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Processo nº : 86-54.2013.8.10.0086
Autor : Ministério Público Estadual
Réu : João Menezes de Sousa

SENTENÇA

Trata-se de Ação Penal que move o Ministério Público em face
João  Menezes  de  Sousa,  devidamente  qualificado  nos  autos,  pela  conduta
tipificada no art. 89, “caput” da Lei 8.666/93 c/c art. 71 do Código Penal.

Relata a denúncia que o acusado, então Prefeito Municipal de
Arame, teve suas contas de gestão relativas ao exercício de 2006 reprovadas pelo
Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Maranhão,  em  virtude  de  inúmeras
irregularidades  apontadas  no  Relatório  de  Informação  Técnica  nº  251/2007
UTCOG-NACOG,  o  item  4.9.6  e  reprovação  nas  contas  de  gestão  do  Fundo
Municipal  de  Saúde  indicando-se  no  Relatório  de  Informação  Técnica  nº
252/2007 UTCOG-NACOG, no item 3.5.6. Ressalta que as duas reprovações de
contas se deram por ausência de procedimento licitatório.

Notificado  em  fls.  512-v,  o  acusado  apresentou  resposta
escrita em fls. 516/549 e Procuradoria Geral de Justiça se manifestou sobre a
resposta escrita em fls. 863/864.

A denúncia de fl. 03/08, foi recebida em 26 de julho de 2011
(fl. 868/875). O réu foi citado (fl. 885-v) e realizado o interrogatório do acusado
em fls. 887/889 dos autos. O acusado apresentou defesa prévia em fls. 893/924.

 Realizada audiência de instrução e julgamento em fls.933.

Alegações  finais  da  acusação  apresentadas  à  fls.  949/957,
pugnando pela condenação nos termos da denúncia; por seu turno a defesa, às
fls. 978/988.

É o breve relatório. Decido.

 A preliminar de denúncia genérica já foi afastada por ocasião
do recebimento da denúncia. Deste modo passo ao mérito.

Analisando  os  elementos  probatórios  carreados  nos  autos,
vejo que se impõe a condenação do acusado nos termos da denúncia. Senão,
vejamos.

Quanto  ao  delito  previsto  no  art.  89 da  Lei  8.666/89,  que
tipifica a dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em
lei,  ou  a  não  observância  das  formalidades  pertinentes  à  dispensa  ou  à
inexigibilidade, haverá o crime tanto na hipótese em que a licitação é dispensada
mesmo sem lei autorizando ou determinando a dispensa, como na situação em
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que  a  lei  até  autoriza  ou  determina,  mas  o  administrador  não  observa  os
requisitos formais para tanto. Passo a analisar a sua materialidade.

O denunciado quando exercia a chefia do Poder Executivo de
Arame infringiu a Lei 8666/93, ao deixar de realizar procedimentos licitatórios,
consoante o Relatório de Informação Técnica de nº 251/2007 UTCOG-NACOG,
referente  a  analise  das  contas  de  gestão  do  exercício  financeiro  de  2006,
destacando-se  o  item  4.9.6,  no  qual  são  listadas  despesas  realizadas  sem
processo licitatório.

O acusado também na qualidade de gestor público municipal
realizou despesas sem procedimento licitatório no exercício financeiro de 2006 do
Fundo  Municipal  de  Saúde,  novamente  infringindo  a  Lei  8666/93,  vez  que
ausente procedimento licitatório, conforme o Relatório de Informação Técnica nº
252/2007 UTCOG-NACOG, no item 3.5.6.

O tipo penal acima descrito por duas vezes não exige para a
sua consumação a ocorrência de dano à Administração Pública. Não é o caso,
portanto, de crime material. A respeito, observa o penalista Paulo José da Costa
Júnior: "O crime é de perigo abstrato. Para aperfeiçoar-se, não se faz necessário
que a Administração Pública venha a padecer algum prejuízo concreto. Se este
advier, sobrevirá a sanção civil prevista no art. 25, § 2º" (Comentários aos arts.
89 a 99 da Lei n. 8.666, de 21-6-1993 - 2. ed. - São Paulo : Saraiva, 2004, p. 20).
Nem  poderia  ser  de  forma  distinta,  dado  que  o  crime  de  dispensa  ilegal  de
licitação objetiva tutelar, especialmente, a moralidade administrativa, razão pela
qual  sua configuração dispensa a prova de dano patrimonial à Administração
Pública. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL.
ART. 89, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93. TRANCAMENTO. ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO PENAL QUE SE ESGOTA NO DOLO. CRIME
QUE  SE  PERFAZ  INDEPENDENTEMENTE  DA  VERIFICAÇÃO  DE
QUALQUER RESULTADO NATURALÍSTICO.(...) III - Ainda, o crime se
perfaz,  com  a  mera  dispensa  ou  afirmação  de  que  a  licitação  é
inexigível,  fora  das  hipóteses  previstas  em  lei,  tendo  o  agente
consciência  dessa  circunstância.  Isto  é,  não  se  exige  qualquer
resultado naturalístico para a sua consumação (efetivo prejuízo para
o  erário,  por  exemplo)  (Precedente).Ordem  denegada.(HC  nº
94.720/PE, 5ª Turma, rel. Min. Félix Fischer, DJe, ed. 18-08-2008)

CRIMINAL. RESP. EX-PREFEITO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO
ART.  89,  DA  LEI  N.º  8.666/93.  ABSOLVIÇÃO  EM  GRAU  DE
RECURSO, POR AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO.
CRIME DE MERA CONDUTA. INEXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
OU  COMPROVAÇÃO  DE  PREJUÍZO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO. I. O tipo penal previsto no art. 89 da Lei n.º 8.666/93
cuida de crime de mera conduta e sua caracterização independe da
existência  de  dolo  específico  ou  efetiva  lesão  ao  erário,  sendo
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suficiente  a  dispensa  irregular  de  licitação  ou  a  Ou  seja,  resta
comprovada a materialidade delitiva e o resultado danoso, conforme
relatórios do TCE, que atestam que o desrespeito aos procedimentos
licitatórios  trouxeram  prejuízos  ao  erário  municipal  (fls.  20/21  e
257/259).

No que tange à autoria, frise-se inicialmente que o delito de
dispensa de licitação previsto no art.  89 da Lei 8.666/93 caracteriza-se como
"delito de infração dever", segundo denominação empregada por ROXIN, que para
a  doutrina  tradicional  denomina-se  crime  especial.  De  acordo  com a  tese  do
penalista alemão, o crucial é o descumprimento do dever legal de agir. Ou seja, o
que  fundamenta  a  autoria  em  tal  categoria  de  delitos  é  a  quebra  do  dever
específico estipulado pelo legislador. 

No  caso,  sendo  o  acusado  Prefeito  Municipal  à  época  dos
fatos, cristalina é sua responsabilidade penal, que se perfectibilizou quando não
observou a legislação pertinente, ao determinar a aquisição de bens e serviços
sem licitação. Assim, também restam comprovadas a autoria e materialidade do
crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93.

Considerando os fatos narrados na denúncia, entendo que
o concurso material de delitos seja o mais adequado para o presente caso
vez  que  o  acusado  celebrou  contratos  com  empreses  distintas,  em
momentos  distintos  e  para  consecução  de  fins  diversos.  Não  verifico
nenhum liame entre seus atos, mais sim, desígnios autônomos deliberados e
consciente de cometer dois crimes previstos no art. 89 da Lei 8.666/93, a
saber:  o  primeiro  como  ato  de  gestão  no  exercício  financeiro  de  2006,
demonstrado  no  Relatório  de  Informação  Técnica  nº  251/2007  UTCOG-
NACOG, no item 4.9.6 e segundo como ato gestão do Fundo Municipal de
Saúde indicando no Relatório de Informação Técnica nº 252/2007 UTCOG-
NACOG, no item 3.5.6. 

Forte  nessas  razões,  acolho  o  pleito  ministerial, e  JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA, para condenar o réu
João Menezes de Sousa como incurso nas sanções previstas no art. 89 da Lei
8.666/93, com a consequente perda da função pública (art. 92, I, CP), sem
prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público, por duas
vezes.

Passo agora a DOSIMETRIA DA PENA, nos termos do art. 59 e
68, ambos do Código Penal quanto à primeira imputação.

Atendendo  aos  ditames do  art.  59,  do  CP considero  que a
culpabilidade é normal a espécie, nada tendo a se valorar; observo que o réu não
possui  maus  antecedentes;  nada  a  se  valorar  quanto  à  conduta  social;  a
personalidade do agente não tem como ser  valorada,  pois  não foi  aferida por
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profissional da saúde; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
foram normais  à  espécie. Não  há  cogitar  na  hipótese  em comportamento  da
vítima, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de detenção e
multa de 10 (dez) dias multa. 

Não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não existem causas de diminuição nem de aumento de pena,
razão pela qual o réu fica definitivamente condenado a pena de 03 (três) anos de
detenção e 10 (dez) dias multa. 

Não havendo elementos para avaliar a situação financeira do
réu, fixo, o valor do dia-multa em 02 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo da
conduta (12/2004), corrigidos monetariamente.

Fica, então, o réu definitivamente condenado a pena de 03
(três)  anos  de  detenção  e  10  (dez)  dias  multa,  mantendo-se  o  valor
anteriormente fixado. 

Passo agora a DOSIMETRIA DA PENA, nos termos do art. 59 e
68, ambos do Código Penal quanto à segunda imputação.

Atendendo  aos  ditames do  art.  59,  do  CP considero  que a
culpabilidade é normal a espécie, nada tendo a se valorar; observo que o réu não
possui  maus  antecedentes;  nada  a  se  valorar  quanto  à  conduta  social;  a
personalidade do agente não tem como ser  valorada,  pois  não foi  aferida por
profissional da saúde; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
foram normais  à  espécie. Não  há  cogitar  na  hipótese  em comportamento  da
vítima, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de detenção e
multa de 10 (dez) dias multa. 

Não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não existem causas de diminuição nem de aumento de pena,
razão pela qual o réu fica definitivamente condenado a pena de 03 (três) anos de
detenção e 10 (dez) dias multa. 

Não havendo elementos para avaliar a situação financeira do
réu, fixo, o valor do dia-multa em 02 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo da
conduta (12/2004), corrigidos monetariamente.

Fica, então, o réu definitivamente condenado a pena de 03
(três)  anos  de  detenção  e  10  (dez)  dias  multa,  mantendo-se  o  valor
anteriormente fixado.

Considerando o concurso material de crimes, promovo a
unificação  de  penas  para  tornar  a  pena  definitiva  de  06  (seis)  anos  de
detenção e 20 (vinte) dias multa.
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Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do CP, o réu deverá
iniciar  o  cumprimento  da  pena  privativa  de  liberdade  aplicada  em  regime
semiaberto. 

Incabível  a  substituição da  pena  privativa  de  liberdade por
restritiva de direitos, tendo em vista que não preenchidos os requisitos do art. 44,
do Código Penal.

Quanto à fixação de valor mínimo para a reparação dos danos
causados  pela  infração  penal  (art.  387,  IV,  CPP  –  redação  dada  pela  Lei  nº
11.719/08), recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que só poderá o magistrado fixar valor para reparação civil  mínima se houver
pedido  expresso  formulado  na  denúncia,  haja  vista  a  necessidade  de  se
oportunizar aos acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa durante
a instrução1.  In casu, considerando a inexistência do pedido na denúncia, deixo
de fixá-lo.

Após o trânsito em julgado desta decisão, lancem-lhe o nome
do réu no rol dos culpados, cumpra-se no que for e oficie-se ao Egrégio Regional
Eleitoral comunicando que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos
suspensos, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Possibilito que ao réu que recorra em liberdade, uma vez que
não se encontram presentes os motivos que autorizam a decretação da custódia
preventiva. 

Sem  condenação  em  custas  processuais  tendo  em  vista  a
isenção legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com  o  trânsito  em  julgado  desta  decisão  dê-se  baixa  em
nossos registros, façam-se os devidos registros e comunicações necessárias.

Arame, 23 de março de 2017.

Selecina Henrique Locatelli
Juíza de Direito Titular da Comarca de Arame

1 STJ. REsp 1248490/RS. 5ª Turma. Rel. Laurita Vaz. DJe 21/05/2012; STJ. REsp 1206635/RS.
5ª Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 09/10/2012.
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