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PROCESSUAL  PENAL.  PRELIMINAR  ARGUIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.  Art.  1º,  XIV,  do  DL
201/67.  Pena  em  concreto.  Art.  109,  V,  do  CP.
Prescrição retroativa  latente.  Ocorrência.  Extinção  da
punibilidade. 

- Mister é a extinção da punibilidade do agente pela
ocorrência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva,  na
modalidade retroativa, uma vez que, de acordo com a
pena fixada (1 ano de detenção), o lapso prescricional
é de 4 anos,  nos  termos do art.  109,  V,  do Código
Penal,  prazo  este  transcorrido  entre  os  marcos
interruptivos referentes ao recebimento da denúncia e
a prolação da sentença condenatória.

APELAÇÃO CRIMINAL. Concorrer para a dispensa de
licitação fora das hipóteses previstas em lei. Art. 89 da
Lei  8.666/03.  Preliminar  de  inépcia  da  denúncia.
Rejeição.  Autoria  e  materialidade  devidamente
comprovadas.  Dolo  específico  e  prejuízo  ao  erário
evidenciados.  Manutenção  da  condenação.
Condenação.



- Não é inepta a exordial acusatória que cumpriu todos
os  requisitos  previstos  no  art.  41  do  Código  de
Processo Penal, sem que a peça incorresse em qualquer
violação  do  que  disposto  no  art.  395  do  mesmo
diploma  legal.  Ademais,  conforme  entendimento  das
Cortes Superiores, a materialidade de delitos praticados
contra a Administração pode ser demonstrada por meio
de  procedimentos  administrativos  realizados  pelos
órgãos  estatais  de  controle,  tais  como o Tribunal  de
Contas Estadual, incumbido pela legislação vigente do
exercício específico de tal mister, bem como, através
de  procedimentos  administrativos  instaurados  pelo
órgão ministerial.

-  In casu, a autoria restou evidenciada pela confissão
do  réu  e  a  materialidade  delitiva  demonstrada  nos
autos pela farta prova documental coligida ao longo da
instrução  processual,  a  destacar  o  procedimento
administrativo nº 008/2007 instaurado pelo Ministério
Público com base no Parecer do Tribunal de Contas do
Estado nº 1138/2006 e Parecer PPL-TC nº 187/2006,
que  analisou  o  exercício  financeiro  da  Prefeitura  de
Pedra Lavrada no ano de 2004 e desaprovou as contas,
além da Resolução nº 02/2007 da Câmara Municipal
que  dispôs  sobre  a  rejeição  das  contas  relativa  ao
exercício financeiro de 2004.

-  Lado  outro,  nos  termos  da  jurisprudência
predominante  nesta  Corte  e  nas  Cortes  Superiores,
para a configuração do delito previsto no art. 89 da Lei
8.666/93, imprescindível a presença do especial fim de
agir, consistente na vontade de causar dano ao erário,
e da demonstração do efetivo prejuízo, o que restou
evidente nos autos. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, ACOLHER  A  PRELIMINAR ARGUIDA
PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA  DECLARAR  EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO APELANTE, pela ocorrência da prescrição
retroativa, no tocante aos crimes do art. 1º, inc. XIV, do Decreto-Lei
201/67;  REJEITAR a preliminar  de inépcia da denúncia e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, mantendo a condenação
referente ao crime do art. 89 da Lei nº 8666/93, em harmonia com o
parecer ministerial.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fl.  880)  interposta por
Sebastião de Vasconcelos Porto contra a sentença de fls. 869/876, que julgou
procedente a denúncia e o condenou nas penas do art. 1º, inciso XIV (duas
vezes), do Decreto-Lei 201/67, c/c art. 71 do CP, e nas sanções do art. 89 da
Lei 8.666/1993, c/c o art. 69 do CP.

Segundo a peça acusatória inicial, no exercício financeiro do
ano de 2004, o réu, na qualidade de Prefeito Municipal de Pedra Lavrada, teria
feito repasses do duodécimo a menor ao poder Legislativo Municipal ofendendo
o art. 29-A, §2º, inc. III, da CF/88; inobservou o percentual mínimo legal para
aplicação dos recursos do FUNDEF com a remuneração dos profissionais do
magistério,  violando a exigência do art. 7º da Lei  nº 9424/96; bem como,
efetuou despesas com obras públicas, aquisição de medicamentos e transporte
de estudantes, sem o precedente processo licitatório, num gasto total de R$
292.555,25 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco
reais,  e  vinte  e  cinco  centavos),  equivalente  a  5%  (cinco  por  cento)  da
despesa orçamentária do referido Município.

A denúncia foi recebida em 09/02/2009 (fl. 680). 

Em suas razões recursais de fls. 897/903, o apelante alega,
preliminarmente, inépcia da denúncia, tendo em vista que não apontou prova
da materialidade. No mérito, aduz, em suma, ausência de dolo a configurar os
delitos, eis que desconhecia que aplicava percentuais inferiores ao exigido em
lei quanto ao dispêndio de verbas do FUNDEF e ao repasse do duodécimo à
Câmara Municipal, e que referidas “falhas” contábeis decorreram do cômputo
inadequado  feito  pelos  profissionais  que  assessoravam  a  Prefeitura;  bem
como,  diz  que realizou processos  de dispensa de licitação considerando os
valores dos contratos, que individualmente não superavam o limite que obriga
o processo licitatório. 

Contrarrazões do Ministério Público ao apelo pugnando pelo
seu desprovimento, às fls. 905/913.

A Procuradoria de Justiça, através de parecer do Dr. Álvaro
Gadelha  Campos,  Procurador  de  Justiça,  opinou  pelo  reconhecimento  da
prescrição  da  pretensão  punitiva  na  modalidade  retroativa  em relação  aos
crimes do art. 1º, XIV, do DL 201/67, e, no mérito, pelo não provimento do
recurso apelatório (fls. 919/921).

É o relatório. 

Na forma do art. 240, do RITJ/PB, foram remetidas cópias
deste relatório a todos os membros do Tribunal.



VOTO:  Exmo.  Sr.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos da espécie.

PRELIMINARMENTE

A  Procuradoria  de  Justiça,  através  do  parecer  de  fls.
919/921, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa em relação aos crimes do art. 1º, XIV, do DL 201/67.

Assiste-lhe razão.

O apelante foi condenado pelo delito do art. 1º, XIV, do DL
201/67, duas vezes, a pena de 01 (um) ano de detenção cada delito.

Pois bem. A prescrição retroativa regula-se pela pena
aplicada em concreto, desde que, claro, tenha havido o trânsito em julgado
para a acusação – fato que ocorreu no presente processo. Desse modo, se ao
acusado foi imposta pena de 01 (um) ano de detenção, a prescrição ocorrerá
em 04 anos, conforme dispõe a redação do art. 109, V, do CP.

Na hipótese presente, conforme se extrai do despacho de fl.
680  do caderno processual, a denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de
2009, prosseguindo o processo, sem a ocorrência de qualquer causa
suspensiva ou interruptiva da prescrição, até a publicação da sentença
condenatória, fato ocorrido em 29 de agosto de 2014 (fl. 876-verso).

Tem-se, portanto, que se passaram mais de 05 (cinco) anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
período superior aos 04 anos de prazo prescricional da pretensão punitiva do
Estado para o delito a que o réu foi condenado. 

Assim é a jurisprudência:

AGRAVOS  REGIMENTAIS  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.
LESÃO CORPORAL  GRAVE.  DOSIMETRIA.  REFORMATIO  IN
PEJUS.  OCORRÊNCIA.  NEGATIVAÇÃO  DE  CIRCUNSTÂNCIA
CONSIDERADA  FAVORÁVEL  PELO  JUIZ  SINGULAR.
UTILIZAÇÃO  DE  FUNDAMENTOS  INÉDITOS.  RECURSO
EXCLUSIVO  DA  VÍTIMA.  PRECEDENTES.  AGRAVO
ACUSATÓRIO  IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Há que se falar em ofensa ao princípio do non reformatio
in pejus, quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal
de  origem,  utilizando-se  de  fundamentos  novos,  macula
circunstância não negativada pelo juiz singular, mesmo que
a pena definitiva não tenha sido majorada.



2. No caso, efetivamente, verifica-se a ocorrência da
prescrição  da  pretensão  punitiva,  na  modalidade
retroativa, uma vez que, de acordo com a pena fixada
nesta Corte (1 ano e 6 meses), o lapso prescricional é
de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal,
prazo este transcorrido entre os marcos interruptivos
referentes ao recebimento da denúncia e a prolação
da sentença condenatória.
3.  Agravo  regimental  do  Ministério  Público  Federal
improvido.  Agravo regimental  de Adriano Gomes de Deus
provido  para  reconhecer  a  prescrição  e  extinguir  a
punibilidade do agravante, com fundamento nos arts. 107,
IV, e 109, V, do Código Penal.
(STJ,  AgRg  no  REsp  1677987/PA,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
05/10/2017, DJe 13/10/2017)
 

Desse modo, é imperiosa a declaração da extinção da
punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, no tocante
aos crimes do art. 1º, inc. XIV, do Decreto-Lei 201/67, restando prejudicados
os argumentos defensivos referentes a este delito.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA 

Em suas razões recursais,  o  apelante  alegou,
preliminarmente, inépcia da denúncia, tendo em vista que não apontou prova
da  materialidade,  eis  que  é  defeso  ao  Judiciário  utilizar-se  de  acórdão  do
Tribunal  de  Contas  estadual,  que  não  possui  poder  judicante,  como prova
material.

Primeiramente,  não  pode  ser  acoimada  de  inepta  a
denúncia formulada em estrita obediência aos requisitos previstos no artigo 41
do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas
atribuídas  ao  acusado  na  qualidade  de  ex-gestor  do  Município  de  Pedra
Lavrada, circunstâncias que permitiram-lhe o exercício da ampla defesa no seio
da persecução penal e na qual foi devidamente observado o devido processo
legal.

Ademais, conforme entendimento das Cortes Superiores, a
materialidade  de  delitos  praticados  contra  a  Administração  pode  ser
demonstrada  por  meio  de  procedimentos  administrativos  realizados  pelos
órgãos  estatais  de  controle,  tais  como  o  Tribunal  de  Contas  Estadual,
incumbido pela legislação vigente do exercício específico de tal mister, bem
como,  através  de  procedimentos  administrativos  instaurados  pelo  órgão
ministerial.

Nesse norte:



PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.  FRAUDE  À  LICITAÇÃO.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.  FATOS  ADEQUADAMENTE  DESCRITOS.
DENÚNCIA  GERAL.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA
PROVA  DA  MATERIALIDADE.  RECURSO  ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
I - O recorrente foi denunciado pela suposta prática da conduta
tipificada  no  art.  90,  da  Lei  n.  8.666/93  e  pretende  o
trancamento da ação penal.
II  -  A  exordial  acusatória  cumpriu  todos  os  requisitos
previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, sem que
a peça incorresse em qualquer violação do que disposto no
art. 395, do mesmo diploma legal.
III  -  Ainda,  é geral,  e não genérica,  a denúncia que atribui  a
mesma  conduta  a  todos  os  denunciados,  desde  que  seja
impossível  a  delimitação  dos atos  praticados  pelos  envolvidos,
isoladamente,  e  haja  indícios  de  acordo  de  vontades  para  o
mesmo fim (STF: Inq 2.688, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Min.
Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2015; STJ: RHC 36.651/RJ, Quinta
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 25/11/2013).
IV - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem
como desta eg. Corte, há muito já se firmaram no sentido de que
o  trancamento  da  ação  penal  por  meio  do  habeas  corpus  é
medida  excepcional,  que  somente  deve  ser  adotada  quando
houver  inequívoca  comprovação  da atipicidade da  conduta,  da
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de
indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
(Precedentes).
V - Não emerge dos autos a ausência de vinculação do recorrente
com os fatos descritos na exordial acusatória. Sua atuação como
empresário, ou seja, desinvestido de função pública, não impede,
por  si  só,  que  haja  o  conluio  com  servidor  para  frustrar  ou
fraudar o caráter competitivo de procedimento licitatório, razão
pela qual é prematuro o abreviamento da ação penal, revelando-
se imprescindível, in casu, a produção de provas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
VI -  Igualmente não procedem as alegativas referentes à
ausência de documentos a informar a exordial acusatória,
a caracterizar a ausência de materialidade, uma vez que o
relatório de fiscalização produzido pelo Tribunal de Contas
da  União,  é  documento  hábil  a  supedanear  a  acusação
formulada na denúncia, conferindo a ela o embasamento
necessário  para  a  apuração  do  crime  que  imputa
(Precedente).
Recurso ordinário desprovido.
(STJ,  RHC  55.873/MS,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  18/06/2015,  DJe
03/08/2015)

“Com efeito, esta Corte assentou entendimento de que, em tese,
são  válidos  os  atos  investigatórios  realizados  pelo  Ministério
Público, cabendo-lhe ainda requisitar informações e documentos,



a  fim  de  instruir  os  seus  procedimentos  administrativos,  com
vistas ao oferecimento da denúncia”. (STJ, ementa parcial do
HC  292.858/ES,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe
26/11/2015)

PRELIMINAR inépcia da denúncia presença dos requisitos
legais possibilitando a ampla defesa rejeitada. PRELIMINAR
cerceamento  de  defesa  realização  de  nova  perícia  contábil
desnecessidade, ante a prova documental juntada aos autos, já
submetida  a  análise  contábil  pedido  de  produção  de  prova,
ademais,  não  aduzido  no  momento  oportuno  que  é  a  defesa
preliminar  rejeitada.  CRIME  DE  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO
prova  documental  e  relatório  do  Tribunal  de  Contas
confirmando a ausência de certames, ratificado pela prova
oral,  que confirma a não realização das licitações ou do
procedimento  de  dispensa  da  mesma  materialidade  e
autoria comprovada. PENA fixada a base em metade acima do
mínimo legal pelos maus antecedentes redução do aumento a 1/6
afastado o aumento da agravante do art. 61, II, g, do CP por ser
circunstância  elementar  do  tipo  penal  mantido  o  não
reconhecimento da confissão, posto que incompleta. CONCURSO
DE  CRIMES  continuidade  aumento  na  fração  máxima  em
decorrência do número de certames não efetuados manutenção.
CRIME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO prescrição retroativa, pela
pena in concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação
da sentença, considerado cada crime individualmente extinção da
punibilidade.  (TJSP,  Relator(a):  Lauro  Mens  de  Mello,
Comarca:  Sertãozinho,  Órgão  julgador:  8ª  Câmara  de
Direito Criminal, Data do julgamento: 19/03/2015, Data de
publicação: 24/03/2015)

Cumpre esclarecer ainda, que a ação penal independe da
conclusão do Tribunal de Contas, mesmo que esse órgão aprovasse as contas
do ente administrativo.

Nesse sentido, preleciona Nucci:

“...  Todavia,  resta  consolidado nesta  Corte Superior  e no
Pretório Excelso o entendimento de que o fato de o Tribunal
de  Contas  eventualmente  aprovar  as  contas  a  ele
submetidas,  não  obsta,  em  princípio,  diante  da  alegada
incompetência entre as instâncias administrativa e penal, a
persecução criminal promovida pelo Ministério Público, bem
como  a  correspondente  responsabilização  dos  agentes
envolvidos em delitos de malversação de dinheiros públicos.
Precedentes  do  STJ  e  STF.  (...)” (Leis  penais  e
processuais comentadas – 5ª ed. rev. atual. e ampl. -
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pág.
898).

Assim, rejeito a preliminar.



MÉRITO

Reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao crime do
art. 1º, inc. XIV, do DL 201/67, resta a análise do mérito recursal somente no
tocante ao crime do art. 89 da Lei nº 8666/93.

Segundo consta nos autos, o réu Sebastião de Vasconcelos
Porto,  na  qualidade  de  Prefeito  de  Pedra  Lavrada,  durante  o  exercício
financeiro de 2004, teria efetuado despesas com obras públicas, aquisição de
medicamentos e transporte de estudantes, equivalentes ao valor total de R$
292.555,25 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco
reais e vinte e cinco centavos), sem realizar o devido processo licitatório, pelo
que restou condenado a uma pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de
detenção  e  20  (vinte)  dias-multa,  incurso  no  crime  de  dispensa  ilegal  de
licitação (art. 89 da Lei nº 8666/93).

Pois bem. No caso vertente, a  defesa  suplica pela
absolvição, em síntese, sob o fundamento  de ausência de dolo em suas
condutas  e  também  pelo  fato  de  que  realizou  processos  de  dispensa  de
licitação  considerando  os  valores  dos  contratos,  que  individualmente  não
superavam o limite que obriga o processo licitatório. 

Ressalte-se, de início, que, na hipótese, os elementos fático-
probatórios, coligidos ao longo da instrução processual, em especial a prova
documental existente, não deixam dúvidas  quanto à veracidade da prática
delituosa narrada na peça inicial acusatória. 

A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos pela
farta prova documental coligida ao longo da instrução processual, a destacar o
procedimento administrativo nº 008/2007 instaurado pelo Ministério  Público
com base no Parecer do Tribunal de Contas do Estado nº 1138/2006 e Parecer
PPL-TC nº 187/2006, que analisou o exercício financeiro da Prefeitura de Pedra
Lavrada  no  ano  de  2004  e  desaprovou  as  contas  (fl.  39),  Resolução  nº
02/2007 da Câmara Municipal de Pedra Lavrada que dispôs sobre a rejeição
das contas relativa ao exercício financeiro de 2004 (fl. 790).

Já no tocante à autoria delitiva, o réu Sebastião Vasconcelos
Porto, interrogado (fl.  718 e mídia de fl.  826) confessou a contratação dos
referidos serviços com dispensa de licitação sob a justificativa de que foram
falhas contábeis do contador que prestava serviço ao Município.

Não obstante a comprovação da autoria e da materialidade,
a defesa alega que, para a configuração do ilícito previsto no art. 89 da Lei de
Licitações, far-se-á necessária a demonstração do animus em lesar o erário, ou
seja, o dolo. 

A  propósito,  vejamos  o  que  diz  o  art.  89  da  Lei  de
Licitações:



“Art.  89.  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.
Parágrafo único.  Na mesma pena incorre aquele que,
tendo  comprovadamente  concorrido  para  a
consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa
ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o
Poder Público. “

Por outro lado, essa exigência é constitucional, prevista no
artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal,  que impõe a observância de
procedimento  licitatório  para  toda  contratação  de  prestadores  de  serviços,
obras, compra e alienações pela Administração, bem como, está prevista em
lei especial, no art. 2º, caput, da Lei 8.666/93, salvo nos casos de dispensa ou
inexigibilidade aí dispostos.

Assim, para a configuração do crime narrado na denúncia
necessária a presença da vontade livre e consciente dirigida à dispensa e não
exigência de licitação, ou inobservância das formalidades exigidas para a sua
realização, ou seja, exige-se o dolo específico, como verificado no caso em
apreço.

Vejamos.

Quanto  à  realização  de  serviços  de  obras  públicas  sem
licitação no valor de R$ 13.410,79, às compras de medicamentos no importe
de 78.339,56 e à locação de veículos para transporte de estudantes no total
de R$ 200.804,90, há provas robustas da conduta ilícita praticada pelo réu, já
que  demonstram dispêndios  constantes,  que  fazem parte  do  dia  a  dia  da
administração  pública  do  município,  não  sendo  crível  a  não  realização  do
procedimento licitatório. 

Observa-se que tais  práticas  acima mencionadas  revelam
necessidades  ordinárias  que  não  justificariam  a  realização  de  compras  ou
contratações isoladas, principalmente no tocante ao transporte de estudantes,
em que ficou constatado  um montante  muito  maior  do  que o  indicado na
Tomada de Preço nº 001/2004 do Município, conforme observado no relatório
do Tribunal de Contas à fl. 29, que aponta um a um os gastos por fornecedor,
e que, por lógica, é um serviço com prestação contínua durante todo o ano. 

Do exame do art. 24 da Lei 8666/93 é possível inferir que o
caso ora narrado não se enquadra nas hipóteses de dispensa de licitação, já
que  os  bens  e  serviços  adquiridos  e  contratados  tratam-se  de  despesas
ordinárias, contínuas, que fazem parte do dia a dia da Administração Pública.

Analisando  as  provas  carreadas  aos  autos,  entendo
sobejamente demonstrado o prejuízo ao erário, pois o gestor, ao não realizar



as licitações, deixou de contratar a melhor proposta, submetendo as contas do
município aos preços impostos unilateralmente pelos fornecedores. Portanto, o
prejuízo é palmar, não podendo, diante dos valores revelados pelo TCE-PB, a
condutada ser enquadrada como mera irregularidade. Ademais, nem sequer
prova o réu que os valores contratados estariam de acordo com os preços
praticados pelo mercado.

É importante pontuar que o próprio acusado em sua defesa
perante o Tribunal de Contas e em seu interrogatório prestado em juízo (fls.
826)  admitiu  a  não  realização  do  processo  licitatório,  alegando  questões
operacionais, devido a  falhas contábeis do contador que prestava serviço ao
Município.

Há que se destacar que resta evidenciado efetivo prejuízo
experimentado pelo erário e pela sociedade,  uma vez que os altos valores
despendidos  por  um Município  pequeno,  como é o  de Pedra Lavrada,  sem
prévia realização do procedimento de licitação, causa, sim, danos concretos e
comprometem as finanças do Município.

Além  disso,  é  possível  constatar  lesão  a  outros  bens
jurídicos  tutelados  pelo  tipo  penal,  como  os  princípios  da  legalidade,
impessoalidade e moralidade.

Acerca  do  tema,  destaco  a  posição  da  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAIXA  DE  PANDORA.  PENAL.  CRIME  DE  LICITAÇÃO.
DISPENSA  DO  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO  FORA  DAS
HIPÓTESES  PREVISTAS  EM  LEI.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO AO ERÁRIO.
ELEMENTOS APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
NOS  FUNDAMENTOS  DA  CONDENAÇÃO.  AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A instância ordinária, amparada no acervo
de  provas  amealhado  nos  autos,  verificou  elementos
capazes  de  vincular  os  agravantes  à  dispensa  ilegal  de
licitação denunciada. A modificação do julgado, no que se
refere  à  autoria  e  materialidade  delitiva,  dependeria  de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra
barreira no óbice da Súmula 7/STJ.
2.  É  pacífico  hoje  na  jurisprudência  desta  Corte
Superior  e  do  Supremo  Tribunal  Federal  o
entendimento  de  que  a  configuração  do  crime
previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 depende da
presença do dolo específico de causar dano ao erário
e a caracterização do efetivo prejuízo. Precedentes.
3. Embora o Tribunal a quo tenha afirmado, a princípio, que
a  consumação  da  infração  penal  prescinde  de  tais
componentes,  deixou  claro  nos  fundamentos  do  acórdão



recorrido, a partir da análise que fez do conteúdo dos autos,
a  presença  do  elemento  subjetivo  do  tipo  e  do  prejuízo
provocado pela prática do crime da Lei Geral de Licitações.
4. Sem perder de vista o elevado valor da contratação por
dispensa  de  licitação  fundada  em  situação  emergencial
inexistente - R$ 5.999.992,56 (cinco milhões, novecentos e
noventa e nove mil,  novecentos e noventa e dois reais e
cinquenta  e  seis  centavos)  -  o  voto  condutor  do julgado
recorrido,  antes  de  afirmar  a  prescindibilidade  do  dano
efetivo, afirmou, p. ex., a comprovação de que a pesquisa
de preço realizada pela CODEPLAN para justificar a escolha
da LINKNET foi apenas simulada, ou melhor, direcionada à
montagem de uma situação de aparente legalidade, da qual
se  pudesse  supor  o  cuidado  dos  gestores  públicos  na
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração,
quando assim não o era. Além disso, afirmou, ainda, que o
crime  de  licitação,  na  verdade,  instrumentalizou  a  "...  a
vontade dos réus em criarem um mecanismo de desvio de
recursos  públicos  ...",  permitindo,  com isso,  a  conclusão
única  de  que,  de  fato,  a  contratação  direta  realizada
materializou a sangria dos cofres do Distrito Federal.
5.  O  pronunciamento  das  instâncias  ordinárias  acerca  do
especial  fim  de  agir  e  sobre  o  dano  patrimonial  efetivo
advindo  da  conduta  ilícita,  encontra  respaldo  nas  provas
obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido
processo legal e com respeito aos princípios do contraditório
e da ampla defesa. Sob esse prisma, descabida a pretensão
recursal deduzida pela defesa, pois rever a condenação dos
recorrentes  demandaria  o  reexame  de  matéria  fático-
probatória, o que, em sede de recurso especial, repita-se,
constitui  medida  vedada pelo  óbice  da  Súmula  n.  7/STJ.
Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,  AgRg  no  AREsp  263.820/DF,  Rel.  Ministro
REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  QUINTA  TURMA,
julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  DISPENSA  OU
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 89, CAPUT, DA LEI
N.  8.666/1993.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  DOLO
ESPECÍFICO  E  EFETIVO  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.
COMPROVAÇÃO.  PRECEDENTES. SÚMULA  N.  83/STJ.
DECISÃO  MANTIDA.  ALEGAÇÃO  DE  OCORRÊNCIA  DE
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  COTEJO  ANALÍTICO.  VIOLAÇÃO  A
DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA.  COMPETÊNCIA DO STF.  CONCESSÃO DE HABEAS



CORPUS  DE  OFÍCIO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  OU  DE  FLAGRANTE
ILEGALIDADE. 
I - Nos termos da jurisprudência que atualmente predomina
nesta Corte, ressalvado o entendimento do Relator, para a
configuração do delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93,
imprescindível  a  presença  do  especial  fim  de  agir,
consistente  na  vontade  de  causar  dano  ao  erário,  e  da
demonstração do efetivo prejuízo. Precedentes.
II  -  O  dissídio  jurisprudencial  não  foi  devidamente
comprovado nos autos, nos moldes exigidos pela legislação
processual e pelo Regimento Interno desta Colenda Corte,
pois os julgados foram citados sem que houvesse o devido
cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o recorrido.
III - Não compete ao eg. Superior Tribunal de Justiça, em
sede  de  recurso  especial,  o  enfrentamento  de  matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
IV - É descabida a concessão da ordem de habeas corpus,
de  ofício,  como  forma  de  tentar  burlar  a  inadmissão  do
recurso  especial  ou  de  recursos  posteriores,  se  não
demonstrados  o  constrangimento  ilegal  e  a  flagrante
ilegalidade  a  que  esteja  eventualmente  submetido  o
recorrente. V - In casu, ao contrário, restou sobejamente
demonstrado pelas instâncias ordinárias a materialidade e a
autoria do delito, bem como o dolo e a efetiva comprovação
de prejuízo  ao erário  público.  Agravo  interno desprovido.
(STJ,  AgInt  no  AgRg  no  AREsp  800.442/SP,  Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
06/02/2018, DJe 16/02/2018)

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.  1.  Em  razão  da  excepcionalidade  do
trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica
possível  quando  ficar  demonstrado,  de  plano  e  sem
necessidade  de  dilação  probatória,  a  total  ausência  de
indícios  de  autoria  e  prova  da  materialidade  delitiva,  a
atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de
extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de
trancamento  da  persecução  penal  nos  casos  em  que  a
denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41



do  Código  de  Processo  Penal,  o  que  não  impede  a
propositura  de  nova  ação  desde  que  suprida  a
irregularidade.
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 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. 5. De
outro lado, embora a denúncia seja inepta pelos motivos já
expostos não se pode concluir  de plano pela ausência de
justa causa para a ação penal. Embora intente o recorrente
demonstrar,  mediante  tabelas  de  preços,  que  os  valores
praticados nos contratos eram compatíveis com o mercado,
referida análise demanda incursão em fatos e provas, o que
equivale a um julgamento antecipado do mérito, incabível
em habeas corpus.  À luz do mesmo raciocínio,  não cabe
neste mandamus aferir  o vínculo subjetivo eventualmente
existente  entre  Prefeito  e  recorrido,  diante  da
impossibilidade de instrução probatória no habeas corpus.
Diante  disso,  a  continuidade  da  persecução  criminal
deflagrada  por  denúncia  inepta  configura  flagrante
ilegalidade que justifica o provimento do recurso, todavia o
reconhecimento  da  aludida  inépcia  não  impede  que  o
Ministério  Público  ofereça  nova denúncia,  na  hipótese  de
entender,  com base nas investigações, que há elementos
concretos indicativos de dolo específico e de dano ao erário.
6.  Recurso  em habeas  corpus  parcialmente  provido  para
determinar  o  trancamento  da  ação  penal,  em  razão  da
inépcia  da  denúncia,  sem  prejuízo  de  que  o  Ministério
Público  apresente  nova inicial  acusatória  em atendimento
aos  requisitos  do  art.  41  do  Código  de  Processo  Penal,



demonstrando o dolo lesivo específico e efetivo prejuízo ao
erário.  (STJ, RHC 87.389/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
26/09/2017, DJe 06/10/2017)

Nessa linha já se manifestou o TJPB, confira-se: 

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO FORA  DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI OU
MEDIANTE  INOBSERVÂNCIA    DAS     FORMALIDADES
PERTINENTES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO QUE SE DEU COM
O   RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA  PELO  TJPB.  NÃO
OCORRÊNCIA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INQUESTIONÁVEIS. CONDUTA CAUSADORA DE PREJUÍZOS
CONCRETOS   AO  ERÁRIO.  PRESENÇA  DE  DOLO
ESPECÍFICO.    CONDENAÇÃO    QUE    SE    IMPÕE.
DESPROVIMENTO.  
- Ao tempo em que o Tribunal de Justiça recebeu a exordial
acusatória, figurava como o competente para cuidar do feito
criminal.  Assim,  os  seus  atos  decisórios  eram  válidos,
cuidando-se  de  ato  jurídico  perfeito,  irradiando  o  efeito
inscrito no inciso I do art. 117 do Código Penal. Prescrição
retroativa não evidenciada.
- Presente a autoria e materialidade delitiva, não merece
retoques  a sentença  condenatória,  quando  evidencia a
intenção  clara  do  autor  em  frustrar  o  procedimento
licitatório. Prejuízos para edilidade  evidenciados. (TJPB –
ACÓRDÃO  Processo  Nº  00003768520138150341,
Câmara Especializada Criminal,  Relator DES MARCIO
MURILO DA CUNHA RAMOS , j. em 11-02-2016) 

Cabe advertir que o dolo na conduta do réu é patente, em
razão da ação deliberada em contrariedade à lei, com consciência da ilicitude,
uma  vez  que  é  do  conhecimento  do  Gestor  municipal  a  necessidade  da
realização do processo de licitação, inexistindo, nos autos, que tal processo foi
adotado.  

Resta, portanto, cristalino o dolo do réu em sua conduta,
tendo, conscientemente, autorizado as compras de medicamentos no importe
de R$ 78.339,56, a realização de obras públicas no total de R$ 13.410,79 e a
despesa  por  prestação  de  serviços  de  transportes  de  estudantes  de  R$
200.804,90,  com  a  dispensa  de  licitação,  fracionando  as  aquisições  que
deveriam ser realizadas mediante procedimento licitatório. Os fatos apurados
configuram  afronta  aos  princípios  da  isonomia,  legalidade,  moralidade  e



impessoalidade. A lesão patrimonial deriva justamente da desobediência da lei
e dos preceitos básicos dos atos de gestão da coisa pública.

Por  todo  o  exposto,  ACOLHO  A  PRELIMINAR
LEVANTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, pela ocorrência da prescrição retroativa,
no tocante aos crimes do art. 1º, inc. XIV, do Decreto-Lei 201/67; REJEITO a
preliminar  de inépcia da denúncia e, no mérito,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, mantendo a condenação referente ao crime do art. 89
da Lei nº 8666/93.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador) e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, em João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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