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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE  REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO  QUE  AFASTOU  O  CONCURSO
MATERIAL  E  APLICOU  A  CONTINUIDADE
DELITIVA.  PENA  QUE  FOI  REDUZIDA  POR
ESTA  INSTÂNCIA  AD  QUEM.  ALEGADA
OMISSÃO.  ANÁLISE  QUANTO  À  APONTADA
AUSÊNCIA  DE  DOLO  ESPECÍFICO  E  DE
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO,  PARA
CONFIGURAÇÃO  DO  DELITO  DESCRITO  NO
ART.  89  DA  LEI  8.666/93.  OMISSÃO
VERIFICADA.  NECESSIDADE  DE  SUPRI-LA.
EFEITOS,  POREM,  MERAMENTE
INTEGRATIVOS,  POIS  QUE  REJEITADA  A
PRETENSA TESE DEFENSIVA. ACOLHIMENTO
PARCIAL  DOS  EMBARGOS  COM  EFEITOS
MERAMENTE INTEGRATIVOS.

Afastado o concurso material, fixado na sentença,
e aplicado o instituto do art. 71, do CP, descabido
falar  em  reforma  prejudicial,  uma  vez  que  a
continuidade delitiva é mais benéfica ao réu e sua
aplicação  ocasionou  a  redução  da  reprimenda
estatal.

Verificando-se  que  o  acórdão  nada  disse  a
respeito  de  determinado  pedido  formulado  nas
razões do recurso de apelação, há que se acolher
os  embargos  de  declaração,  a  fim  de  que  a
omissão seja suprida.



Processo nº 00004318-31.2013.815.0631

Demonstrados o dolo específico e o prejuízo ao
erário,  não  há  que  falar  em  atipicidade  da
conduta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS,
COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.

R E L A T Ó R I O

O  acusado  Denilton  Guedes  Alves,  ora  embargante,  foi

denunciado  Procuradoria-Geral  de  Justiça  deste  Estado em  virtude  da

prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 89, da Lei nº 8.666/93 (quinze

vezes), na forma do art. 69, do CP., conforme se vê da peça acusatória.

Antes  do  recebimento  da  denúncia,  aportou  nos  autos  a

informação de que o acusado já não mais exercia a função de prefeito, razão

pela qual o feito foi remetido ao Juízo de 1º grau – Comarca de Juazeirinho/PB.

Denúncia recebida (fl. 1.989).

Sobreveio  ao  final,  sentença  condenatória (fls.  1535/1543),

condenando o acusado nos moldes pretendidos na exordial acusatória, sendo

fixada a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 15

dias-multa para cada um dos quinze delitos perpetrados, a ser cumprida no

regime aberto.

Inconformado com a sentença  proferida,  o condenado  interpôs

recurso  de  apelação  postulando,  preliminarmente, a  nulidade  do  feito

processual, alegando que seu interrogatório foi realizado antes da oitiva das

testemunhas arroladas.  No mérito,  suscitou,  em suma, que as contratações
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foram realizadas com a devida observância aos critérios estabelecidos em lei;

que inexistiu dolo em suas condutas; e que não houve nenhum prejuízo ao

erário. Em caráter subsidiário, veio suplicar pela redução da pena estatal para

o mínimo legal.

A Egrégia Câmara Criminal  deu provimento parcial ao apelo,

reduzindo a  pena-base  para  o  mínimo  legal  e,  de  ofício,  reconheceu  a

prescrição da pretensão punitiva estatal em relação às condutas praticadas nos

anos de 2005 e 2006, afastando o concurso material de crimes e aplicando a

continuidade delitiva, fixando a pena, definitivamente, em 03 (três) anos e 09

(nove) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, sendo a reprimenda

corpórea substituída nos moldes determinados pelo juízo sentenciante.

Em  face  da  decisão  desta  Egrégia  Câmara  Criminal,  opôs  o

acusado os presentes Embargos de Declaração (fls. 1.624/1.635).

Sustenta, o embargante, que o julgado implicou em reformatio in

pejus, pois a decisão colegiada teria exasperado a pena imposta pelo juízo de

1ª  Instância.  Aduz,  outrossim,  que  existe  omissão  quanto  à  análise  da

apontada ausência do dolo de causar dano ao erário.

 Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso,

para modificar o julgado hostilizado, valendo também estes embargos para fins

de pré-questionamento da matéria.

Contrarrazões  da  douta Procuradoria  de  Justiça,  no  qual  o

Procurador  Álvaro  Gadelha  Campos,  às  fls.  1.634/1.635,  requer  que  sejam

rejeitados de plano, os presentes embargos, por entender que se trata apenas

do inconformismo desarrazoado da embargante.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

 Inicialmente,  impende tecer  algumas considerações acerca do

recurso de embargos de declaração. A regra jurídica contida do art.  619 do

Código de Processo Penal admite interposição dessa espécie recursal sempre

que houver, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão. In verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação,  câmaras  ou  turmas,  poderão  ser  opostos
embargos  de  declaração,  no  prazo  de  dois  dias
contados  da  sua  publicação,  quando  houver  na
sentença  ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão.

Certamente, há de se admitir tendência jurisprudencial no sentido

de se conceder aos embargos de declaração uma função retificadora, sendo

permitido, com isso, em determinados casos, sob pena de ofensa à coerência,

a correção de erros materiais manifestos e graves.

A  finalidade,  então,  dos  embargos  de  declaração  é,

essencialmente, corrigir defeitos porventura existentes nas decisões proferidas

pelo magistrado, pois eles não se prestam para reexame e novo julgamento do

que foi decidido, já que, para tanto, há recurso próprio previsto na legislação.

A respeito trago à colação os seguintes julgados:

Embargos  de  declaração  (rejeição).  Omissão  e
contradição (inexistência). Qualificadora (exclusão). 1.
Somente são admissíveis embargos de declaração em
razão  de  ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão do acórdão (art.619 do Cód. de Pr. Penal). Se
não  há  defeito  a  ser  sanado,  o  caso  é  mesmo de
rejeição  dos  embargos.  2.  (…)  3.  Embargos  de
declaração rejeitados.  (STJ.  EDcl  no AgRg no REsp
1055421/RS,  Rel.  Ministro  NILSON  NAVES,  SEXTA
TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 07/06/2010.)

Embargos  de  declaração.  Interposição  visando  à
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modificação  do  acórdão.  Inadmissibilidade.  Recurso
que  se  presta  somente  a  corrigir  ambiguidade,
obscuridade,  contradição  ou  omissão  na  decisão.
Aplicação do art. 619 do CPP. (STJ. RT 670/337)

No caso dos autos,  o embargante centra suas razões recursais,

em resumo, por ter o acórdão 1) supostamente, agravado a reprimenda estatal,

em recurso interposto exclusivamente pela Defesa; e  2)  por ter sido omisso

quanto à alegação de ausência de prejuízo ao erário.

Pois bem.

Em relação ao primeiro ponto suscitado pelo embargante,  este

não merece ser acolhido, uma vez que a reforma operada por esta Câmara

Criminal,  na  ocasião  em  que  julgou  o  recurso  apelatório,  não  agravou  a

reprimenda  estatal  fixada  pelo  juízo  primevo,  mas  sim,  a  reduziu,  como

detalharemos a seguir.

Conforme  se  verifica  da  sentença  monocrática,  o  acusado  foi

condenado a uma pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses   de reclusão, além

de 15 dias-multa, para cada um dos quinze delitos perpetrados. Em razão da

multiplicidade de condutas perpetradas pelo acoimado, o magistrado singular

aplicou o instituto do concurso material de crimes, capitulado no art. 69, do

CP,  para  comutar  as  penas  aplicadas  a  cada  um  dos  delitos,  conforme

transcrevo abaixo:

“(…)  Restando configurado o  concurso material de
crimes, o Código Penal, em seu art. 69, define que
as  penas  privativas  de  liberdade devem  ser
aplicadas cumulativamente.

Sendo assim, a prestação de serviços à comunidade
deverá  ser  cumprida  pelo  réu  somando-se  as
imputações dos 15 delitos (...)”
(Excerto da sentença – fl. 1.542)

Ocorreu que, durante o julgamento do recurso de apelação, foi

Desembargador João Benedito da Silva
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operada a redução da pena-base para cada delito praticado, sendo fixada no

mínimo  legal,  em  03  (três)  anos  de  reclusão  e  10  (dez)  dias-multa.  Ato

contínuo, apesar de sequer ter sido suscitado pela ilustre Defesa, esta Câmara

Especializada verificou, de ofício, que o presente caso melhor se amoldava ao

instituto da continuidade delitiva:

“(…)  Entendo,  entretanto,  que  instituto  da
continuidade  delitiva  demonstra-se  mais  adequado
para  o  caso  em  apreço,  haja  vista  que  todos  os
crimes imputados ao acusado são da mesma espécie
e  foram  praticados  nas  mesmas  circunstâncias  de
tempo e lugar.
[…]
Assim,  ao  contrário  do  entendimento  do  douto
sentenciante, a meu ver, restou caracterizada a figura
do  crime  continuado,  uma  vez  que  tratam-se  de
crimes de mesma espécie. (...)”
(Excerto  do  Acórdão  ora  embargado  –  fls.
1.620/1.621)

Por tal razão, foi aplicada somente uma das penas, acrescida de

1/4 (um quarto).

Desse modo, não há como falar em reformatio in pejus, haja vista

que a reforma procedida por este Juízo beneficiou o acusado, reduzindo sua

carga penal,  uma vez que foi  afastado o concurso material  de crimes (que

somava as penas cumulativamente) sendo aplicado instituto da continuidade

delitiva, o qual é mais benéfico.

Portanto, rejeito tal ponto dos embargos.

No  entanto,  fazendo  uma  leitura  atenta  do  acórdão  de  fls.

1.211/1622,  vê-se  que houve,  efetivamente,  omissão quanto  à  alegação de

ausência de dolo específico nas condutas do acusado e de prejuízo ao erário.

Assim,  forçoso  reconhecer  que  a  ausência  de  análise  dessa  questão  no

acórdão  embargado  constitui  omissão  a  ser  suprida  nessa  oportunidade,

motivo  pelo  qual  os  embargos  de  declaração  devem  ser  acolhidos,  nesse

Desembargador João Benedito da Silva
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ponto.

De fato, o entendimento pacificado pelo STJ nos norteia que, para

que reste caracterizado o ilícito penal capitulado no art. 89, da Lei 8.666/93, se

faz necessária demonstração do dolo específico e da caracterização do efetivo

prejuízo.

A título exemplificativo, confira-se:

RECURSO  ESPECIAL.  ART.  89,  CAPUT,  E
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/1993. DISPENSA
INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE
TERMO  DE  PERMISSÃO  DE  USO.  DOLO
ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO  AO ERÁRIO
NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO  STF.  RECURSO
ESPECIAL DOS ACUSADOS PROVIDO E RECURSO
ESPECIAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
PREJUDICADO.  RESTABELECIMENTO  DA
SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.  1.  Esta  Corte,  após
inicial  divergência,  pacificou  o  entendimento  de
que, para a configuração do crime previsto no art.
89  da  Lei  nº  8.666/1993  exige-se  a  presença  do
dolo  específico  de  causar  dano  ao  erário  e  a
caracterização do efetivo prejuízo.  Precedentes do
STF e do STJ.  2.  Na hipótese,  após absolvição em
primeiro grau, os recorrentes foram condenados pelo
TRF 3ª Região como incursos nas sanções do art. 89,
caput, e parágrafo único, da Lei 8.666/1993. O próprio
acórdão recorrido afirmou, em total  confronto com a
jurisprudência  deste  Tribunal  e  do  excelso  pretório,
que  o  delito  em  tela  é  de  mera  conduta,  sendo
desnecessária a demonstração de elemento subjetivo
do tipo (dolo genérico ou específico). 3. Não havendo
menção,  na  denúncia  de  intenção  deliberada  de
causar  prejuízo  à  Administração  ou  de  obter
favorecimento  pessoal,  a  celebração  do  Termo  de
Permissão  de  Uso,  a  título  precário,  sem  a  devida
licitação  configura  irregularidade  formal,  fato  que  é
insuficiente  para  demonstrar,  per  si,  o  elemento
subjetivo indispensável à configuração do crime do art.
89  da  Lei  8.666/2003,  que  exige  a  prova  do  dolo
específico de causar dano ao erário e a Administração
Pública.  4.  Recurso  Especial  provido,  para
restabelecer  a  sentença  absolutória,  prejudicado  o
recurso  do  Ministério  Público  que  versava  sobre  a
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dosimetria da pena e pretendia a condenação de réu
cuja  absolvição  foi  mantida  pelo  Tribunal  a  quo.
(Recurso Especial nº 1.485.384/SP (2014/0251046-4),
5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe 02.10.2017).

Da análise detida do almanaque processual, entendo que restou

demonstrado o dolo específico de causar prejuízo ao erário, razão pela qual

não merece reforma o acórdão embargado. 

Isso  porque,  as  provas  coligidas  nos  autos  demonstram  que

acusado detinha conhecimento de que não poderia contratar sem a realização

dos ditames legais, mesmo assim, realizou várias contratações de naturezas

diversas, o que demonstra o dolo específico em sua conduta.

Nessa senda, destaco trecho da sentença condenatória, em que o

douto magistrado destacou que:

“(…) outra questão que merece ser  frisada é  que o
alcaide  tinha  plena  consciência  de  que  procedia  de
forma irregular. Tanto que a testemunha João Batista
Camilo  da  Silva  afirma  que  o  ex-Prefeito,  ao  lhe
procurar para firmar os contratos sempre falava que
sabia  que  precisaria  ter  feito  a  licitação  e,  mesmo
assim, cometia o ilícito, configurando, então, seu dolo
direito no cometimento das condutas (...)”
(Excerto da Sentença – fl. 1.540)

Outrossim,  a  mera  alegação  no  sentido  de  que  não  teve  a

“intenção de causar prejuízo ao erário” não se revela suficiente para afastar a

caracterização do ilícito penal.

Quanto à comprovação do prejuízo ao erário, há de se destacar

que este não tem como ser aferido de modo categórico, em razão das  próprias

condições em que o delito foi perpetrado, porquanto não houve a realização de

procedimento  prévio,  nos  moldes  legais.  Ademais,  a  defesa  não  se

desincumbiu de demonstrar as alegações produzidas pelo acusado, no sentido

Desembargador João Benedito da Silva
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de que as propostas contratadas foram as que menos oneraram o Município.

Face  ao  exposto,  acolho  parcialmente  os  embargos

declaratórios, conferindo-lhes, porém, efeitos meramente integrativos, para

suprir  a  omissão  do  acórdão  no  tocante  ao  pedido  de  análise  da  alegada

ausência de dolo específico e inexistência de prejuízo ao erário.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores   João

Benedito  da  Silva,  relator  ,  e  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.  Presente  à

sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de

Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 20

(vinte) dias do mês de março do anos de 2018.

                     Des. João Benedito da Silva

                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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