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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº   0000161-50.2013.815.0781 –  Comarca  de  Barra  de
Santa Rosa/PB.
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Evaldo Costa Gomes
ADVOGADOS: Johnson Gonçalves de Abrantes e Danilo Sarmento Rocha  Medeiros
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  LICITATÓRIO.
ART. 89 DA LEI N. 8.666/93. CRIME DE DISPENSA
OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS
HIPÓTESES  LEGAIS.  CONDENAÇÃO.  PLEITO
PELA  ABSOLVIÇÃO  SOB  O  ARGUMENTO  DA
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOLO ESPECÍFICO
E  INTENÇÃO  DE  LESAR  A  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.  Para a configuração do delito previsto no art. 89 da
Lei  de  Licitações,  é  necessário  demonstrar  o  dano
causado  ao  erário,  bem  assim  o  dolo  específico  em
produzir  o  resultado  lesivo.  Precedentes  do  Superior
Tribunal de Justiça.

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

Distribuído o feito no Tribunal de Justiça,  Evaldo Costa Gomes
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 1°, XVII, do Decreto-Lei nº 201/1967,
e do art. 89 da Lei n° 8.666/93, c/c o art. 71, do Código Penal, quando exercia o cargo de
Prefeito do Município de Barra de Santa Rosa (fls. 2/4; vol. I).

Na denúncia consta o seguinte:

“Consta do procedimento administrativo anexo que EVALDO COSTA
GOMES, na qualidade de Prefeito do Município de Barra de Santa Rosa
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e ordenador de despesas, no exercício de 2005, dispensou as licitações
para as contratações para o transporte de estudantes e para a locação de
veículos para a retirada de entulhos, fora das hipóteses previstas na Lei
n° 8.666/93.

Segundo se apurou; inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado no
Processo  TC  02499/06,  o  acusado,  na  qualidade  de  Prefeito  do
Município de Barra de Santa Rosa, no exercício de 2005 efetivou as
seguintes  contratações  sem  a  prévia  realização  dos  procedimentos
licitatórios correspondentes: 

OBJETO FORNECEDOR VALOR R$ 

Transporte  de
Estudantes

Erivaldo de Lima Monteiro 16:083,33

Locação  de  veículos
para  retirada  de
entulhos

Maria de Fátima Guedes Correia 14.796,40

Transporte  de
Estudantes

Martins Carlos de Abreu 13.500,00

Transporte  de
Estudantes

Gerson Soares Lopes 13.400,00

Transporte  de
Estudantes

José Sebastião de Azevedo 12.266,66

Transporte  de
Estudantes

Severino dos Santos Sousa 10.793,32

TOTAL 80.839,71

Com efeito, o art. 24, II, .da Lei n° 8.666/93, elenca como hipótese de
dispensa de licitação a contratação de serviços e compras que não são
de engenharia até 10% (dez) por cento do limite previsto na alínea a do
inciso II do art. 23 (R$ 80.000,00), isto é, R$ 8.000,00 (oito mil reais).

As  contratações  listadas  acima  excederam  ao  limite  de  R$8.000,00
(oito  mil  reais),  de  maneira  que o Prefeito  acusado não poderia  ter
contratado  as  referidas  pessoas  sem  os  prévios  procedimentos
licitatórios correspondentes.

Ademais,  sequer  foram  observadas  as  formalidades  pertinentes  à
dispensa, porquanto o censurado contratou sem a existência de nenhum
tipo de procedimento prévio”.

No despacho  de  fls.  774  (vol.  III),  o  então  relator  Des.  João
Benedito  da  Silva  solicitou  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  esclarecimentos  sobre  o
mandato do denunciado.
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Em resposta, o Tribunal Regional Eleitoral informa que no pleito
eleitoral de 2012, o acusado deixou de ser Prefeito do Município Barra de Santa Rosa
(fls. 777-vol III), perdendo o foro privilegiado por prerrogativa de função, deslocando-
se, assim, a competência para o 1° grau (fls. 782/784 – vol. III).

Recebimento da denúncia em 25 de setembro de 2013 (fls. 793 –
vol. III).

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 804/808, vol. IV).

Designada  audiência  de  instrução  e  julgamento,  onde  o
interrogatório do acusado foi gravado em mídia, consoante termo de audiência às fls.
855, vol. IV. 

Alegações finais do Ministério Público (fls. 858/860, vol. IV).

Alegações finais do réu (fls. 906, vol. IV).

Finda  a  instrução  processual,  o  MM.  Juiz  singular  julgou
parcialmente procedente a acusatória,  condenando-o,  nos termos do art.  89 da Lei n°
8.666/93, à pena-base de 3 (três) anos e 3 (três) meses de detenção, e 20 (vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, a qual tornou definitiva, ante
a ausência de atenuantes/agravantes, e causas de diminuição/aumento, em regime inicial
aberto (fls. 907/909, vol. IV).

Por preencher os requisitos do art. 44 do CP, procedeu à substituição
da  pena  corporal  por  restritivas  de  direito,  consistente  em  prestação  de  serviços  à
comunidade, e prestação pecuniária, no valor de 3 (três) salários-mínimos, a cargo do juízo
das Execuções Penais.

Irresignado, o sentenciado interpôs recurso apelatório, pleiteando
a reforma da decisão, para absolver o denunciado, como incurso no art. 89 da Lei n°
8.666/93,  isto  porque,  no  seu  entendimento  a  conduta  é  atípica,  pois  não  há
comprovação de existência de dolo e de prejuízo ao erário para a configuração do delito
em tela (fls. 931/945, vol. IV).

Contrarrazões da acusação às fls. 947/956 vol. IV.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de lavra do Dr. José Roseno Neto, opina pelo desprovimento do apelo (fls.
960/963, vol. IV)

Conclusos, pedi dia para julgamento (fls. , vol. IV).

É o relatório.
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VOTO

Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, por se tratar de apelação cuja
interposição, em irresignação à sentença condenatória de fls. 907/909, ocorreu no dia
30/05/2016 (fl. 911), tendo o acusado dela sido intimado no dia 09/08/2016 (fl. 918/v),
ou seja, em data posterior à aludida interposição, atendendo, assim, ao prazo legal de 5
(cinco) dias do art. 593 do CPP. Além disso, não depende de preparo, já que é pública a
presente ação penal, em observância à Súmula n° 24 deste E. TJ/PB.

Portanto, conheço do apelo.

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  nos  moldes  da
contrariedade à sentença que condenou Evaldo Costa Gomes, da imputação prevista no
art.  89  da  Lei  n°  8.666/93,  proferida  pelo  magistrado  singular,  pugnando  por  sua
reforma, no sentido de absolvê-lo, sustentando que inexiste dolo e comprovação de
prejuízo aos cofres públicos.

Segundo narra a denúncia, no exercício financeiro de 2005, o réu
Evaldo Costa Gomes, quando era prefeito do município de Barra de Santa Rosa/PB,
dispensou as licitações para as contratações para o transporte de estudantes e para a
locação de veículos para a retirada de entulhos, fora das hipóteses previstas na Lei n°
8.666/93, a merecer reprimenda criminal por meio da Justiça.

No tocante  ao  delito  tipificado no art.  89  da  Lei  de  Licitações,
inicialmente, restou condenado à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de detenção, e 20
(vinte)  dias-multa,  à  razão  de  1/30  do  salário-mínimo,  vigente  à  época  dos  fatos,
substituída  por  restritivas  de  direitos,  nas  modalidades  de  prestação  de  serviços  à
comunidade e prestação pecuniária (fls. 907/909, vol. IV).

Exsurge  da  análise  dos  documentos  constantes  do  processo  de
prestação  de  contas,  TC  Nº  02499/06  (fls.  15/34),  parecer  PPL-TC-106/2007  (fls.
45/47), que o ex-Prefeito do Município de Barra de Santa Rosa, Evaldo Costa Gomes,
no exercício financeiro de 2005, dispensou as licitações para as contratações para o
transporte de estudantes e para a locação de veículos para a retirada de entulhos, fora
das hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93, no valor total de R$ 80.839,71 (oitenta mil,
oitocentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), violando as disposições do art.
89 da Lei n.º 8.666/93.

Quanto  à  dispensa  ilegal  de  licitação,  e  a  inobservância  às
formalidades legais exigidas pela Lei n° 8.666/93, vejamos. 

Preceitua o art. 89 da Lei de Licitações:
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“Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas
em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à
dispensa ou à inexigibilidade: 
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

Sobre o injusto em questão, leciona Marçal Justen Filho:

“O tipo exige a atuação do servidor público (na acepção
ampla  do art.  84),  pois a  decisão de efetivar  contratação
direta incumbe ao agente da Administração Pública. Estarão
sujeitos à sanção penal todos os servidores a quem incumbir
o exame do cumprimento  das  formalidades  necessárias  à
contratação  direta”  (Comentários  à  lei  de  licitações  e
contratos  administrativos,  15.  ed.  São  Paulo:  Dialética,
2012, p. 1033).

Por sua vez, dispõe o art. 37, XXI, da Constituição Federal: 

“Art.  37.  A  administração  pública  direta  e  indireta  de
qualquer  dos Poderes  da União,  dos Estados,  do Distrito
Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência e, também, ao seguinte: 
[...] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão  contratados
mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure
igualdade  de  condições  a  todos  os  concorrentes,  com
cláusulas  que  estabeleçam  obrigações  de  pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica  e  econômica  indispensáveis  à  garantia  do
cumprimento das obrigações.”

No mesmo sentir, preconiza o art. 175 também da Carta Magna:
"Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos".

Dispõe o art. 25 da lei n° 8.666/93:

“Art.  25.  É  inexigível  a  licitação  quando  houver
inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros
que  só  possam  ser  fornecidos  por  produtor,  empresa  ou
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de
marca,  devendo a comprovação de exclusividade ser feita
através  de  atestado  fornecido  pelo  órgão  de  registro  do
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comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra
ou o serviço,  pelo Sindicato,  Federação ou Confederação
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no
art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou
empresas  de  notória  especialização,  vedada  a
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
III  -  para  contratação  de  profissional  de  qualquer  setor
artístico,  diretamente ou através  de empresário exclusivo,
desde  que  consagrado  pela  crítica  especializada  ou  pela
opinião pública.
§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional
ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade,
decorrente de desempenho anterior,  estudos, experiências,
publicações,  organização,  aparelhamento,  equipe  técnica,
ou de outros requisitos relacionados com suas atividades,
permita  inferir  que  o  seu  trabalho  é  essencial  e
indiscutivelmente  o  mais  adequado à plena  satisfação do
objeto do contrato.
§ 2o Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de
dispensa,  se  comprovado  superfaturamento,  respondem
solidariamente  pelo  dano  causado  à  Fazenda  Pública  o
fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público
responsável,  sem  prejuízo  de  outras  sanções  legais
cabíveis.” 

Ainda que o rol do citado artigo seja meramente exemplificativo,
para que o caso concreto amolde-se a inexigibilidade de licitação, necessário se faz a
efetiva demonstração da situação excepcional que inviabiliza qualquer possibilidade de
competição. 

Para  caracterização  do  crime  previsto  no  art.  89,  da  Lei  nº
8.666⁄1993,  é  imprescindível  a  comprovação  do  dolo  específico  de  causar  dano  à
Administração Pública, bem como o efetivo prejuízo ao erário, não sendo suficiente
apenas o dolo de desobedecer as normas legais do procedimento licitatório.

Contudo, restou consignado no voto do Conselheiro Relator, no
PPL -  TC  n°  106/2007,  que  não  foi  constatado  prejuízo  à  Administração  Pública,
vejamos: 

“ (…) As despesas referem-se a transporte escolar, material
escolar e locação de veículos para retirada de entulhos. O
percentual destas despesas não licitadas em relação à DGT
é ínfima e ainda destaco a natureza as despesas, o fato de
que os serviços foram executados e de que não houve dano
ao erário, motivos que me levaram à relevação deste item
”(fls.46, vol. I).
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Como se vê, não há, pois, provas suficientes que demonstrem o
prejuízo que a Administração sofreu. Inexiste prova de que o serviço ou que os valores
contratados  diretamente,  tiveram  destinação  diversa  da  informada.  Logo,  não  há
comprovação do dolo específico de causar dano ao erário, para a configuração do delito
previsto no art. 89 da Lei das Licitações.

Na decisão vindicada, o douto magistrado fundamentou (fls. 908):

“Portanto, não há necessidade de demonstração do dolo
específico na conduta do agente, restando caracterizado o
elemento subjetivo da conduta, o móvel da ação delituosa,
na dispensa, pura e simples, de licitação fora das exceções
legais, como ocorreu no caso em espécie.”

A jurisprudência  mais  recente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
firmou o entendimento no sentido de que para  a  configuração da conduta  criminal
disposta no art. 89 da Lei n° 8.666/93, deve haver comprovação do dolo específico de
causar dano ao erário acrescido da caracterização do efetivo prejuízo. Vejamos:

“RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  DISPENSA
INDEVIDA DE  LICITAÇÃO  (ARTIGO  89  DA LEI  Nº
8.666/93).  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.
INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  NECESSIDADE  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  DOLO  ESPECÍFICO  E  DE
EFETIVA  LESÃO  AO  ERÁRIO.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA.  INADMISSIBILIDADE  DE  ANÁLISE
NA  VIA  ELEITA.  EXAME  FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA
DENÚNCIA. [...]
2.  A denúncia  oferecida  pelo  Parquet  estadual  destoa  da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal  de  Justiça  que  se  orienta  no  sentido  de  que  a
demonstração do dolo específico,  ou seja, da intenção de
causar  dano aos  cofres  públicos,  é  imprescindível  para  a
configuração  do  delito  descrito  no  artigo  89,  parágrafo
único da Lei n. 8.666/93. Precedentes. 3. A jurisprudência
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  inaugurada  com  o
julgamento da APn 480/MG pela Corte Especial, firmou o
entendimento  de  que,  para  a  configuração  do  delito
tipificado no art. 89 da Lei n. 8.666/93, deve-se demonstrar,
ao  menos  em tese,  o  dolo  específico  de  causar  dano  ao
erário  bem  como  o  efetivo  prejuízo  causado  à
administração  pública,  devendo  tais  elementos  estarem
descritos na denúncia, sob pena de ser considerada inepta.
Precedentes. 4. No caso em análise, considerando que não
demonstrado  na  denúncia  o  dolo  específico  de  causar
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prejuízo  ao  erário  e  tampouco  indicada  a  intenção  de
superfaturamento  na  venda  dos  resíduos  de  calcário,  a
inépcia da peça inaugural é aferível a um primeiro contato,
sem  demandar  esforço  interpretativo.  Nessa  esteira,
configurada  flagrante  ilegalidade  que  justifica  o
trancamento da ação penal.  […] (STJ -  RHC 87.389/PR,
Rel.  Ministro  JOEL  ILAN  PACIORNIK,  QUINTA
TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017)

“PENAL. ARTIGO 89 DA LEI Nº 8.666/93. DISPENSA
DE  LICITAÇÃO.  FALTA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DO
DOLO  ESPECÍFICO  E  DE  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.
NECESSIDADE.  ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELA
CORTE  ESPECIAL.  RESSALVA  DA  RELATORA.
DESCRIÇÃO  INSUFICIENTE  NA  DENÚNCIA.  NÃO
ATENDIMENTO  DO  ART.  41  DO  CPP.  INÉPCIA.
TRANCAMENTO.  FALTA  DE  JUSTA  CAUSA.
MATÉRIA DE PROVA.  1.  Nos  autos  da  ação  penal  nº
480/mg,  a  corte  especial  deste  sodalício  acolheu,  por
maioria,  a  tese de ser imprescindível  a  presença  do dolo
específico de causar dano ao erário e a demonstração do
efetivo  prejuízo  para  a  tipificação  do  crime  previsto  no
artigo  artigo  89  da  Lei  n.  8.666/1993.  Ressalva  do
entendimento  da  relatora.  2.  Na  hipótese  em  apreço,  a
denúncia, sem atender às disposições do art. 41 do código
de processo penal, não descreve o dolo específico e nem o
efetivo  prejuízo,  limitando-se à  burla  da licitação,  sendo,
pois, inepta.  3. De outra parte, o pretendido trancamento,
por  falta  de  justa  causa,  que  depende  da  certeza  da
inexistência  do elemento subjetivo e da total  ausência de
prejuízo,  não  está  demonstrado  sem  maiores  digressões,
necessitando  de  revolvimento  fático-probatório,  não
condizente  a  via  eleita,  mandamental  por  excelência.  4.
Recurso  parcialmente  provido,  apenas  para  anular  a
denúncia por inépcia,  ressalvando a possibilidade de uma
nova ser apresentada,  desde que, dentro dos requisitos do
art.  41 do código de processo penal,  seja demonstrado o
doloe específico e o efetivo prejuízo aos cofres públicos.”
(STJ;  RHC  36.562;  Proc.  2013/0079415-9;  SP;  Sexta
Turma;  Relª  Minª  Maria  Thereza  Assis  Moura;  DJE
27/11/2014) 

De igual forma, vem decidindo este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  Ex-Prefeito.  Crime  de
responsabilidade.  CONDENAÇÃO. art.  89, caput,  da Lei
n° 8.666/93 e art. 1º, incisos XI e XIV do Decreto-Lei nº
201/67.  PENA  IN  CONCRETO.  TRÂNSITO  EM
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JULGADO  PARA  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
PRELIMINAR.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA.  RECONHECIMENTO.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE QUANTO AO CRIME
PREVISTO NO art. 1º, incisos XI e XIV do Decreto-Lei nº
201/67. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO.
exposição  fundamentada  de  todas  as  suas  circunstâncias.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. DECRETO-LEI
Nº 201/67, xi E XVI (TRÊS VEZES) e ART. 89 DA LEI Nº
8.666/93.  prevalência  da  Lei  de  licitações  para  os  atos
praticados  após  a  sua  entrada  em  vigor.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  ATIPICIDADE DA CONDUTA.  DOLO
ESPECÍFICO  E  LESÃO  AO  ERÁRIO  NÃO
COMPROVADOS.  ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  [..]  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005966420098150231, Câmara Especializada Criminal,
Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j.
em 18-05-2017) 

“CRIME DE DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. ART.
89  DA  LEI  Nº  8.666/93.  NECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE LESAR
O  ERÁRIO  E  DO  PREJUÍZO  À  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS  SUFICIENTES.
ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  PROVIMENTO
RECURSAL. 1. "Entende essa Corte que o crime do art. 89
da Lei n.º 8.666/1993 não é de mera conduta, cumprindo ao
parquet  imputar  não  apenas  a  contratação  indevida,  mas
também  o  dolo  específico  do  agente  de  causar  dano  à
Administração  Pública,  bem como  o  efetivo  prejuízo  ao
erário,  o  que  não  ocorreu  na  espécie."  (STJ,  HC
339.303/PI,  DJe  23/08/2016).”  2.  Apelo  provido,  para
absolver a ré/apelante. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00023109820138150981,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES.  JOÁS DE BRITO
PEREIRA FILHO , j. em 11-10-2016)

No  caso  dos  autos,  verifica-se  que  não  houve,  demonstração
qualquer, de prejuízo aos cofres públicos decorrente da conduta imputada ao Réu, não
se configurando,  portanto,  o  delito  do art.  89 da Lei  de  Licitações,  nos  termos do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça antes delineado.

Pelo acima explanado, a absolvição quanto ao crime previsto no
art. 89 da Lei n° 8.666/93, é medida que se impõe.

É o meu voto.
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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador Carlos Martins
Beltrão Filho, dele participando, além de mim Relator, o Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos (1º vogal) e Arnóbio Alves Teodósio (2º vogal). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Sagres
Macedo Vieira, 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 17
(dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 23 de abril de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
Relator
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