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SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata – se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do

Estado  do  Maranhão,  na  qual  ofereceu  denúncia  em  desfavor  de  MARIA

DONÁRIA  MOURA  RODRIGUES,  ROSANE  RODRIGUES  CADETE,  ERENILDE

PINTO FERREIRA, IRACEMA PINTO DE ABREU, HILQUIAS ARAÚJO CALDAS E

RAIMUNDO NONATO DO VAL FILHO, já qualificados nos autos, imputando –

lhes a suposta  prática  dos crimes previstos no  art.  90 e art.  96, V, da Lei

8.666/93 c/c art. 69 e art. 288 do Código Penal.

A peça acusatória fora oferecida narrando que durante os anos

de  2013  a  2016,  os  denunciados,  em unidade  de  desígnios,  consciência  e

vontade  para  a  prática  delituosa,  sob  o  comando  da  primeira  denunciada,

associaram – se em quadrilha visando ao cometimento de crimes, fraudando

procedimentos licitatórios e apropriando – se de recursos Estaduais recebidos

pelo Município de Serrano/MA, mediante convênios ou repasse com a Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES.
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Afirma  o  Órgão  Acusador  que  “Consta  do  incluso

Procedimento Investigatório  em anexo que, em período incerto no ano

de 2013 à 2016, no município, de Serrano do Maranhão, os denunciados

MARIA  DONÁRIA  MOURA  RODRIGUES,  HILQUIAS  ARAÚJO

CALDAS,  ERENILDE  PINTO  FERREIRA,  ROSANE  RODRIGUES

CADETE,  IRACEMA PINTO DE ABREU e RAIMUNDO NONATO DO

VAL  FILHO,  associaram  com  fim  de  frustarem,  mediante  ajuste  e

combinação,  o  caráter  competitivo  do  procedimento  licitatório

Concorrência n° 008/2014,  cujo objeto é a contratação de empresa

de  engenharia  especializada  para  executar  os  serviços  de   –

recuperação  de  estrada  vicinal  entre  a  sede  e  o  povoado  Pindobal  no

município  de  Serrano  do  Maranhão,  no  valor  de  R$  552.849,00

(quinhentos  e  cinqüenta  e  dois  mil,  oitocentos  e  quarenta  e

nove reais), com o intuito de obter, para a empresa Malta Construções

Lida,  vantagem  decorrente  da  adjudicação  do  objeto  da  licitação.  (..)

Em oitiva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social  –  SEDES

por  intermédio  do  Oficio  n°.288/2017/GAB/GISP/SEDES,  informa:  "  No

caso em tela,  a Prefeitura  de Serrano do Maranhão,  fez  o depósito  da

contrapartida  no  importe  de  RS  11.261,71  (onze  mil,  duzentos   e

sessenta  e  um  reais  e  setenta  e  um  centavos),  ocorrido  na  data

03/07/2014; (..) o órgão  Concedente realizou a transferência referente

a  1º  parcela  prevista  no  importe  de  RS  213.973,06  (duzentos  e  treze

mil,  novecentos  e  setenta  e  três  reais  e  seis  centavos)  (..).  foi

constatada a apresentação da Prestação de contas parcial,  1º parcela,

por  parte  da  Prefeitura  Municipal  de  Serrano  do  Maranhão,  (..)  que,

após  devida  verificação,  se  encontra  com  pendência,  segundo  aduz  a

análise  técnica,  com  as  seguintes  irregularidades  abaixo  elencadas:

ERRO NO PREENCHIMENTO: Regularizar o Relatório da Execução Físico

– Financeira (Na descrição informar a unidade de medida e o percentual

executado  da  obra  devem  coincidir);  AUSÊNCIA  dos  seguintes
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documentos: cópia do comprovante de matrícula junto ao INSS, (CE1),

(..) cópia do memorial descritivo, planilha de custos e cronograma, (..)

recolhimento  do  INSS referente  à  todas  as  notas  fiscais,  (..)  cópia  da

medição,  (..)  cópia  da  publicação  do  termo  de  convênio  em  diário

oficial, (..) não consta o atesto da notas fiscais n°. 04, (..) ausência do

comprovante de pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica –

ART; (..)  Por sua vez, analistas da área contábil  da Assessoria Técnica

da  Procuradoria  Geral  de  Justiça  do  Maranhão,  através  do  Parecer

Técnico  n°.  249/2016  –  AT  onde  constata  –  se  as  seguintes

irregularidades  no processo de licitação  Concorrência  n° 008/2014,

cujo  objeto  é  a  contratação  de  empresa  de  engenharia

especializada  para  executar  os  serviços  de  recuperação  de

estrada vicinal entre a sede e o povoado Pindobal no município

de Serrano do Maranhão, no valor de R$ 563.087,00 (quinhentos

e sessenta e três mil, oitenta e sete reais), sendo R$ 28.154,35

(vinte  e  oito  mil,  cento  e  cinqüenta  e  quatro  reais  e  trinta  e

cinco  centavos)  a  contrapartida  do  município:  1)  ausência  dos

seguintes  documentos:  a) inexistência  de  aviso  de  licitação,  em

desacordo  com  o  art.  21  da  Lei  n°.  8.666/96;  b) inexistência  do

comprovante da publicação em jornal de grande circulação no Estado e

também, se houver,  em jornal de circulação no Município ou na região

onde será realizada em desacordo ao art.  21, III, da Lei n°.  8.666/93;

c) inexistência  de  parecer  jurídico  em desacordo  ao  art  38  da  Lei  n°.

8.666/93;  ausência  de  aviso  de  licitação  documentos  com autorização

para realização do processo licitatório,  em desacordo com o art. 38 da

Lei  n°.  8.666/93;  d) inexistência  de  documento  de  publicação  do

extrato  do  contrato  em desacordo  ao  art.  61  da  Lei  n°.  8.666/93;  e)

ausência  de assinatura da Presidente  da CPL no edital  de licitação  em

desacordo com o art. 40, 5S 1°, da Lei n° 8.666/93;  f) valor do contrato

com a empresa Malta Construções Ltda foi  superior  ao valor constante
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do  Edital  de  licitação,  bem  como,  ao  valor  constante  do  Termo  de

Homologação da licitação,  em desacordo com o. art.  41, caput,  da Lei

n°.  8.666/93;  g)  a  MALTA CONSTRUÇÕES LTDA –  ME, foi  a  única

empresa a apresentar proposta de preço, em desacordo ao previsto no

art.  37  da  Constituição  Federal;  e  2)  fraude  em  licitação  em

direcionamento  a  empresa  MALTA  CONSTRUÇÕES  LTDA  –  ME em

beneficios a agentes públicos e terceiros.  Ora, se o processo licitatório

em referência  tivesse sido realizado de fato,  tais  irregularidades acima

apontadas  deveriam  ser  detectadas  de  plano  pelos  demandados

Erenilde  Pinto  Ferreira,  Rosane  Rodrigues  Cadete  e  Iracema

Pinto de Abreu,  membros da Comissão de Licitação,  pela demandada

Maria Donária Moura Rodrigues, então prefeita, e  Hilquias Araújo

Caldas,  prestador  de  Serviço  de  Consultoria  Técnica  de  Licitações.  É

evidente,  portanto,  que não houve licitação  de fato,  apenas  a  reunião

de  documentos  para  um  ajuste  com  o  demandado  RAIMUNDO

NONATO DO VAL  FILHO com finalidade  de  contratação  da  empresa

MALTA  CONSTRUÇÕES  LTDA  –  ME,  de  propriedade  deste  último

demandado. Ademais, a denunciada Maria Donária Moura Rodrigues

O processo de licitação acima mencionado, portanto, foi "montado" por

todos  os  demandados  em  conjunto,  alguns  por  ação,  outros  por

omissão, fatos esses confirmados pela denunciada  Rosane Rodrigues

Cadete nos  autos  do  Processo  n°.  1173/2016  em  tramitação  nesta

Comarca (Ação por Ato de Improbidade Administrativa), no qual afirma

esta  denunciada  que  o  denunciado  Hilquias  Araújo  Caldas,

responsável pela empresa H A Caldas – ME, que teria sido contratada pelo

município  de  Serrano  do  Maranhão  para  prestar  serviço  de  consultoria  em

licitações,  foi  o  responsável  pelas  irregularidades  e  fraudes  em  diversos

processos licitatórios, vez que apresentava os processos licitatórios já prontos

para  que  os  demais  demandados  apenas  assinassem  os  atos  dos

procedimentos licitatórios, inclusive a Concorrência n°. 008/2014, além de
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ter causando prejuízo à Fazenda Pública:  em razão da elevação arbitrária dos

preços,  tornando injustamente,  mais  onerosa a proposta  ou a  execução do

contrato.  Os  recursos  oriundo  do  convênio  n°.  050/2014/SEDES,  celebrado

entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar –

SEDES e o Município de Serrano do Maranhão, foram transferidos ao Município

de Serrano  do  Maranhão  por  meio  da  conta  corrente  21.674  –  7,  agência

1053:7, Banco do Brasil,  na data 04/07/2014, no valor de  R$ 213.973,05

(duzentos  e  treze  mil,  novecentos  e  setenta  e  três  reais  e  cinco

centavos),  pelo  Estado  do  Maranhão  e  a  contra  partida  do  Município  de

Serrano do Maranhão por meio da conta corrente n°. 25.487 – 8, agência 1053

– 7, Banco do Brasil, na data 03/07/2014, no valor de R$ 11.261,74 (onze

mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos). (fls.

196 e 188/189). Sendo que tais valores foram repassados a empresa MALTA

CONSTRUÇÕES LTDA  – ME na data 23/09/2014, ou seja, em menos de

30 dias após assinatura do contrato, sem a devida realização de medição da

execução da obra, do respectivo Relatório da Execução Físico – Financeira, não

recolhimento  do  INSS  referente  a  notas  fiscais  emitidas  pela  execução  do

objeto do Convênio e ausência do comprovante de pagamento da Anotação de

Responsabilidade Técnica – ART pelo profissional responsável pela obra. (fls.

378/391 e fls. 424/427). Ademais, a denunciada MARIA DONÁRIA MOURA

RODRIGUES tornou mais onerosa a proposta ou execução do contrato, vez

que o valor do contrato com a empresa Malta Construções Ltda no montante

de  R$ 552.849,00 (quinhentos e cinqüenta e dois mil,  oitocentos e

quarenta e nove reais) foi superior ao valor constante do edital de licitação

que era de R$ 427.278,41 (quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta

e oito  reais  e  quarenta  e  um centavos,  bem como,  ao  valor  constante  do

Termo; de homologação de Licitação. (fls. 264, 256 e 359) (..).“
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A Denúncia veio acompanhada do procedimento investigatório

criminal nº 004/2017, instaurado pela Promotoria de Justiça de Cururupu – MA.

(fls. 07/532).

Recebimento da denúncia em 11.10.2017, conforme decisão de

fls. 531.

Citação da ré Iracema Pinto de Abreu para apresentação de

defesa prévia às fls. 547/548. 

Citação  da  ré  Erenilde  Pinto  Ferreira  para  apresentação  de

defesa prévia às fls. 549/550. 

Citação  da  ré  Maria  Donaria  Moura  Rodrigues  para

apresentação de defesa prévia às fls. 552/553. 

Citação  do  réu  Hilquias  Araújo  Caldas  para  apresentação  de

defesa prévia às fls. 570/571.

Citação da ré Rosane Rodrigues Cadete para apresentação de

defesa prévia às fls. 576/577.

Citação  do  réu  Raimundo  Nonato  do  VaL  Filho  para

apresentação de defesa prévia às fls. 573 e 578.

Em audiência cuja ata vai a fl.  563, fora apresentada defesa

prévia, por defensor nomeado, em banca relativa aos réus Iracema Pinto de

Abreu,  Erenilde  Pinto  Ferreira,  Maria  Donária  Moura  Rodrigues  e  Rosane

Rodrigues Cadete, bem como pugnado pela apresentação da defesa, de forma

completa, na fase de Alegações Finais. Ante a ausência de preliminares e não

sendo o caso de absolvição sumária  (art.  397, CPP),  fora  proferida  decisão

confirmando o recebimento  da denúncia  e,  ante a  negativa  geral  dos  fatos

narrados na denúncia pela defesa, determinado o prosseguimento do feito com

a  realização  dos  atos  de  instrução.  Na  oportunidade,  ouviram  –  se  as

testemunhas Rosenildo Vieira Carneiro e Edinaldo Mafra Melo, logo em seguida

interrogou – se os réus Iracema Pinto de Abreu, Erenilde Pinto Ferreira, Maria

Donária Moura Rodrigues, Rosane Rodrigues Cadete. Mídia vai às fls. 569.
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Em audiência de instrução em continuação, cuja ata vai à fl.

594, fora interrogado o réu Raimundo Nonato do Val Filho. Mídia vai às fls. 596.

Após expedida a competente carta precatória, em audiência de

instrução em continuação realizada no juízo deprecado, cuja ata vai à fl. 611,

fora interrogado o réu Hilquias Araújo Caldas. Mídia vai às fls. 613.

Alegações  finais  apresentadas  em  forma  de  memoriais  pelo

Ministério  Público  às  fls.  617/623–v,  oportunidade  em  que,  reputando

caracterizadas a autoria e a materialidade delitiva, requereu a condenação dos

réus MARIA DONÁRIA MOURA RODRIGUES E RAIMUNDO NONATO DO VAL

FILHO, nas penas dos crimes previstos no art. 90 e art. 96, V, da Lei 8.666/93

c/c  art.  69  e  art.  288,  ambos  do  Código  Penal,  e  a  condenação  dos  réus

ROSANE RODRIGUES CADETE, ERENILDE PINTO FERREIRA, IRACEMA PINTO

DE ABREU E HILQUIAS ARAÚJO CALDAS, nas penas dos crimes previstos no

art. 90 da Lei 8.666/93 c/c art. 288, do Código Penal.

Alegações  finais  defensivas  pelo  réu  HILQUIAS  ARAÚJO

CALDAS  às  fls.  626/645.  No  mérito,  informou  que,  de  fato,  fora  firmado

Contrato de nº 031/2013 (fls. 520/527), em 11/03/2013, entre o município de

Serrano do Maranhão e a empresa H A Caldas – ME, da qual é o representante

legal, entretanto tal contrato teve vigência até o mês de dezembro de 2013,

razão pela qual todos os atos relacionados ao Convênio nº 050/2014/SEDES,

Licitação  –  Concorrência  nº  008/2014  ocorreram  após  o  término  referido

contrato, em momento em que o réu não prestava mais serviço ao município de

Serrano do Maranhão. Aduz também que as provas testemunhais produzidas

pela acusação em juízo e os depoimentos dos demais réus não provam a tese

acusatória, requereu sua absolvição por atipicidade da conduta por ausência de

provas que praticou manobra fraudulentas com o intuito de obter vantagem

decorrente da adjudicação do objeto da licitação,  asseverou que não restou

demonstrada a caracterização do dolo específico nem a ocorrência de resultado

danoso ao erário ou associação criminosa, necessários para sua condenação

por eventual crime licitatório e pelo crime de associação.
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Alegações finais defensivas pelos réus MARIA DONÁRIA MOURA

RODRIGUES,  ROSANE  RODRIGUES  CADETE,  ERENILDE  PINTO  FERREIRA,

IRACEMA PINTO DE ABREU E RAIMUNDO NONATO DO VAL FILHO CALDAS às

fls. 648/658, onde suscitaram a preliminar de inépcia da inicial, ao argumento

de  ausência  de  individualização  das  condutas  dos  acusados.  No  mérito,

asseveram  que  não  restou  demonstrada  a  prática  dos  fatos  típicos  a  eles

imputados,  bem como a  não  restou  demonstrada  a  caracterização  do  dolo

específico ou associação criminosa, requisitos necessários para a condenação

por eventual crime licitatório e pelo crime de associação.

É o que cabia relatar.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – Preliminares

Inicialmente,  em sede  de  alegações  finais,  fora  apresentada

preliminar  de  inépcia  da  inicial  pela  defesa  dos  réus  MARIA  DONÁRIA

MOURA RODRIGUES, ROSANE RODRIGUES CADETE, ERENILDE PINTO

FERREIRA, IRACEMA PINTO DE ABREU E RAIMUNDO NONATO DO VAL

FILHO CALDAS às fls. 648/658.

De  início,  ressalto  a  quando  recebida  a  denúncia  fora

confirmada a existência  de indícios  de autoria  e materialidade bem como a

inexistência de circunstância capaz de ensejar a rejeição da peça inaugural nos

termos do art. 395 do Código de Processo Penal.

No mais, de acordo com o artigo 41 do Código de Processo

Penal,  a  denúncia  deve  conter  “ato  criminoso,  com  todas  as  suas

circunstâncias,  a  qualificação do acusado ou esclarecimentos  pelos  quais  se

possa identificá – lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das

testemunhas”.
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Nesse sentido, denote – se que a denúncia descreve de forma

clara  as  condutas  praticadas  pelos  acusados  Erenilde  Pinto  Ferreira,

Rosane  Rodrigues  Cadete  e  Iracema  Pinto  de  Abreu ,  estes  na

qualidade  de  membros  da  Comissão  de  Licitação,  pela  acusada  Maria

Donária  Moura Rodrigues, na qualidade  de  prefeita  que nomeou os

membros  da  comissão  de  Licitação  e  que  autorizou  e chancelou todo o

processo  licitatório,  e  de  Hilquias  Araújo  Caldas,  na  qualidade  de

contratado  pela  acusada  Maria  Donária  Moura  Rodrigues como

prestador  de  Serviço  de  Consultoria  Técnica  de  Licitações,  para

fraudarem o caráter  competitivo do procedimento  licitatório  Concorrência  nº

008/2014  com  finalidade  de  beneficiar  a  empresa  MALTA

CONSTRUÇÕES LTDA – ME,  de propriedade do acusado RAIMUNDO

NONATO DO VAL FILHO, com a adjudicação do objeto da licitação.

Assim, tenho que a denúncia é apta vez que bem individualiza a

conduta dos réus, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, tanto que

lhes facultou o amplo exercício de suas defesas em juízo na amplitude que lhes

é garantida pela Carta Magna, preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41

do  Código  de  Processo  Penal,  razão pela  qual  rejeito  a  preliminar  de

inépcia da inicial.

2.2 –Dos tipos penais aplicados

Os delitos imputados aos réus encontram – se previstos no art.

90 e art. 96, V, da Lei n.º 8.666/93 e nos art. 288 do Código Penal, in verbis:

Lei nº 8.666/93

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou

qualquer  outro  expediente,  o  caráter  competitivo  do

procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para

outrem,  vantagem  decorrente  da  adjudicação  do  objeto  da

licitação:

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
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Art.  96. Fraudar,  em prejuízo  da  Fazenda  Pública,  licitação

instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou

contrato dela decorrente:

[...]

V – tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa

a proposta ou a execução do contrato:

Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Código Penal

Art. 288. Associarem – se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim

específico de cometer crimes

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos

O  delito  do  art.  90  da  Lei  n.º  8.666/93,  correspondente  a

frustrar ou fraudar  o caráter  competitivo  de procedimento licitatório,  com o

intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação de

bem,  é  de  natureza  formal, não  exigindo,  para  sua  configuração,

resultado naturalístico consistente em prejuízo para a Administração

ou obtenção efetiva de vantagem ao agente.

Para  tanto,  basta  a  frustração  do  caráter  competitivo  do

certame, donde é descabida qualquer alegação de que não houve prejuízo ao

erário,  ainda  que  a  proposta  vencedora  tenha  fixado  valor  abaixo  daquele

fixado pelo orçamento público. E, por público, consideram – se as licitações e

os  contratos  celebrados  pela  União,  Estados,  Distrito  Federal,  Municípios,  e

respectivas  autarquias,  empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista,

fundações públicas,  e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou

indireto.

Ou seja, a consumação ocorre com o mero ajuste, combinação

ou  adoção  de  outro  expediente,  independentemente  da  adjudicação  ou
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obtenção da vantagem econômica, os quais constituem, a meu sentir, fase de

exaurimento.

Por  igual,  a  efetiva  realização  da  obra/prestação  do  serviço,

independente  da  qualidade  desta,  não  retira  a  materialidade  delituosa  em

apreço, na medida em que o bem jurídico protegido é a impessoalidade, da

qual decorre o caráter competitivo da licitação.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça

(STJ) decidiu que o crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 é formal e prescinde

da existência de prejuízo ao erário, haja vista que o dano se revela pela simples

quebra do caráter  competitivo entre os licitantes  interessados em contratar,

causada pela frustração ou pela fraude no procedimento licitatório. A decisão

(AgRg no REsp 1793069/PR) teve como relator o ministro Jorge Mussi:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  FRAUDE  À

LICITAÇÃO.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  SENTENÇA

CONDENATÓRIA.  PROVA.  PARTICIPAÇÃO  DIRETA  DO  RÉU.

SÚMULA  N.  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE  DOLO  ESPECÍFICO  E

DANO AO ERÁRIO. AGRAVANTE GENÉRICA (ART.  61,  II, G,

CP).  BIS  IN  IDEM.  NÃO  CONFIGURADO.  AGRAVO

DESPROVIDO.  1.  A  alegação  de  inépcia  da  denúncia  fica

superada  com  a  superveniente  prolação  da  sentença

condenatória, na qual houve exaustivo juízo de mérito acerca

dos fatos delituosos denunciados. Precedentes. 2. A análise do

tema relativo à ausência de indicação de prova da participação

direta do réu na prática do delito é inviável em recurso especial,

por demandar o revolvimento do conjunto fático – probatório

dos autos, providência vedada na espécie ut Súmula n. 7/STJ.

3.  Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, o

delito descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, é formal,

bastando para se consumar a demonstração de que a
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competição  foi  frustrada,  independentemente  de

demostração  de  recebimento  de  vantagem  indevida

pelo  agente  e  comprovação  de  dano  ao  erário  (HC

341.341/MG,  Rel.  Ministro  JOEL  ILAN  PACIORNIK,  QUINTA

TURMA,  julgado  em  16/10/2018,  DJe  30/10/2018).  4.  É

perfeitamente  factível  a  incidência  da  agravante  genérica

prevista no art.  61, II,  g, do Código Penal no crime de fraude

em  licitação,  porquanto  foi  violado  dever  inerente  à  função

pública que o recorrente exercia, circunstância que não integra

o  tipo  previsto  no  art.  90 da  Lei  n.  8.666/1993  (REsp

1484415/DF,  Rel.  Ministro  ROGERIO SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA

TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 22/02/2016). 2. Agravo

regimental  desprovido.  (AgRg  no  REsp  1793069/PR,  Rel.

Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em

10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Precedentes no mesmo sentido:

 EDcl  no  REsp  1623985/SP,  Rel.  Ministro  NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe
12/09/2019 

 AgRg no  AREsp  1345383/BA,  Rel.  Ministro  REYNALDO
SOARES  DA  FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
03/09/2019, DJe 12/09/2019 

 RHC 94327/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019 

 AgRg  no  REsp  1533488/PB,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe 04/02/2019 

 HC  341341/MG,  Rel.  Ministro  JOEL  ILAN  PACIORNIK,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  16/10/2018,  DJe
30/10/2018 

Nesse  sentido,  desde  já,  reputo  por  enfrentadas  e

superados,  eventuais  argumentos  defensivos,  inerentes  a  ausência
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caracterização  do  dolo  específico  e/ou  a  ocorrência  de  resultado

danoso, quanto ao crime em comento.

Quanto  ao  delito  do  art.  96  da  Lei  n.º  8.666/93,  a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou – se no mesmo sentido de

que  “o  art.  96  da  Lei  n.  8.666/1993  apresenta  hipóteses  estreitas  de

penalidade, entre as quais não se encontra a fraude na licitação para fins de

contratação de serviços. O tipo penal deveria prever expressamente a conduta

de contratação de serviços fraudulentos para que fosse possível a condenação

do  réu,  uma  vez  que  o  Direito  Penal  deve  obediência  ao  princípio  da

taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu”

(REsp n. 1.571.527/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,

julgado em 6/10/2016, DJe 25/10/2016).

Assim,  importante  deixar  consignado  que  coaduno  ao

entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a fraude

na licitação para fins de contratação de serviço não está abrangida pelo tipo

penal  previsto  no  artigo  96  da  Lei  8.666/1993,  uma  vez  que  apresenta

hipóteses estreitas de penalidade, não podendo haver interpretação extensiva

em prejuízo do réu, à luz do princípio penal da taxatividade.

Finalmente,  em relação  ao  crime  capitulado  no  art.  288  do

Código Penal, trata – se de crime formal, sendo suficiente para a configuração

do delito de associação criminosa, a associação de mais de três pessoas para o

fim de cometer crimes, não sendo necessária a efetiva prática de delitos (HC

200702863235,NEFI  CORDEIRO,  STJ   –  SEXTA  TURMA,  DJE  DATA:

28/05/2015).

O bem juridicamente protegido é a paz pública. O tipo penal

apresenta a modalidade comissiva, não havendo objeto material. O elemento

subjetivo exigido pelo tipo penal é o dolo, sem previsão da modalidade culposa.

Postas em destaque as figuras típicas, resta avaliar se os fatos

a estas se subsomem.

 

13



Douglas Lima da Guia 
Juiz de Direito

JAFA 
Analista Judiciário

Mat.160192

Comarca de Cururupu/MA

Fls. ________   

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CURURUPU

2.3. Do caso concreto.

Com efeito, em relação aos fatos investigados no Município de

Serrano do Maranhão, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia relatando

eventual  ocorrência  de  delitos  na  realização  do  procedimento  licitatório

Concorrência n° 008/2014.

Aduz  que  os  denunciados  MARIA  DONÁRIA  MOURA

RODRIGUES,  HILQUIAS  ARAÚJO  CALDAS,  ERENILDE  PINTO

FERREIRA,  ROSANE  RODRIGUES  CADETE,  IRACEMA  PINTO  DE

ABREU e RAIMUNDO NONATO DO VAL FILHO, associaram – se com

fim de frustrarem, mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo

do procedimento licitatório  Concorrência n° 008/2014, cujo objeto é

a contratação de empresa de engenharia especializada para executar os

serviços de – recuperação de estrada vicinal  entre a sede e o povoado

Pindobal  no  município  de  Serrano  do  Maranhão,  no  valor  de  R$

552.849,00  (quinhentos  e  cinquenta  e  dois  mil,  oitocentos  e

quarenta e nove reais), com o intuito de obter, para a empresa Malta

Construções  Lida,  vantagem  decorrente  da  adjudicação  do  objeto  da

licitação.

Passaremos à análise do delito  denunciado,  bem como a

participação  dos  acusados,  tendo  como  a  base  a  peça  acusatória

fundada  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  nº  004/2017

instaurado  pela  Promotoria  de  Justiça  de  Cururupu,  em

complementação,  frise  –  se,  as  provas  produzidas  em  juízo  para  a

percepção da materialidade

2.3.1. Do crime previsto no art. 90 da Lei n.º 8.666/93

2.3.1.A) Materialidade delitiva

O Parquet aduz que  procedimento licitatório  Concorrência

n°  008/2014,  foi  forjado  a  fim  de  beneficiar  a  empresa  MALTA

CONSTRUÇÕES LTDA – ME, que se sagrou vencedora.
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Apesar  de,  como  dito  alhures,  a  obtenção  da  vantagem

econômica, constituir, a meu sentir, mera fase de exaurimento, relata, com fito

de demonstrar a ocorrência de tal exaurimento, que os  recursos oriundo do

convênio  n°.  050/2014/SEDES,  celebrado  entre  a  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar – SEDES e o Município de Serrano

do Maranhão,  foram transferidos ao Município  de Serrano do Maranhão por

meio da conta – corrente 21.674 – 7, agência 1053:7, Banco do Brasil, na data

04/07/2014,  no  valor  de  R$  213.973,05  (duzentos  e  treze  mil,

novecentos  e setenta e três reais  e  cinco centavos),  pelo  Estado do

Maranhão e a contrapartida do Município de Serrano do Maranhão por meio da

conta – corrente n°. 25.487 – 8, agência 1053 – 7, Banco do Brasil, na data

03/07/2014, no valor de R$ 11.261,74 (onze mil, duzentos e sessenta e

um reais e setenta e quatro centavos). (fls. 196 e 188/189). Sendo que

tais valores foram repassados a empresa MALTA CONSTRUÇÕES LTDA – ME

na data  23/09/2014,  ou seja,  em menos de  30 dias  após assinatura do

contrato,  sem  a  devida  realização  de  medição  da  execução  da  obra,  do

respectivo Relatório da Execução Físico – Financeira, não recolhimento do INSS

referente  a  notas  fiscais  emitidas  pela  execução  do  objeto  do  Convênio  e

ausência  do  comprovante  de  pagamento  da  Anotação  de  Responsabilidade

Técnica  –  ART  pelo  profissional  responsável  pela  obra.  (fls.  378/391  e  fls.

424/427). 

Aduz, também, que a materialidade do delito está devidamente

comprovada pelos, autos do processo licitatório Concorrência n°. 008/2014 (fls.

214/379 – Volume 11), pelo Parecer Técnico n°. 249/2016 – AT produzido pela

Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça (406/411 – Volume III) e

pelos  depoimentos  em  juízo  das  testemunhas  Rosenildo  Vieira  Carneiro  e

Edinaldo Mafra Melo e dos réus Iracema Pinto de Abreu, Erenilde Pinto Ferreira,

Rosane Rodrigues Cadete.
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A partir dos elementos de provas produzidos, de fato, assiste

razão  ao  Ministério  Público,  haja  vista  demonstrarem  que  fora  fraudado  o

caráter competitivo de procedimento licitatório. Vejamos.

O primeiro fato que demonstra a ocorrência da sobredita fraude

revela–se  nas  diversas  irregularidades  constatadas  pelo  Parecer  Técnico  n°.

249/2016 – AT produzido  pela  Assessoria  Técnica  da Procuradoria  Geral  de

Justiça (406/411 – Volume III), como: a) inexistência de aviso de licitação, em

desacordo com o art. 21 da Lei n°. 8.666/96; b) inexistência do comprovante da

publicação em jornal de grande circulação no Estado e também, se houver, em

jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada em desacordo

ao art.  21, 111, da Lei n°.  8.666/93;  c) inexistência de parecer  jurídico em

desacordo ao art.  38 da Lei  n°. 8.666/93;  d)  inexistência  de documento de

publicação do extrato do contrato em desacordo ao art. 61 da Lei n°. 8.666/93;

e) ausência  de  assinatura  da  Presidente  da  CPL  no  edital  de  licitação  em

desacordo com o art. 40, § 1°, da Lei n°. 8.666/93; f) valor do contrato com a

empresa Malta Construções Ltda foi superior ao valor constante do Edital de

licitação, bem como, ao valor constante do Termo de Homologação da licitação,

em  desacordo  com  o  art.  41,  capta,  da  Lei  n°.  8.666/93;  g)  a  MALTA

CONSTRUÇÕES LTDA  – ME,  foi a única empresa a apresentar proposta de

preço, em desacordo ao previsto no art. 37 da Constituição.

Denote – se que, apesar do parecer produzido pela Assessoria

Técnica  da  Procuradoria  Geral  de  Justiça  (406/411  –  Volume III) gozar  da

presunção  júris  tantum de  legitimidade,  como  corolário  do  princípio  da

legalidade  (art.  37,  caput,  CF)  atinente  a  todos  os  atos  administrativos,  no

processo  penal,  dada  a  previsão  do  art.  155  do  CPP,  tais  atos,  ainda  que

oriundos  de  órgãos  integrantes  do  Ministério  Público,  não  se  presta  para,

isoladamente, embasar um juízo condenatório, por se tratarem de elementos

informativos  e,  assim,  equiparados  a  qualquer  outro  ato  estatal  de  caráter

investigativo.
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Neste ponto, vem a baila, como segundo fato que demonstra a

ocorrência  da  sobredita  fraude,  os  depoimentos  colhidos  em  juízo  das

testemunhas  Rosenildo  Vieira  Carneiro  e  Edinaldo  Mafra  Melo  e  dos  réus

Iracema Pinto de Abreu, Erenilde Pinto Ferreira, Rosane Rodrigues Cadete.

Apenas  como  forma  de  impor  celeridade  do  presente,

transcrevo os extratos de tais depoimentos referidos pelo Ministério Público em

suas Alegações Finais (fls. 619). Vejamos:

Ouvido em Juízo a testemunha Rosenildo Vieira  Carneiro

informa que " era membro da Comissão de Licitação (..) que só

assinava os documentos (..) que não participava de nenhuma

sessão  de  licitação  (..)  que  a  presidente  (Erenilde  Pinto

Ferreira) mandava assinar os documentos (..) que Hilquias era

o  assessor  (..)  que  Hilquias  trazia  os  papéis  de  São  Luis  e

Erenilde mandava nós assinar."

Ouvido  em  Juizo  a  testemunha  Edinaldo  Mafra  Melo

informa que "  a presidente (Erenilde Pinto Ferreira) levava os

papeis (..) que só assinava os papéis da licitação. "

Ouvida em Juízo a ré Erenilde Pinto Ferreira informa que '

nesse  periodo  era  presidente  da  licitação  (..)  que  havia  o

certame  (..)  que  havia  abertura  dos  envelopes  (..)  que  na

elaboração  do  processo  pode  ter  havido  algum  erro  nos

documentos  (..)  que  as  irregularidades  mencionadas  no

processo  era  de  responsabilidade  de  Hilquias  (..)  que  os

procedimentos de licitação eram feitos pelo Hilquias (..) que só

participava  da  reunião  e  da  sessão  em  si  (..)  que  todo

procedimento era feito por Hilquias. "

Ouvida  em Juízo a ré  Rosane Rodrigues  Cadete  informa

que "  era secretaria da comissão de licitação (..) que Hilquias

trazia os documentos pronto e nós assinavam os documentos
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(..)  que não se lembra dessa licitação (..)  que os processos

licitatórios eram feitos por Hilquias. "

Ouvida em Juízo a ré Iracema Pinto de Abreu informa que "

era membro da comissão de licitação (.) que só assinava os

documentos.

Como visto às testemunhas Rosenildo Vieira Carneiro e Edinaldo

Mafra Melo, bem como os réus  Iracema Pinto de Abreu e Rosane Rodrigues

Cadete, em sua oitiva em sede judicial, afirmaram que recebiam o procedimento

da licitação todo pronto, e que, por determinação de ré Erenilde Pinto Ferreira

apenas assinavam os papéis. Já a ré Erenilde Pinto Ferreira afirmara que todo o

procedimento  licitatório  era  feito  pelo  réu  Hilquias  Araújo  Caldas  e  que  só

participava da reunião e da sessão em si. 

A partir de tais elementos, fica claro que a reunião relativa à

Concorrência  n°.  008/2014  sequer  ocorreu  factualmente,  conforme  as

declarações dadas pelos próprios acusados que faziam parte da comissão então

formada, que não lembram da ocorrência de tal reunião. Dito de outro modo, o

procedimento  foi  simulado  formalmente,  restando  frustrado,  portanto,  seu

caráter competitivo, por meio de atuação dos próprios membros da CPL.

Diante de tais constatações, e somando – se  a isso, os fatos

apontados no parecer produzido pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral

de  Justiça  que  foram elencados  alhures,  concluo  que  logrou  êxito  o  órgão

acusador  em  demonstrar  que  o  procedimento  licitatório  Concorrência  n°.

008/2014 foi  forjado para beneficiar  a única  empresa que participou  de tal

simulacro de certame e que restou frustrado, assim, seu caráter competitivo.

2.3.1.B) Autoria

Quanto à autoria do delito em apreço, o conjunto probatório

resta suficiente para imputá – las aos réus. Vejamos.

2.3.1.B.1)  ERENILDE  PINTO  FERREIRA,  ROSANE

RODRIGUES CADETE e IRACEMA PINTO DE ABREU

C
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Assim, por força da Lei nº 8666/93, deveriam ser responsáveis

por  verificar  a  regularidade  da  documentação  e  fazer  o  julgamento  das

propostas apresentadas pelas empresas nos certames.

Dentre os atos que demonstram a atuação direta das acusadas

nos fatos aqui apurados relativos ao procedimento licitatório Concorrência n°.

008/2014, tem – se:

 A ré Erenilde Pinto Ferreira participou de vários atos

no  procedimento  administrativo  como  a  expedição  do

Memo n°. 033/2014 (fls. 261) com data de 14/07/2014,

o envio e aprovação a minuta do edital  e do contrato

para Assessoria e Consultoria em Licitações Públicas em

14/07/2014,  Ata  de  sessão  licitatória  (fls.  357/358),

Relatório Final (fls. 359/360), Termo de Adjudicação com

data 20/08/2014 (fls. 36 1); 

 A ré Rosane Rodrigues Cadete participou de vários

atos  no procedimento  administrativo  como a autuação

do  procedimento  administrativo  com  data  08/07/2014

(fls.228), expedição do Memo n°. 057/201 com data de

11/07/2014, a Ata de sessão licitatória (fls. 357/358) e

Termo de Adjudicação com data 20/08/2014 (fls. 361);

 A ré Iracema Pinto  de  Abreu participou  de vários

atos  no  procedimento  administrativo  como  a  Ata  de

sessão licitatória (fls. 357/358) e Termo de Adjudicação

com data 20/08/2014 (fls. 361).

Mesmo havendo participado  de  vários  atos  do  procedimento

administrativo licitatório Concorrência n°. 008/2014, consoante afirmado pelo

Parquet em sede de alegações finais, e, em consonância com o extrato de sues

depoimentos colacionado alhures, às rés Iracema Pinto de Abreu, Erenilde Pinto

Ferreira, Rosane Rodrigues Cadete confessaram expressamente que o processo
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licitatório  foi  montado  pelo  réu  Hilquias  Caldas,  de  forma  que,  claramente,

prestaram  auxílio  material  à  fraude,  dando  assinatura  a  documentos  que

serviam à fraude perpetrada no mesmo dia que lhes era apresentado, apesar

de constar nos autos datas distintas.

Denote – se que a subsunção ao tipo previsto no art. 90 da Lei

8.666/90  se  apera  com a  prática  da  ação  fraudulenta  tendente  a  omitir  o

caráter competitivo da licitação, em beneficio próprio ou alheio.

Efetivamente,  Erenilde  Pinto  Ferreira,  na  condição  de

Presidente da CPL atuou de forma livre, consciente e dirigida à produção das

fraudes no procedimento licitatório em referência, construindo formalmente o

procedimento, a partir da colheita de assinatura dos demais membros da CPL

nos documentos que compunham os atos formais necessários ao procedimento

– no que era assessorada tecnicamente por Hilquias Araújo Cladas,  o  qual,

afirmou  a  ré  em  seu  depoimento  ser  a  pessoa  responsável  pela

elaboração dos documentos e montagem do procedimento licitatório.

Nesse  sentido,  para  além  da  omissão  no  seu  dever  de

agente público de pautar o certame pelas regras inerentes a tal tipo de

procedimento licitatório e inerentes ao regime jurídico da administração,

como a ampla concorrência, a ré Erenilde Pinto Ferreira, de forma livre e

consciente,  atuou  direta  e  comissivamente  para  envolver  os  demais

membros  da comissão em um ardil  que impediu  a  eficácia  da licitação

com um objetivo de assegurar a vitória do único licitante, comprovando

assim  seu  dolo  genérico  na  vontade  livre  e  consciente  de  fraudar  o

procedimento licitatório.

Já Rosane Rodrigues Cadete e Iracema Pinto de Abreu, a meu

sentir, eram membros figurativos da CPL, no sentido de que foram designadas

para  cumprir  funções  acessórias  e  para  integrar  a  comissão,  auxiliar  na

documentação e rubricá – la, unicamente por força da exigência do art. 51 da

Lei de Licitações.
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Acontece que, a partir do quanto dito em seus interrogatórios,

é possível concluir que Rosane Rodrigues Cadete e Iracema Pinto de Abreu são

pessoas livres e esclarecidas,  de modo que, ainda que não dispusessem de

conhecimento técnico profundo sobre matéria de licitações, se submeteram a,

assinar documentos previamente elaborados  por terceiros em procedimentos

que  desconheciam  completamente,  em  total  afronta  a  funções  que

efetivamente  deveriam  exercer,  quais  sejam  fiscalizar  a  licitude  do

procedimento licitatório, realizar pesquisa de preços e secretariar, bem como se

submeteram a atestar a sua presença em reuniões das quais não participaram,

de forma que assumiram o risco da produção do resultado lesivo provável, o

que as adéqua sob o elemento subjetivo do dolo eventual. 

Tem aplicação, nesses casos, a  teoria da cegueira deliberada

(willfulblindness,  conscious  avoidance ou deliberate  ignorance)  que inclui  na

responsabilidade penal subjetiva, além dos casos de conhecimento efetivo dos

elementos  objetivos  que  configuram  uma  conduta  criminosa,  aqueles  cujo

desconhecimento  foi,  intencionalmente,  pretendido  pelo  agente.  Em  outras

palavras, nesses casos, o agente pode e deve conhecer os elementos objetivos

da conduta criminosa, mas prefere, deliberadamente, pôr – se ou manter – se

na ignorância. 

Entretanto, mas também diante das razões expostas, apesar de

ambas  prestarem  auxílio  material  à  fraude,  dando  –  lhe  assinatura  a

documentos que serviam à fraude perpetrada, numa perspectiva de divisão de

tarefas, parece–me que não possuíam integral domínio sobre o fato criminoso.

É que nem todos os participantes de um evento criminoso o

fazem necessariamente da mesma forma, nas mesmas condições e nem com a

mesma importância, mesmo que contribuindo livre e espontaneamente para o

seu resultado 

Nesse sentido,  ademais  de partícipes,  reputo  provado que a

atuação de  Rosane Rodrigues Cadete e  Iracema Pinto de Abreu se reduziu a

uma atitude deliberada de “manter – se na ignorância” quanto a possibilidade
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de  estarem participando  de  um ato  criminoso,  ao  assinarem,  sem maiores

reflexões, os documentos que lhes eram trazidos por Erenilde Pinto Ferreira,

situação  que  faço  amoldar  ao  disposto  no  art.  29,  §1º,  CP,  merecendo  a

redução  de  pena  em  seu  grau  mínimo  (1/6),  afinal  as  suas  assinaturas

consolidaram a atuação da comissão de licitações na construção da fraude no

procedimento.

2.3.1.B.2) HILQUIAS ARAÚJO CALDAS

O réu  Hilquias  Araújo  Caldas  fora  contratado  pela  ré  Maria

Donária Moura Rodrigues, consoante Contrato de nº 031/2013 (fls. 520/527),

em 11/03/2013, entre o município de Serrano do Maranhão e a empresa H A

Caldas  –  ME,  da  qual  é  o  representante  legal,  para  prestar  assessoria  e

consultoria  técnica  em  licitações  públicas,  gerenciamento  de  contrato

administrativos  e  assessoria  técnica  em  gestão  pública  para  as  unidades

orçamentarias da administração municipal de Serrano do Maranhão – MA.

O réu Hilquias  Araújo Caldas  atuava,  direta  e pessoalmente,

junto  a  comissão  permanente  de  licitação,  vez  que,  consoante  os  diversos

depoimentos  colhidos  nos  autos,  é  reiteradamente  referenciado  como  um

“Assessor em Licitações”, e, efetivamente, tinha a função de redigir/elaborar os

editais, bem como as minutas dos contratos e demais documentos formais que

envolviam os procedimentos licitatórios realizados pela CPL, bem como prestar

assessoria técnica sobre a legalidade dos procedimentos, o que o põe como

uma atuação paralela a exercida pela Presidente da CPL, influenciando o poder

decisório sobre as ações de construção de formais processos de licitação. 

Quanto a imputação feita pela denúncia do Misterioso Público

pela prática dos crimes perpetrados no procedimento administrativo licitatório

Concorrência  n°.  008/2014,  ouvido  em  Juízo  o  réu  Hilquias  Araújo  Caldas

informou que:

"acusação não é verdadeira (..) que só prestou serviço em

2013 (..)  que prestava serviço de orientação (..)  que tomou

conhecimento  do  convênio  (.)  que  a  licitação  era  feita  pela
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Prefeita  de  Serrano  (..)  que  a  Prefeita  (Maria  Donaria)  me

informou dos convênios (..) que °filio Neto era responsável pela

licitação (..) que não participou dessa licitação (..) que não era

responsável  pela  juntada  de  documentos  (..)  que  não  era

responsável  pelos  valores  dos contratos (..)  que trabalho de

janeiro  de  2013  a  dezembro  de  2013  (...)  que  orientava  a

comissão  de  licitação.  "  (Apenas  como  forma  de  impor

celeridade do presente, transcrevo os extratos do depoimento

referido pelo Ministério Público em suas Alegações Finais (fls.

620). 

Nesse  sentido,  não  obstante  os  argumentos  defensivos

apresentados pelo réu, quais seja, que o procedimento administrativo licitatório

Concorrência  n°.  008/2014  fora  inciado  após  o  término  formal  do  referido

Contrato de nº 031/2013, firmado entre município de Serrano do Maranhão e a

empresa H A Caldas – ME, da qual o réu é representante legal,  bem como,

ausente qualquer subscrição do réu nos documentos relativos a Concorrência

n°. 008/2014, tenho que nos autos resta demonstrado que o acusado, de fato,

atuou  durante  a  ocorrência  do  certame  aqui  tratado  para  fraudar  o

procedimento  licitatório, por existir nos autos, elemento diverso, produzido

em juízo, que demostra sua atuação nesse procedimento específico.

A sua participação direta  nos  crimes cometidos  no curso do

procedimento  licitatório  Concorrência  n°.  008/2014  restou  confirmada  pelos

depoimentos das testemunhas Rosenildo Vieira Carneiro e Edinaldo Mafra Melo,

bem como pelo depoimento das rés Iracema Pinto de Abreu, Erenilde Pinto

Ferreira, Rosane Rodrigues Cadete, no bojo dos quais, todos os depoentes, de

forma firme, reiterada e harmônica,  afirmaram que o processo licitatório  foi

montado pelo réu Hilquias Araújo Caldas.

Corrobora  também  para  a  demonstração  da  autoria  do  réu

Hilquias Araújo Caldas a informação do  Ministério Público em suas Alegações
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Finais  (fls.  619),  que  o  acusado  também  é  réu  em  outros  procedimentos

criminais  e  ações  de  improbidade administrativa  em decorrência  de fraudes

licitatórias praticadas no Município de Serrano para, também, beneficiar o réu

Raimundo Nonato do Val Filho. Nesse sentido “Atente ainda, que apesar dos

réus Hilquias Caldas e Raimundo Nonato do Val  Filho alegarem que não se

conheciam na época dos fatos não procede, uma vez, que o réu Raimundo

Nonato do Vai Filho já teria participado de outra licitação na cidade de Serrano

do Maranhão, onde o réu Hilquias Caldas prestava serviço de Assessoria em

Licitação,  sendo  os  mesmos  réus  em  processos  criminais  e  em  ações  de

improbidade  administrativa  em  decorrência  de  fraudes  licitatórias,  Processo

Ação Civil Pública: 123935.2017.8.10.0084(12442017) e Processo criminal n°.

1258 – 41.2017.8.10.0084(12632017).”.

Para  além,  denota  –  se,  a  partir  da  oitiva  dos  depoimentos

colhidos em juízo, no bojo do qual um destes depoentes afirmou, até mesmo,

desconhecer a Lei 8.666/93, que os demais membros da Comissão de Licitação

do Município de Serrano não possuem conhecimento técnico algum sobre como

realizar tal procedimento licitatório sem o auxílio do réu Hilquias Araújo Caldas,

a quem cabia redigir/elaborar os editais, bem como as minutas dos contratos, e

demais  documentos  formais  que  envolviam  os  procedimentos  licitatórios

realizados  pela  CPL  de  forma  que  a  fraude  perpetrada  no  procedimento

licitatório Concorrência n°. 008/2014 só foi possível ante a sua atuação.

De  mais  a  mais,  fica  deveras  demonstrado  que,  em  um

verdadeiro  esquema  de  “cartas  marcadas”  que  visava  unicamente  ao

favorecimento  de  pessoas  determinadas,  o  réu  Hilquias  Araújo  Caldas,  na

condição  de  “Assessor  em  Licitações”,  atuou  de  forma  livre,  consciente  e

dirigida à produção das fraudes no procedimento licitatório em referência no

presente, construindo–o  formalmente,  a  partir  da  elaboração  dos

documentos  e  montagem  de  todo  o  procedimento,  com o  objetivo  de

assegurar  a  vitória  do  único  licitante,  de  onde  de  evidencia  seu  dolo
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genérico  na  vontade  livre  e  consciente  de  fraudar  o  procedimento

licitatório.

2.3.1.B.3) MARIA DONÁRIA MOURA RODRIGUES.

Quanto a imputação  feita pela denúncia do Misterioso Público

pela prática dos crimes perpetrados no procedimento administrativo licitatório

Concorrência  n°.  008/2014,  ouvida  em  Juízo  o  réu  Maria  Donária  Moura

Rodrigues informou que:

"  acusação  não  é  verdadeira  (..)  que  não  conhecia  o

representante  da empresa (..)  que as licitações  ocorriam na

Prefeitura e quem participava era a comissão de licitação e a

empresa  de  Hilquias  (..)  que  não  participava  de  nenhuma

sessão de licitação (..) que a estrada do convenio liga a sede

de Pindobal a Deus Bem Sabe (..) que a estrada foi realizada

no trecho de Deus Bem Sabe até próximo ao Pindobal (..) que

o convênio foi liberado em parte (..) que deve ter sido um erro

no processo do convênio (..) que Hilquias orientava a comissão

de  licitação  "  (Apenas  como  forma  de  impor  celeridade  do

presente, transcrevo os extratos do depoimento referido pelo

Ministério Público em suas Alegações Finais (fls. 621). 

Não obstante os argumentos defensivos apresentados pela ré,

tenho  que  nos  autos  resta  demonstrado  a  participação  da  ré  na  fraude

perpetrada  no  procedimento  licitatório  Concorrência  n°.  008/2014,  cuja

consumação,  inclusive,  somente  se  fez  possível  diante  da  sua  necessária

homologação, na condição de prefeita municipal, do respectivo procedimento.

Entretanto  os  atos  praticados  pelo  ré  para  possibilitar  a

ocorrência da fraude procedimento licitatório Concorrência n°. 008/2014, não

se  limitam  a  sua  homologação.  O  Ministério  Público  descreve,  de  forma

minuciosa, os diversos atos de participação da ré na fraude licitatória, tornando,
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claro, que, para além de pessoa com mais autoridade e poder entre os réus, a

ré  fora  a  próceres da  associação  criminosa  para  fraudar  o  procedimento

licitatório. Vejamos:

"  A  ré  Maria  Donária  Moura  Rodrigues,  por  sua  vez  na

condição  de  Prefeita,  autorizou  todos  os  atos  do

procedimentais  da  licitação  na  data  11/07/2014  (fls.  227),

nomeação de membros da CPL na data 02/01/2014 (fls. 229),

homologação do processo licitatório na data 21/08/2014 (fls.

362), conferindo validade aos atos administrativos fraudulento,

mesmo ciente da montagem do processo licitatório  pelo  réu

Hilquias Caldas e assinados na mesma data pelas rés Iracema

Pinto  de  Abreu,  Erenilde  Pinto  Ferreira,  Rosane  Rodrigues

Cadete mesmo sem haver sessão do processo licitatório, após

assinou  o  Contrato  n°.  158/2014  (fis.  363/3747),  expediu

ordem de serviço (fis. 379) e efetuou pagamentos de serviços

onerosos, conforme Nota de empenho n°. 325 (fls. 394), nota

de liquidação n°. 325 (fis. 395), ordem de pagamento n. 517

(fis. 396) e transferência eletrônica (fis. 397). (fls. 621). 

Nesse sentido a participação da ré nos fatos em apreço ocorreu

desde a determinação da realização do certame fraudado, com o pedido de

abertura  e  a  concessão  de  autorização  para  a  realização  do  certame,  e,

perpassou  pelos  atos  de  contratação  de  assessoria  técnica  em licitação  da

empresa H A Caldas – ME, que atuava, por intermédio de seu representante

legal, o réu Hilquias Araújo Caldas, na montagem da fraude com a elaboração

dos  documentos  do  procedimento  licitatório,  pela  constituição  de  comissão

licitante, para qual nomeou como membros apenas servidores apedeutas, no

mínimo,  no  que  atine  ao  regramento  e  as  responsabilidades  inerentes  aos

precedimentos licitatórios da administração pública, e de alguma forma mais

suscetíveis aos arranjos e pressões da ré Erenilde Pinto Ferreira – Presidente da
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CPL,  e  culminou  na  adjudicação  do  objeto  e  na  homologação  do  processo

licitatório  fraudado,  de onde sobrassem irregularidades  formais,  amplamente

indicas  no  Parecer  Técnico  n°.  249/2016  da  Assessoria  Técnica  da

Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Maranhão,  e  outras  claramente

identificáveis,  a  exemplo  da  fraude  ao  caráter  competitivo  de

procedimento  licitatório  pela  participação  de  uma  única  concorrente ,

haja vista que a empresa MALTA CONSTRUÇÕES LTDA  – ME foi a única

empresa  a  apresentar  proposta  de  preço,  o  que  subtraiu  da  Administração

Pública  o  direito  de  selecionar  propostas  mais  vantajosas,  com  inevitável

prejuízo para o erário municipal.

Por fim, apesar de, como dito alhures, reputar que a obtenção

da vantagem econômica constitui  mera fase de exaurimento do crime sobre

comento ou mesmo outro crime,  tenho que importa  ressaltar,  com vistas a

evidenciar a autoria do delito sob comento, que, em claro benéfico da empresa

vencedora do certame em razão da fraude perpetrada procedimento licitatório

Concorrência  n°.  008/2014,  a  ré  Maria  Donária  Moura  Rodrigues  assinou

contrato com valor majorado, haja vista que o edital de licitação previa o valor

de R$ 427.278,41 (quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta

e oito reais e quarenta e um centavos) e a ré assinou contrato com a

empresa do réu Raimundo Nonato Val Filho no montante de R$ 552.849,00

(quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove mil

reais), tornando mais onerosa a proposta e execução do contrato, razão pela

quo Ministério Público também a denunciou na presente ação penal pela prática

do crime previsto no inciso V, do artigo 96 da Lei n°. 8.666/93.

Por fim, também denota-se que, em claro benéfico da empresa

vencedora do certame em razão da fraude perpetrada procedimento licitatório

Concorrência  n°.  008/2014,  a  ré  Maria  Donária  Moura  Rodrigues  liberou  os

recursos  oriundo  do  convênio  n°.  050/2014/SEDES,  celebrado  entre  a

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar – SEDES

e  o  Município  de  Serrano  do  Maranhão,  no  valor  de  R$  213.973,05

27



Douglas Lima da Guia 
Juiz de Direito

JAFA 
Analista Judiciário

Mat.160192

Comarca de Cururupu/MA

Fls. ________   

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CURURUPU

(duzentos  e  treze  mil,  novecentos  e  setenta  e  três  reais  e  cinco

centavos), pelo Estado do Maranhão, e, no valor de  R$ 11.261,74 (onze

mil,  duzentos e sessenta e um reais  e setenta e  quatro centavos),

atinente a contrapartida do Município  de Serrano do Maranhão  (fls.  196 e

188/189),  a  empresa  MALTA  CONSTRUÇÕES  LTDA  –  ME,  na  data

23/09/2014,  ou seja, em menos de  30 dias  após assinatura do contrato,

sem  a  devida  realização  de  medição  da  execução  da  obra,  do  respectivo

Relatório da Execução Físico – Financeira, não recolhimento do INSS referente

a notas fiscais emitidas pela execução do objeto do Convênio e ausência do

comprovante de pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

pelo profissional responsável pela obra. (fls. 378/391 e fls. 424/427). 

Nesse sentido, toda a prova construída aponta, não só para o

conhecimento por parte da ré Donária Moura Rodrigues das irregularidades e

dos crimes empreendidas no seio da administração, mas, para além, para uma

efetiva  autoria,  ante  o  agir  da  ré  em  todo  o  conjunto  de  etapas  que  se

sucederam no desenvolvimento do crime a ela imputado, qual seja, o crime

previsto no art. 90 da Lei n.º 8.666/93 praticado no  procedimento licitatório

Concorrência n°. 008/2014.

Assim, tenho que resta demonstrado que a ré Maria Donária

Moura  Rodrigues,  no  cargo  de  Prefeita  do  Município  de  Serrano  do

Maranhão/MA, de forma livre e consciente, atuou direta e comissivamente para

criar  uma  estrutura  criminosa  complexa,  composta  por  diversos  servidores

públicos por ela nomeados e uma empresa por ela contratada para integrar

e/ou assessorar a comissão de licitação do Município de Serrano do Maranhão,

com vistas a beneficiar determinadas pessoas jurídicas previamente escolhidas

por intermédio da frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório

com um objetivo de assegurar a vitória do único licitante, comprovando assim

seu dolo genérico na vontade livre e consciente de fraudar o procedimento

licitatório  e  incorrendo  na  autoria  do  delito  tipificado  no  art.  90  da  Lei  nº

8.666/1993
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2.3.1.B.4) RAIMUNDO NONATO DO VAL FILHO

Quanto a imputação  feita pela denúncia do Misterioso Público

pela prática dos crimes perpetrados no procedimento administrativo licitatório

Concorrência n°. 008/2014, ouvido  em Juízo o réu Raimundo Nonato do Val

Filho informou que:

"  o trâmite da licitação foi normal (..) que foi umas três

vezes no município para cadastrar a empresa (..) que a obra foi

executada (..) que não houve ajuste na licitação (..) que não

houve outros concorrentes na licitação (..)  que só participou

dessa concorrência em Serrano (..) que a obra foi executada de

acordo a liberação dos recursos do governo (..)  que não se

lembra  como tomou conhecimento  da  licitação  (..)  que  tem

assinatura de aviso de licitação e os amigos comentam onde

tem licitação (..) que não conhece os membros da litação (..)

que participou da licitação por ser em sua região de trabalho. “

(Apenas  como  forma  de  impor  celeridade  do  presente,

transcrevo os extratos do depoimento referido pelo Ministério

Público em suas Alegações Finais (fls. 620). 

Não obstante os argumentos defensivos apresentados pelo réu,

tenho  que  nos  autos  resta  demonstrado  a  participação  do  réu  na  fraude

perpetrada  no  procedimento  licitatório  Concorrência  n°.  008/2014  para

beneficiar a empresa MALTA CONSTRUÇÕES LTDA – ME.

Como  representante  legal  da  empresa  MALTA

CONSTRUÇÕES  LTDA  –  ME que  figurou  como  vencedora  da  fraude

perpetrada  no  procedimento  licitatório  Concorrência  n°.  008/2014,  o  réu

Raimundo Nonato do Val Filho contribuiu diretamente para a concretização da

fraude perpetrada no certame, no momento que, de forma livre e consciente,
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passa a integrar a estrutura criminosa complexa criada pela ré Maria Donária

Moura  Rodrigues,  como  representante  da  pessoa  jurídica  previamente

escolhida,  a quem seria  assegurada a vitória  e  a adjudicação do objeto  do

certame por intermédio da frustração do caráter competitivo do procedimento

licitatório.

O  Ministério  Público  descreve,  de  forma  minuciosa,  a

participação  do  réu  na  fraude  licitatória,  tornando,  claro,  que,  a  prática

criminosa somente fora possível graças a conduta do réu de aderir ao propósito

dos demais réus de fraudar o processo licitatório. Vejamos:

"  O réu Raimundo Nonato do Vai  Filho, por  sua vez na

condição de proprietário  da empresa ganhadora do certame,

tinha  total  conhecimento  que  tal  licitação  fora  realizada  de

forma ilegal, em total desrespeito às regras constantes da Lei

de Licitações, agindo em conluio com os demais réus para se

beneficiar  das  verbas  que  seriam  destinadas  ao  Município

através do contrato celebrado entre sua empresa e o Município

de Serrano do Maranhão.”  (fls. 619). 

Ademais,  como ficou vastamente demonstrado nos autos

(fls. 378/391 e fls. 424/427),  a  empresa  MALTA CONSTRUÇÕES LTDA –

ME foi beneficiada com recebimento de parte dos recursos decorrentes

da  sobredita  licitação,  a  saber,  recursos  oriundos  do  convênio  n°.

050/2014/SEDES,  sem,  contudo,  haver  realizado  a  correspondente

medição da execução do objeto contratado. 

Temos  assim que  o réu Raimundo Nonato do Val Filho,  na

qualidade de representante legal da empresa MALTA CONSTRUÇÕES LTDA

– ME que  figurou  como vencedora  da  fraude  perpetrada  no  procedimento

licitatório Concorrência n°. 008/2014, atuou diretamente na concretização do

crime a ele imputado, qual seja, o crime previsto no art. 90 da Lei n.º 8.666/93

praticado no procedimento licitatório Concorrência n°. 008/2014.
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Diante de tais constatações, concluo que logrou êxito o órgão

acusador  em  demonstrar  que  o  procedimento  licitatório  Concorrência  n°.

008/2014 foi  forjado  para  beneficiar  determinada  empresa e que restou

frustrado, assim, seu caráter competitivo.

Comprovada, também, a autoria de MARIA DONÁRIA MOURA

RODRIGUES,  ROSANE  RODRIGUES  CADETE,  ERENILDE  PINTO  FERREIRA,

IRACEMA  PINTO  DE  ABREU,  HILQUIAS  ARAÚJO  CALDAS  E  RAIMUNDO

NONATO DO VAL FILHO, estes devem ser punidos nas penas previstas no art.

90 da Lei n.º 8.666/93 em relação ao certame supracitado.

2.3.2. Do crime previsto no art. 96 da Lei n.º 8.666/93

O Parquet denunciou as rés Maria Donária Moura Rodrigues e

Rosane Rodrigues cadete pela prática do crime previsto no art. 96 da Lei n.º

8.666/93 quanto ao procedimento licitatório Concorrência n° 008/2014.

Como bem frisado na denúncia, o procedimento licitatório

Concorrência  n°  008/2014 tem  como objeto  a  contratação  de

empresa  de  engenharia  especializada  para  executar  os  serviços  de   –

recuperação  de  estrada  vicinal  entre  a  sede  e  o  povoado  Pindobal  no

município de Serrano do Maranhão.

Por  outro  lado  o  crime  previsto  no  artigo  96  da  Lei  n.

8.666/93 assim preceitua:

Art.  96. Fraudar,  em prejuízo  da  Fazenda  Pública,  licitação

instaurada  para  aquisição  ou  venda  de  bens  ou

mercadorias, ou contrato dela decorrente:

[...]

V – tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa

a proposta ou a execução do contrato:

Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
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Nessa toada, como dito antes, quanto ao delito do art. 96 da

Lei n.º 8.666/93, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou – se

no mesmo sentido de que “o art. 96 da Lei n. 8.666/1993 apresenta hipóteses

estreitas de penalidade, entre as quais não se encontra a fraude na licitação

para fins de contratação de serviços. 

Ademais esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

STF – Em razão do princípio da taxatividade (art. 5º, XXXIX, da

CR), a conduta de quem, em tese, frauda licitação ou contrato

dela  decorrente,  cujo  objeto  é  a  contratação  de  obras  e

serviços, não se enquadra no art. 96, I, da Lei 8.666/93, pois

esse tipo penal contempla apenas licitação ou contrato que tem

por  objeto  aquisição  ou  venda de  bens e mercadorias.  (Inq

3331, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado

em 01/12/2015).

De igual modo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

STJ – O tipo penal deveria prever expressamente a conduta de

contratação de serviços fraudulentos para que fosse possível a

condenação  do  réu,  uma  vez  que  o  Direito  Penal  deve

obediência  ao  princípio  da  taxatividade,  não  podendo  haver

interpretação  extensiva  em  prejuízo  do  réu.  (REsp.

1571527/RS,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA

TURMA, julgado em 06/10/2016).

Assim o sendo  a  conduta de fraude na licitação para fins de

contratação de serviço não está abrangida pelo tipo penal previsto no artigo 96

da Lei 8.666/1993, uma vez que apresenta hipóteses estreitas de penalidade,

não  podendo  haver  interpretação  extensiva  em  prejuízo  do  réu,  à  luz  do

princípio penal da taxatividade.

Dessa forma,  nos  termos  do  art.  386,  III,  do  CPP,  às rés
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Maria  Donária  Moura  Rodrigues  e  Rosane  Rodrigues  Cadete  devem  ser

absolvidas  da acusação relativa  ao  do crime previsto  no art.  96 da Lei  n.º

8.666/93 quanto ao procedimento licitatório Concorrência n° 008/2014.

2.3.3. Do crime previsto no art. 288 do CP

O Ministério Público requereu a condenação dos réus às penas

do crime previsto no art. 288 do CP. Trata-se de crime formal, sendo suficiente

para a configuração do delito de associação criminosa, a associação de mais de

três pessoas, para o fim de cometer crimes, não sendo necessária a efetiva

prática de delitos 

Na  espécie,  o  Ministério  Público  argumenta  que  os  réus

ROSANE RODRIGUES CADETE, ERENILDE PINTO FERREIRA, IRACEMA PINTO

DE ABREU, HILQUIAS ARAÚJO CALDAS E RAIMUNDO NONATO DO VAL FILHO,

sob  o  comando  da  então  prefeita  MARIA  DONÁRIA  MOURA  RODRIGUES,

montaram um esquema para burlarem a competitividade de diversos processos

licitatórios realizados no município de Serrano do Maranhão – MA, entre eles o

procedimento licitatório Concorrência n° 008/2014.

Considerando  que  se  trata  de  um tipo  autônomo e  que  se

consuma na convergência de vontades, tenho que basta a análise do  modus

operandi  dos crimes ora cometidos – e reconhecidos nesta sentença – para

servir  de  elemento  de  convicção  no  exame  da  materialidade  do  crime  de

associação criminosa.

Nesse  sentir,  como anteriormente  exposto  na  apreciação  da

materialidade e autoria do crime de fraude à licitação, resta demonstrado que

a ré  Maria  Donária  Moura Rodrigues,  no cargo  de Prefeita  do Município  de

Serrano  do  Maranhão/MA,  de  forma  livre  e  consciente,  atuou  direta  e

comissivamente para criar uma estrutura criminosa complexa, de forma que,

inicialmente determinação da realização do certame fraudado.

Neste  proceder,  quanto  ao  procedimento  licitatório
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Concorrência n° 008/2014, a ré Maria Donária Moura Rodrigues, após efetuar

o  pedido  de  abertura  e  a  concessão  de  autorização  para  a  realização  do

certame, contratou a assessoria técnica em licitação da empresa H A Caldas –

ME,  que  atuava,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o  réu  Hilquias

Araújo Caldas, na montagem da fraude com a elaboração dos documentos do

procedimento licitatório, com o  objetivo  de  assegurar  a  vitória  do  único

licitante.

A ré  Maria  Donária  Moura  Rodrigues  também  constituiu  a

comissão licitante, para a qual nomeou como membros Iracema Pinto de Abreu,

Erenilde  Pinto  Ferreira,  Rosane  Rodrigues  Cadete,  as  quais  assinavam  os

documentos  previamente  elaborados  por  Hilquias  Araújo  Caldas em

procedimentos  que  desconheciam  completamente,  prestando  auxílio

material  à  fraude  montada  com  o  objetivo  de  assegurar  a  vitória  do

único licitante.

Por fim a ré Maria Donária Moura Rodrigues adjudicou o objeto

da  licitação  e  homologou  o  resultado  do  processo  licitatório  fraudado,

beneficiando  a  empresa  MALTA  CONSTRUÇÕES  LTDA   –  ME,  cujo

representante legal é o réu Raimundo Nonato do Val Filho, com a vitória e a

adjudicação do objeto do certame fraudado.

E, assim sendo, parece-me que os réus, efetivamente, estavam

associados de forma permanente, no curso da gestão municipal que tinha como

chefe  MARIA DONÁRIA MOURA RODRIGUES, para a prática dos crimes sobre

comento quanto aos diversos processos licitatórios realizados no município de

Serrano do Maranhão – MA, entre eles o da presente ação penal.

Diante  desse  cenário,  apresentam-se  comprovadas

materialidade e autoria  do crime capitulado no art.  288 do CPP, pelos  réus

MARIA  DONÁRIA  MOURA  RODRIGUES,  ROSANE  RODRIGUES  CADETE,

ERENILDE PINTO FERREIRA, IRACEMA PINTO DE ABREU, HILQUIAS ARAÚJO

CALDAS E RAIMUNDO NONATO DO VAL FILHO.
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3. DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  Julgo  parcialmente  procedente  a  pretensão

punitiva deduzida na denúncia para:

3.1  Absolver MARIA  DONÁRIA  MOURA  RODRIGUES  e

ROSANE RODRIGUES CADETE da prática do crime previsto no art. 96 da Lei

n.º 8.666/93, o que faço nos termos do art. 386, III, do CPP;

3.2  Condenar  MARIA  DONÁRIA  MOURA  RODRIGUES,

ROSANE RODRIGUES CADETE, ERENILDE PINTO FERREIRA, IRACEMA PINTO

DE ABREU, HILQUIAS ARAÚJO CALDAS E RAIMUNDO NONATO DO VAL FILHO

pela prática dos crimes previstos no art. 90 da Lei n.º 8.666/93, na forma

do art. 29 do CP;

3.3  Condenar  MARIA  DONÁRIA  MOURA  RODRIGUES,

ROSANE RODRIGUES CADETE, ERENILDE PINTO FERREIRA, IRACEMA PINTO

DE ABREU, HILQUIAS ARAÚJO CALDAS E RAIMUNDO NONATO DO VAL FILHO

pela prática dos crimes previstos no  art. 288 do CP, na forma do art. 29

do CP.

Por  consequência,  em  observância  ao  sistema  trifásico

consagrado no art.  68 do Código  Penal,  passo à dosimetria  da pena a

ser imposta aos condenados, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59

do  Código  Penal,  a  eventual  existência  de  circunstâncias  agravantes  e

atenuantes, de causas de aumento e diminuição de pena, bem como, ao final, a

possibilidade  de  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  aplicada  por

pena(s) restritiva(s) de direito ou de suspensão condicional da pena (sursis).

3.4.  Dosimetria  da  Pena  –  MARIA  DONÁRIA  MOURA

RODRIGUES

3.4.1. Crime do Art. 90 da Lei n.º 8.666/93

Em atenção  às  circunstâncias  dos  arts.  59  e  60,  do  Código

Penal, infere-se o seguinte:
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a) Culpabilidade: deve ser valorada negativamente, uma vez

que a denunciada exercia função pública relevante (prefeita), através da qual

deveria,  ao  revés  dos  ilícitos  perpetrados,  zelar  pela  regularidade  dos

procedimentos licitatórios e pautar-se pela supremacia do interesse público;

b) Antecedentes: a ré não possui maus antecedentes, já que

contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta Social: não há nos autos elementos que permitam

aferir a conduta social da ré;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à

valoração dessas circunstâncias judiciais;

e) Motivos: a motivação do delito é inerente à figura típica em

análise;

f)  Circunstâncias: assim  entendidas  como  aquelas  que

influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis, pois a prática, da

forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, ainda que inerentes ao

tipo penal, considerando que a fraude ao processo licitatório foi utilizada como

meio  para  destinar,  também de  forma  irregular,  verbas  públicas  durante  a

execução do contrato decorrente a empresa beneficiada com a fraude;

h)  Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o

resultado.

Em  face  da  existência  de  duas  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de

detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Causas de diminuição e aumento

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta  maneira,  não  existindo  circunstâncias  agravantes  ou

atenuantes  nem  causas  de  aumento  ou  diminuição  da  pena  a  serem
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consideradas,  torno  definitiva  a  pena  de  02  (dois)  anos  e  06  (seis)

meses de detenção.

Pena de multa

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a

pena  de  multa  em  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  do  contrato,

correspondente  a  R$  27.642,45  (fl.  365  do  vol.  II),  levando  em

consideração a situação econômica da ré e o grau de sua culpabilidade.

3.4.2. Crime do Art. 288 do CP

Em atenção  às  circunstâncias  dos  arts.  59  e  60,  do  Código

Penal, infere-se o seguinte:

a)  Culpabilidade: Revela-se albergada pelo  tipo penal,  não

sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b)  Antecedentes: Não há o que valorar, haja vista ser esta

tecnicamente primária,  já que contra ela não pesa condenação transitada em

julgado;

c)  Conduta  Social  e  Personalidade: Não  foram  colhidos

elementos suficientes à valoração dessas circunstâncias judiciais;

d) Motivos: A motivação do delito é inerente à figura típica em

análise;

e)  Circunstâncias: Assim  entendidas  como  aquelas  que

influem sobre a sua gravidade, são desfavoráveis, pois se estabeleceu estrutura

criminosa complexa, composta por diversos agentes, diversos deles integrantes

da administração do Município  de Serrano do Maranhão – MA,  com vista a

prática de crimes violadores da moralidade administrativa;

f)  Consequências: São desfavoráveis,  haja vista que, como

demonstrado nestes autos, foram perpetrados crimes pelo grupo, violando a

moralidade  administrativa,  vez  que  privilegiaram  determinadas  pessoas

físicas/jurídicas  em  detrimento  dos  demais,  desconsiderando  os  princípios

constitucionais e legais de forma suntuosa;

37



Douglas Lima da Guia 
Juiz de Direito

JAFA 
Analista Judiciário

Mat.160192

Comarca de Cururupu/MA

Fls. ________   

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CURURUPU

g) Comportamento da vítima: A vítima (a coletividade) não

contribuiu para a concretização do crime.

Em  face  da  existência  de  duas  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis,  fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de

reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Causas de diminuição e aumento

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta  maneira,  não  existindo  circunstâncias  agravantes  ou

atenuantes  nem  causas  de  aumento  ou  diminuição  da  pena  a  serem

consideradas,  torno  definitiva  01  (um)  ano  e  06  (seis)  meses  de

reclusão.

Pena de multa

Ausente determinação no dispositivo acerca da pena de multa.

3.4.3 Reunião das Penas (ART. 69, CP)

Havendo  condenação  às  penas  dos  crimes  acima  descritos,

reúno  o  quantum  das  condenações,  TOTALIZANDO  A  PENA  DE

CUMPRIMENTO  EM  04  (QUATRO)  ANOS  DE  PENA  PRIVATIVA  DE

LIBERDADE, SENDO 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,

02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E R$ 27.642,45, A

TÍTULO DE MULTA.

3.4.4  Regime  inicial  de  cumprimento  e  local  de

cumprimento da pena

Estabeleço  que  tanto  as  penas  de  reclusão  e  detenção

deverão ser inicialmente cumpridas no regime aberto, com base no art.

33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

A  pena  será  cumprida  em  Casa  de  Albergado  ou
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estabelecimento congênere administrado pela SEAP/MA.

Nos termos do art. 69, parte final, do CP, deve primeiramente

ser cumprida a pena de reclusão e, em seguida, a de detenção. 

A pena de multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias

após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP).

3.4.5  Da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade

pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

A ré satisfaz os requisitos do art. 44, incisos I a III do CP, com

redação dada pela Lei nº 9.714 de 25 de novembro de 1998 (pena aplicada não

superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça, não

reincidência  em  crime  doloso  e  existência  de  apenas  duas  circunstâncias

judiciais  desfavoráveis),  motivo  pelo  qual  a  pena  alternativa  se  mostra

suficiente, adequada e proporcional.

Sendo assim,  substituo a pena privativa de liberdade da

ré pela pena restritiva de direito, consistente nas modalidades previstas no

art. 44, § 2º, do Código Penal, a saber:

a) prestação pecuniária, nos termos do art. 45, §1º, do CP,

a obrigação de a ré depositar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em

conta judicial, nos termos da resolução do CNJ de n.º 154 de 13 de julho de

2012, a ser destinada a entidades públicas,  sem prejuízo do pagamento de

outras penalidades eventualmente já aplicadas;

b)  prestação  de  serviço  à  comunidade  ou  à  entidade

pública devendo ser cumprida à razão de uma hora por dia de condenação

(CP, art. 46, § 3º), consoante vier a ser fixado pelo juízo da execução, de modo

que a pena restritiva de direito tenha a mesma duração da pena privativa de

liberdade substituída (CP, art. 55).

3.5. Dosimetria da Pena – ROSANE RODRIGUES CADETE

3.5.1. Crime do Art. 90 da Lei n.º 8.666/93

39



Douglas Lima da Guia 
Juiz de Direito

JAFA 
Analista Judiciário

Mat.160192

Comarca de Cururupu/MA

Fls. ________   

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CURURUPU

Em atenção  às  circunstâncias  dos  arts.  59  e  60,  do  Código

Penal, infere-se o seguinte:

a)  Culpabilidade: Deixo de valorar negativamente, uma vez

que a denunciada exercia função pública que era necessária ou instrumental

para a prática do delito,  de forma que a culpabilidade da ré já encontra-se

albergada  pelo  tipo  penal,  não  sendo  possível  qualquer  juízo  de  desvalor

adicional;

b) Antecedentes: a ré não possui maus antecedentes, já que

contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta Social: não há nos autos elementos que permitam

aferir a conduta social da ré;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à

valoração dessas circunstâncias judiciais;

e) Motivos: a motivação do delito é inerente à figura típica em

análise;

f)  Circunstâncias: assim  entendidas  como  aquelas  que

influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis, pois a prática, da

forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, ainda que inerentes ao

tipo penal, considerando que a fraude ao processo licitatório foi utilizada como

meio  para  destinar,  também de  forma  irregular,  verbas  públicas  durante  a

execução do contrato decorrente a empresa beneficiada com a fraude;

h)  Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o

resultado.

Em  face  da  existência  de  uma  circunstância  judicial

desfavorável, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de

detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Causas de diminuição e aumento
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Faço incidir a causa geral de diminuição do art. 29, §1º, do CP,

conforme justificada a participação de menor importância, reduzindo-lhe a pena

em 1/6.

Desta  maneira,  não  existindo  circunstâncias  agravantes  e

atenuantes nem causas de aumento da pena a serem consideradas, e, fazendo

incidir a causa geral de diminuição da pena em 1/6, torno definitiva a pena

de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Pena de multa

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a

pena  de  multa  em  2%  (dois  por  cento)  do  valor  do  contrato,

correspondente  a  R$  11.056,98  (fl.  365  do  vol.  II),  levando  em

consideração a situação econômica da ré e o grau de sua culpabilidade.

3.5.2. Crime do Art. 288 do CP

Em atenção  às  circunstâncias  dos  arts.  59  e  60,  do  Código

Penal, infere-se o seguinte:

a)  Culpabilidade: Revela-se albergada pelo  tipo penal,  não

sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b)  Antecedentes: Não há o que valorar, haja vista ser esta

tecnicamente primária,  já que contra ela não pesa condenação transitada em

julgado;

c)  Conduta  Social  e  Personalidade: Não  foram  colhidos

elementos suficientes à valoração dessas circunstâncias judiciais;

d) Motivos: A motivação do delito é inerente à figura típica em

análise;

e)  Circunstâncias: Assim  entendidas  como  aquelas  que

influem sobre a sua gravidade, são desfavoráveis, pois se estabeleceu estrutura

criminosa complexa, composta por diversos agentes, diversos deles integrantes

da administração do Município  de Serrano do Maranhão – MA,  com vista a
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prática de crimes violadores da moralidade administrativa;

f)  Consequências: São desfavoráveis,  haja vista que, como

demonstrado nestes autos, foram perpetrados crimes pelo grupo, violando a

moralidade  administrativa,  vez  que  privilegiaram  determinadas  pessoas

físicas/jurídicas  em  detrimento  dos  demais,  desconsiderando  os  princípios

constitucionais e legais de forma suntuosa;

g) Comportamento da vítima: A vítima (a coletividade) não

contribuiu para a concretização do crime.

Em  face  da  existência  de  duas  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis,  fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de

reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Causas de diminuição e aumento

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta  maneira,  não  existindo  circunstâncias  agravantes  ou

atenuantes  nem  causas  de  aumento  ou  diminuição  da  pena  a  serem

consideradas,  torno  definitiva  01  (um)  ano  e  06  (seis)  meses  de

reclusão.

Pena de multa

Ausente determinação no dispositivo acerca da pena de multa.

3.5.3 Reunião das Penas (ART. 69, CP)

Havendo  condenação  às  penas  dos  crimes  acima  descritos,

reúno  o  quantum  das  condenações,  TOTALIZANDO  A  PENA  DE

CUMPRIMENTO  EM  03  (TRÊS)  ANOS  E  04  (QUATRO)  MESES  E  15

(QUINZE) DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SENDO 01 (UM)

ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, 01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES

E 15 (QUINZE)  DIAS DE DETENÇÃO E R$ 11.056,98,  A TÍTULO DE

MULTA.
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3.5.4  Regime  inicial  de  cumprimento  e  local  de

cumprimento da pena

Estabeleço  que  tanto  as  penas  de  reclusão  e  detenção

deverão ser inicialmente cumpridas no regime aberto, com base no art.

33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

A  pena  será  cumprida  em  Casa  de  Albergado  ou

estabelecimento congênere administrado pela SEAP/MA.

Nos termos do art. 69, parte final, do CP, deve primeiramente

ser cumprida a pena de reclusão e, em seguida, a de detenção. 

A pena de multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias

após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP).

3.5.5  Da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade

pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

A ré satisfaz os requisitos do art. 44, incisos I a III do CP, com

redação dada pela Lei nº 9.714 de 25 de novembro de 1998 (pena aplicada não

superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça, não

reincidência  em  crime  doloso  e  existência  de  apenas  duas  circunstâncias

judiciais  desfavoráveis),  motivo  pelo  qual  a  pena  alternativa  se  mostra

suficiente, adequada e proporcional.

Sendo assim,  substituo a pena privativa de liberdade da

ré  por  duas  penas  restritivas  de  direito,  consistente  nas  modalidades

previstas no art. 44, § 2º, do Código Penal, a saber:

a) limitação de fim de semana, nos termos do art. 48, caput

e seu §1º, do CP, consistente na obrigação de permanecer,  aos sábados e

domingos,  por  5  (cinco)  horas  diárias,  em  casa  de  albergado  ou  outro

estabelecimento adequado, consoante vier a ser fixado pelo juízo da execução,

de modo que a pena restritiva  de direito  tenha a mesma duração da pena

privativa de liberdade substituída (CP, art. 55).

b)  prestação  de  serviço  à  comunidade  ou  à  entidade
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pública  devendo ser cumprida à razão de uma hora por dia de condenação

(CP, art. 46, § 3º), consoante vier a ser fixado pelo juízo da execução, de modo

que a pena restritiva de direito tenha a mesma duração da pena privativa de

liberdade substituída (CP, art. 55).

3.6. Dosimetria da Pena – ERENILDE PINTO FERREIRA

3.6.1. Crime do Art. 90 da Lei n.º 8.666/93

Em atenção  às  circunstâncias  dos  arts.  59  e  60,  do  Código

Penal, infere-se o seguinte:

a)  Culpabilidade: Deixo de valorar negativamente, uma vez

que a denunciada exercia função pública que era necessária ou instrumental

para a prática do delito,  de forma que a culpabilidade da ré já encontra-se

albergada  pelo  tipo  penal,  não  sendo  possível  qualquer  juízo  de  desvalor

adicional;

b) Antecedentes: a ré não possui maus antecedentes, já que

contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta Social: não há nos autos elementos que permitam

aferir a conduta social da ré;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à

valoração dessas circunstâncias judiciais;

e) Motivos: a motivação do delito é inerente à figura típica em

análise;

f)  Circunstâncias: assim  entendidas  como  aquelas  que

influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis, pois a prática, da

forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, ainda que inerentes ao

tipo penal, considerando que a fraude ao processo licitatório foi utilizada como

meio  para  destinar,  também de  forma  irregular,  verbas  públicas  durante  a

execução do contrato decorrente a empresa beneficiada com a fraude;

h)  Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o

44



Douglas Lima da Guia 
Juiz de Direito

JAFA 
Analista Judiciário

Mat.160192

Comarca de Cururupu/MA

Fls. ________   

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CURURUPU

resultado.

Em  face  da  existência  de  uma  circunstância  judicial

desfavorável, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de

detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Causas de diminuição e aumento

Faço incidir a causa geral de diminuição do art. 29, §1º, do CP,

conforme justificada a participação de menor importância, reduzindo-lhe a pena

em 1/6.

Desta  maneira,  não  existindo  circunstâncias  agravantes  e

atenuantes nem causas de aumento da pena a serem consideradas, e, fazendo

incidir a causa geral de diminuição da pena em 1/6, torno definitiva a pena

de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Pena de multa

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a

pena  de  multa  em  2%  (dois  por  cento)  do  valor  do  contrato,

correspondente  a  R$  11.056,98  (fl.  365  do  vol.  II),  levando  em

consideração a situação econômica da ré e o grau de sua culpabilidade.

3.6.2. Crime do Art. 288 do CP

Em atenção  às  circunstâncias  dos  arts.  59  e  60,  do  Código

Penal, infere-se o seguinte:

a)  Culpabilidade: Revela-se albergada pelo  tipo penal,  não

sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b)  Antecedentes: Não há o que valorar, haja vista ser esta

tecnicamente primária,  já que contra ela não pesa condenação transitada em

julgado;

c)  Conduta  Social  e  Personalidade: Não  foram  colhidos
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elementos suficientes à valoração dessas circunstâncias judiciais;

d) Motivos: A motivação do delito é inerente à figura típica em

análise;

e)  Circunstâncias: Assim  entendidas  como  aquelas  que

influem sobre a sua gravidade, são desfavoráveis, pois se estabeleceu estrutura

criminosa complexa, composta por diversos agentes, diversos deles integrantes

da administração do Município  de Serrano do Maranhão – MA,  com vista a

prática de crimes violadores da moralidade administrativa;

f)  Consequências: São desfavoráveis,  haja vista que, como

demonstrado nestes autos, foram perpetrados crimes pelo grupo, violando a

moralidade  administrativa,  vez  que  privilegiaram  determinadas  pessoas

físicas/jurídicas  em  detrimento  dos  demais,  desconsiderando  os  princípios

constitucionais e legais de forma suntuosa;

g) Comportamento da vítima: A vítima (a coletividade) não

contribuiu para a concretização do crime.

Em  face  da  existência  de  duas  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis,  fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de

reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Causas de diminuição e aumento

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta  maneira,  não  existindo  circunstâncias  agravantes  ou

atenuantes  nem  causas  de  aumento  ou  diminuição  da  pena  a  serem

consideradas,  torno  definitiva  01  (um)  ano  e  06  (seis)  meses  de

reclusão.

Pena de multa

Ausente determinação no dispositivo acerca da pena de multa.

3.5.3 Reunião das Penas (ART. 69, CP)
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Havendo  condenação  às  penas  dos  crimes  acima  descritos,

reúno  o  quantum  das  condenações,  TOTALIZANDO  A  PENA  DE

CUMPRIMENTO  EM  03  (TRÊS)  ANOS  E  04  (QUATRO)  MESES  E  15

(QUINZE) DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SENDO 01 (UM)

ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, 01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES

E 15 (QUINZE)  DIAS DE DETENÇÃO E R$ 11.056,98,  A TÍTULO DE

MULTA.

3.6.4  Regime  inicial  de  cumprimento  e  local  de

cumprimento da pena

Estabeleço  que  tanto  as  penas  de  reclusão  e  detenção

deverão ser inicialmente cumpridas no regime aberto, com base no art.

33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

A  pena  será  cumprida  em  Casa  de  Albergado  ou

estabelecimento congênere administrado pela SEAP/MA.

Nos termos do art. 69, parte final, do CP, deve primeiramente

ser cumprida a pena de reclusão e, em seguida, a de detenção. 

A pena de multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias

após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP).

3.6.5  Da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade

pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

a ré satisfaz os requisitos do art. 44, incisos I a III do CP, com

redação dada pela Lei nº 9.714 de 25 de novembro de 1998 (pena aplicada não

superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça, não

reincidência  em  crime  doloso  e  existência  de  apenas  duas  circunstâncias

judiciais  desfavoráveis),  motivo  pelo  qual  a  pena  alternativa  se  mostra

suficiente, adequada e proporcional.

Sendo assim,  substituo a pena privativa de liberdade da

ré  por  duas  penas  restritivas  de  direito,  consistente  nas  modalidades

previstas no art. 44, § 2º, do Código Penal, a saber:
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a) limitação de fim de semana, nos termos do art. 48, caput

e seu §1º, do CP, consistente na obrigação de permanecer,  aos sábados e

domingos,  por  5  (cinco)  horas  diárias,  em  casa  de  albergado  ou  outro

estabelecimento adequado, consoante vier a ser fixado pelo juízo da execução,

de modo que a pena restritiva  de direito  tenha a mesma duração da pena

privativa de liberdade substituída (CP, art. 55).

b)  prestação  de  serviço  à  comunidade  ou  à  entidade

pública  devendo ser cumprida à razão de uma hora por dia de condenação

(CP, art. 46, § 3º), consoante vier a ser fixado pelo juízo da execução, de modo

que a pena restritiva de direito tenha a mesma duração da pena privativa de

liberdade substituída (CP, art. 55).

3.7. Dosimetria da Pena – IRACEMA PINTO DE ABREU

3.7.1. Crime do Art. 90 da Lei n.º 8.666/93

Em atenção  às  circunstâncias  dos  arts.  59  e  60,  do  Código

Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: deve ser valorada negativamente, uma vez

que a denunciada exercia função pública relevante (Presidente da CPL), através

da qual deveria, ao revés dos ilícitos perpetrados, zelar pela regularidade dos

procedimentos licitatórios e pautar-se pela supremacia do interesse público;

b) Antecedentes: a ré não possui maus antecedentes, já que

contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta Social: não há nos autos elementos que permitam

aferir a conduta social da ré;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à

valoração dessas circunstâncias judiciais;

e) Motivos: a motivação do delito é inerente à figura típica em

análise;

f)  Circunstâncias: assim  entendidas  como  aquelas  que
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influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis, pois a prática, da

forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, ainda que inerentes ao

tipo penal, considerando que a fraude ao processo licitatório foi utilizada como

meio  para  destinar,  também de  forma  irregular,  verbas  públicas  durante  a

execução do contrato decorrente a empresa beneficiada com a fraude;

h)  Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o

resultado.

Em  face  da  existência  de  duas  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de

detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Causas de diminuição e aumento

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta  maneira,  não  existindo  circunstâncias  agravantes  ou

atenuantes  nem  causas  de  aumento  ou  diminuição  da  pena  a  serem

consideradas,  torno  definitiva  a  pena  de  02  (dois)  anos  e  06  (seis)

meses de detenção.

Pena de multa

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a

pena  de  multa  em  3%  (cinco  por  cento)  do  valor  do  contrato,

correspondente  a  R$  16.545.87  (fl.  365  do  vol.  II),  levando  em

consideração a situação econômica da ré e o grau de sua culpabilidade.

3.7.2. Crime do Art. 288 do CP

Em atenção  às  circunstâncias  dos  arts.  59  e  60,  do  Código

Penal, infere-se o seguinte:

a)  Culpabilidade: Revela-se albergada pelo  tipo penal,  não

sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;
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b)  Antecedentes: Não há o que valorar, haja vista ser esta

tecnicamente primária,  já que contra ela não pesa condenação transitada em

julgado;

c)  Conduta  Social  e  Personalidade: Não  foram  colhidos

elementos suficientes à valoração dessas circunstâncias judiciais;

d) Motivos: A motivação do delito é inerente à figura típica em

análise;

e)  Circunstâncias: Assim  entendidas  como  aquelas  que

influem sobre a sua gravidade, são desfavoráveis, pois se estabeleceu estrutura

criminosa complexa, composta por diversos agentes, diversos deles integrantes

da administração do Município  de Serrano do Maranhão – MA,  com vista a

prática de crimes violadores da moralidade administrativa;

f)  Consequências: São desfavoráveis,  haja vista que, como

demonstrado nestes autos, foram perpetrados crimes pelo grupo, violando a

moralidade  administrativa,  vez  que  privilegiaram  determinadas  pessoas

físicas/jurídicas  em  detrimento  dos  demais,  desconsiderando  os  princípios

constitucionais e legais de forma suntuosa;

g) Comportamento da vítima: A vítima (a coletividade) não

contribuiu para a concretização do crime.

Em  face  da  existência  de  duas  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis,  fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de

reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Causas de diminuição e aumento

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta  maneira,  não  existindo  circunstâncias  agravantes  ou

atenuantes  nem  causas  de  aumento  ou  diminuição  da  pena  a  serem

consideradas,  torno  definitiva  01  (um)  ano  e  06  (seis)  meses  de

reclusão.
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Pena de multa

Ausente determinação no dispositivo acerca da pena de multa.

3.7.3 Reunião das Penas (ART. 69, CP)

Havendo  condenação  às  penas  dos  crimes  acima  descritos,

reúno  o  quantum  das  condenações,  TOTALIZANDO  A  PENA  DE

CUMPRIMENTO  EM  04  (QUATRO)  ANOS  DE  PENA  PRIVATIVA  DE

LIBERDADE, SENDO 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,

02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E R$ 16.545.87, A

TÍTULO DE MULTA.

3.7.4  Regime  inicial  de  cumprimento  e  local  de

cumprimento da pena

Estabeleço  que  tanto  as  penas  de  reclusão  e  detenção

deverão ser inicialmente cumpridas no regime aberto, com base no art.

33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

A  pena  será  cumprida  em  Casa  de  Albergado  ou

estabelecimento congênere administrado pela SEAP/MA.

Nos termos do art. 69, parte final, do CP, deve primeiramente

ser cumprida a pena de reclusão e, em seguida, a de detenção. 

A pena de multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias

após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP).

3.7.5  Da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade

pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

A ré satisfaz os requisitos do art. 44, incisos I a III do CP, com

redação dada pela Lei nº 9.714 de 25 de novembro de 1998 (pena aplicada não

superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça, não

reincidência  em  crime  doloso  e  existência  de  apenas  duas  circunstâncias

judiciais  desfavoráveis),  motivo  pelo  qual  a  pena  alternativa  se  mostra
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suficiente, adequada e proporcional.

Sendo assim,  substituo a pena privativa de liberdade da

ré pela pena restritiva de direito, consistente nas modalidades previstas no

art. 44, § 2º, do Código Penal, a saber:

a) prestação pecuniária, nos termos do art. 45, §1º, do CP,

a obrigação de a ré depositar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), em

conta judicial, nos termos da resolução do CNJ de n.º 154 de 13 de julho de

2012, a ser destinada a entidades públicas,  sem prejuízo do pagamento de

outras penalidades eventualmente já aplicadas;

b)  prestação  de  serviço  à  comunidade  ou  à  entidade

pública  devendo ser cumprida à razão de uma hora por dia de condenação

(CP, art. 46, § 3º), consoante vier a ser fixado pelo juízo da execução, de modo

que a pena restritiva de direito tenha a mesma duração da pena privativa de

liberdade substituída (CP, art. 55).

3.8. Dosimetria da Pena – HILQUIAS ARAÚJO CALDAS

3.8.1. Crime do Art. 90 da Lei n.º 8.666/93

Em atenção  às  circunstâncias  dos  arts.  59  e  60,  do  Código

Penal, infere-se o seguinte:

a)  Culpabilidade: Revela-se albergada pelo  tipo penal,  não

sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: a ré não possui maus antecedentes, já que

contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta Social: não há nos autos elementos que permitam

aferir a conduta social da ré;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à

valoração dessas circunstâncias judiciais;

e) Motivos: a motivação do delito é inerente à figura típica em

análise;

f)  Circunstâncias: assim  entendidas  como  aquelas  que
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influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis, pois a prática, da

forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, ainda que inerentes ao

tipo penal, considerando que a fraude ao processo licitatório foi utilizada como

meio  para  destinar,  também de  forma  irregular,  verbas  públicas  durante  a

execução do contrato decorrente a empresa beneficiada com a fraude;

h)  Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o

resultado.

Em  face  da  existência  de  uma  circunstância  judicial

desfavorável, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de

detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Causas de diminuição e aumento

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta  maneira,  não  existindo  circunstâncias  agravantes  ou

atenuantes  nem  causas  de  aumento  ou  diminuição  da  pena  a  serem

consideradas,  torno  definitiva  a  pena  de  02  (dois)  anos  e  03  (três)

meses de detenção.

Pena de multa

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a

pena  de  multa  em  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  contrato,

correspondente  a  R$  22.113,96  (fl.  365  do  vol.  II),  levando  em

consideração a situação econômica da ré e o grau de sua culpabilidade.

3.8.2. Crime do Art. 288 do CP

Em atenção  às  circunstâncias  dos  arts.  59  e  60,  do  Código

Penal, infere-se o seguinte:

a)  Culpabilidade: Revela-se albergada pelo  tipo penal,  não

sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;
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b)  Antecedentes: Não há o que valorar, haja vista ser esta

tecnicamente primária,  já que contra ela não pesa condenação transitada em

julgado;

c)  Conduta  Social  e  Personalidade: Não  foram  colhidos

elementos suficientes à valoração dessas circunstâncias judiciais;

d) Motivos: A motivação do delito é inerente à figura típica em

análise;

e)  Circunstâncias: Assim  entendidas  como  aquelas  que

influem sobre a sua gravidade, são desfavoráveis, pois se estabeleceu estrutura

criminosa complexa, composta por diversos agentes, diversos deles integrantes

da administração do Município  de Serrano do Maranhão – MA,  com vista a

prática de crimes violadores da moralidade administrativa;

f)  Consequências: São desfavoráveis,  haja vista que, como

demonstrado nestes autos, foram perpetrados crimes pelo grupo, violando a

moralidade  administrativa,  vez  que  privilegiaram  determinadas  pessoas

físicas/jurídicas  em  detrimento  dos  demais,  desconsiderando  os  princípios

constitucionais e legais de forma suntuosa;

g) Comportamento da vítima: A vítima (a coletividade) não

contribuiu para a concretização do crime.

Em  face  da  existência  de  duas  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis,  fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de

reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Causas de diminuição e aumento

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta  maneira,  não  existindo  circunstâncias  agravantes  ou

atenuantes  nem  causas  de  aumento  ou  diminuição  da  pena  a  serem

consideradas,  torno  definitiva  01  (um)  ano  e  06  (seis)  meses  de

reclusão.
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Pena de multa

Ausente determinação no dispositivo acerca da pena de multa.

3.8.3 Reunião das Penas (ART. 69, CP)

Havendo  condenação  às  penas  dos  crimes  acima  descritos,

reúno  o  quantum  das  condenações,  TOTALIZANDO  A  PENA  DE

CUMPRIMENTO EM 03 (TRÊS)  ANOS E 09 (NOVE)  MESES DE PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE, SENDO 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES

DE RECLUSÃO, 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E

R$ 22.113,96, A TÍTULO DE MULTA.

3.8.4  Regime  inicial  de  cumprimento  e  local  de

cumprimento da pena

Estabeleço  que  tanto  as  penas  de  reclusão  e  detenção

deverão ser inicialmente cumpridas no regime aberto, com base no art.

33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

A  pena  será  cumprida  em  Casa  de  Albergado  ou

estabelecimento congênere administrado pela SEAP/MA.

Nos termos do art. 69, parte final, do CP, deve primeiramente

ser cumprida a pena de reclusão e, em seguida, a de detenção. 

A pena de multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias

após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP).

3.8.5  Da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade

pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

O réu satisfaz os requisitos do art. 44, incisos I a III do CP,

com redação  dada  pela  Lei  nº  9.714  de  25  de  novembro  de  1998  (pena

aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave

ameaça,  não  reincidência  em  crime  doloso  e  existência  de  apenas  duas

circunstâncias judiciais desfavoráveis), motivo pelo qual a pena alternativa se
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mostra suficiente, adequada e proporcional.

Sendo assim,  substituo a pena privativa de liberdade da

ré pela pena restritiva de direito, consistente nas modalidades previstas no

art. 44, § 2º, do Código Penal, a saber:

a) prestação pecuniária, nos termos do art. 45, §1º, do CP,

a obrigação de a ré depositar a quantia de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), em

conta judicial, nos termos da resolução do CNJ de n.º 154 de 13 de julho de

2012, a ser destinada a entidades públicas,  sem prejuízo do pagamento de

outras penalidades eventualmente já aplicadas;

b)  prestação  de  serviço  à  comunidade  ou  à  entidade

pública  devendo ser cumprida à razão de uma hora por dia de condenação

(CP, art. 46, § 3º), consoante vier a ser fixado pelo juízo da execução, de modo

que a pena restritiva de direito tenha a mesma duração da pena privativa de

liberdade substituída (CP, art. 55).

3.9. Dosimetria da Pena – RAIMUNDO NONATO DO VAL

FILHO

3.9.1. Crime do Art. 90 da Lei n.º 8.666/93

Em atenção  às  circunstâncias  dos  arts.  59  e  60,  do  Código

Penal, infere-se o seguinte:

a)  Culpabilidade: Revela-se albergada pelo  tipo penal,  não

sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: a ré não possui maus antecedentes, já que

contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta Social: não há nos autos elementos que permitam

aferir a conduta social da ré;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à

valoração dessas circunstâncias judiciais;

e) Motivos: a motivação do delito é inerente à figura típica em

análise;
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f)  Circunstâncias: assim  entendidas  como  aquelas  que

influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis, pois a prática, da

forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, ainda que inerentes ao

tipo penal, considerando que a fraude ao processo licitatório foi utilizada como

meio  para  destinar,  também de  forma  irregular,  verbas  públicas  durante  a

execução do contrato decorrente a empresa beneficiada com a fraude;

h)  Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o

resultado.

Em  face  da  existência  de  uma  circunstância  judicial

desfavorável, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de

detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Causas de diminuição e aumento

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta  maneira,  não  existindo  circunstâncias  agravantes  ou

atenuantes  nem  causas  de  aumento  ou  diminuição  da  pena  a  serem

consideradas,  torno  definitiva  a  pena  de  02  (dois)  anos  e  03  (três)

meses de detenção.

Pena de multa

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a

pena  de  multa  em  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  contrato,

correspondente  a  R$  22.113,96  (fl.  365  do  vol.  II),  levando  em

consideração a situação econômica da ré e o grau de sua culpabilidade.

3.9.2. Crime do Art. 288 do CP

Em atenção  às  circunstâncias  dos  arts.  59  e  60,  do  Código

Penal, infere-se o seguinte:

a)  Culpabilidade: Revela-se albergada pelo  tipo penal,  não
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sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b)  Antecedentes: Não há o que valorar, haja vista ser esta

tecnicamente primária,  já que contra ela não pesa condenação transitada em

julgado;

c)  Conduta  Social  e  Personalidade: Não  foram  colhidos

elementos suficientes à valoração dessas circunstâncias judiciais;

d) Motivos: A motivação do delito é inerente à figura típica em

análise;

e)  Circunstâncias: Assim  entendidas  como  aquelas  que

influem sobre a sua gravidade, são desfavoráveis, pois se estabeleceu estrutura

criminosa complexa, composta por diversos agentes, diversos deles integrantes

da administração do Município  de Serrano do Maranhão – MA,  com vista a

prática de crimes violadores da moralidade administrativa;

f)  Consequências: São desfavoráveis,  haja vista que, como

demonstrado nestes autos, foram perpetrados crimes pelo grupo, violando a

moralidade  administrativa,  vez  que  privilegiaram  determinadas  pessoas

físicas/jurídicas  em  detrimento  dos  demais,  desconsiderando  os  princípios

constitucionais e legais de forma suntuosa;

g) Comportamento da vítima: A vítima (a coletividade) não

contribuiu para a concretização do crime.

Em  face  da  existência  de  duas  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis,  fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de

reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.

Causas de diminuição e aumento

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta  maneira,  não  existindo  circunstâncias  agravantes  ou

atenuantes  nem  causas  de  aumento  ou  diminuição  da  pena  a  serem

consideradas,  torno  definitiva  01  (um)  ano  e  06  (seis)  meses  de
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reclusão.

Pena de multa

Ausente determinação no dispositivo acerca da pena de multa.

3.9.3 Reunião das Penas (ART. 69, CP)

Havendo  condenação  às  penas  dos  crimes  acima  descritos,

reúno  o  quantum  das  condenações,  TOTALIZANDO  A  PENA  DE

CUMPRIMENTO EM 03 (TRÊS)  ANOS E 09 (NOVE)  MESES DE PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE, SENDO 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES

DE RECLUSÃO, 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E

R$ 22.113,96, A TÍTULO DE MULTA.

3.9.4  Regime  inicial  de  cumprimento  e  local  de

cumprimento da pena

Estabeleço  que  tanto  as  penas  de  reclusão  e  detenção

deverão ser inicialmente cumpridas no regime aberto, com base no art.

33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

A  pena  será  cumprida  em  Casa  de  Albergado  ou

estabelecimento congênere administrado pela SEAP/MA.

Nos termos do art. 69, parte final, do CP, deve primeiramente

ser cumprida a pena de reclusão e, em seguida, a de detenção. 

A pena de multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias

após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP).

3.9.5  Da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade

pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

O réu satisfaz os requisitos do art. 44, incisos I a III do CP,

com redação  dada  pela  Lei  nº  9.714  de  25  de  novembro  de  1998  (pena

aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave

ameaça,  não  reincidência  em  crime  doloso  e  existência  de  apenas  duas
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circunstâncias judiciais desfavoráveis), motivo pelo qual a pena alternativa se

mostra suficiente, adequada e proporcional.

Sendo assim,  substituo a pena privativa de liberdade da

ré pela pena restritiva de direito, consistente nas modalidades previstas no

art. 44, § 2º, do Código Penal, a saber:

a) prestação pecuniária, nos termos do art. 45, §1º, do CP,

a obrigação de a ré depositar a quantia de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), em

conta judicial, nos termos da resolução do CNJ de n.º 154 de 13 de julho de

2012, a ser destinada a entidades públicas,  sem prejuízo do pagamento de

outras penalidades eventualmente já aplicadas;

b)  prestação  de  serviço  à  comunidade  ou  à  entidade

pública  devendo ser cumprida à razão de uma hora por dia de condenação

(CP, art. 46, § 3º), consoante vier a ser fixado pelo juízo da execução, de modo

que a pena restritiva de direito tenha a mesma duração da pena privativa de

liberdade substituída (CP, art. 55).

3.10. Para todos os réus

Do direito de recorrer em liberdade:

Não havendo necessidade de decretação de prisão preventiva,

nos moldes dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, asseguro aos

condenados o direito de recorrerem em liberdade. 

Da reparação dos danos: 

 Em atenção ao disposto no novel art. 387, IV, do Código de

Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados

pela infração, já que isto não foi pedido pelo Ministério Público e não foi objeto

de discussão nos autos.

Custas:

Condeno,  por  fim,  todos  os sentenciados  ao pagamento das

custas processuais (art. 804 e 805 do CPP).
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4. DISPOSIÇÕES FINAIS

Após  o  trânsito  em  julgado  desta  sentença,  tomem-se  as

seguintes providências: 

 Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;

Oficie-se à Justiça Eleitoral, com cópia da denúncia, desta sentença e da

respectiva certidão do trânsito em julgado, para os fins do artigo 15, III,

da Constituição Federal e art. 71 do Código Eleitoral;

Oficie-se ao  órgão estatal  responsável  pelo  registro  de  antecedentes,

fornecendo informações sobre a condenação dos réus;

Distribua-se feito de execução penal, via sistema VEP-CNJ, expedindo-

se guia de execução criminal acompanhada da denúncia,  sentença,

decisões  de  recursos  da  sentença,  certidão  de  trânsito  em  julgado  e

demais documentos imprescindíveis, tudo nos termos dos artigos 105

e 106, da Lei 7.210/1984;

EXTRAIA-SE CERTIDÃO DE TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA

PROVISÓRIA, SE FOR O CASO;

TRANSITANDO EM JULGADO A SENTENÇA PARA O MINISTÉRIO

PÚBLICO, EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA,

NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 113 DO CONSELHO NACIONAL DE

JUSTIÇA. 

Notifique-se o Ministério Público (art. 390, CPP).

Dou por publicada esta decisão com a entrega dos autos na

Secretaria (art.  389 do CPP).  Intimem-se pessoalmente os condenados e os

advogados constituídos, via DJe.

Cumpridas tais diligências, arquivem-se os autos, com baixa na

distribuição. Cumpra-se.

Cururupu  (MA), 04 de fevereiro de 2020.

Douglas Lima da Guia 
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cururupu/MA
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