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APELAÇÃO CRIMINAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. Art. 89  da  Lei  8.666/93.
Ausência  de  licitação  no  fornecimento  de
combustíveis.  Condenação. Comprovação do dolo
específico  de  lesar  a  administração  pública.
Desnecessidade.  Elemento  subjetivo  culpa.
Jurisprudência do STJ.

-  Segundo  jurisprudência  do  STJ,  para  a
caracterização  do  ato  de  improbidade
administrativa,  previsto  no  art.  10  da  Lei  de
Licitações, não há necessidade da comprovação do
dolo do agente público, sendo suficiente para a sua
configuração o elemento subjetivo da culpa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em desarmonia com o parecer ministerial.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Maria das
Dores Ferreira  (fl. 87) contra a sentença de fls. 83/85, que a  condenou
nas penas do art. 89 da Lei 8.666/93, à reprimenda de 03 (três) anos e
06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial
aberto. Por fim, observou que a ré preencheu todos os requisitos do art.
44  do  CP,  e  substituiu  a  pena  privativa  de  liberdade  por  duas  penas
restritivas de direitos.

Narrou a inicial acusatória de fls. 02/04:

“Infere-se dás peças de informação em anexo que no
exercício financeiro do ano de 2011, Maria das Dores
Ferreira,  na  qualidade  de  Presidente  da  Câmara
Municipal de Caturité, teria dispensado indevidamente
a  realização  de  procedimento  licitatório  que  seria
necessário para aquisição de combustível. 
Em  obediência  aos  ditames  constitucionais,  foram
encaminhadas para análise do Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba as contas da Câmara Municipal de
Caturité/PB, referentes ao exercício financeiro do ano
de  2011,  de  responsabilidade  da  então  Presidente
Maria das Dores Ferreira. 
Depois  de acurada análise,  os  auditores constataram
que a denunciada teria efetuado gastos no valor de R$
15.355,48 (quinze  mil  trezentos  e  cinquenta  e  cinco
reais e quarenta é oito centavos) para a aquisição de
combustíveis junto ao posto Trovão. 
Destaque-se,  que  referidos  gastos  não  foram
precedidos de procedimento licitatório, configurando-se
dispensa indevida de licitação, nos termos do art. 24, II
combinado com o art. 23, II, "a" da Lei n° 8.666/93. 
Desta forma, a denunciada terminou por incidir no tipo
penal descrito no art. 89, da Lei no 8.666/93.”

Denúncia recebida em 30/09/14 à fl. 39.

Finalizada a instrução criminal, às fls. 83/85, foi julgada
procedente a peça acusatória.

Insatisfeita, a ré apelou da sentença (fl. 87), alegando,
em suas razões de fls. 88/92, que não existem provas suficientes para
embasar um decreto condenatório, uma vez que não houve má-fé, pois
não se beneficiou de nenhum valor atribuído, além de argumentar que na
cidade  de  Caturité,  localidade  onde  exercia  o  cargo  de  Presidente  da



Câmara, só existe um posto de combustível para atender as necessidades
dos cidadãos, portanto, a conduta praticada se enquadra no art. 25 da Lei
8.666/93,  ou  seja,  é  inexigível  a  licitação  por  haver  inviabilidade  de
concorrência. Aduz, ainda, que tem uma recomendação do TCE, a qual
retrata que os recursos da administração pública devem preferencialmente
serem gastos no próprio município.

Contrarrazões do Ministério Público ao apelo pugnando
pelo seu desprovimento, às fls. 110/111.

A Procuradoria de Justiça, através de parecer do Dr.
Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, Procurador de Justiça, opinou  pelo
provimento do recurso (fls. 117/124).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
(Relator)

Conheço do apelo, porquanto preenchidos todos os
requisitos intrínsecos e extrínsecos inerentes à espécie recursal. 

Inexistindo preliminares aventadas pelas partes e/ou
nulidades as quais tenha que conhecer de ofício, passo ao exame do
mérito do apelo.

Extrai-se dos autos que a ora apelante, Presidente da
Câmara  Municipal  de  Caturité  há  época  do  fato,  foi  denunciada  pelo
representante ministerial, por ter dispensado, indevidamente, no exercício
de  2011,  a  realização  de  procedimento  licitatório  para  a  aquisição  de
combustível, tendo o Tribunal de Contas deste Estado, constatado gastos
no valor de RS 15.355,48 (quinze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais
e quarenta e oito centavos).

Pois bem, a defesa da apelante centra-se na ausência
de dolo para a dispensa da licitação, alegando a existência de apenas um
posto de gasolina na referida cidade.

Preceitua o art. 89 da Lei de Licitações:

“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.” 

 E Guilherme de Souza Nucci explica:



“Análise  do  núcleo  do  tipo:  dispensar  (prescindir  de
algo,  desobrigar-se  em  relação  a  alguma  coisa)  ou
inexigir (não reclamar ou demandar algo) são condutas
mistas  alternativas,  cujo  objeto  é  a  licitação.  [...]
Portanto,  o  agente  pode,  por  exemplo,  realizar  uma
aquisição  de  bens  para  ente  estatal  prescindindo  da
licitação, quando estiver no contexto preceituado pelo
art. 24 da Lei 8.666/93. Por outro lado, pode realizar a
referida aquisição de bens, sem demandar a licitação,
quando esta for considerada inexigível, nos termos do
art. 25 da Lei 8.666/93. Nota-se, pois, que os verbos
são equivalentes, mas foram inseridos como método de
referência  aos  citados  arts.  24  e  25  desta  Lei.  A
dispensa vincula-se ao art. 24; a inexigência, ao art.
25. No mesmo sentido, está a lição de Marçal Justen
Filho  (Comentários  à  lei  de  licitações  e  contratos
administrativos, p. 629). (HC 153.097-DF, 5.ªT., rel.
Arnaldo Esteves Lima, 15.04.2010, v.u.).

Da análise dos autos, tenho que a sentença não merece
retoques, uma vez que a materialidade e a autoria restaram devidamente
demonstradas, haja vista a efetiva participação da acusada nas práticas
combatidas na ação penal.

In casu, com fulcro no Relatório do Tribunal de Contas
do  Estado  da  Paraíba  –  TCE/PB  (fls.  07/15),  a  ré,  na  qualidade  de
Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Caturité,  realizou  despesas  sem a
antecedência de licitação no valor equivalente a RS 15.355,48 (quinze mil,
trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), para fins
de aquisição de combustível.

É  inquestionável  que  a  dispensa  do  procedimento
licitatório,  sem a observância dos requisitos legais,  configura ato ilícito
eivado  de culpa,  uma vez  que a  Lei  de  Improbidade Administrativa  é
taxativa:

Art.  10.  Constitui  ato  de  improbidade
administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje
perda  patrimonial,  desvio,  apropriação,
malbaratamento  ou  dilapidação  dos  bens  ou
haveres das entidades referidas no art. 1º desta
lei, e notadamente:
 VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou
de processo seletivo para celebração de parcerias
com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente; 



Assim,  para  os  casos  de  dano  ao  erário,  mostra-se
suficiente a ação culposa, não havendo a necessidade do dolo, pois na
condição  de  Chefe  de  Poder  a  qualifica  no  conhecimento  das  regras
pertinentes ao trato da coisa pública.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO
DE  OFÍCIO  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  -  ELEMENTO
SUBJETIVO  DOS  AGENTES  NÃO  COMPROVADO  -
SENTENÇA  CONFIRMADA  NO  DUPLO  GRAU.  
-  Conforme  entendimento  do  STJ  é  obrigatório  o
reexame  necessário  da  sentença  que  concluir  pela
improcedência  da  ação  civil  pública,  por  analogia  ao
art. 19, caput, da Lei 4.717/65 e aplicação subsidiária
do  Código  de  Processo  Civil.  
-  À  luz  da  jurisprudência  dos  tribunais,  nem  toda
ilegalidade  revela  a  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa,  pois  este  último  pressupõe  a
identificação  do  elemento  subjetivo  da  conduta  do
agente  em  violação  à  Lei  n.º  8.429/92.  Para  o
reconhecimento  de  ato  de  improbidade  segundo  a
jurisprudência  do  STJ,  exige-se  a  presença  de
dolo nos casos dos artigos 9º e 11 que coíbem o
enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios
administrativos e do elemento subjetivo mínimo
de culpa nos termos do art.  10 que censura os
atos de improbidade por dano ao erário.
-  Inexistindo  provas  acerca  da  má-fé  do  agente
público,  deve  ser  mantida  a  sentença  que  julgou
improcedente a imputação.”(TJMG -  Apelação Cível
 1.0115.12.001643-7/003,  Relator(a):  Des.(a)
Belizário  de  Lacerda  ,  7ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento  em  24/04/2018,  publicação  da
súmula em 03/05/2018) 

A alegação da recorrente de que não existem provas
suficientes  para  embasar  um decreto  condenatório,  uma  vez  que  não
houve má-fé, pois não se beneficiou de nenhum valor atribuído, além de
argumentar que na cidade de Caturité, localidade onde exercia o cargo de
Presidente da Câmara, só existe um posto de combustível para atender as
necessidades dos cidadãos, não merece prosperar. Vejamos.

A  argumentação  de  existir  apenas  um  posto  de
combustível  na  referida  cidade  não  justifica  a  contratação  por
inexigibilidade  de  licitação,  pois,  em  obediência  ao  princípio  da  livre
concorrência,  tem-se  que  ficar  comprovada  a  vantagem  para  a



administração pública de se contratar determinado serviço ou bem, no
presente  caso,  posto  de  combustível,  observar  preço  e  condições  de
pagamento.

A alegação de que só existe um único fornecedor no
município,  não  implica,  necessariamente,  inviabilidade  de  competição,
pois   neste  caso,  a  Administração  Pública  teria  de  comprovar  a
inviabilidade fática de competição, a vantagem custo-benefício, através de
regular procedimento licitatório.

Ressalto que o procedimento licitatório não se restringe
à circunscrição territorial do Município e a proposta mais vantajosa nem
sempre  é  o  melhor  preço,  por  este  motivo,  a  apelante  não   poderia
dispensar o procedimento licitatório, causando danos ao erário.

Portanto,  entendo  que  há  provas  suficientes  para
condenar a acusada nas iras do art. 89 da Lei nº 8.666/93.

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos, decano no exercício da  Presidência da Câmara Criminal,
dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
desembargador). Ausentes justificadamente os Desembargadores
João Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho”  do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                     RELATOR


