há nenhuma prova nos autos de que os próprios servidores da
Prefeitura  tenham realizado as  obras  questionadas  no lugar das  empresas,
como afirma o Ministério Público.
Ademais,  a  Prefeitura  era  dotada  de  uma  comissão  de  licitação  cujos
membros, ao depor como testemunhas, afirmaram que foi-lhes apresentado
comprovante de endereço dos licitantes,  não sendo praxe a verificação  in
loco do endereço dos concorrentes.
Assim,  mesmo  que  as  empresas  não  fossem  localizadas  nos  endereços
apontados,  não  há  como  se  atribuir  tal  falha  ao  Prefeito,  sob  pena  de
malferimento  ao  princípio  da  intranscendência  e  da  responsabilidade
subjetiva.
(...)”.

No contexto  vertente,  vislumbro que a  caracterização do tipo
penal incriminador do art.  90, da Lei nº 8.666/93 reclama, portanto, a demonstração
concreta  do  dolo  específico do  agente,  voltado,  pois,  ao  estorvo  do  caráter
competitivo  dos  procedimentos  licitatórios  enumerados  na  denúncia.  Em outras
palavras, ausente a prova deste intento, impossível a condenação do agente.

Dito  isto,  e  nos  mesmos  moldes  do  julgador  monocrático,
entendo,  em  primeiro  lugar,  que  faltam  provas  de  efetivo  acordo  de  vontades  ou
conluio,  eventualmente protagonizado pelo réu,  no afã  de fraudar  os  procedimentos
licitatórios referentes aos certames indicados na exordial acusatória.

Restou comprovado que as empresas vencedoras dos certames
atuam  em  outros  municípios  da  região  (Ofício  0736/2013-TCE-GAPRE,  de  fls.
587/598). Em outros termos, as construtoras censuradas não possuíam atuação pontual
no  município  de  Livramento,  circunstância  que  sinalizaria,  outrossim,  uma  factível
intenção  fraudulenta  contra  o  caráter  competitivo  dos  procedimentos  licitatórios  em
comento.

Ademais, é de bom alvitre salientar que a prova deponencial,
composta,  inclusive,  por  membro  da  Comissão  de  Licitação  do  Município  de
Livramento,  à  época  em  que  os  fatos  teriam  ocorrido,  produzida  sob  o  crivo  do
contraditório, dá conta de que os licitantes, ao participarem dos certames, apresentavam
comprovante de endereço, e que não era praxe a verificação in loco da veracidade de tal
informação: verbis,

Depoimento da testemunha Adriano Alexandre César Leite (fl. 423):

“(…) Que a  partir  do ano de 2002 começou a  trabalhar  na  Comissão  de
Licitação como membro e a partir de 2003 e até 2004 passou a exercer a
presidência  da  referida  Comissão,  no  Município  de  Livramento,  tendo se
ausentado a partir desta data última;  QUE o edital relativo à licitação na
modalidade convite é publicado no mural da prefeitura e outros prédios
públicos;  QUE as empresas têm representantes  e  estes  ‘como urubu de
carniça’  ficam  procurando  tais  oportunidades  e  retiram  o  edital  na
comissão  de  licitação;  QUE  os  representantes  retiram  o  edital  mediante
protocolo  em Livro  próprio  da  Comissão;  (…)  QUE verifica  primeiro  a
documentação da empresa, e caso ela esteja regular, passa-se a analisar a
proposta,  ganhando  a  empresa  que  tiver  o  menor  preço;  QUE  a
regularidade dos documentos é realizada pela própria internet, quando é
disponibilizado; (...)”.



Depoimento da testemunha Adriano Alexandre César Leite (fl. 483):

“(…) que a Prefeitura não procura saber se a empresa funciona no endereço
que consta no estatuto da empresa, apenas verificando a formalidade de sua
constituição; (...)”.

Registre, ainda, que a despeito de o tipo penal do art. 90 da Lei
de Licitações não demandar, para a sua consumação, a ocorrência de efetivo prejuízo ao
erário (trata-se de crime formal), tal exaurimento não se dera, posto que as obras foram
efetivamente realizadas.

De fato,  o único documento constante do caderno processual,
que aponta a suposta maquiagem dos procedimentos licitatórios, é o acórdão APL TC nº
230/2006 (fls. 47/48), que se encontra desacompanhado dos procedimentos licitatórios a
que se refere a denúncia, para fins de efetivo cotejo e demonstração dos crimes que
noticia.

Ora, as supostas irregularidades indicadas no sobredito acórdão
do  Tribunal  de  Contas  são  indícios  da  ocorrência  do  delito  em  comento,  mas,
desacompanhadas  de  elementos  de  prova  que  revelem,  com  maior  robustez  e  no
interregno da instrução, o propósito do recorrido de fraudar o processo de escolha dos
contratantes com a Administração Pública Municipal àquela época,  não servem para
instrumentalizar  a  condenação pretendida  pelo  recorrente,  mormente  porque a  mera
indicação de irregularidade na licitação,  pelo TCE, não implica,  necessariamente, na
subsunção típica exigida pelo art. 90, da Lei nº 8.666/93.

Conclui-se,  portanto,  que  os  elementos  acima  mencionados,
exsurgidos pela instrução, acabam por isolar tanto a versão apresentada em juízo pela
testemunha Gilberto Marques de Araújo às fls. 508/509, quanto o conteúdo da denúncia
ofertada pelo ilustre representante do Ministério Público Estadual.

Assim,  inviável  a  condenação  do  apelado  pela  prática  dos
crimes  do  art.  90,  caput,  da  Lei  nº  8.666/93,  porquanto  demasiadamente  parcos  os
elementos  extraídos  da  instrução,  que  não  confirmam,  senão  contrapõem,  a  tese
acusatória.

Diante  do  exposto,  e  em  harmonia  com  o  parecer  de  fls.
801/805,  nego  provimento  ao  apelo  ministerial,  mantendo  incólume  a  sentença
vergastada.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos,  relator,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Francisco  sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.
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Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


