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«173»
EMENTA
PENAL. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/1993) E DE FALSIDADE
DOCUMENTAL (ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL). INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO.
TIPICIDADE
E
DOLO.
DOSIMETRIA.
ADEQUAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
CINCO
APELAÇÕES.
INTEMPESTIVIDADE DE UM RECURSO. PROVIMENTO DE UMA APELAÇÃO. PROVIMENTO, EM PARTE,
DAS DEMAIS.
I –HIPÓTESE: Apelações interpostas à Sentença proferida nos autos de Ação Criminal que condenou os Réus:
- PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS em face da prática dos Crimes previstos no artigo 90 da Lei nº
8.666/1993 e artigo 299 do Código Penal, às Penas, respectivamente, de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15
(quinze) dias de Detenção e Multa de 4% (quatro por cento) do valor contratado e 02 (dois) anos e 11 (onze)
meses de Reclusão e Multa de 33 (trinta e três) Dias-Multa; - SEVERINO SALES DANTAS pelo cometimento
dos Crimes previstos no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993 e artigo 299 do Código Penal, às Penas,
respectivamente, de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de Detenção e Multa de 3% (três por cento) do valor
contratado e 01 (ano) e 06 (seis) meses de Reclusão e 20 (vinte) Dias-Multa; - GILVAN AUGUSTO DE LIMA e
CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA pela prática do Crime previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993, às
Penas de Detenção de 02 (dois) anos e 03 (três) meses e Multa de 2% (dois por cento) do valor contratado,
substituída a Pena Privativa de Liberdade por duas Penas Restritivas de Direitos; - CARLA ADRIANA DE
MEDEIROS pela prática do Crime previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993, às Penas de Detenção de 03 (três)
anos e 04(quatro) meses e Multa de 2% (dois por cento) do valor contratado, substituída a Pena Privativa de
Liberdade por duas Penas Restritivas de Direitos.
II – APELAÇÃO DE CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA: A Defesa foi intimada da Sentença em
04.02.2014 (terça-feira), iniciando-se o prazo para interposição da Apelação em 05.02.2014 e encerrando-se em
10.02.2014 (segunda-feira) (artigo 593 do Código de Processo Penal). O Recurso foi interposto no dia
11.02.2014, a ensejar a intempestividade.
III –APELAÇÃO DE GILVAN AUGUSTO DE LIMA:
INÉPCIA: A Denúncia descreve a participação do Réu na fraude à Licitação envolvendo a Carta-Convite nº
020/2002, destinada à execução do Convênio nº 203/2002, firmado entre o Município de Carnaúba dos Dantas
(RN) e o Ministério da Integração Nacional para construção de três passagens molhadas, no valor de R$
133.661,91.
Embora sucinta, a Peça de Acusação não inviabilizou a Defesa do Réu, apontado como Representante de uma
das Empresas que figurou apenas, formalmente, como concorrente no Certame fraudulento, a se ver dos atos
processuais por ela praticados, inclusive da Apelação, razão pela qual improcede a alegação de Inépcia.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: A condição referida nas Consequências, de forma negativa (“
o
crime impediu que a administração pública contratasse a melhor proposta, violando as regras de escolha
objetiva”
), para a fixação da Pena-Base (artigo 59 do Código Penal), é inerente ao Tipo Legal (artigo 90 da Lei
nº 8.666/1993), e, uma vez que as demais Circunstâncias foram consideradas favoravelmente, reduz-se a Pena
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Privativa de Liberdade ao Mínimo Legal de 02 (dois) anos.
Em consequência, decorreu o Prazo Prescricional de 04 (quatro) anos (artigo 109, V, do Código Penal) entre a
apontada Conduta delituosa (em 2002) e o recebimento da Denúncia (em 19.07.2010).
IV –APELAÇÃO DE CARLA ADRIANA DE MEDEIROS:
AUTORIA: As Provas produzidas nos autos são conclusivas quanto à participação da Ré, na condição de
Presidente da Comissão de Licitação da Edilidade, preparando a documentação respectiva, a ensejar simulacro
de Licitação em benefício de uma das Empresas que seria formalmente concorrente. Isto é, as três Empresas
Licitantes apenas formalmente apresentaram propostas, sem que, de fato, tivesse ocorrido disputa.
Detinha conhecimento sobre os procedimentos inerentes às Licitações e, em sede recursal, não apresentou
elementos factuais e jurídicos que infirmam a configuração da Autoria e Dolo em face do ônus probatório (artigo
156 do Código de Processo Penal).
DOSIMETRIA: No tocante à Dosimetria, correta a majoração prevista no artigo 84, § 2º, da Lei nº 8.666/1993,
porquanto a Ré ocupava, também, à época dos fatos, o Cargo de Secretária de Finanças da Prefeitura
Municipal de Carnaúba dos Dantas.
Redução da Pena Privativa de Liberdade, adotando idêntica Fundamentação quanto às Consequências
consideradas negativas, as quais, porém, são inerentes ao Tipo Penal, salvo a Culpabilidade cuja valoração
desfavorável mantém-se.
Fixação da Pena-Base em 02 (três) anos e 03 (três) meses, majorando-a em 1/3, resultando na Pena definitiva
de 03 (três) anos de Detenção. Redução, também, da Pena de Multa para 1% (um por cento) do valor
contratado, mantidos os demais termos da Sentença.
V –APELAÇÃO DE SEVERINO SALES DANTAS:
CONSUNÇÃO DO CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO E FALSIDADE DOCUMENTAL: Tratam-se de Crimes
distintos praticados em condições subjetivas, objetivas e temporais diferentes e com finalidades diversas, não
sendo o caso, portanto, de Consunção.
PRESCRIÇÃO: Decurso do Prazo Prescricional de 04 (quatro) anos (artigo 109, V, do Código Penal) entre a
apontada Conduta de Falsidade Documental (em 2003) e o recebimento da Denúncia (em 19.07.2010).
AUTORIA: Restaram provados a Autoria e o Dolo concernentes ao Delito de Fraude à Licitação, uma vez que o
Réu, proprietário de fato e gestor da Empresa vencedora do Certame, participou, efetivamente, do conluio
fraudulento da Licitação, do qual tinha pleno conhecimento e que, como visto, realizou-se apenas formalmente,
sendo que o Tipo Penal em questão não exige para sua consumação a ocorrência de dano financeiro à
Administração Pública.
DOSIMETRIA: Redução da Pena Privativa de Liberdade para o Crime de Fraude à Licitação, adotando idêntica
Fundamentação sobre as Consequências consideradas negativas, as quais, todavia, são inerentes ao Tipo
Penal, salvo a Culpabilidade cuja valoração desfavorável mantém-se.
Fixação da Pena definitiva em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de Detenção. Redução, também, da Pena de
Multa para 2% (dois por cento) do valor contratado, mantidos os demais termos da Sentença.
VI –APELAÇÃO DE PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS:
AUTORIA: A Sentença descreve suficientemente a participação do então Prefeito na prática dos Delitos, razão
pela qual improcede a Nulidade arguida na Apelação de insuficiência da Fundamentação sobre a Autoria.
As Provas produzidas nos autos são inequívocas quanto à participação do então Prefeito do Município de
Carnaúba dos Dantas (RN), ora Réu, seja no esquema fraudulento da Licitação, seja na Falsidade alusiva à
documentação apresentada ao Ministério de Integração Regional sobre a execução ficta do Objeto do Convênio,
a título de prestação de contas por parte da Edilidade representada pelo Gestor. Ou seja, Autoria e Dolo
restaram devidamente comprovados.
DOSIMETRIA: A valoração negativa da Personalidade para ambos os Delitos esbarra no óbice da Súmula nº
444 do Superior Tribunal de Justiça, ao enunciar que “
É vedada á utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base.”
As Consequências, também, foram valoradas negativamente para o Delito de Fraude à Licitação, as quais,
porém, como visto, são inerentes ao Tipo Penal.
Redução da Pena Privativa de Liberdade do Delito de Fraude à Licitação para 03 (três) anos e 06 (seis) meses
de Detenção e a Multa para 3% (três por cento) do valor contratado e do Delito de Falsidade para 02 (dois) anos
e 08 (oito) meses de Reclusão e a Multa para 30 (trinta) Dias-Multa, mantidos os demais termos da Sentença.
VII - PROCLAMAÇÃO:
Não conhecimento da Apelação de CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA, em razão da intempestividade.
Provimento da Apelação de GILVAN AUGUSTO DE LIMA para decretar a Prescrição da Pretensão Punitiva.
Provimento, em parte, da Apelação de CARLA ADRIANA DE MEDEIROS para redução das Penas do Crime de
Fraude à Licitação.
Provimento, em parte, da Apelação de SEVERINO SALES DANTAS para: a) decretar a Prescrição da
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Pretensão Punitiva em relação ao Delito de Falsidade, em face da Pena em concreto; b) reduzir as Penas para
o Crime de Fraude à Licitação.
Provimento, em parte, da Apelação de PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS para redução das Penas dos
Delitos de Fraude à Licitação e de Falsidade Documental.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são Partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade: não conhecer da Apelação de Carlos Antônio Ferreira
de Lima; dar Provimento à Apelação de Gilvan Augusto de Lima para decretar a Prescrição da Pretensão
Punitiva; dar Provimento, em parte, à Apelação de Carla Adriana de Medeiros; dar Provimento, em parte, à
Apelação de Severino Sales Dantas; dar Provimento, em parte, à Apelação de Pantaleão Estevam de Medeiros,
nos termos do Relatório, do Voto do Relator e das Notas Taquigráficas constantes dos autos, integrantes do
presente Julgado.
Recife, 20 de Fevereiro de 2020 (Data do Julgamento).

Desembargador Federal ALEXANDRE LUNA FREIRE
Relator

«174»
«175»
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RELATÓRIO
O Exmo. Desembargador Federal Alexandre Luna Freire (Relator):
Tratam-se de Apelações interpostas à Sentença proferida nos autos da Ação Criminal nº 000063504.2009.4.05.8402, em curso na 9ª Vara Federal (RN), que condenou os Réus:
- Pantaleão Estevam de Medeiros em face da prática dos Crimes previstos no artigo 90 da Lei nº
8.666/1993 e artigo 299 do Código Penal, às Penas, respectivamente, de 03 (três) anos, 06 (seis) meses
e 15 (quinze) dias de Detenção e Multa de 4% (quatro por cento) do valor contratado e 02 (dois) anos e
11 (onze) meses de Reclusão e Multa de 33 (trinta e três) Dias-Multa;
- Severino Sales Dantas pelo cometimento dos Crimes previstos no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993 e
artigo 299 do Código Penal, às Penas, respectivamente, de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de Detenção
e Multa de 3% (três por cento) do valor contratado e 01 (ano) e 06 (seis) meses de Reclusão e 20 (vinte)
Dias-Multa;
- Gilvan Augusto de Lima e Carlos Antônio Ferreira de Lima pela prática do Crime previsto no artigo 90
da Lei nº 8.666/1993, às Penas de Detenção de 02 (dois) anos e 03 (três) meses e Multa de 2% (dois por
cento) do valor contratado, substituída a Pena Privativa de Liberdade por duas Penas Restritivas de
Direitos;
- Carla Adriana de Medeiros em face da prática do Crime previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993, às
Penas de Detenção de 03 (três) anos e 04(quatro) meses e Multa de 2% (dois por cento) do valor
contratado, substituída a Pena Privativa de Liberdade por duas Penas Restritivas de Direitos.
Consta da Denúncia:
“
O réu PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS, voluntária e conscientemente, e com o auxílio dos réus
CARLA ADRIANA DE MEDEIROS, JUÇARA DE MEDEIROS e IVELI SUELI DE MEDEIROS DANTAS,
utilizando-se de expedientes fraudulentos, procederam a montagem de licitação concernente na
carta-convite 020/02, realizada em 11 de dezembro de 2002, para fins de execução do convênio
203/2002, firmado com, o Ministério da Integração Nacional para fins de construção de três
passagens molhadas, sendo uma na comunidade do Sítio Recanto, uma no Sítio Pinturas e uma
entre os Sítios Boa Sorte/Salitre. Para tanto contaram ainda, em unidade de desígnios, com o auxílio e
a anuência dos representantes das empresas GG CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS, LTDA (SEVERINO
SALES DANTAS e GERLÂNDIA DO NASCIMENTO DANTAS), que se sagrou "vencedora" do certame,
ESFERA CONSTRUÇÃO CIVIL, LTDA (CARLOS ANTÓNIO FERREIRA DE LIMA) e CONSTRUTORA
AUGUSTO LIDA (GILVAN AUGUSTO DE LIMA).
Por outro, para fins de garantir o desvio de recursos públicos em favor de terceiros, ainda desconhecidos,
o réu PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS, em conjunto com o sócio de fato (SEVERINO SALES
DANTAS) e com a sócio-gerente (GERLÂNDIA DO NASCIMENTO DANTAS) da empresa GG
CONSTRUÇÕES LIDA, falsificou documentos pertinentes a prestação de contas do convênio
203/2002, desviou recursos provenientes do convênio para outras contas, de modo a também
burlar a atividade fiscalizatória dos órgãos de controle.
Extrai-se dos presentes elementos de informação que o Ministério da Integração Nacional, por
intermédio de Secretaria Nacional de Defesa Civil, celebrou com o Município de Carnaúba dos
Dantas/RN o convênio nº. 203/2002 que tinha por objeto a construção de três passagens molhadas,
sendo uma na comunidade do Sítio Recanto, uma no Sitio Pinturas e uma entre os Sítios Boa
Sorte/Salitre.
Por meio do referido convênio o MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL repassou ao Município de
Carnaúba dos Dantas a quantia de R$ 120.978,82 (cento e vinte e seis mil, novecentos e setenta e oito
reais e oitenta e quatro centavos) ao passo que o Município arcaria com a contrapartida de R$
6.683,09 (seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e nove centavos).
Os valores, estipulados deveriam ser movimentados na conta corrente específica do Banco do Brasil S/A
de nº 9.490-0, Agência 1106-1.
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Por outro, para fins de execução do indicado convênio dever-se-ia proceder a realização de
procedimento licitatório, pelo menos na modalidade de carta convite. Para tanto, foi formalmente
realizada a licitação nº 020/2002 (ata de fls. 291 do Procedimento Administrativo nº 1.28.200.00062/200975), e da qual teriam participação das empresas, GG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESFERA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e CONSTRUTORA AUGUSTO LTDA, e sagrada-se supostamente
vencedora a empresa CONSTRUTORA GG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, conforme se
identifica da mesma ata de apuração de 09 de dezembro de 2002.
No entanto, a partir de notícia de fato delituoso, por parte da Camara Municipal de Carnaúba dos
Dantas em 08 de dezembro de 2004 (assinada pelos vereadores FRANCISCA DE ASSIS -CPF (...),
SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA – CPF (...), e MARCOS ANTÔNIO DANTAS,CPF
n.(...)), identificaram-se inúmeras irregularidades no cumprimento do mencionado convênio
(fls.24/verso).
De fato, instaurou-se inicialmente na Secretária de Controle Externo do Rio Grande do Norte
(fls.25) o TC 000.291/20057, passando-se, em seguida, a realização de diligências quer para
identificar a veracidade do noticiado, quer para identificar outras irregularidades.
No seu ínterim, procedeu-se a inspeção no Município de Carnaúba dos Dantas, conforme se evidencia
do Relatório de Inspeção constate a fls.162 a 165/verso e do qual se extrai: a) O Sr. Sérgio Luiz de
Paiva, suposto engenheiro responsável pelas obras, nega ter participado da elaboração do projeto
(fls.42/v e 43 do Procedimento Administrativo 62/2009); b) fortes indícios de montagem do procedimento
licitatório, uma vez que as propostas oferecidas pelas empresas possuem igual grafia e texto,
inclusive no tocante ao uso de maiúsculas e minúsculas e até na apresentação da proposta de preços.
Por outro, da avaliação da defesa do ex-Prefeito Municipal, PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS
(fls.208/verso e seguintes) extrai-se ainda que: a) a obra foi construída sem garantias mínimos
(sem responsável técnico e sem projeto básico), de modo que não há como se aferir a sua qualidade e
nem se a responsabilidade pela sua reparação, em razão das chuvas, decorreu da, forma de sua
realização ou somente de caso fortuito, (enxurrada ocorrida no município em 2004); b) funcionamento da
empresa de forma precária, uma vez que não pagou as taxas de localização e funcionamento ao
Município de Santo Antônio no ano de 2004; não ter responsável técnico; e não ter contratado
empregados ao tempo de realização das obras, ao tempo em que identifica que anteriormente tinha
apenas dois empregados (oficio do Ministério do Trabalho e emprego de fls.34).
Apontou-se ainda em nova apreciação técnica do Tribunal de Contas da União (fls.224/verso) que:
a) na relação de pagamentos constam cheques que apresentam valores divergentes em relação aos seus
valores faciais; b) foram transferidos da conta específica do convênio os valores de R$ 8.400,00 e R$
18.000,00 para outras contas bancárias; c) apresentação de extratos bancários contidos na prestação de
contas que foram identificados como falsos pelo Banco do Brasil (fls.53/verso do Procedimento
Administrativo 62/2009).
A partir de todas essa evidencias, julgaram-se IRREGULARIDADES as contas do indicado
convênio, conforme se extrai do teor do Acórdão n 2713/2009, lavrado pela 2ª Câmara do Tribunal
de Contas da União em 26 de maio de 2009, nos autos do TC 013.134/2008-7, mormente do voto do
Ministro BENJAMIN ZYMLER, do qual se extrai as seguintes razões de sua desapropriação:
a) os recursos repassados ao município foram geridos em conta corrente onde eram movimentados
outros recursos;
b) verificou-se inconsistência entre os valores faciais dos cheques emitidos e a relação de pagamentos
apresentada;
c) os demonstrativos de movimentação financeira, confeccionados pelo responsável não se contabilizam
com os extratos bancários remetidos ao Banco do Brasil, o que revela a intenção de ludibriar as
estâncias controladoras;
d) os recibos emitidos pela empresa contratada atestam o recebimento da totalidade dos recursos
repassados ao município por conta do dito convênio; as cópias dos cheques e os demonstrativos;
encaminhados pelo Banco do Brasil acusam, porém, que apenas algumas dos cheques foram emitidos
em favor dessa empresa;
e) observa-se, ainda, que a citada empresa não realizou contratações no exercício em que foram
geridos os recursos (2003), conforme cadastro do Ministério do Trabalho; não operou, também, o
recolhimento de INSS, FGTS dos respectivos.
f) a despeito de haver sido expressamente acusada no ofício de citação dirigido ao responsável, não
trouxe aos autos documento que comprova sem a existência de engenheiro que tenha atuado como
responsável técnico da obra.
No entanto, além das evidências apontadas supra, dos autos do Inquérito Policial 432/2007,
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também em anexo a presente inicial, e no qual se apurou a existência de irregularidades em outro
procedimento licitatório (021/2002), identificou-se que a licitação nº 020/2002 também não foi
efetivamente realizada.
Ademais, no IPL 432/07 aponta-se ainda, conforme se esmiuçará abaixo, que o ex-Prefeito de Carnaúba
dos Dantas, PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS, apresentava o procedimento licitatório já
pronto para que fosse assinado pelos membros da Comissão permanente de Licitação, sem que
houvesse sessão de julgamento. As cartas, nesse caso, Já estavam devidamente marcadas, de
modo a permitir que a empresa GG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA se sagrasse vencedora.
II. DA FRAUDE NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS:
PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS, CARLA ADRIANA DE MEDEIROS, JUÇARA MEDEIROS,
IVETE SUELI DE MEDEIROS DANTAS, GILVAN AUGUSTO DE LIMA, CARLOS ANTONIO FERREIRA
DE LIMA, SEVERINO SALES DANTAS E GERLÂNDIA DO NASCIMENTO DANTAS, sob comando do
primeiro, então prefeito do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, em 11 de dezembro de 2002
(data da homologação do Processo Licitatório nº 020/2002 –fl. 291 verso do Procedimento Administrativo
1.28.200.000062/2009-75), frustraram, mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo do
referido certame licitatório para construção de três passagens molhadas em comunidades rurais
no Município de Carnaúba dos Dantas/RN, com o intuito de obter vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação.
Com efeito, infere-se do inquérito policial em anexo, que o Sr. PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS,
na condição de Prefeito do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, precisamente no ano de 2002,
com a participação dos demais denunciados (CARLA ADRIANA DE MEDEIROS, JUÇARA
MEDEIROS, IVETE SUELI DE MEDEIROS DANTAS - à época dos fatos integrantes da Comissão de
Licitação), GILVAN AUGUSTO DE LIMA (sócio-administrador da empresa CONSTRUTORA
AUGUSTO LTDA.), CARLOS ANTONIO FERREIRA DE LIMA, (representante legal da empresa
ESFERA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.), SEVERINO SALES DANTAS e GERLÂNDIA DO MINISTÉRIO
PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO NASCIMENTO DANTAS
(respectivamente) proprietário de fato e sócia - gerente da empresa G. G. CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.) e em perfeita unidade de ações e desígnios com esses, frustrou o caráter
competitivo do mencionado procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para
outrem,vantagem decorrente da adjudicação do objeto licitado.
Em 08 de novembro de 2002, a União, por meio do ministério da Integração Nacional Secretaria
Nacional de Defesa Civil, celebrou com o Município de Carnaúba dos Dantas/RN, o Convênio nº
020312002, cujo objeto era a construção de passagens molhadas, sendo uma na comunidade do
Sitio Recanto, uma no Sitio Pinturas e uma entre os Sítios Boa Sorte/Salitre., no montante total de R$
133.661,91 (cento e trinta e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e,uni centavos).
Entretanto, como demonstram os elementos colhidos nós autos do Inquérito Policial nº 432/07 do
Procedimento 1.28.200.000062/2009-75, o referido procedimento licitatório só ocorreu
formalmente, de vez que já era apresentado à Comissão Permanente de Licitação devidamente
montado apenas para se colheras assinaturas dos membros da comissão.
Nessa linha, deve-se observar, que, em que pese ter havido formalmente um procedimento licitatório
(modalidade convite para seleção da executora do objeto conveniado no ano de 2002, efetivamente não
houve tal procedimento, mas fraude na contratação, motivada por interesses escusos. (...)
A imputada CARLA ADRIANA DE MEDEIROS, por sua vez, à época dos fatos presidente da
Comissão Permanente de Licitação responsável pela realização, o referido certame aduziu, em
depoimento prestado perante a autoridade policial nos autos do IPL nº 431/2002, que se limita a assinar
a documentação trazida pelo Sr. PANTALEÃO e ainda que teria sido o próprio PANTALEÃO quem
teria encaminhado, além do procedimento 021/2002, os 017/2002, 018/2002 e 019/2002, dentre
outros, todos já devidamente confeccionados para que se procedesse a colheita das assinaturas
indispensáveis à formalização do procedimento (fls. 149/152).
Dessarte, CARLA ADRIANA DE MEDEIROS, JUÇARA MEDEIROS, IVETE SUELI DE MEDEIROS
DANTAS participaram da atividade ilícita, já que assinaram atos que não praticaram. Consoante
restou confessado em seus depoimentos.
Patente, pois, que os membros da Comissão Permanente de Licitação e ora demandados, eram
conhecedores das práticas ilícitas que envolviam as licitações naquele município e concorreram para
que as fraudes acontecessem (até pelo nível cultural dos mesmos, apenas IVETE SUELI DE MEDEIROS
DANTAS tem nível médio, As demais possuem curso superior). (...)
Ademais, consta dos documentos de fls. 126130 cópia de Laudo de Exame Financeiro, do qual se
depreende a total incompatibilidade, entre os rendimentos auferidos por PANTALEÃO ESTEVAM
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DE MEDEIROS e sua movimentação bancária, o que também pode ensejar apropriação das verbas
conveniadas.
GILVAN AUGUSTO DE LIMA (sócio administrador da empresa CONSTRUTORA AUGUSTO LTDA.),
CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA, representante legal da empresa, ESFERA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA.), SEVERINO SALES DANTAS e GERLÂNDIA DO NASCIMENTO DANTAS
(respectivamente, proprietário de fato e sócia-gerente da empresa G. G. CONSTRUÇÕES DE SERVIÇOS
LTDA.), também contribuíram na atividade criminosa, já que os denunciados afirmaram em
depoimentos prestados perante a autoridade policial ter efetivamente participado da licitação nº
020/2002 que, na verdade, não chegou a ser realizado, Assim, agiram com dolo manifesto de
frustrar o caráter competitivo do procedimento e, por via de consequência, obter para si ou para
outrem, vantagem decorrente do objeto licitado.
Portanto, os representantes das empresas participantes da licitação nº 020/2002 agiram em conluio
com os integrantes da comissão permanente de licitação e com o então Prefeito do Município de
Carnaúba dos Dantas, de vez que é notório que tal procedimento não passou de um embuste, de
um engodo, de uma farsa, sem qualquer pretensão de espelhar a verdade dos fatos.
Assim agindo, contribuíram para frustração do caráter competitivo do certame, bem como para
obtenção de vantagem decorrente do objeto licitado, para si ou para outrem.
Indique-se ainda que consoante se infere da análise perfunctória dos documentos de fls. 30/113 do
apenso I do IPL nº 432/2007 e daqueles constantes às fls. 112/141-v do Procedimento
Administrativo nº 1.28.200,000062/2009-75, para as licitações nº 020/2002 e nº 021/2002 foram
convidadas as mesmas empresas, tendo se consagrado vencedora, em ambas, a empresa G. G.
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., o que, por si só, já enseja irregularidade.
Mas não é só.
Isto porque, de forma ainda mais contundente, observar-se que, conquanto se trate de licitações
absolutamente diversas, os atos administrativos (desde o aviso de licitação datado em ambas de
02.12.2002 até a assinatura do contrato, datado em ambas de 16.12.2002, e todos os demais), são
impressionantemente idênticos, tanto na forma quanto na data, circunstância que sedimenta a
idéia de que foram montados. (...)
III. DO DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS E DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS
IDEOLOGICAMENTE FALSOS
Pouco após a concretização das três passagens molhadas, no inicio do ano de 2004, sobreveio
intensa precipitação pluviométrica no Município de Carnaúba dos Dantas. Nesse ínterim, houve a
destruição da passagem molhada localizada no Sítio Boa Sorte.
A despeito do parecer constante a fls. 57/58 apontar como único causador do fato a intensa precipitação
pluviométrica, excluindo a GG CONSTRUÇÕES de proceder a correção na obra, é certo que a forma
irregular pela qual a mesma –ou o terceiro, não identificado, verdadeiro executor das obras –contribuiu
decisivamente para o evento identificado.
De fato, conforme se extrai do teor do Acórdão 2713/2009, da 2ª Câmara do TCU, bem como dos
documentos técnicos nele constantes, as obras realizadas não tinham qualquer projeto básico, de
forma que o executor a realizou como bem desejava.
Por outro, não houve também a participação de um responsável técnico devidamente habilitado,
no caso Engenheiro, posto que o suposto responsável técnico da empresa, SÉRGIO LUIZ DE
PAIVA, informou categoricamente que não participou da realização da obra (declaração de
fls.42/verso e 43 do Procedimento Administrativo 62/2009).
Desse modo, uma obra realizada com tão poucos cuidados, ou, mais incisivamente, sem cuidados
algum, certamente sucumbiria a uma primeira precipitação pluviométrica mais intensa.
Além dos elementos supra constantes, porém, outros apontam que a empresa GG CONSTRUÇÕES
LTDA não foi a real executora da obra e, ainda, que uma parte considerável dos recursos públicos
despendidos foi desviada para terceiros, até então desconhecidos. (...)
A primeira circunstância a observar-se é que no que diz respeito aos pagamentos, alguns foram
feitos antes mesmo da expedição da nota fiscal pela empresa GG CONSTRUÇÕES, em verdadeira
antecipação de despesa, vedada pelo artigo.
Por outro, por intermédio da emissão desses cheques os débitos que consubstanciariam alcançavam não
o valor de R$ 69.315,42 (sessenta e nove mil, trezentos e quinze reais e quarenta e dos centavos), e sim
o de R$ 55.240,00 (cinquenta e cinco mil duzentos e quarenta reais). Portanto, houve pelo menos
quanto a tal quantia, a emissão de recibos e de relações de pagamento sem que houvesse débitos
correspondentes na conta específica do convênio.
A emissão de documentação falsificada, porém, não se cingiu a hipótese indicada. No mesmo momento
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da apresentação da prestação de contas o réu encaminhou extratos de conta corrente que não
correspondiam a conta especifica do programa. O próprio Banco do Brasil, por intermédio do
gerente da Agência de Parelhas informou a inautencidade de tal documentação para fins de
comprovar a execução da despesa do convênio (expediente constante a fls.53 do Procedimento
Administrativo 62/2009).
Identificou-se ainda que parte dos recursos do convênio foram gerenciados em outra conta corrente,
conforme se destaca do item 05 da informação técnica constante a fls. 224 do Procedimento
Administrativo 62/2009.
Observa-se, portanto, que, por meio de expedientes fraudulentos, buscou o demandado
PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS buscou burlar a atividade fiscalizatória do Tribunal de
Contas da União, de modo a usar os recursos do convênio 203/2002, escondendo, assim, o desvio
das verbas públicas para finalidades desconhecidas.
Por esse intermédio, a par do prejuízo ao erário prontamente evidenciado, o ato praticado pelo
réu, ao produzir um documento ideologicamente falso, apontou a concreta e indevida
predominância do interesse privado sobre o público, pelo qual o demandado deveria zelar. (...)
Na
hipótese
em
apreço,
o
demandado
preferiu
atender
aos
interesses
comerciais/financeiros/monetários seus (ao burlar a fiscalização do TCU e dos demais órgãos de
fiscalização) ou de terceiros (beneficiado pelos valores que fugiram a fiscalização dos órgãos de
controle) em detrimento do interesse público no controle das verbas públicas.
II –DAS CONDUTAS PRATICADAS POR CADA UM DOS RÉUS
Considerando os fatos supra circunstanciados, é possível se identificar a prática das seguintes
condutas:
a) o réu PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS, em concurso de propósitos com os réus CARLA
ADRIANA DE MEDEIROS, JUÇARA DE MEDEIROS e IVELI SUELI DE MEDEIROS DANTAS,
utilizando-se de expedientes fraudulentos, procederam a montagem de licitação concernente na cartaconvite 020/02, realizada em 11 de dezembro de 2002, para fins de execução do convênio 203/2002, para
fins de execução do convenio 203/2002, firmado com o Ministério da Integração Nacional para fins de
construção de três passagens molhadas, sendo uma na comunidade do Sítio recanto, uma no Sítio
Pinturas e uma entre os Sítios Boa Sorte/Salitre. Para tanto contrataram ainda, em unidade de
desígnios, com o auxilio e a anuência dos representantes das empresas GG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA (SEVERINO SALES DANTAS e GERLANDIA DO NASCIMENTO), que se sagrou
“vencedora”do certame, ESFERA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (CARLOS ANTONIO FERREIRA DE
LIMA) E CONSTRUTORA AUGUSTO LTDA (GILVAN AUGUSTO LIMA).
b) as rés CARLA ADRIANA DE MEDEIROS, JUÇARA MEDEIROS, IVETE SUELI DE MEDEIROS
DANTAS, então membros da Comissão Permanente de Licitação de Carnaúba dos Dantas no ano
de 2002, montaram, conjuntamente com PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS, o procedimento
licitatório 020/2002, prestando-lhes auxílio notadamente na assinatura das peças da licitação que
sabiam inexistente. Cometeram, dessa sorte, em concurso de pessoas, o delito previsto no artigo
90 da Lei 8.666/93;
d) os réus SEVERINO SALES DANTAS e GERLÂNDIA DO NASCIMENTO DANTAS, sócio de fato e
sócia gerente da GG CONSTRUÇÕES LIDA, GILVAN AUGUSTO DE LIMA, representante da
CONSTRUTORA AUGUSTO LIDA, e CARLOS AUGUSTO FERREIRA /DE LIMA, representante da
ESFERA CONSTRUÇÃO CML LTDA, em concurso de propósito com os demais, réus, auxiliaram na
elaboração dó procedimento licitatório indevido, mediante a aposição de assinaturas em
documentos que sabiam inverídicos, pelo que devem responder pelo delito prevista no artigo 90,
parágrafo único da Lei 8.666/93. Por, outro, os réus SEVERINO SALES DANTAS e GERLÂNDIA DO
NASCIMENTO DANTAS, representante de fato e representante legal da empresa GG
CONSTRUÇÕES LTDA, também colaboraram com PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS na
elaboração de documentos que respaldasse a realização de obra que não, construíram, uma vez
que sequer possuíam condição para fazê-lo (empresa em péssimas condições financeiras e sem
empregados suficientes para a realização das obras), bem como forneceram documentos (notas
fiscais e recibos), que auxiliaram PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS na confecção, por sua
vez, de documentos ideologicamente falsos (notadamente relação de pagamentos apresentada na
prestação de contas e extratos bancários de conta estranha ao convênio 203/2002), de forma a burlar a
atividade fiscalizatória dos órgãos de controle. Assim fazendo, os réus SEVERINO SALES DANTAS
e GERLÂNDIA DO NASCIMENTO DANTAS, além do delito do artigo 90, parágrafo único da Lei
8.666/93, praticaram, em concurso material, e na condição de partícipes, os delitos previstos no
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DENÚNCIA
EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA 9ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
Procedimentos Administrativos
Autos nº 1.28.200.000062/2009-75
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio dos Procuradores da República que esta subscrevem, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, comparece perante Vossa Excelência para oferecer DENÚNCIA em face de:
a) PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS, (...);
b) CARLA ADRIANA DE MEDEIROS, (...);
c) JUÇARA MEDEIROS, (...);
d) IVETE SUELI DE MEDEIROS DANTAS, (...);
e) GILVAN AUGUSTO DE LIMA, (...);
f) CARLOS ANTONIO FERRRIRA DE LIMA; (...).
g) SEVERINO SALES DANTAS, (...);
h) GERLANDIA DO NASCIMENTO DANTAS, (...);
pelos substratos fáticos e Jurídicos a seguir delineados.
I - DA CONDUTA DELITUOSA
I - DOS FATOS
O réu PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS, voluntária e conscientemente, e com o auxílio dos réus CARLA ADRIANA DE MEDEIROS,
JUÇARA DE MEDEIROS e IVELI SUELI DE MEDEIROS DANTAS, utilizando-se de expedientes fraudulentos, procederam a montagem
de licitação concernente na carta-convite 020/02, realizada em 11 de dezembro de 2002, para fins de execução do convênio 203/2002,
firmado com, o Ministério da Integração Nacional para fins de construção de três passagens molhadas, sendo uma na comunidade
do Sítio Recanto, uma no Sítio Pinturas e uma entre os Sítios Boa Sorte/Salitre. Para tanto contaram ainda, em unidade de desígnios, com
o auxílio e a anuência dos representantes das empresas GG CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS, LTDA (SEVERINO SALES DANTAS e
GERLÂNDIA DO NASCIMENTO DANTAS), que se sagrou "vencedora" do certame, ESFERA CONSTRUÇÃO CIVIL, LTDA (CARLOS
ANTÓNIO FERREIRA DE LIMA) e CONSTRUTORA AUGUSTO LIDA (GILVAN AUGUSTO DE LIMA).
Por outro, para fins de garantir o desvio de recursos públicos em favor de terceiros, ainda desconhecidos, o réu PANTALEÃO ESTEVAM DE
MEDEIROS, em conjunto com o sócio de fato (SEVERINO SALES DANTAS) e com a sócio-gerente (GERLÂNDIA DO NASCIMENTO
DANTAS) da empresa GG CONSTRUÇÕES LIDA, falsificou documentos pertinentes a prestação de contas do convênio 203/2002,
desviou recursos provenientes do convênio para outras contas, de modo a também burlar a atividade fiscaliza tória dos órgãos de
controle.
Extrai-se dos presentes elementos de informação que o Ministério da Integração Nacional, por intermédio de Secretaria Nacional de
Defesa Civil, celebrou com o Município de Carnaúba dos Dantas/RN o convênio nº. 203/2002 que tinha por objeto a construção de
três passagens molhadas, sendo uma na comunidade do Sítio Recanto, uma no Sitio Pinturas e uma entre os Sítios Boa Sorte/Salitre.
Por meio do referido convênio o MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL repassou ao Município de Carnaúba dos Dantas a quantia
de R$ 120.978,82 (cento e vinte e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) ao passo que o Município arcaria
com a contrapartida de R$ 6.683,09 (seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e nove centavos).
Os valores, estipulados deveriam ser movimentados na conta corrente específica do Banco do Brasil S/A de nº 9.490-0, Agência 1106-1.
Por outro, para fins de execução do indicado convênio dever-se-ia proceder a realização de procedimento licitatório, pelo menos na
modalidade de carta convite. Para tanto, foi formalmente realizada a licitação nº 020/2002 (ata de fls. 291 do Procedimento Administrativo nº
1.28.200.00062/2009-75), e da qual teriam participação das empresas, GG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ESFERA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA e CONSTRUTORA AUGUSTO LTDA, e sagrada-se supostamente vencedora a empresa CONSTRUTORA GG
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, conforme se identifica da mesma ata de apuração de 09 de dezembro de 2002.
No entanto, a partir de notícia de fato delituoso, por parte da Camara Municipal de Carnaúba dos Dantas em 08 de dezembro de 2004
(assinada pelos vereadores FRANCISCA DE ASSIS -CPF (...), SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA –CPF (...), e MARCOS ANTÔ
NIO DANTAS,CPF n.(...)), identificaram-se inúmeras irregularidades no cumprimento do mencionado convênio (fls.24/verso).
De fato, instaurou-se inicialmente na Secretária de Controle Externo do Rio Grande do Norte (fls.25) o TC 000.291/20057,
passando-se, em seguida, a realização de diligências quer para identificar a veracidade do noticiado, quer para identificar outras
irregularidades.
No seu ínterim, procedeu-se a inspeção no Município de Carnaúba dos Dantas, conforme se evidencia do Relatório de Inspeção constate
a fls.162 a 165/verso e do qual se extrai: a) O Sr. Sérgio Luiz de Paiva, suposto engenheiro responsável pelas obras, nega ter
participado da elaboração do projeto (fls.42/v e 43 do Procedimento Administrativo 62/2009); b) fortes indícios de montagem do
procedimento licitatório, uma vez que as propostas oferecidas pelas empresas possuem igual grafia e texto, inclusive no tocante ao
uso de maiúsculas e minúsculas e até na apresentação da proposta de preços.
Por outro, da avaliação da defesa do ex-Prefeito Municipal, PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS (fls.208/verso e seguintes)
extrai-se ainda que: a) a obra foi construída sem garantias mínimos (sem responsável técnico e sem projeto básico), de modo que não há
como se aferir a sua qualidade e nem se a responsabilidade pela sua reparação, em razão das chuvas, decorreu da, forma de sua realização
ou somente de caso fortuito, (enxurrada ocorrida no município em 2004); b) funcionamento da empresa de forma precária, uma vez que
não pagou as taxas de localização e funcionamento ao Município de Santo Antônio no ano de 2004; não ter responsável técnico; e não ter
contratado empregados ao tempo de realização das obras, ao tempo em que identifica que anteriormente tinha apenas dois empregados (oficio
do Ministério do Trabalho e emprego de fls.34).
Apontou-se ainda em nova apreciação técnica do Tribunal de Contas da União (fls.224/verso) que: a) na relação de pagamentos
constam cheques que apresentam valores divergentes em relação aos seus valores faciais; b) foram transferidos da conta específica do
convênio os valores de R$ 8.400,00 e R$ 18.000,00 para outras contas bancárias; c) apresentação de extratos bancários contidos na
prestação de contas que foram identificados como falsos pelo Banco do Brasil (fls.53/verso do Procedimento Administrativo 62/2009).
A partir de todas essa evidencias, julgaram-se IRREGULARIDADES as contas do indicado convênio, conforme se extrai do teor do
Acórdão n 2713/2009, lavrado pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União em 26 de maio de 2009, nos autos do TC
013.134/2008-7, mormente do voto do Ministro BENJAMIN ZYMLER, do qual se extrai as seguintes razões de sua desapropriação:
a) os recursos repassados ao município foram geridos em conta corrente onde eram movimentados outros recursos;
b) verificou-se inconsistência entre os valores faciais dos cheques emitidos e a relação de pagamentos apresentada;
c) os demonstrativos de movimentação financeira, confeccionados pelo responsável não se contabilizam com os extratos bancários remetidos
ao Banco do Brasil, o que revela a intenção de ludibriar as estâncias controladoras;
d) os recibos emitidos pela empresa contratada atestam o recebimento da totalidade dos recursos repassados ao município por conta do
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A Denúncia foi oferecida em 09.12.2009 e recebida em 19.07.2010.
A Sentença considerou, em resumo:
“
No que tange à conduta tipificada no art. 90 da Lei nº 8.666/93, inferiu-se da prova produzida que os
acusados Pantaleão, Carla Adriana, Severino Sales, Gilvan e Carlos Antônio promoveram a
realização de uma pseudo licitação, fazendo crer a ocorrência de um certame entre as empresas
GG Construções e Serviços Ltda, Construtora Augusto Ltda e Esfera Construção Civil Ltda que
não existiu, pois sequer realizaram a sessão de abertura das propostas, cuja entrega se deu
previamente à pessoa da presidente da CPL.
Quanto à falsidade ideológica, também restou aferida a consumação do ilícito, pois os acusados
Severino Sales e Pantaleão Estevam carrearam documentos (notas fiscais, extratos bancários,
indicação de profissional responsável pela obra) mediante inserção de dados diversos dos que
deles deviam constar, com o fim de alterar a verdade sobre a execução dos serviços contratados e
fazer prova perante o órgão convenente e o Tribunal de Contas da União. Esse falso se deu
posteriormente à montagem do processo licitatório e com ele não se confundiu, visto ter sido perpetrado
após os pagamentos, que se davam aleatoriamente.
O dolo (tipicidade subjetiva), por sua vez, está presente em todas as condutas, uma vez que os
elementos fático-probatórios deixam ver que esses agentes possuíam consciência das atividades ilícitas e
dos resultados, assim como apontam que eles tinham vontade livre e consciente direcionada a provocar o
desfecho pretendido. Quanto a Gerlândia, Juçara e Ivete, afigura-se ausente esse elemento subjetivo, fato
que motiva suas absolvições.
Noutro passo, a culpabilidade dos réus decorre do fato de serem penalmente imputáveis à época
dos fatos, de ser-lhes exigível que adotassem conduta diversa daquela que adotaram, bem como
por serem eles, não só potencialmente, mas também efetivamente, conscientes da ilicitude de suas
condutas.
Em razão disso, incide sobre os acusados Pantaleão, Carla Adriana, Severino Sales, Gilvan e Carlos
Antônio um juízo de reprovabilidade que tem como consequência a imposição de uma sanção,
como resposta estatal ao desvio de conduta por eles perpetrada.
Por fim, no que diz respeito aos acusados Pantaleão Estevam e Severino Sales, percebe-se que
incidiram em mais de uma modalidade delituosa. Destarte, tendo em vista que variadas foram as
condutas e os crimes praticados, mais precisamente dois, deve ser reconhecido o concurso
material, a impelir a aplicação cumulativa de penas, nos termos da parte final do art. 69 do CP.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido deduzido pelo MPF às fls. 03/13-v para:
a) ABSOLVER as denunciadas JUÇARA MEDEIROS, IVETE SUELI DE MEDEIROS DANTAS e
GERLÂNDIA DO NASCIMENTO DANTAS das imputações formuladas na denúncia, com fulcro no art.
386, IV do CPP;
b) ABSOLVER os acusados PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS e SEVERINO SALES DANTAS
da imputação do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, com base no art. 386, II do CPP
c) CONDENAR os réus PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS, CARLA ADRIANA DE MEDEIROS,
SEVERINO SALES DANTAS, GILVAN AUGUSTO DE LIMA e CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE
LIMA como incursos nas penas dos artigos 90 da Lei nº 8.666/93.
d) CONDENAR os réus PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS e SEVERINO SALES DANTAS pela
prática do crime previsto no art. 299 do CP, nos termos do art. 69 da referida codificação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Caicó/RN, 04 de dezembro de 2013.
HALLISON RÊGO BEZERRA
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SENTENÇA
I - RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofertou denúncia contra PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS, CARLA ADRIANA DE
MEDEIROS, JUÇARA MEDEIROS, IVETE SUELI DE MEDEIROS DANTAS, GILVAN AUGUSTO DE LIMA, CARLOS ANTÔNIO
FERREIRA DE LIMA, SEVERINO SALES DANTAS e GERLÂNDIA DO NASCIMENTO DANTAS, qualificados às fls. 03/03-v,
atribuindo-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 1º, I, do Decreto- Lei nº 201/67, 90 da Lei nº 8.666/93 e 299 do Código Penal.
Alegou, em síntese, que: 1) os acusados Pantaleão Estevam, Carla Adriana, Juçara Medeiros e Ivete Sueli procederam à montagem de
licitação concernente à carta-convite 020/2002; 2) a licitação referia-se à execução do Convênio 203/2002, firmado com o Ministério da
Integração Nacional para construção de três passagens molhadas, no valor de R$ 133.661,91; 3) os membros da comissão de licitação
apenas assinavam os procedimentos trazidos por Pantaleão, com consciência da ilicitude do ato; 4) houve união de esforços, com o auxílio
dos representantes das empresas GG Construções Ltda, Esfera Construção Civil Ltda e Construtora Augusto Ltda, para garantir o desvio de
recursos, inclusive com a falsificação de documentos pertinentes à prestação de contas; 4) inspeção da Secretaria de Controle Externo no Rio
Grande do Norte e apreciação técnica do Tribunal de Contas da União apontaram várias irregularidades relacionadas à execução do convênio;
5) o inquérito policial 432/2007 apurou a existência de irregularidades em outro procedimento licitatório envolvendo os mesmos concorrentes.
Foi determinada a notificação dos acusados (despacho de fl. 15), que restou atendida às fls. 48, 76, 86, 89 e 79, ao passo em que foram
apresentadas as defesas preliminares de fls. 31/34 (Juçara e Ivete Sueli), 38/41 (Carla Adriana), 50/63 (Severino Sales e Gerlândia) e 99/101
(Pantaleão Estevam).
Recebida a denúncia aos 19/07/2010, por meio de decisão de fls. 104/106, sob o fundamento de que se encontravam presentes os
requisitos formais mínimos para o processamento.
Os denunciados foram citados: Severino Sales e Gerlândia à fl. 144; Pantaleão Estevam à fl. 147; Carla Adriana, Juçara e Ivete à fl. 150;
Gilvan Augusto à fl. 171. O acusado Carlos Antônio Ferreira de Lima foi citado por edital (fls. 374/375), pois, após várias diligências, não foi
localizado nos endereços constantes dos autos.
Resposta à acusação de Pantaleão Estevam de Medeiros às fls. 135/141. Arguiu prescrição, inexistência de prova de desvio de recursos,
ação extraordinária da natureza sobre as obras, ausência de elementos acerca de prévio ajuste entre as empresas participantes, existência de
falhas meramente formais e nulidade dos depoimentos colhidos na fase investigatória.
Carla Adriana de Medeiros apresentou defesa. Apontou às fls. 152/162 a ausência de prova do dolo e mesmo das condutas atribuídas à
acusada. Pediu absolvição sumária e/ou a improcedência do pleito da acusação.
Juçara Medeiros e Ivete Sueli de Medeiros Dantas apresentaram resposta conjunta (fls. 158/162) em que também aduzem ausência de dolo
e de provas de desvio de recursos e da prática dos crimes versados na denúncia. Formularam requerimento de absolvição sumária e de
improcedência dos pedidos do MPF.
Aos acusados revéis foi nomeado curador (fl. 381).
O demandado Carlos Antônio Ferreira de Lima foi citado pessoalmente à fl. 37 e apresentou resposta às fls. 412/414, ocasião em que alegou
atipicidade de sua conduta e que em nada se beneficiou com o resultado da licitação.
O Dr. Síldilon Maia, defensor dativo dos acusados Severino Sales e Gerlândia, apresentou resposta à acusação às fls. 442/449. Asseverou,
sinteticamente, que: a) aplicação do princípio da consunção com relação às supostas fraude à licitação e falsidade ideológica; b) existência de
continuidade delitiva em relação ao crime versado no processo nº 0000636-86.2009.4.05.8402; c) ausência de dolo específico e de dano.
Pediu absolvição sumária e reunião da presente ação ao processo nº 0000636-86.2009.4.05.8402.
Ao acusado Gilvan Augusto de Lima foi nomeado defensor na pessoa do Dr. Allysson Agostinelli Dantas dos Santos, que apresentou
resposta às fls. 454/456, ocasião em que suscitou não ter o defendente conhecimento da ilicitude do procedimento a que sua empresa seria
submetida, sustentando, nesse contexto, a atipicidade da conduta. Pediu o arquivamento do processo em relação ao acusado.
Decisão de fls. 458/462 afastou as preliminares arguidas pela defesa dos réus, rejeitou a possibilidade de absolvição sumária e determinou a
realização de audiência de instrução.
Aprazada audiência, foram ouvidas as testemunhas Sérgio Luiz de Paiva, Ciro Antônio Seabra Batista, Edmilson Ferreira de Lima, José
Edilson Ferreira de Lima, Sérgio Eduardo de Medeiros Oliveira e Marcos Antônio Dantas, assim como realizado o interrogatório dos acusados
Pantaleão Estevam de Medeiros, Gilvan Augusto de Lima - estes por meio de videoconferência-, Carla Adriana de Medeiros, Ivete Sueli de
Medeiros Dantas, Carlos Antônio Ferreira de Lima, Severino Sales Dantas e Gerlândia do Nascimento Dantas. As testemunhas de defesa
foram dispensadas pelos respectivos advogados. Os registros estão contidos em termo de fls. 412/414 e CD de fl. 431.
Em continuidade, houve audiência para interrogatório da denunciada Juçara Medeiros, consoante termo de fls. 453/454 e mídia anexa à fl.
456.
O MPF apresentou alegações finais às fls. 458/468. Apontou estar ratificada a prática dos delitos com base na prova testemunhal produzida
em juízo. Pediu a condenação dos demandados, à exceção de Gerlândia do Nascimento Dantas.
Pantaleão Estevam ratificou, em suas últimas alegações, os termos da defesa (fl. 502).
Alegações finais de Gilvan Augusto de Lima às fls. 504/510. Arguiu inépcia da petição inicial, inexistência de prova, responsabilidade do
gestor e inexistência de crime em razão apenas da similaridade das propostas.
As acusadas Juçara, Ivete Sueli e Carla Adriana formularam seus arrazoados finais por meio de memorais de fls. 512/517. Afirmaram inexistir
conduta dolosa quanto a fraude à licitação e ausência do tipo subjetivo em relação ao delito de falsidade ideológica.
Severino Sales Dantas e Gerlândia do Nascimento Dantas tiveram alegações finais apresentadas pelo defensor dativo. Argumentou negativa
de autoria em relação à denunciada Gerlândia do Nascimento Dantas. Ratificou as matérias arguidas na resposta à acusação: necessidade de
reunião de processos em razão de crime continuado, reconhecimento da consunção em relação à fraude e à falsidade e ausência de dolo
específico e de dano.
O defensor nomeado por este juízo apresentou as razões finais de Carlos Antônio Ferreira de Lima. Afirmou que a denúncia está embasada
em suposições e que o acusado não colaborou com as fraudes, sendo atípica sua conduta.
Após, vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação penal instaurada para a apuração dos delitos previstos nos arts. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, 90 da Lei
nº 8.666/93 e 299 do CP, cujos tipos objetivos estão assim descritos:
"Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;
(...)
1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais,
com a pena de detenção, de três meses a três anos".
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com
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(grifei)
A Defesa de Carlos Antônio Ferreira de Lima interpôs Apelação postulando a Reforma da Sentença, em
resumo:
“
Os indícios apontados como base para a condenação do Apelante são demasiadamente frágeis e
incapazes de justificar a condenação de um profissional sério e qualificado, pois a única diretriz
apontada contra o Apelante, suposta semelhança entre as propostas apresentadas na comissão de
licitação, fato que não deveria jamais ser suficiente para lastrear uma condenação deste porte, haja vista
a impossibilidade de provar que a proposta enviada pelo Apelante seria idêntica as outras ou teria sido
3
copiada
pelos
membros
da
comissão
e
implantada
nas
outras propostas.”
A Defesa de Gilvan Augusto de Lima interpôs Apelação postulando a Reforma da Sentença, em resumo:
“O autor tem, verdadeiramente, legitimidade para propor Ação Penal em tela, havendo que se considerar,
no entanto, que a petição inicial precisa preencher certos requisitos, de caráter processual, sem os quais
será inepta, uma vez que inviabiliza o estabelecimento da própria relação processual.
No caso vertente, a exordial não consegue ser preciso quanto à indicação dos atos supostamente
delituosos, o dano ao erário e o dolo do agente. Ou seja, não se vislumbra qualquer conduta que
se coadune com alguma daquelas descritas na legislação retromencionada, uma vez que se limita
o parquet em indicar procedimentos e atos realizados, sem sequer individualizar a conduta;
dificultando o contraditório. (...)
Ora, em face das exigências processuais elementares não observadas pelo autor, resta evidente a
inépcia da inicial acusatória, uma vez que o MPF não indica quais documentos seriam os
3

APELAÇÃO DO RÉU CARLOS ANTÔNIO FERREIRA
Razões de Recurso de Apelação, ao:
COLENDO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5° REGIÃO.
Apelante: CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA.
Douto Desembargador Federal Relator,
Egrégia Seção Julgadora.
A respeitável sentença condenou o apelante a uma pena privativa de liberdade de em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 33
(trinta e três) dias-multa, o regime inicial para o cumprimento da pena aplicada é o regime aberto, sendo-lhe permitido o apelo em liberdade.
Data vênia, a reforma da respeitável sentença se impõe, uma vez que não foram levados em consideração elementos fundamentais
para a absolvição do apelante, onde a pena imposta é claramente demasiada, senão vejamos:
O Apelante, participou de um processo licitatório, onde não sagrou-se vencedor, em nada foi beneficiado pela suposta fraude na
licitação e em momento algum lhe foi informado que existia um suposto esquema para fraudar o processo licita tório, até porque o
Apelante jamais colocaria em risco o nome da empresa para que outras pessoas se beneficiassem, utilizando para tanto
mecanismos escusos e alheios a moral e aos bons costumes.
Além de que, as obras foram executadas em sua totalidade, não restando dúvidas quanto à sua execução, execução esta que foi
realizada por outra empresa, a vencedora do processo licitatório, essa empresa não tem absolutamente nenhum vínculo com o
Apelante, não podendo este, ser penalizado por simplesmente ter participado do processo licitatório.
O fato de participar de um processo licitatório é um direto assistido a qualquer pessoa que tenha interesse de contratar com a admini
stração pública, não haveria como o Apelante saber com antecedência se haveria ou não falhas no processo licitatório em questão,
pois se houve falhas neste procedimento, o Apelante não participou em nada para a existência destas, logo, a conduta do Apelante
foi totalmente atípica, não podendo este ser condenado sem que tenha de fato contribuído para a existência de um crime.
Os indícios apontados como base para a condenação do Apelante são demasiadamente frágeis e incapazes de justificar a
condenação de um profissional sério e qualificado, pois a única diretriz apontada contra o Apelante, suposta semelhança entre as
propostas apresentadas na comissão de licitação, fato que não deveria jamais ser suficiente para lastrear uma condenação deste
porte, haja vista a impossibilidade de provar que a proposta enviada pelo Apelante seria idêntica as outras ou teria sido copiada
pelos membros da comissão e implantada nas outras propostas.
Como podem ter certeza que a proposta do Apelante não foi enviada corretamente e posteriormente copiada? Como podem diante a
espada da incerteza, proferi uma decisão tão contundente em desfavor de uma pessoa apenas exerceu um direito que lhe é
legalmente assistido.
Por fim, e não menos importante, vale salientar que o Apelante é um profissional sério e exerce a profissão de engenheiro civil a
mais de 20 anos, sua conduta social sempre foi pautada na ética, na moral e nos bons costumes, o fato de ter participado de uma
licitação onde supostamente houve alguma irregularidade, não pode o colocar como responsável por tal irregularidades, uma vez
que suas obrigações neste processo licitatório foram cumpridas com isenção, onde em momento algum houve envolvimento em
qualquer tipo de irregularidade apontadas pelo MP.
Desta forma fica evidente que necessário se faz a (, total reforma da respeitável sentença prolatada em cede de 1º grau.
DO PEDIDO
Assim sendo, espera o apelante que seja conhecido e provido o seu recurso para, reformando a sentença recorrida, absolvê-Io da imputação
ou obter a redução da pena.
Nestes termos,
Pede Deferimento.
Natal, 10 de fevereiro de 2014
JOÃO MANOEL SOUZA E SILVA
Advogado
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mencionados. (...)
Insta frisar antes de mais nada que, se houve alguma inobservância daquilo que assevera a lei de
licitações, não foi por parte do réu em epigrafe, haja vista que os atos da administração municipal não
eram de sua responsabilidade, motivo pelo qual se vislumbra com nitidez que a pretensão punitiva contra
sua pessoa se sustenta somente em ilações. Em verdade, o Ministério Público Federal presumiu a culpa
do réu com base em eventuais semelhanças nas propostas apresentadas. A teratologia da pretensão
punitiva é assombrosamente evidente, uma vez que não prova o que alega, deixando a cargo do réu
provar sua inocência, numa esdrúxula inversão do princípio de presunção da não culpabilidade. (...)
Assim sendo, uma vez que não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de provar que o
certame realmente não se deu, deve ser considerada inverídica tal alegação do MPF. (...)
Em sentido diverso, o parquet tratar o certame como "licitação fraudulenta e direcionada", de
forma genérica, dificultando a própria contestação da ação, porquanto inexiste qualquer ato do
Réu, constante da instrução processual, que possa ser interpretado como favorecimento à
empresa vencedora.
Com efeito, o fato apontado pela peça acusatória que permite contestação, não se enquadra
naquele descrito no art. 90 da lei de licitações.
No que se refere à alegação do MPF de que o teor das propostas apresentadas são parecidos, com
poucas alterações, há que se considerar que tal fato que, por si só, não configura crime, nem
autorizaria a comissão de licitação a rejeitar tais propostas, mormente em face da prática usual de
modelos largamente utilizados. (...)
Ora, uma vez presentes todas as circunstâncias favoráveis, por qual motivo não fixou pena
mínima?
Pugna o apelante, portanto, que na hipótese de manutenção da condenação, seja fixada a pena no
mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias são favoráveis ao Réu, não existindo qualquer
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4

que

justifique

fixação

de

pena

acima

do

mínimo

legalmente estabelecido.”4

APELAÇÃO DO RÉU GILVAN AUGUSTO
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) DESEMBARGADOR(A) PRESIDENTE.
BREVE SÍNTESE
O Ministério Público Federal ajuizou a presente ação alegando cometimento da prática positivada nos artigos art. 90 da Lei nº
8.666/93, art. 1°, I, do Decreto-Lei nº 201/67 e art. 299, do Código Penal.
Conforme bem sintetizou o magistrado em decisão datada de 19 de julho de 2010, a pretensão autoral é a seguinte:
"Em síntese, assevera o Parquet que os denunciados, de forma voluntária e consciente, fraudaram o caráter competitivo do procedimento
licitatório Carta Convite nº 020/02, relativa ao Convênio nº 203/2002, firmado com o Ministério da Integração Nacional para a construção de 3
(três) passagens molhadas nas comunidades Sítio Recanto,
Sítio Pinturas e uma entre os sítios Boa Sorte e Salitre.
Afirma o Ministério Público Federal que os réus teriam falsificado a documentação relativa à prestação de contas do referido convênio, tendo,
ainda desviado os recursos repassados para outras contas. Assevera, ainda, que, em inspeção realizada pela Secretaria Estadual de Controle
Externo no Município de Carnaúba dos Dantas/RN, foram apuradas diversas irregularidades na execução das obras, sendo rejeitadas pelo
TCU as contas do referido Convênio (TC 013.134/2008-7).
A razão e o direito não assistem à pretensão do Ministério Público Federal, devendo a mesma ser julgada improcedente, conforme
restará claro nos termos seguintes.
Procedente em parte a pretensão autoral, foi assim descrita a conduta do ora apelante:
“
(...)
No que tange à conduta tipificada no art. 90 da Lei nº 8.666/93, inferiu-se da prova produzida que os acusados Pantaleão, Carla Adriana,
Severino Sales, Gilvan e Carlos Antônio promoveram a realização de uma pseudo licitação, fazendo crer a ocorrência de um certame entre as e
mpresas GG Construções e Serviços Ltda, Construtora Augusto Ltda e Esfera Construção Civil Ltda que não existiu, pois sequer realizaram a
sessão de abertura das propostas, cuja entrega se deu previamente à pessoa da presidente da CPL.
Noutro passo, a culpabilidade dos réus decorre do fato de serem penalmente imputáveis à época dos fatos, de ser-lhes exigível que
adotassem conduta diversa daquela que adotaram, bem como por serem eles, não só potencialmente, mas também efetivamente, conscientes
da ilicitude de suas condutas.
Em razão disso, incide sobre os acusados Pantaleão, Carla Adriana, Severino Sales, Gilvan e Carlos Antônio um juízo de reprovabilidade que
tem como consequência a imposição de uma sanção, como resposta estatal ao desvio de conduta por eles perpetrada.”
A pena do réu, ora apelante, foi mensurada da seguinte maneira:
(...)
A) Circunstâncias judiciais:
“
* Culpabilidade: circunstância favorável, tendo em vista que o agente não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna
sua conduta inserido no próprio tipo;
* Antecedentes: circunstância favorável, ante a inexistência de decisões condenatórias transitadas em julgado e que não configurem
reincidência;
* Conduta social: circunstância favorável, em virtude de não existir nos autos elementos que comprovem a má conduta social do réu;
* Personalidade: circunstância favorável, em virtude da ausência de fatos que tipifiquem sua personalidade desvirtuada;
* Motivos: não há elementos nos autos que indiquem finalidade diversa da que é própria do tipo (utilizar rendas públicas em proveito alheio);
* Circunstâncias: se encontram relatadas nos autos, sendo inerentes ao tipo legal, nada tendo a se valorar;
* Consequências: circunstância desfavorável, pois o crime impediu que a administração pública contratasse a melhor proposta, violando as
regras de escolha objetiva;
* Comportamento da vítima: em virtude de ser a vítima a administração pública, não é possível valorá-la.
A par das circunstâncias descritas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção e multa, por considerá-la necessária e
suficiente para a prevenção e repressão do crime.
B)Circunstâncias legais
Não existem atenuantes e nem agravantes.
Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena. Por isso, torno definitiva e concreta a pena de detenção em 02(dois) anos e 03(três)
meses e multa.”
II - DA INÉPCIA DA INICIAL.
O autor tem, verdadeiramente, legitimidade para propor Ação Penal em tela, havendo que se considerar, no entanto, que a petição
inicial precisa preencher certos requisitos, de caráter processual, sem os quais será inepta, uma vez que inviabiliza o
estabelecimento da própria relação processual.
No caso vertente, a exordial não consegue ser preciso quanto à indicação dos atos supostamente delituosos, o dano ao erário e o
dolo do agente. Ou seja, não se vislumbra qualquer conduta que se coadune com alguma daquelas descritas na legislação
retromencionada, uma vez que se limita o parquet em indicar procedimentos e atos realizados, sem sequer individualizar a conduta;
dificultando o contraditório.
No tópico intitulado "DAS CONDUTAS PRATICADAS PRO CADA UM DOS RÉUS" é atribuído ao réu supramencionado a conduta de
auxiliar e anuir com a "montagem de licitação concernente na carta-convite 020102".
A conduta de GILVAN AUGUSTO DE LIMA é narrada na fI. 13 dos autos, no item "d”do seguinte modo:
(...) GILVAN AUGUSTO DE LIMA (...) em concurso de propósito com os demais réus, auxiliaram na elaboração do procedimento licitatório
indevido, mediante a aposição de assinaturas em documentos que sabiam inverídicos, pelo que devem responder pelo delito previsto no artigo
90, parágrafo único da Lei 8.666/93.
Ora, em face das exigências processuais elementares não observadas pelo autor, resta evidente a inépcia da inicial acusatória, uma v
ez que o MPF não indica quais documentos seriam os mencionados.
Importa ressaltar que para configurar como delituosa a conduta do réu, indispensável seria ao menos a existência de indícios de
liame subjetivo entre todos os denunciados, elemento ausente na denúncia, uma vez que todos os denunciados figuram no polo
passivo somente em virtude das respectivas funções que ocupavam ou, no caso de GILVAN, por ter enviado proposta para certame
no qual saiu perdedor.
Do mesmo modo, não demonstrou o Ministério Público a existência de relevância causal dos atos alegadamente ilegais praticados
pelo réu, motivo pelo qual resta evidente que, no que se atine à pessoa de GILVAN, a denúncia não atende os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal, devendo ser reconhecida a nulidade ab initio.
Conforme leciona Julio Fabbrini Mirabete, em seu Manual de Direito Penal, para que haja concurso de pessoas são necessários os seguintes
elementos:
a) Pluralidade de condutas;
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A Defesa de Carla Adriana de Medeiros interpôs Apelação postulando a Reforma da Sentença, em
síntese:
“Excelências, a instrução processual foi clara ao demonstrar que a Recorrente Carla Adriana de
Medeiros não detinha conhecimento mínimo suficiente para exercer as atribuições de Presidente
da Comissão Permanente de Licitações, ou seja, de ficar a frente da abertura e realização de
processo licitatório;
De qualquer forma, apesar de carente em sua forma, percebeu-se claramente que a CPL no processo
licitatório apreciado escolheu a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal, dentre as que
foram apresentadas pelas empresas que compareceram a reunião do citado certame e/ou encaminharam
seus respectivos envelopes; (...)
É de ser salientado ainda que não há qualquer tipo de prova ou mesmo indício do prévio ajuste ou
combinação da Recorrente com o Ex-Prefeito Pantaleão Estevam de Medeiros, ou com qualquer
outro denunciado com a finalidade de fraudar o procedimento licitatório apreciados nos autos; (...)
Além do mais, como se sabe, havendo dúvida sobre a participação ou não da Recorrente nos fatos
narrados na exordial, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e do in
dúbio pro reo é medida que se impõe; (...)
Nobre Tribunal, é de ser ressaltado ainda que na r. sentença de fls. o Juízo a quo, por ocasião da
dosimetria da pena, fixou em desfavor da Recorrente a pena-base em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de
detenção e multa. Porém, em decorrência da causa de aumento do §2° do art. 84 da lei nº 8.666/93
(1/3), aplicou-lhe pena definitiva e concreta de detenção em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e
multa. (...)
Para tanto, entendeu aquele Juízo que a Recorrente Carla Adriana de Medeiros, a época
Presidente da Comissão Permanente de Licitações, era ocupante de cargo de confiança ou
comissionado. Caso contrário, a aplicação do aumento de pena mencionado seria totalmente
indevida: (...)
A Sra. Carla Adriana, a exemplo das outras integrantes daquela Comissão Permanente de
Licitações, era e é ocupante de cargo efetivo junto a Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas,
devido prévia aprovação em concurso público municipal, conforme narrado pela Recorrente em
seu próprio interrogatório, como também demonstrado através de sua portaria de nomeação
anexa aos autos;
Assim, não exercia qualquer cargo comissionado ou função de confiança junto àquela Municipalidade;
Além disso, dentre as atribuições dos membros da Comissão Permanente de Licitação (processar
e julgar a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou
cancelamento, e as propostas dos licitantes), atribuições estas previstas no artigo acima 51 da Lei
de Licitações, inexiste qualquer previsão de atividade de direção, chefia ou assessoramento; (...)
Assim Excelências, percebe-se claramente que a causa de aumento do §2° do art. 84 da lei nº
8.666/93 (1/3), não tem aplicabilidade a Recorrente, que exercia cargo efetivo junto ao Município
de Carnaúba dos Dantas. Além do mais, conforme argumentado acima, não poder ser considerado
cargo comissionado ou de confiança as atribuições de Presidente da CPL, tendo em vista não ser
tal caso enquadrado na forma descrita nos termos do art. 37, V da Constituição Federal;
Desta forma, caso seja mantida a condenação da Recorrente como incursa nas penas do art. 90 da
lei de licitações, deve ser reformada a r. sentença de fls. para excluir a causa de aumento de pena
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APELAÇÃO DA RÉ CARLA ADRIANA
RAZÕES DO RECURSO
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO
CARLA ADRIANA DE MEDEIROS, devidamente qualificada nos autos da presente ação, vem respeitosamente a Vossa Excelência, através de
seu advogado, que esta subscreve, com endereço para intimações na Rua Silvino Adonias Bezerra, 02, Bairro Ari de Pinho, Acari (RN), CEP
59.370-000, onde recebe as devidas intimações, apresentar suas RAZÕES RECURSAIS, dizendo para tanto o que se segue:
DO RESUMO DO PROCESSO:
Trata-se de Ação Penal impetrada pelo Ministério Público Federal em face de diversos Denunciados, dentre os quais a Recorrente Carla
Adriana de Medeiros. Segundo narra a peça inicial deste processo, os denunciados teriam supostamente utilizado de meios fraudulentos com a
finalidade de montar procedimento licitatório, consistente na carta convite 020/02, realizado em 11.12.2002, para fins de execução do convênio
203/2002, firmado com o Ministério da Integração Nacional para fins de construção de três passagens molhadas, sendo uma na Comunidade
do Sítio Recanto, uma no Sítio Pinturas e uma entre os Sítios Boa Sorte e Salitre;
Para o Ministério Público Federal, houve desvio de recursos públicos em favor de terceiros ainda desconhecidos, fato este arquitetado pelo Ex
Prefeito Pantaleão Estevam de Medeiros, que teria obtido auxilio dos demais denunciados;
Tal fato segundo o Representante do Parquet constituiria prática dos delitos previstos no art. 1°, I, do Decreto Lei 201/67, c/c art. 90 da Lei
8.666/93, e art. 299 do Código Penal.
Acatando parcialmente o pleito inicial, o Juízo a quo condenou a Recorrente Carla Adriana de Medeiros como incursa no art. 90 da Lei de Licitaç
ões, aplicando para tanto pena de 03 (três) anos de 04 (quatro) meses e multa, pena esta substituída por restritiva de direito nos termos do art.
44 do CP;
DA AUSÊNCIA DE DOLO
Excelências, a instrução processual foi clara ao demonstrar que a Recorrente Carla Adriana de Medeiros não detinha conhecimento
mínimo suficiente para exercer as atribuições de Presidente da Comissão Permanente de Licitações, ou seja, de ficar a frente da
abertura e realização de processo licitatório;
De qualquer forma, apesar de carente em sua forma, percebeu-se claramente que a CPL no processo licitatório apreciado escolheu a
proposta mais vantajosa para a Administração Municipal, dentre as que foram apresentadas pelas empresas que compareceram a
reunião do citado certame e/ou encaminharam seus respectivos envelopes;
Importante mencionarmos que por ter sido adotada a modalidade convite, a presença dos representantes das empresas na seção de abertura
dos envelopes era facultativa, já que ao certame poderia ser dada continuidade mesmo com suas ausências, desde que seus envelopes
estivessem presentes no horário designado para início dos trabalhos;
É de ser salientado ainda que não há qualquer tipo de prova ou mesmo indício do prévio ajuste ou combinação da Recorrente com o
Ex-Prefeito Pantaleão Estevam de Medeiros, ou com qualquer outro denunciado com a finalidade de fraudar o procedimento
licitatório apreciados nos autos;
Cabe lembrar que a ausência destas provas retira a própria tipificação penal do crime que lhe é atribuído, senão vejamos: (...)
Além do mais, como se sabe, havendo dúvida sobre a participação ou não da Recorrente nos fatos narrados na exordial, a aplicação
do princípio constitucional da presunção de inocência e do in dúbio pro reo é medida que se impõe;
Ora Excelências, se houve inexecução do objeto licitado, tal fato não pode ser atribuído a Recorrente que, na condição de membro da CPL, não
tinha qualquer responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização da dobra licitada;
Forçoso reconhecer ainda que inexistem nos autos provas de qualquer conduta dolosa praticada pelo Recorrente com o fim específico de
fraudar o procedimento licitatório e, com isso, obter para si ou terceiros, qualquer vantagem decorrente da licitação.
Excelências, é de ser mencionado com relação ao mérito que, conforme entendimento consolidado por nossos Tribunais Superiores, para a con
figuração do delito previsto na Lei de licitações, imprescindível se torna a comprovação do dolo específico, cumulativamente com o prejuízo ao e
rário;
Ausentes qualquer destes pressupostos, a absolvição da Recorrente é medida que se impõe. Neste sentido, já decidiu nossa Suprema Corte: (.
..)
Assim, ausente o dolo específico no presente caso, a reforma da r. sentença de fls. com a consequente absolvição da Recorrente é
medida única a ser adotada por este Egrégio Tribunal;
DA IMPOSSIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) PREVISTA NO ART. 84, § 2° DA LEI N° 8.666/93
Nobre Tribunal, é de ser ressaltado ainda que na r. sentença de fls. o Juízo a quo, por ocasião da dosimetria da pena, fixou em
desfavor da Recorrente a pena-base em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e multa. Porém, em decorrência da causa de
aumento do §2° do art. 84 da lei nº 8.666/93 (1/3), aplicou-lhe pena definitiva e concreta de detenção em 03 (três) anos e 04 (quatro)
meses e multa. o art. 84, § 2º da Lei nº 8.666/93, que assim reza: (...)
Para tanto, entendeu aquele Juízo que a Recorrente Carla Adriana de Medeiros, a época Presidente da Comissão Permanente de
Licitações, era ocupante de cargo de confiança ou comissionado. Caso contrário, a aplicação do aumento de pena mencionado seria
totalmente indevida:
Pois bem;
Como se sabe, a Constituição Federal estabelece em seu art. 37, inciso V, que "as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento" .
Diante disso, verifica-se facilmente que o texto constitucional faz uma distinção entre cargos e funções, embora os dois conceitos estejam
vinculados ao desenvolvimento de atividades de direção, chefia e assessoramento.
Ocorre Excelências que a Recorrente Carla Adriana de Medeiros, na condição de Presidente da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN na época dos fatos narrados na peça inicial acusatória, não exercia qualquer atividade de
direção, chefia ou assessoramento, fato este que descaracteriza o exercício de cargo comissionado ou função de confiança;
Ora, a previsão da existência dos membros da CPL está na própria lei 8.666/93, que em seu artigo 51 assim reza: (...)
A Sra. Carla Adriana, a exemplo das outras integrantes daquela Comissão Permanente de Licitações, era e é ocupante de cargo
efetivo junto a Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, devido prévia aprovação em concurso público municipal, conforme
narrado pela Recorrente em seu próprio interrogatório, como também demonstrado através de sua portaria de nomeação anexa aos
autos;
Assim, não exercia qualquer cargo comissionado ou função de confiança junto àquela Municipalidade;
Além disso, dentre as atribuições dos membros da Comissão Permanente de Licitação (processar e julgar a habilitação preliminar, a
inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas dos licitantes), atribuições estas previstas no
artigo acima 51 da Lei de Licitações, inexiste qualquer previsão de atividade de direção, chefia ou assessoramento;
A própria Lei 8.666/93, ao conceituar a Comissão Permanente de Licitação, assim preceitua em seu art. 6°, inciso XVI, in verbis: (...)
Percebam mais uma vez Nobres Julgadores que, ao conceituar a CPL e suas funções, igualmente não há qualquer previsão para o exercício
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Contrarrazões do Ministério Público Federal no sentido de “
ser mantida a r. Sentença ora guerreada,
rejeitando-se as alegações dos apelantes, pugnando o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que não seja
conhecido o recurso interposto por CARLOS ANTÔNIO FERREIRA LIMA, porquanto intempestivo e que
sejam julgados IMPROVIDOS, em sua plenitude, os recursos interpostos por CARLA ADRIANA e por GILVAN
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CONTRARRAZÕES
CONTRARRAZÕES DE APELACÃO
EGRÉGIO TRIBUNAL FEDERAL DA 5 a REGIÃO,
PRECLARA TURMA,
I - DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE CARLOS ANTÔNIO FERREIRA LIMA
Conforme se extrai do documento de fl. 630, citado recorrente foi intimado da sentença condenatória no dia 04 de fevereiro de 2014
(terça-feira), com início do transcuro do prazo processual no dia 05 de fevereiro. Considerando que o prazo para interposição de recurso de ape
lação é de 05 (cinco) dias, não há dúvida de que expirou no dia 09 de fevereiro. Como o recurso de apelação foi interposto no dia 11 de
fevereiro de 2014 exsurge evidente a intempestividade do apelo, pelo que não deve ser conhecido.
II - RESUMO FACTUAL
Augusto de Lima pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei n° 8.666/93. Contra o r. Decisum de fls. 545/558 se insurgem os recorrentes.
Carlos Antônio Ferreira de Lima, aduz que sua empresa não se sagrou vencedora no processo licitatório Carta Convite n° 020/2002, pelo que
não foi beneficiado pela suposta fraude. Assevera também a fragilidade dos fundamentos delineados na sentença condenatória.
A recorrente Carla Adriana de Medeiros aduz que não houve prejuízo ao Erário, que, na condição de presidente da comissão de licitação
responsável pela realização do certame, não tinha poder decisório, como também que não agiu com a finalidade de beneficiar terceiros, pelo
que sua participação nos fatos encontra-se escoimada de dolo ou de má-fé. Aduziu, por fim, impossibilidade de aplicação da causa de aumento
de pena prevista no art. 84, §2° da Lei nO 8.666/93, ao argumento segundo o qual, à época dos fatos não era ocupante de cargo em comissão
ou de função comissionada.
Gilvan Augusto de Lima aduz, preliminarmente, inépcia da inicial, em razão da descrição deficiente dos fatos e das circunstâncias em que
foram praticados, para, no mérito, negar qualquer participação no procedimento fraudulento, eis que os atos administrativos que compõem o
certame licitatório são de responsabilidade da administração municipal e que o dolo supostamente motivador de sua conduta restou apenas
presumido em razão da identidade da proposta oferecida pela empresa da qual figura com sócio-proprietário com as demais proposta que
compuseram o certame. Nega, ainda, que tenha atuado com dolo, porquanto não tinha qualquer vínculo com o então Prefeito Pantaleão
Estevam de Medeiros, ou com os integrantes da comissão de licitação, de maneira que não obteve qualquer proveito financeiro decorrente da
prática dos atos reputados criminosos. Aduz, por fim, erro na análise das circunstancias judiciais, o que levou a aplicação de reprimenda acima
do mínimo, apesar de inexiste circunstância judicial desfavorável.
Nada obstante, entende este Parquet que deve ser preservada a r. sentença recorrida nos exatos termos em que proferida. É que, com a
devida vênia, as alegações dos recorrentes são frágeis e inverossímeis, não sendo corroboradas por qualquer elemento existente nos autos.
Digo a seguir minhas razões.
III - FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, quanto a alegação de inépcia da denúncia formulada pelo recorrente Gilvan Augusto, tal preliminar encontra-se superad
a porquanto a denúncia já restou recebida, ocasião em que o Juízo a quo considerou preenchidos todos os requisitos exigidos para
seu recebimento. Ademais, citado recorrente não trouxe tal alegação no primeiro momento em que se manifestou nos autos (fls.
454/456), ocasião em que enfrentou diretamente o mérito, sem fazer qualquer referência a eventual defeito na peça acusatória. Por
fim, conforme entendimento sufragado pelos tribunais superiores não há que se reconhecer nulidade processual sem comprovação
de efetivo prejuízo, o qual não restou demonstrado na presente demanda penal.
No presente caso, não há dúvida quanto à caracterização do crime de fraude à licitação, porquanto o comportamento das empresas
e de seus proprietários, desde o momento da criação e registro das pessoas jurídicas mediante a participação de pessoa interposta,
evoluindo para formulação de propostas com idêntica formatação e, inclusive, com similitude de redação, de erros ortográficos e de
sintaxe, e culminado com a criação de uma licitação.
No que se refere à comissão de licitação as denunciadas Juçara e Ivete informaram perante o Juízo Federal não ter havido sessão
para escolha da melhor proposta por meio de apresentação de planilhas de preço pelas interessadas convidadas. Aduziram, ainda,
que se limitavam a assinar a documentação que lhe era apresentada pela recorrente Carla Adriana.
Nesse sentido, restou evidenciado nos autos que parte dos integrantes da comissão de licitação informou que a licitação nº
020/2002, da qual sagrou-se vencedora a empresa GG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. "não ocorreu de verdade, apenas e tão
somente no papel". Na mesma linha, consta dos autos elementos probatórios no sentido de que as demais empresas que
supostamente teriam participado da citada licitação, em verdade, não passavam de criação fraudulenta, posto que tinha em seu
quadro social pessoas que informaram não ter qualquer relação com o ente moral, dando ensejo a forte suspeita de utilização de
"laranjas" na sua criação.
Cuida ressaltar, em oposição à tese articulada por Carla Adriana, que a própria comissão informou que era ela quem trazia toda
documentação apenas para colher sua assinatura. Não bastasse, extrai-se dos autos, sobretudo do teor do depoimento do Sr.
Pantaleão Estevam, também condenado, que a Sra. Carla detinha bastante conhecimento em matéria de licitações, pois se tratava de
uma especialista no assunto (depoimento contido na mídia encartada à fl. 431, intervalo 45:55 a 46:01).
Nesta senda, conforme bem acentuado na sentença condenatória, "Além de graduada em administração, Carla Adrian no escritório de
contabilidade de Creso Venâncio, que prestava a ex-prefeito Pantaleão, fato que leva à constatação de que possuía experiência em
procedimentos regidos pela Lei n° 8.666193".
Ademais, apesar da ata da sessão de julgamento atestar a presença de todos os representantes das empresas participantes, os
recorrentes Severino Sales Dantas e Carlos Antônio Ferreira de Lima informaram não terem participado das sessões.
Não há dúvida, portanto, que a atuação da comissão de licitação se restringia à elaboração dos processos pela Sra. Carla com a
coleta, por ela, das assinaturas das demais participantes, as quais se limitavam a assinar os documentos que lhes eram
apresentados.
Não bastasse as evidências acima delineadas, a sentença condenatória, em análise pormenorizada dos documentos que
compuseram o procedimento licitatório fraudulento, tracejou as seguintes conclusões: (...)
“
Outro detalhe que corrobora a alegação de montagem é a inclusão da expressão "Em atenção da:acima do endereçamento, inexistente no
modelo apresentado no anexo do edital. mas constante das propostas das três empresas concorrentes.
No mesmo passo, as cartas propostas das três empresas (fls. 130-v e 131, 133/133-v e 135/135-v, apenso 01), apresentam a mesma
expressão de desfecho "Sem mais para o presente momento,", muito embora constasse do modelo anexo ao edital a expressão.
Destarte, o que se extrai do procedimento é de que todas as propostas das empresas foram elaboradas a um só tempo fato que reforça a tese
de conluio fraudulento, incluindo as empresas Construtora Augusto Ltda e a Esfera Construção Civil Ltda.
Com relação a esta última, os sócios da Esfera Construção Civil Ltda, Srs. Edmilson Ferreira de Lima e José Edilson Ferreira de Lima
externaram que sequer tinham conhecimento das atividades desenvolvidas pela empresa, que era gerida por seu irmão, Carlos Antônio
Ferreira de Lima, o que demonstra a responsabilidade deste.
Demais disso, o processo licitatório 020/02 é praticamente idêntico ao 021/02, objeto da Ação Penal n° 0000636-86.2009.4.05.8402, vez que
as empresas são as mesmas, tendo se sagrado vencedora em ambas a GG Construções e Serviços Ltda. É de se ver também que as
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A Defesa de Severino Sales Dantas interpôs Apelação postulando a Reforma da Sentença, em síntese:
“2.1 - Ao defender a suposta prática de fraude em licitação, argumentou o órgão acusador
basicamente o seguinte, já na inicial acusatória:
“
Indique-se ainda que consoante se infere da análise perfunctória dos documentos de fls. 30/113 do
apenso I do IPL nº 432/2007 e daqueles constantes às fls. 112/141-v do Procedimento Administrativo nº
1.28.200,000062/2009-75, para as licitações nº 020/2002 e nº 021/2002 foram convidadas as mesmas
empresas, tendo se consagrado vencedora, em ambas, a empresa G. G. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA., o que, por si só, já enseja irregularidade.
Mas não é só.
Isto porque, de forma ainda mais contundente, observar-se que, conquanto se trate de licitações
absolutamente diversas, os atos administrativos (desde o aviso de licitação datado em ambas de
02.12.2002 até a assinatura do contrato, datado em ambas de 16.12.2002, e todos os demais), são
impressionantemente idênticos, tanto na forma quanto na data, circunstancia que sedimenta a ideia de
que foram montados.
Dessarte, os dois procedimento licitatório nº 020/2002 e 021/2002 foram realizados e homologados nas
mesmas datas, como se depreende dos documentos de fls. 30/113 do apenso do IPL nº 432/2007 e dos
colacionados às fls. 112/141-v do procedimento Administrativo nº 1.28.200,00062/2009-75.”
2.2 - Tal narrativa imputa aos ora peticionados a prática de dois crimes de fraude em licitação em
continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal (...)
2.3 - Ocorre que, no que pese a clareza de tal regra, o Ministério Público Federal propôs a presente
ação penal para investigar a licitação n° 020/2002 (construção de passagens molhadas), e o
processo n° 0000636-86.2009.4.05.8402 (atualmente ACR 11.385-RN, ReI. Des. Manoel Erhardt) para
investigar a licitação n° 021/2002 (construção de poços tubulares), o que causou evidente prejuízo
aos réus, tanto porque tiveram que duplicar os esforços para a realização das suas defesas,
quanto por terem sido condenados duas vezes por fatos que, segundo a ótica do próprio órgão
acusador, tratam-se de uma continuidade de um em relação ao outro. (...)
2.5 - Desta forma, necessário que se promova a reunião dos autos deste processo àquele de n°
0000636-86.2009.4.05.8402 (atualmente ACR 11.385-RN, ReI. Des. Manoel Erhardt), visando evitar
julgamentos conflitantes, visto que ambos tratam de uma suposta continuidade delitiva no que diz
respeito à acusação de fraude em licitação.
3 -Da Inexistência de Crime: Ausência de Dolo Específico e de Dano
3.1 - O próprio órgão acusador reconhece que os serviços contratados foram efetivamente realizados
(construção de três passagens molhadas), bem como que os mesmos foram destruídos em razão de
precipitações pluviométricas acima da média ocorrida alguns após, conforme narrativa contida nas fls, 10v e 11, senão vejamos:
3.2 - Daí por diante passa o Ministério Público Federal a fazer ilações tentando gerar o
convencimento de que falhas de ordem formal no processo licitatório poderiam gerar um nexo de
causalidade em relação à causa da destruição de uma das passagens molhadas. (...)
3.4 - O que se pode concluir facilmente é que não houve dolo da parte do ora apelante de causar
prejuízo ao erário, muito menos se pode concluir que houve prejuízo algum a partir das provas
constantes dos autos. (...)
3.7 - Desta forma, ausente a demonstração de dolo específico de causar dano ao erário, bem como
da efetiva ocorrência de dano, mormente a constatação da regular execução das obras
contratadas (declarado em sentença, inclusive) e da destruição de uma delas em decorrência de
um fenômeno natural (precipitações pluviométricas além do limite esperado, também reconhecido
em sentença), outro caminho não há senão a absolvição do ora apelante. (...)
4.2 - Cabe salientar que a suposta vantagem ilícita obtida pelos acusados consistiria na
inexecução parcial do objeto do contrato ou "superfaturamento" das obras (segundo o parquet, 03
passagens molhadas que se deterioram rapidamente). Em outras palavras, as supostas fraude e
falsificação teriam sido meros crimes meio para a prática de peculato ou desvio de rendas
públicas (crime-fim).
4.3 - Ocorre que, ao julgar o feito, o magistrado de primeiro grau absolveu todos os denunciados
pelo crime de desvio de rendas públicas, justamente por considerar que a obra restou
devidamente executado. Entretanto, condenou o ora apelante pelos crimes de fraude em licitação
e falsidade documental, por entender que os documentos supostamente falsos que foram
apresentados quando da prestação de contas não guardavam relação nenhuma com a fraude em
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licitação. (...)
4.5 - Nestas circunstâncias, forçosa a aplicação do princípio da consunção, em conformidade com
os diversos precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça aplicados em casos análogos a
este, senão vejamos: (...)
4.6 - Desta forma, como a suposta fraude em licitação e a suposta falsidade ideológica foram, em
tese, perpetradas com o único objetivo de possibilitar a prática do suposto desvio de rendas
públicas (crime este considerado inexistente pela sentença), sem maior potencialidade ofensiva,
temos por aplicável no caso em tela o princípio da consunção, de modo que houve a absorção
dos crimes meio pelo suposto crime-fim, do qual foi o ora apelante absolvido.
4.7 - Assim, imperiosa a absolvição do ora apelante quanto aos crimes de fraude em licitação e
falsidade ideológica, eis que a potencialidade lesiva de tais crimes não exauriu o crime de desvio
de rendas públicas narrado na denúncia, o qual sequer chegou a se consumar ante a constatação
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ao erário.”

APELAÇÃO DO RÉU SEVERINO SALES
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.
Proc. nº 0000635-04.2009.4.05.8402
Apelação Criminal (ACR 11.227/RN)
Apelantes: Pantaleão Estevam de Medeiros, Carla Adriana de Medeiros, Gilvan Augusto de Lima e Severino Sales Dantas
Apelante/apelado: Ministério Público Federal Relator: Des. Fed. José Maria de Oliveira Lucena
Severino Sales Dantas, amplamente qualificado nos autos do processo uI supra, vem mui respeitosamente perante esta Egrégia Corte, por
meio do seu defensor dativo assinado in fine, tempestivamente, oferecer as suas pelos argumentos fáticos e jurídicos que passa a expor para
ao final requerer.
1-Da Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa
1.1 - O ora apelante foi condenado a uma pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pela
prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade documental).
1.2 - O art. 109, V, do Código Penal, dispõe o seguinte: (...)
1.3 - Por sua vez, os § § 10 e 20 do art. 110 do Código Penal, com redação anterior à vigência da Lei n° 12.234/2010, aplicável ao caso em testi
lha em razão do princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do réu, estabeleciam o seguinte: (...)
1.4 - Ora, observando-se que entre a data da suposta utilização do documento falso (meados de 2003) e o recebimento da denúncia
(19.07.2010) transcorreu prazo superior a 04 ( quatro) anos, indiscutível a prescrição da pena aplicada ao delito de falsidade
documental.
2 - Da Questão Processual de Ordem: Reunião de Processos em Razão de Crime Continuado
2.1 - Ao defender a suposta prática de fraude em licitação, argumentou o órgão acusador basicamente o seguinte, já na inicial
acusatória:
“
Indique-se ainda que consoante se infere da análise perfunctória dos documentos de fls. 30/113 do apenso I do IPL nº 432/2007 e daqueles
constantes às fls. 112/141-v do Procedimento Administrativo nº 1.28.200,000062/2009-75, para as licitações nº 020/2002 e nº 021/2002 foram
convidadas as mesmas empresas, tendo se consagrado vencedora, em ambas, a empresa G. G. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., o
que, por si só, já enseja irregularidade.
Mas não é só.
Isto porque, de forma ainda mais contundente, observar-se que, conquanto se trate de licitações absolutamente diversas, os atos
administrativos (desde o aviso de licitação datado em ambas de 02.12.2002 até a assinatura do contrato, datado em ambas de 16.12.2002, e
todos os demais), são impressionantemente idênticos, tanto na forma quanto na data, circunstancia que sedimenta a ideia de que foram
montados.
Dessarte, os dois procedimento licitatório nº 020/2002 e 021/2002 foram realizados e homologados nas mesmas datas, como se depreende dos
documentos de fls. 30/113 do apenso do IPL nº 432/2007 e dos colacionados às fls. 112/141-v do procedimento Administrativo nº
1.28.200,00062/2009-75.”
2.2 -Tal narrativa imputa aos ora peticionados a prática de dois crimes de fraude em licitação em continuidade delitiva, nos termos
do art. 71 do Código Penal, in verbis: (...)
2.3 - Ocorre que, no que pese a clareza de tal regra, o Ministério Público Federal propôs a presente ação penal para investigar a
licitação n° 020/2002 (construção de passagens molhadas), e o processo n° 0000636-86.2009.4.05.8402 (atualmente ACR 11.385-RN,
ReI. Des. Manoel Erhardt) para investigar a licitação n° 021/2002 (construção de poços tubulares), o que causou evidente prejuízo aos
réus, tanto porque tiveram que duplicar os esforços para a realização das suas defesas, quanto por terem sido condenados duas
vezes por fatos que, segundo a ótica do próprio órgão acusador, tratam-se de uma continuidade de um em relação ao outro.
2.4 - Aliás, a própria sentença proferida no presente feito, embora tenha negado o pleito de reunião de processos, acabou reconhecendo a
presença de todos os elementos necessários à caracterização do crime continuado, senão vejamos: (...)
2.5 - Desta forma, necessário que se promova a reunião dos autos deste processo àquele de n° 0000636-86.2009.4.05.8402
(atualmente ACR 11.385-RN, ReI. Des. Manoel Erhardt), visando evitar julgamentos conflitantes, visto que ambos tratam de uma
suposta continuidade delitiva no que diz respeito à acusação de fraude em licitação.
3 -Da Inexistência de Crime: Ausência de Dolo Específico e de Dano
3.1 -O próprio órgão acusador reconhece que os serviços contratados foram efetivamente realizados (construção de três passagens
molhadas), bem como que os mesmos foram destruídos em razão de precipitações pluviométricas acima da média ocorrida alguns
após, conforme narrativa contida nas fls, 10-v e 11, senão vejamos:
3.2 -Daí por diante passa o Ministério Público Federal a fazer ilações tentando gerar o convencimento de que falhas de ordem formal
no processo licitatório poderiam gerar um nexo de causalidade em relação à causa da destruição de uma das passagens molhadas.
3.3 -Data máxima vênia, estando provado que a causa da destruição da passagem molhada foram as precipitações pluviométricas muito além
do esperado para a região, tentar criar um nexo de causalidade para tal destruição decorrente de meras formalidades supostamente
descumpridas no processo licitatório é criar um sistema odioso de presunção de dano, incompatível com o direito penal pátrio. Ademais, a
extensa instrução processual não conseguiu infirmar, em momento algum, que a deterioração supostamente ocorrida se deu em razão de
precipitações pluviométricas muito acima do normal, tendo inclusive as testemunhas corroborado com tal pensamento.
3.4 -O que se pode concluir facilmente é que não houve dolo da parte do ora apelante de causar prejuízo ao erário, muito menos se
pode concluir que houve prejuízo algum a partir das provas constantes dos autos.
3.5 -A própria sentença proferida no feito reconheceu que não restou provado dano algum, mesma mera deterioração decorrente de
fenômeno natural inesperado. Entretanto, acabou por condenar o ora apelante por entender que o crime de fraude em licitação resta
consumado independentemente de ocasionar dano ao erário, adotando assim antigo e já superado posicionamento jurisprudencial,
senão vejamos:
3.6 -Ocorre que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os crimes de licitação somente
se comprovam com a demonstração cabal de dolo específico de causar prejuízo ao erário e com a efetiva ocorrência de tal prejuízo. Citamos
3.7 -Desta forma, ausente a demonstração de dolo específico de causar dano ao erário, bem como da efetiva ocorrência de dano,
mormente a constatação da regular execução das obras contratadas (declarado em sentença, inclusive) e da destruição de uma
delas em decorrência de um fenômeno natural (precipitações pluviométricas além do limite esperado, também reconhecido em
sentença), outro caminho não há senão a absolvição do ora apelante.
4-Da Aplicação do Principio da Consunção - Súmula 17 do STJ
4.1-O Ministério Público Federal denunciou os réus pela suposta prática de crimes de fraude em licitação, falsidade ideológica e desvio de
rendas públicas. Consoante narrativa contida na própria peça exordial, repetida nas alegações finais, tanto a fraude em licitação quanto a
falsidade ideológica teriam sido perpetradas com objetivo de se obter vantagem ilícita com a adjudicação do objeto do certame, desviando-se
rendas públicas.
4.2 -Cabe salientar que a suposta vantagem ilícita obtida pelos acusados consistiria na inexecução parcial do objeto do contrato ou
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A Defesa de Pantaleão Estevam de Medeiros interpôs Apelação postulando a Reforma da Sentença, em
síntese:
“7. Muito embora tenha a R. Sentença recorrida despendido inúmeras linhas para tentar justificar
sua tese de que o procedimento licitatório objeto da inicial teria sido fraudado, a parte que deveria
ser destinada à fixação da responsabilidade do apelante resumiu-se a um parágrafo: (...)
8. A verdade é que nenhum outro elemento levou à essa conclusão senão o cargo no qual estava
investido o apelante. Quanto ao crime de falso, a fundamentação também é deficiente porquanto
não há demonstração do conhecimento da falsidade documental pelo apelante, se é que existente
o falso.
9. A sentença falece de irrefragável nulidade por ausência de fundamentação, não apontando a conduta
do apelante que levou a sua condenação, de maneira a possibilitar um ataque recursal apto a obtemperar
as razões de convencimento do Magistrado que resolveu a controvérsia dos autos, data máxima vênia,
sem a densidade necessária à matéria, e à gravidade das sanções aplicadas. (...)
11. Data vênia, o argumento sentencial não é suficiente para instruir a condenação,
impossibilitando o ataque objetivo à esse critério, cerceando, com isso, o princípio da
fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, além de
negar vigência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
previstos no texto constitucional no artigo 5°, LIV e L V, cuja apreciação expressa ora se requer
para fins de prequestionamento e de decreto de nulidade absoluta da sentença, determinando ao
MM Juízo a quo que profira outra em seu lugar que respeite os cânones constitucionais ora
mencionados.
III -CRIME DO ART. 90 DA LEI N°. 8.666/93:
a) ATIPICIDADE MATERIAL AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
12. Acaso ultrapassada a discussão sobre a nulidade da sentença, o que somente se aventa em
respeito à eventualidade do processo, é preciso recordar que o art. 386, III, do CPP, determina que
o Juiz deverá absolver o réu quando verificar que o fato apurado não constitui infração penal.
13. Todavia, não agiu com o costumeiro acerto o MM Juízo a quo ao deixar de considerar –
embora tenha verificado para efeito de rejeitar a denúncia quanto ao delito do art. 1, I, do Decretolei nº 201/67 –que o caderno processual, desde o início, demonstra a inexistência de prejuízo à
administração pública, eis que as obras referentes ao contrato mencionado na inicial acusatória
foram devidamente executadas.
14. De fato, há inclusive confissão do Ministério Público de que o Convênio encontra-se
adimplente no respectivo Ministério.
15. Ou seja, Excelência, o Ministério Público acionou o Poder Judiciário para proteger o bem
jurídico que sequer foi lesionado, ainda que estivesse devidamente comprovado nos autos que a
tutela do controle administrativo estatal (TCU) foi suficiente para a proteção desse bem. (...)
22. Por isso o Apelante vem perante esta Egrégia Corte d; Justiça asseverar que a decisão recorrida
violou - de uma só vez o teor do artigo 90 da Lei n." 8.666/93, do artigo 386, II, do CPP, e, por fim, o
disposto no artigo 5º, II e XXXIX, da Constituição da República, que professam o princípio da legalidade
penal pelo que requer a apreciação e reconhecimento dessas violações, sendo a r. sentença recorrida
completamente reformada para assentar a improcedência da denuncia e a absolvição do Apelante nos
termos do já citado art. 386, lI, do CPP, por ser medida de Direito e de Justiça.
b) AUTORIA NÃO DEMONSTRADA.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. (...)
27. Diante da mera leitura da r. sentença é possível asseverar, sem margem para dúvidas, que o
ora apelante foi condenado tão somente em função do cargo que ostentava na gestão municipal.
Seu nome não é mencionado pela sentença nem pelas provas nela dissecadas. (...)
32. Além de não haver qualquer elemento que comprove assertiva inicial de que o recorrente
levava documentos para os integrantes da comissão de licitação assinarem, seu nome somente é
citado uma única vez, em trecho onde se conclui sem nenhuma fundamentação idônea reitere-se pela comprovação de sua autoria: (...)
33. Não restou demonstrado o dolo do apelante, nem mesmo culpa, haja vista a comprovação de
que a Presidente c os membros da Comissão de Licitação eram pessoas instruídas.
34. Não há prova de que o apelante detivesse conhecimento do suposto modus operandi da
comissão, muito menos no caso concreto.
35. Não resta comprovada a culpabilidade, eis que ausente o potencial conhecimento da
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ilegalidade (se sequer ocorreu) nem se pode exigir do apelante, no caso dos autos, conduta
diversa da por ele tomada, uma vez que nada apontava para nenhuma irregularidade quando
homologou o procedimento licitatório em epígrafe.
36. Também sequer se pode falar em tipicidade, vez que o crime do artigo 90 da Lei de Licitações
exige elemento anímico, ou seja, dolo específico cuja ausência de comprovação nos autos é
incontroversa, pois o próprio Ministério Público, como já mencionado, confessa a falta desse
elemento em suas alegações finais, cuja parte oportuna pedimos vênia para reiterar: (...)
44. N o entanto, essa presunção também não pode ser aplicada para atestar a autoria contra o apelante,
consoante já explicitado, pois não restou demonstrada sua participação em nenhum momento da
apuração havida, a não ser por, ser o prefeito à época e ter homologado a licitação. (...)
46. Desse modo, sem mais delongas, resta comprovada a impertinência da condenação do
apelante nas penas do art. 90 da Lei de Licitações, razão pela qual se requer o provimento deste
recurso para reformar a sentença condenatória e julgar a denúncia improcedente nesse particular,
com a aplicação do disposto no art. 386, em seus incisos lI, III e V, do CPP.
IV - CRIME DO ART. 299 DA CÓDIGO PENAL:
Quanto à condenação no crime de falso, é de se reiterar os argumentos de que a conduta do
apelante é atípica e que este foi condenado pela aplicação de responsabilidade objetiva.
48. Isso se depreende, mais uma vez, dos termos da sentença, que entendeu que parte do crime de
falso seria absolvido pelo crime licitatório, mas, que outra parte, assim não o seria porquanto
teriam sido engendrados documentos para comprovar a conclusão da obra e, em consequência,
para a apresentação da prestação de contas do convênio: (...)
50. Ocorre que o próprio juízo recorrido atestou a inexistência do crime de desvio de verbas
públicas o que não tem somente o condão de fazer com que o crime meio (falso) siga a sorte do
crime principal, mas, faz com que inexista materialidade.
51. Ora, a denúncia acusa que notas fiscais foram forjadas para mascarar o desvio de verbas públicas,
logo, assentado que as obras foram concluídas e não houve o desvio, não que se falar em falsidade
dessas notas. (...)
53. Não se pode falar em falsidade de notas fiscais por menção à existência de medições, pois é
público e notório que essas medições são realizadas depois da apresentação das notas fiscais,
para, somente então, autorizar-se o pagamento. Ademais, a questão toma-se de somenos
importância tendo em vista o reconhecimento da conclusão da obra, inclusive com observância
nos critérios predefinidos.
Não se pode conceber a inexistência de projeto, como querem o MPF e o Juízo a quo, pois
nenhum convênio dessa espécie é celebrado em nossa República sem o projeto inicial.
Outro motivo pelo qual não se pode entender pela prática do crime é o fato de o apelante ter,
supostamente, autorizado pagamentos em valores diferentes aos constantes na prestação de
contas.
60. Também é certo que os demais documentos tidos como falsos (notas fiscais e indicação de
profissional responsável pela obra) não são de confecção da prefeitura e, portanto, não se comprovou o
conhecimento da irregularidade dos mesmos por parte do apelante, sem o que não se pode, outra feita,
detectar culpabilidade em sua conduta.
61. A responsabilidade, também nesse caso, não pode ser objetiva, como entende a jurisprudência
representada pelo seguinte aresto: (...)
62. Não há materialidade para a condenação, não há provas da autoria por parte do apelante, razão
qual se requer o provimento deste recurso, também para reformar a sentença condenatória no que
concerne à condenação pelo artigo 299, do Código Penal e julgar a denúncia improcedente nesse
particular, com a aplicação do disposto no art. 386, em seus incisos lI, III e V, do CPP, por ser o
que aponta a verdade real e o apurado nos autos.
V - DOSIMETRIA DA PENA: VIOLAÇÃO AO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93,
IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO.
63. Por dever de oficio, é necessário demonstrar que a r. sentença recorrida violou, também, o
artigo 59 do Código Penal, assim como ao disposto pelo artigo 93, IX, da Constituição da
República, ao exacerbar as penas mínimas sem justificativa idônea, segundo veremos. (...)
64. A alegação de que a culpabilidade é desfavorável "pois se revelou reprovável na espécie,
tendo em vista que, na condição de detentor de mandato eletivo, frustrou a expectativa de seus
eleitores de bem gerir a coisa pública e violou regras comezinhas da Administração, sobrepondo
interesses pessoais aos da sociedade que representava" viola o artigo 59 do Código Penal na
medida em que todas essas considerações são inerentes ao tipo penal, pois não se pratica crime
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contra a administração pública sem violar regras e expectativas, razão pela qual seria verdadeiro
bis in idem considerar essas assertivas para majorar a pena-base.
65. Quanto à afirmação de que a personalidade seria uma circunstância desfavorável "em virtude
de constar dos autos referências a várias outras ações penais e de improbidade administrativa em
face do réu, inclusive com condenações perante este juizo", é de se ressaltar que esta esbarra no
teor da Súmula nº 444 do STJ, merecendo reparo também nesse sentido a dosimetria da pena,
sendo impossível fugir da pena-base com espeque nessa argumentação.
66. Da mesma forma a alegação de que as consequências foram desfavoráveis "pois o crime
impediu que a administração pública contratasse a melhor proposta, violando as regras de
escolha objetiva;" não podem ser utilizadas para majorar a pena-base pois são circunstâncias
atinentes ao próprio tipo penal, já sendo ponderadas pelo legislador quando da fixação legislativa
das penas mínimas atribuídas aos delitos.
67. Por fim, há de se observar que inexiste agravantes no art. 65 do Código Penal, razão pela qual
não pode a mesma ser aplicada. Também há que se denotar a especialidade da Lei de Licitações,
que já prevê a condição de gestor público, o que impede, outra feita, o acolhimento da majorante.
(...)
70. A alegação de que a culpabilidade é desfavorável “tendo em vista que a falsidade dos
documentos foi produzida com o intuito de burlar a prestação de contas do convênio, fato que
denota dolo mais intenso" viola o artigo 59 do Código Penal na medida em que a própria sentença
qualificou como falsificação de documento público, o que já denota o seu uso em procedimento
público e, portanto, já faz parte do tipo penal, sendo verdadeiro bis in idem considerar essas
assertivas para majorar a pena-base. (...)
73. Ademais, foi equivocada a fixação do crime como sendo de falsificação de documento público,
pois os documentos que foram elencados como falsos (extratos, notas fiscais e declarações) eram
privados e seu uso não tem o condão de faze a falsidade agravar-se para a modalidade pública por
ausência de previsão legal, assim, a pena a ser aplicada é a pena mínima, acaso esta Corte não dê
provimento à apelação para rejeitar a denuncia. (...)
75. Requer, pois, alternativamente, a redução das penas para os mínimos legais na hipótese de
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não
8

provimento

integral

8
desta apelação.””

APELAÇÃO –RÉU PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS
EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LUCENA, M.D. MEMBRO DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 5ª REGIÃO:
Ref. ACR11227-RN.
1. PANTALEÃO ESTAVAM DE MEDEIROS, brasileiro; casado, empresário, portador do CPF n° 098. i 00.644-20, residente e domiciliado na
Rua Paul Vachet, n.o 103, San Vale, Natal/RN, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu advogado, que possui endereço
profissional na Rua Desembargador Antônio Soares, nº 1250. Tirol, Natal/RN, CEP 59022-170, email: csdr@csdradvogados.com.br, Fone/Fax
(84) 3222.8829. e com esteio no que dispõe o artigo 600, §4°, do CPP, apresentar RAZÕES DE APELAÇÃO CRIMINAL, requerendo sejam
as mesmas recebidas para, depois de cumpridos os tramites processuais e regimentais, ser o presente recurso conhecido e provido para
reformar na sua íntegra a decisão da primeira instância que condenou o Apelante pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 90, da
Lei n.º 8.666/93 e no artigo 299 do Código Penal.
1-SÍNTESE PROCESSUAL:
2. O apelante foi acusado da prática dos crimes tipificados nos arts. 1°, I, do Decreto-Lei n° 201/67, 90 da Lei n° 8.666/93 e 299 do
Código Penal, mediante as seguintes e supostas condutas conforme relatadas pela sentença recorrida:
"1) os acusados Pantaleão Estevam, Carla Adriana, Juçara Medeiros e Ivete Sueli procederam à montagem de licitação concernente à
carta-convite 020/2002; 2) a licitação referia-se à execução do Convênio 203/2002, firmado com o Ministério da Integração Nacional para
construção de três passagens molhadas, no valor de R$ 133.661,91; 3) os membros da comissão de licitação apenas assinavam os
procedimentos trazidos por Pantaleão, com consciência da ilicitude do ato; 4) houve união de esforços, com o auxílio dos representantes das
empresas GG Construções Ltda, Esfera Construção Civil Ltda e Construtora Augusto Ltda, para garantir o desvio de recursos, inclusive com a
falsificação de documentos pertinentes à prestação de contas; 4) inspeção da Secretaria de Controle Externo no Rio Grande do Norte e
apreciação técnica do Tribunal de Contas da União apontaram várias irregularidades relacionadas à execução do convênio; 5) o inquérito
policial 432/2007 apurou a existência de irregularidades em outro procedimento licitatório envolvendo os mesmos concorrentes. ".
3. Apesar de assim delimitados os fatos, depois da instrução processual, o Ministério Público manteve genericamente todos os
termos da denúncia em suas alegações finais, pois somente frisou testemunhos que sequer mencionam a pessoa do ora apelante,
além de ter reconhecido a ausência de demonstração do dolo específico no caso concreto, o que se depreende do seguinte trecho
dos memoriais:
"O elemento subjetivo consistente no dolo afigura-se evidenciado pelas circunstâncias acima delineadas, de vez que se revela impossível
perquirir o que, efetivamente, permeou a mente dos apelados ao atuarem do modo acima descrito.
É sabida a dificuldade em se comprovar a tipicidade subjetiva, por referir-se a circunstâncias internas do agente. O dolo, sendo consciência e
vontade de realizar a conduta descrita no tipo penal, um elemento interno, subjetivo, não aparecendo exteriormente."
4. Malgrado não tenha o ente Ministerial logrado êxito em sequer demonstrar a presença das elementares do tipo dos aludidos
artigos presentes na denúncia, o MM Juízo a quo entendeu por acatar a denúncia e condenar o ora Recorrente na pena consolidada
de 03 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e multa, pelo delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93; e 02 (dois)
anos e 11 (onze) meses de reclusão mais 33 (trinta e três) dias-multa pelo delito previsto no art. 299 do Código Penal.
5. Tal decisão -data máxima vênia -merece reforma, consoante demonstraremos nas linhas futuras.
II - NULIDADE DA SENTENÇA:
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5°, LIV E LV, E 93, IX, DA CF/88.
6. Ponto que será ventilado em respeito à eventualidade do processo - que regerá a ordem ou a alternatividade de todas as
argumentações e pleitos elencados neste apelo - é a nulidade da sentença por falta de fundamentação suficiente na parte em que se
avalia a autoria e responsabilidade do apelante.
7. Muito embora tenha a R. Sentença recorrida despendido inúmeras linhas para tentar justificar sua tese de que o procedimento
licitatório objeto da inicial teria sido fraudado, a parte que deveria ser destinada à fixação da responsabilidade do apelante
resumiu-se a um parágrafo: (...)
8. A verdade é que nenhum outro elemento levou à essa conclusão senão o cargo no qual estava investido o apelante. Quanto ao
crime de falso, a fundamentação também é deficiente porquanto não há demonstração do conhecimento da falsidade documental
pelo apelante, se é que existente o falso.
9. A sentença falece de irrefragável nulidade por ausência de fundamentação, não apontando a conduta do apelante que levou a sua
condenação, de maneira a possibilitar um ataque recursal apto a obtemperar as razões de convencimento do Magistrado que resolveu a
controvérsia dos autos, data máxima vênia, sem a densidade necessária à matéria, e à gravidade das sanções aplicadas.
10. Como desconstituir as razões da condenação?
11. Data vênia, o argumento sentencial não é suficiente para instruir a condenação, impossibilitando o ataque objetivo à esse
critério, cerceando, com isso, o princípio da fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, alé
m de negar vigência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no texto constitucional
no artigo 5°, LIV e L V, cuja apreciação expressa ora se requer para fins de prequestionamento e de decreto de nulidade absoluta da
sentença, determinando ao MM Juízo a quo que profira outra em seu lugar que respeite os cânones constitucionais ora mencionados
.
III -CRIME DO ART. 90 DA LEI N°. 8.666/93:
a) ATIPICIDADE MATERIAL AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
12. Acaso ultrapassada a discussão sobre a nulidade da sentença, o que somente se aventa em respeito à eventualidade do processo
, é preciso recordar que o art. 386, III, do CPP, determina que o Juiz deverá absolver o réu quando verificar que o fato apurado não
constitui infração penal.
13. Todavia, não agiu com o costumeiro acerto o MM Juízo a quo ao deixar de considerar –embora tenha verificado para efeito de
rejeitar a denúncia quanto ao delito do art. 1, I, do Decreto-lei nº 201/67 –que o caderno processual, desde o início, demonstra a
inexistência de prejuízo à administração pública, eis que as obras referentes ao contrato mencionado na inicial acusatória foram
devidamente executadas.
14. De fato, há inclusive confissão do Ministério Público de que o Convênio encontra-se adimplente no respectivo Ministério.
15. Ou seja, Excelência, o Ministério Público acionou o Poder Judiciário para proteger o bem jurídico que sequer foi lesionado, ainda
que estivesse devidamente comprovado nos autos que a tutela do controle administrativo estatal (TCU) foi suficiente para a
proteção desse bem.
16. É do conhecimento desta Eg. Corte que o Ex. Supremo Tribunal Federal, há muito, prega que o crime tipificado no art. 89 da Lei n.º
8.666/93 é um crime de resultado, ou seja, somente se perpetra quando há prejuízo para o erário público.
17. Havia, é bem verdade, resistência do Col. Superior Tribunal de Justiça em acatar essa orientação, mas, o Órgão Especial daquele Tribunal
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Contrarrazões do Ministério Público Federal no alvitre de “
decretação da EXTINÇÃO DA PUNIBlLIDADE
de Severino Sales Dantas, por conta da ocorrência da prescrição, e o PROVIMENTO-PARCIAL da pretensão
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9

de

9
Pantaleão Estevam”

CONTRARRAZÕES
EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR E' DEMAIS MEMBROS DA 1ª TURMA DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 5ª REGIÃO
Referência : Apelação Criminal
Apelante : Pantaleão Estevam de Medeiros e outros
Apelado : Ministério Público Federal
Relator : Des. Fed. José Maria de Oliveira Lucena –1ª Turma
Contrarrazões de Apelação Criminal N° 10561 /2014
O Ministério Público Federal vem, em tempo hábil, ofertar CONTRARRAZÕES aos recursos de' apelação interpostos por Pantaleão Estevam
de Medeiros e Severino Sales Dantas, aduzindo, para tanto, o que segue.
Os apelantes visam obter a reforma da sentença de fls. 545/558 quê, em razão da prática das condutas delitivas descritas nos arts.
90 da Lei 8666/931 e 299 do Código penal, condenou-os a: (...)
As apenações ocorreram pois Pantaleão Estevam de outros cossentenciados, enquanto prefeito do Município de Carnaúba dos
Dantas/RN, bem como Severino Sales [e. outros], administrador da empresa GG Construções e Serviços LTDA, teriam, mediante uso
de documentos ideologicamente falsos, forjado a realização de procedimento licitatório atinente à Carta-convite nº 20/2002, de
11/12/2002, para fins da execução do Convênio nº 203/2002, firmado entre a citada municipalidade e o Ministério da Integração
Nacional, para a construção de 3 passagens molhadas.
Sustenta Pantaleão Estevam, em suma: (...)
1) ausência de provas da materialidade delitiva, sob a escusa de que o Ministério Público Federal não teria demonstrado qual teria sido o
"ajuste, combinação ou qualquer outro expediente que comprove a fraude à licitação" (fl. 676);
2) falta do elemento subjetivo dolo nas condutas a ele apontadas;
3) que as penas-base aplicadas deveria ser reduzidas, uma· vez que teria sido violado o enunciado da Súmula 444 do E. STJ.
Por sua vez, Severino Sales alega:
1) ocorrência da prescrição para o delito do art. 299 do Código Penal;
2) necessidade de reunião da presente feito com o Proc. 0000636~ 86.2009.4.05.8402, uma vez que neste segundo são imputadas a ele e aos
demais corréus condutas semelhantes à apontada no presente, razão pela qual estaria caracterizada a continuidade delitiva;
3) falta do elemento subjetivo dolo nas condutas a ele apontadas e de dano ao Erário; e 4) que o delito de falsidade estaria pelo de fraude licitató
ria.
A priori, verifica-se que o delito inserto no art. 299 do Código Penal foi absorvido pelo do art. 90 da lei 8666/93, no tocante aos dois
apelantes.
Isso porque, consoante se infere dos autos, mormente da própria denúncia e da sentença hostilizada, a utilização de documentos
ideologicamente falsos por parte dos condenados se deu, exclusivamente, como meio para se atingir um único objetivo: fraudar o
procedimento Iicitatório in casu.
Desta forma, percebe-se ter ocorrido o fenômeno da consunção, restando perquirir, tão-somente, as pretensões recursais dos
apenados no tocante ao crime licitatório. Apenas quanto a Severino Sales, constata-se ter ocorrido a prescrição, retroativa. É que as
circunstâncias judiciais consideradas negativas pelo julgador a quo devem ser afastadas, o que, por consequência, levará à
ocorrência da mencionada causa extintiva da punibililidade.
Explica-se.
Entendeu o magistrado" como desfavoráveis a Severino Sales as seguintes circunstâncias:
* Culpabilidade: "circunstância desfavorável, pois colaborou para o crime no intuito de ser beneficiado com uma contratação direta, em burla ao
processo de licitação.
* Consequências: "circunstância desfavorável, pois o crime impediu que a administração pública contratasse a melhor proposta, violando as
regras de escolha objetiva.
Como se vê, além de a fundamentação empregada para negativar tais circunstâncias ser idêntica (burla ao caráter competitivo da licitação o
que caracteriza bis in idem), cabe ressaltar que é [a fundamentação] elemento do próprio tipo penal incriminador.
Tanto a materialidade delitiva quanto o dolo na conduta de antedito apenado saltam aos olhos.
O procedimento licitatório foi direcionado para a contratação da empresa GG Construções e Serviços Ltda (administrada por Severino Sales).
As acusadas Juçara e Ivete Sueli, em depoimento judicial, afirmam que não houve sessão para escolha da melhor· proposta por
meio de apresentação de planilhas de preço pelas empresas interessadas convidadas.
Afirmaram ainda que se limitavam a subscrever os procedimentos previamente elaborados pela presidente da CPL, carla Adriana:
(...)
Contatou-se, portanto, que a atuação da comissão de licitação se restringia à elaboração dos processos pela presidente, com
participação restrita das demais integrantes à aposição de suas assinaturas.
Inexistia sessão, tanto que as supostas propostas eram entregues na recepção da prefeitura, endereçadas à pessoa de carla. Esse é o relato
feito por Juçara em seu interrogatório gravado na mídia de fl. 456. (...)
Restou demonstrado, portanto, que a fraude licitatória foi comandada por Pantaleão Estevam, que - contava com o apoio da
servidora e cossentenciada Carla Adriana, incumbida de colher a,assinatura das demais integrantes da comissão de licitação e dos
representantes das empresas supostamente participantes, que aderiram à fraude.
É de se concluir que apenas a culpabilidade deve perdurar como desfavorável a Pantaleão Estevam.
Isso porque, conforme prevê a Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça: "É vedada á utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base.
Daí, não poderia ter sido a personalidade considerada negativa ao se levar em conta a existência de outras condenações criminais e
por improbidade administra não transitadas em julgado.
Da mesma forma, o fato de o delito perpetrado ter impedido a administração pública contratar a melhor proposta, violando as regras de escolha
objetiva, é elemento do próprio tipo penal disposto no art. 90 da Lei 8666/93 o que impede a negativação das consequências do delito.
Pelo exposto, o Ministério Público Federal requer a decretação da EXTINÇÃO DA PUNIBlLIDADE de Severino Sales Dantas, por conta da
ocorrência da prescrição, e o PROVIMENTO-PARCIAL da pretensão recursal de Pantaleão Estevam, nos termos acima propostos.
Recife, 14 de julho de 2014.
ANTONIO EDÍLIO MAGALHAES TEIXEIRA
Procurador Regional da República
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A Procuradoria Regional da República ofertou Parecer opinando “
pelo provimento parcial dos recursos
de apelação dos réus para: a) declarar a prescrição da pretensão punitiva em relação ao réu SEVERINO
SALES DANTAS, nos termos do art. 109, V c/c art. 110, §12, todos do Código Penal, unicamente no que tange
ao crime de falsidade ideológica; b) Reduzir a pena ao mínimo legal e declarar a prescrição da pretensão
punitiva em relação aos réus CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA e GILVAN AUGUSTO DE LIMA, nos
termos do art. 109, V c/c art. 110, §10, todos do Código Penal; c) afastar como consequência do delito a
circunstância inerente ao crime do art. 90 do CP, nos termos acima delineados; d) manter as condenações,
nos demais termos, dos réus CARLA ADRIANA DE MEDEIROS (art. 90 da Lei 8.666/93), PANTALEÃO
ESTEVAM DE MEDEIROS (art. 90 da Lei 8.666/93 e art. 299 do CP) e SEVERINO SALES DANTAS (art. 90 da
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Lei 8.666/93).”
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA 5ª REGIÃO RECIFE PERNAMBUCO
Processo: 0000635-04.2009.4.05.8402 (ACR 11227-RN)
Apelante: Pantaleão Estevam de Medeiros e outros
Apelado: Ministério Público Federal
Relator: Desembargador Federal José Maria de Oliveira Lucena -Primeira
Turma
Manifestação (Parecer) nº 1.858/2015 -ACBC
Cuida-se de apelações criminais interpostas por CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA, CARLA ADRIANA DE MEDEIROS,
GILVAN AUGUSTO DE LIMA, PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS e SEVERINO SALES DANTAS, com intuito de reformar
sentença proferida pelo Juízo da ga Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (fls. 545/558), que julgou parcialmente
procedentes os pedidos contido na denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal.
Adoto, parcialmente o relatório da sentença (fl. 545) (...)
Finda a instrução, foram absolvidas as rés Juçara Medeiros, Ivete Sueli de Medeiros Dantas e Gerlândia do Nascimento Dantas.
Os demais réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 e PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS e
SEVERINO SALES DANTAS também pelo delito do art. 299 do Código Penal, em concurso material.
Em seu apelo (fls. 613/616), CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA alega ter apenas participado da licitação discutida, não tendo sua
empresa se sagrado vencedora do certame, não logrando, portanto, qualquer benefício. Aduz, outrossim, que as obras foram executadas em
sua totalidade e a fragilidade dos indícios que lastrearam a sua condenação. GILVAN AUGUSTO DE LIMA defende em sua apelação (fls.
618/626) a inépcia da inicial por falta de individualização de sua conduta, além de não possuir responsabilidade pelas irregularidades
cometidas. Em caso de manutenção da condenação, entende que a pena deveria ser fixada no patamar mínimo.
Por sua vez, CARLA ADRIANA DE MEDEIROS (fls. 635, razões às fls. 642/656) afirma que não detinha o conhecimento mínimo suficiente
para exercer as atribuições de Presidente da CPL e não ter agido com dolo ou má-fé. Defendeu também a inaplicabilidade da causa de
aumento prevista no art. 84, §2°, da Lei 8.666/93 por não exercer à época dos fatos qualquer cargo em comissão ou função de confiança.
PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS defende, preliminarmente, em seu apelo (fl. 582, razões às fls. 673/681) a ocorrência de prescrição,
na medida em que teriam se passado mais de 4 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Aduz a inexistência de provas da mate
rialidade do delito, uma vez que não teria sido demonstrada qualquer desvio de recursos, nem a existência de ajuste com o fim de fraudar a
licitação. Afirma também não ter agido com dolo, nem ter culpa pela confecção dos extratos bancários e, por fim, a necessidade de redução
da pena base aplicada.
Por último, SEVERINO SALES DANTAS (fl. 682/691), razões às fls. 673/681) alega a prescrição do crime de falsidade ideológica, a
necessidade de reunião do presente feito com o processo nO 0000636-86.2009.4.05.8402, para fins de reconhecimento da continuidade
delitiva, inexistência de dolo e de dano ao erário e absorção do crime de falso pelo crime licitatório.
O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões às apelações ofertadas pelos réus, como se vê às fls. 659/663v e 719/726.
Em síntese, é o breve relatório. Passa o MPF em segunda instância a opinar.
1. Preliminarmente
De início, verifica-se assistir razão ao réu SEVERINO SALES DANTAS ao pretender o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva em relação ao crime do art. 299 do Código Penal.
É sabido que após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição passa a ser aferida a partir da
pena in concreto. No caso em tela, o recorrente SEVERINO SALES DANTAS foi condenado em primeiro grau a uma pena privativa
de liberdade de l(um) ano e 6(seis) meses de reclusão pelo delito do art. 299 do Código Penal, afora a condenação pelo crime do art.
90, da Lei nº 8.666/93, no montante de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.
Com relação à falsidade ideológica, verifica-se que foi reconhecida na sentença vergastada a responsabilidade do réu SEVERINO
SALES DANTAS pela elaboração de documentos ideologicamente falsos destinados à prestação de contas do Convênio nº 203/02.
Considerando que a prestação de contas foi realizada em 10/07/2003 (fl. 82), percebe-se que entre essa data e o recebimento da
denúncia (19/07/2010) transcorreram pouco mais de 7 anos, prazo superior ao da prescrição da pretensão punitiva com base na
pena aplicada, de acordo com o art. 109, V, do CPB.
Nesse diapasão, observe-se que os fatos ocorreram antes do advento da Lei n0 12.234/2010, que revogou o §20, do art. 110, do Código
Penal. Sendo lei mais gravosa, não retroage, de sorte que deve incidir a regra insculpida no referido §20, fixando-se a prescrição da pretensão
punitiva em sua forma retroativa, contada entre a consumação do delito e o recebimento da denúncia.
Em face do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela declaração da prescrição da pretensão punitiva em relação ao
réu SEVERINO SALES DANTAS, nos termos do art. 109, V c/c art. 110, §lº, todos do Código Penal, unicamente no que tange ao
crime de falsidade ideológica.
Melhor sorte não assiste à alegação de prescrição formulada por PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS, na medida em que às penas que
lhes foram cominadas na sentença (3 anos e 6 meses e 2 anos e 11 meses) correspondem o prazo prescricional de 8(oito) anos, lapso este
não transcorrido entre a consumação do delito e o recebimento da denúncia.
No que tange a arguição de inépcia da denúncia formulada por GILVAN AUGUSTO DE LIMA, tal questão foi bem rebatida nas
contrarrazões de recurso do MPF em primeira instância:
Inicialmente, quanto a alegação de inépcia da denúncia formulada pelo recorrente Gilvan Augusto, tal preliminar encontra-se superada
porquanto a denúncia já restou recebida, ocasião em que o Juízo a quo considerou preenchidos todos os requisitos exigidos para seu
recebimento. Ademais, citado recorrente não trouxe tal alegação no primeiro momento em que se manifestou nos autos (fls. 454/456), ocasião
em que enfrentou diretamente o mérito, sem fazer qualquer referência a eventual defeito na peça acusatória. Por fim, conforme entendimento
sufragado pelos tribunais superiores não há que se reconhecer nulidade processual sem comprovação de efetivo prejuízo, o qual não restou
demonstrado na presente demanda penal.
Por último, ainda em preliminar, não merece acolhimento o pleito formulado por Severino Sales Dantas de reunião do presente feito com a
ação penal nO 0000636-86.2009.4.05.8402, sob a alegação de existência de crime continuado entre as condutas apuradas em ambas as
ações.
Em primeiro lugar, existindo mais de uma conduta criminosa, não há óbice para que cada uma delas seja objeto de ação penal distinta,
mormente com o intuito de facilitar a instrução processual.
Além disso, tal fato não causa prejuízo algum ao réu, uma vez que a continuidade delitiva pode ser reconhecida pelo Juízo da Execução Penal
por ocasião da unificação das penas.
2. Mérito
A materialidade e autoria delitivas relativas ao crime do art. 90 do Código Penal restou devidamente provada nos autos, como bem
delineado nas contrarrazões do Ministério Público Federal de fls. 659/663v, cujo excerto pede-se vênia para transcrever:
No presente caso, não há dúvida quanto à caracterização do crime de fraude à licitação, porquanto o comportamento das empresas
e de seus proprietários, desde o momento da criação e registro das pessoas jurídicas mediante a participação de pessoa
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É o Relatório.

«176»
«177»

VOTO
O Exmº. Desembargador Federal Alexandre Luna Freire (Relator):
I - DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DE CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA:
A Defesa de Carlos Antônio Ferreira de Lima foi intimada da Sentença em 04.02.2014 (terça-feira),
iniciando-se o prazo para interposição da Apelação em 05.02.2014 e encerrando-se em 10.02.2014 (segundafeira) (artigo 593 do Código de Processo Penal).
O Recurso foi interposto no dia 11.02.2014, a ensejar a intempestividade, esquematicamente:
Intimação da Sentença
04.02.2014

Prazo para interposição
Apelação
até 10.02.2014

de

Data de interposição da Apelação
11.02.2014

II - DA APELAÇÃO DE GILVAN AUGUSTO DE LIMA:
O Apelante suscitou a Inépcia da Denúncia no alvitre de:
“
O autor tem, verdadeiramente, legitimidade para propor Ação Penal em tela, havendo que se considerar,
no entanto, que a petição inicial precisa preencher certos requisitos, de caráter processual, sem os quais
será inepta, uma vez que inviabiliza o estabelecimento da própria relação processual.
No caso vertente, a exordial não consegue ser preciso quanto à indicação dos atos supostamente
delituosos, o dano ao erário e o dolo do agente. Ou seja, não se vislumbra qualquer conduta que se
coadune com alguma daquelas descritas na legislação retromencionada, uma vez que se limita o parquet
em indicar procedimentos e atos realizados, sem sequer individualizar a conduta; dificultando o
contraditório.
No tópico intitulado "DAS CONDUTAS PRATICADAS PRO CADA UM DOS RÉUS" é atribuído ao réu
supramencionado a conduta de auxiliar e anuir com a "montagem de licitação concernente na cartaconvite 020102".
A conduta de GILVAN AUGUSTO DE LIMA é narrada na fI. 13 dos autos, no item "dI! do seguinte modo:
(...) GILVAN AUGUSTO DE LIMA (...) em concurso de propósito com os demais réus, auxiliaram na
elaboração do procedimento licitatório indevido, mediante a aposição de assinaturas em documentos que
sabiam inverídicos, pelo que devem responder pelo delito previsto no artigo 90, parágrafo único da Lei
8.666/93.
Ora, em face das exigências processuais elementares não observadas pelo autor, resta evidente a inépcia
da inicial acusatória, uma vez que o MPF não indica quais documentos seriam os mencionados.
Importa ressaltar que para configurar como delituosa a conduta do réu, indispensável seria ao menos a
existência de indícios de liame subjetivo entre todos os denunciados, elemento ausente na denúncia, uma
vez que todos os denunciados figuram no polo passivo somente em virtude das respectivas funções que
ocupavam ou, no caso de GILVAN, por ter enviado proposta para certame no qual saiu perdedor.
Do mesmo modo, não demonstrou o Ministério Público a existência de relevância causal dos atos
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alegadamente ilegais praticados pelo réu, motivo pelo qual resta evidente que, no que se atine à pessoa
de GILVAN, a denúncia não atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, devendo
ser reconhecida a nulidade ab initio.
Conforme leciona Julio Fabbrini Mirabete, em seu Manual de Direito Penal, para que haja concurso de
pessoas são necessários os seguintes elementos:
a) Pluralidade de condutas;
b) Relevância causal de cada uma das ações;
c) Liame subjetivo entre os agentes; d) Identidade de fato.
Ora, ausente está qualquer elemento que demonstre a intenção de delinquir do réu, subtraído do rol de
elementos necessários para configuração do concurso de pessoas o liame subjetivo e relevância causal,
motivo pelo qual não há que prosperar o pleito condenatório atinente ao mesmo.
Repise-se que a conduta imputada ao mesmo foi tão somente haver remetido proposta para construção
da obra objeto do convênio mencionado alhures. Por outro lado, necessário observar o que diz o tipo
penal imputado para que cheguemos à conclusão se a conduta descrita se enquadra no mesmo: (...)
Muito embora o Ministério Público Federal afirme reiteradas vezes que a suposta fraude se deu com
escopo de obter "vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação", o fez somente arremedando
o texto da lei, sem indicar em qualquer momento qual seria a vantagem oriunda da adjudicação, tampouco
o beneficiário da mesma.
Frise-se que para que a conduta seja aquela descrita no tipo, indispensável é a presença de todos os
elementos da mesma.
Deste modo, ainda que configurada a fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, a conduta
não estaria configurada caso não houvesse intuito de receber vantagem.
É o caso dos autos, não havendo que se falar em dano presumido, face a incapacidade de parquet em
demonstrar a existência de tal elemento para que o tipo se configure.”(grifei)
A Denúncia descreve, ainda que sucinta, a participação do Réu na Fraude à Licitação envolvendo a
Carta-Convite nº 020/2002, destinada à execução do Convênio nº 203/2002, firmado entre o Município de
Carnaúba dos Dantas (RN) e o Ministério da Integração Nacional para construção de três passagens molhadas,
no valor de R$ 133.661,91.
Embora sucinta, a Peça de Acusação não inviabilizou a Defesa do Réu, apontado como Representante de
uma das Empresas (Construtora Augusto Ltda) que figurou apenas, formalmente, como concorrente no Certame
fraudulento, a se ver dos atos processuais por ela praticados, inclusive da Apelação, razão pela qual improcede
a alegação de Inépcia.
Precedendo à postulação de Absolvição, a hipótese é de Prescrição da Pretensão Punitiva (artigo 107,
IV, do Código Penal).
Nesse sentido, destaco do Parecer da douta Procuradoria Regional da República pertinente ponderação
sobre a Dosimetria com reflexo na Pena Privativa de Liberdade:
“
Por fim, quanto à dosimetria da pena dos réus entende o parquet que uma das circunstâncias judiciais
utilizada para quantificação das reprimendas dos réus relativas ao crime do art. 90 da Lei 8.666/933
é inerente ao próprio tipo penal e portanto não deveria ter sido considerada no momento da
fixação da pena.
Com efeito em relação a todos os réus o magistrado valorou negativamente as consequências do
delito sobre a alegação de que o "crime impediu que a administração pública contratasse a melhor
proposta violando as regras da escolha objetiva.
Oral tal consequência é absolutamente inerente ao crime de frustração do caráter competitivo da
licitação em portanto não pode servir para majorar as penas dos réus devendo ser feitos os
ajustes necessários nas penas de todos os recorrentes.
Considerando essa situação verifica-se que em relação aos réus CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE
LIMA e GILVAN AUGUSTO DE LMA representantes de duas das empresas que figuraram apenas como
concorrentes no certame fraudulento, todas as circunstâncias do delito restaram-lhes favoráveis, razão
pela qual a pena deve ser fixada no mínimo legal, ou seja 2 (dois) anos.
Tomando-se por base essa pena, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, pois a esta
corresponde o prazo prescricional de 4(quatro), tempo esse já transcorrido entre a data de
consumação do delito (2002) e o recebimento da denúncia (2010).”(grifei)
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Com efeito, a condição referida nas Consequências, de forma negativa (“
o crime impediu que a
administração pública contratasse a melhor proposta, violando as regras de escolha objetiva”
), para a fixação da
Pena-Base (artigo 59 do Código Penal), é inerente ao Tipo Legal (artigo 90 da Lei nº 8.666/1993), e, uma vez
que as demais Circunstâncias foram consideradas favoravelmente, reduzo a Pena Privativa de Liberdade ao
Mínimo Legal de 02 (dois) anos.
Em consequência, decorreu o Prazo Prescricional de 04 (quatro) anos (artigo 109, V, do Código
Penal) entre a apontada Conduta delituosa (2002) e o recebimento da Denúncia em 19.07.2010.
Esquematicamente:
Conduta

Recebimento da Denúncia

2002

19.07.2010

Prescrição da Pretensão Punitiva em face da
Pena em concreto
2006

III - DA APELAÇÃO DE CARLA ADRIANA DE MEDEIROS:
Destaco da Sentença os Fundamentos que ensejaram a Condenação da Ré, ora Apelante, com os quais
compartilho:
“
No que tange ao crime de fraude à licitação, evidencia-se que efetivamente não houve competição entre
os participantes do certame, o qual se deu apenas formalmente, pois o procedimento foi direcionado para
a contratação da empresa GG Construções e Serviços Ltda.
O depoimento das próprias acusadas Juçara e Ivete Sueli denota que não houve sessão para escolha
da melhor proposta por meio de apresentação de planilhas de preço pelas interessadas convidadas. As
integrantes afirmaram que se limitavam a subscrever os procedimentos previamente elaborados pela
presidente da CPL, Carla Adriana.
"que nem sempre participava e que era a presidente quem organizava as licitações" (00:48 a 01:10); "que
não lia os documentos que assinava" (01:12 a 01:19); "que era só a presidente que participava das
reuniões" (01:54 a 01:57) - Juçara Medeiros, depoimento contido no CD de fl. 465.
"que só fazia assinar e que não sabe informar quem preparava a licitação" (01:14:15 a 01:14:44); "que
presenciou sessões de licitação, mas não esta" (01:15:21 a 01:15:31) - Ivete Sueli, depoimento gravado
em CD de fl. 431.
Segundo relato do ex-prefeito e também acusado Pantaleão Estevam, a presidente da comissão de
licitação detinha bastante conhecimento em matéria de licitações, pois se tratava de uma
especialista no assunto (depoimento contido na mídia encartada à fl. 431, intervalo 45:55 a 46:01).
Além de graduada em administração, Carla Adriana trabalhou no escritório de contabilidade de
Creso Venâncio, que prestava assessoria ao ex-prefeito Pantaleão, fato que leva à constatação de
que possuía experiência em procedimentos regidos pela Lei nº 8.666/93.
Ouvida em juízo, a acusada afirmou que houve a sessão e algum dos representantes não estava
presente porque se ausentou (intervalo 01:12:12 a 01:12:22 do depoimento gravado em CD de fl. 431).
Contudo, esse relato não se coaduna sequer com a ata da sessão de julgamento das propostas, pois
atesta a presença de todos os representantes das empresas participantes. Por outro lado, nenhum dos
depoentes afirmou em juízo ter passado em outra ocasião para "assinar o termo", mas que apenas
tomaram conhecimento do resultado posteriormente.
Contrariando a ata da sessão, o denunciado Severino Sales Dantas informou que não participou da
licitação, mas apenas passou na prefeitura e entregou sua proposta no setor de licitação (intervalo 59:48 a
01:00:08, mídia anexa à fl. 431); que entregou as duas proposta e viajou, não sabendo precisar se para
Santana do Matos ou Bodó, para participar de uma licitação (intervalo 01:01:04 a 01:01:24).
Nesse mesmo sentido Carlos Antônio Ferreira de Lima: que comprou o edital e foi deixar a proposta,
mas não participou da sessão (depoimento contido no CD de fl. 431, intervalo 01:16:40 a 01:17:03).
Restou aferido, portanto, que a atuação da comissão de licitação se restringia à elaboração dos
processos pela presidente, com participação restrita das demais integrantes à aposição de suas
assinaturas. Inexistia sessão, tanto que as supostas propostas eram entregues na recepção da
prefeitura, endereçadas à pessoa de Carla. Esse é o relato feito por Juçara em seu interrogatório
gravado na mídia de fl. 456:
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(...) que os envelopes com as propostas eram recebidos na recepção da prefeitura e encaminhados para
Carla (intervalo 05:43 a 05:51); que só participou das licitações dos medicamentos e do hospital e as
demais Carla era quem trazia para ela assinar (intervalo 06:18 a 06: 31); que não via o pessoal chegar
para a licitação (intervalo 07:06 a 07:10).
Com efeito, tais evidências se reforçam quando analisados os expedientes que compunham o
procedimento e que denotam a realização de uma montagem.
Há identidade nos conteúdos das propostas, incluindo os erros de digitação e de grafia.
As cartas de propostas de preços, declarações de inexistência de fato impeditivo e declarações de
recebimento de documentos das três empresas (fls. 91-v/97-v e 98-v/111-v do apenso 1) apresentam
exatamente a mesma omissão no tocante ao endereçamento dos expedientes, faltando a indicação da
cidade de Carnaúba dos Dantas/RN, que consta expressamente dos modelos anexos ao edital, destacado
com letras maiúsculas.
Outro detalhe que corrobora a alegação de montagem é a inclusão da expressão "Em atenção da:",
acima do endereçamento, inexistente no modelo apresentado no anexo do edital, mas constante das
propostas das três empresas concorrentes.
No mesmo passo, as cartas propostas das três empresas (fls. 130-v e 131, 133/133-v e 135/135-v,
apenso 01), apresentam a mesma expressão de desfecho "Sem mais para o presente momento,", muito
embora constasse do modelo anexo ao edital a expressão "Atenciosamente".
Ora, a probabilidade de todas as empresas incidirem na mesma alteração é praticamente nula,
ressalvada a hipótese mais crível de que os expedientes tenham sido elaborados em conjunto.
Destarte, o que se extrai do procedimento é de que todas as propostas das empresas foram
elaboradas a um só tempo, fato que reforça a tese de conluio fraudulento, incluindo as empresas
Construtora Augusto Ltda e a Esfera Construção Civil Ltda.
Com relação a esta última, os sócios da Esfera Construção Civil Ltda, Srs. Edmilson Ferreira de Lima
e José Edilson Ferreira de Lima externaram que sequer tinham conhecimento das atividades
desenvolvidas pela empresa, que era gerida por seu irmão, Carlos Antônio Ferreira de Lima, o que
demonstra a responsabilidade deste.
(...) que logo após a criação da empresa passou uma procuração, juntamente com seu outro irmão, para
Carlos Antônio Ferreira de Lima e que ele era quem representava a empresa (depoimento de edmilson
Ferreira de Lima, contido no CD de fl. 431, intervalo 15:36 a 15:46)
(...) que é sócio da empresa Esfera Construção Civil Ltda por pedido de seu irmão; que seu irmão é
quem a administra (depoimento de José Edílson Ferreira de Lima prestado em juízo, gravado no CD de fl.
431, intervalo 18:12 a 18:27).
Demais disso, o processo licitatório 020/02 é praticamente idêntico ao 021/02, objeto da Ação Penal nº
0000636-86.2009.4.05.8402, vez que as empresas são as mesmas, tendo se sagrado vencedora, em
ambas, a GG Construções e Serviços Ltda. É de se ver também que as irregularidades se referem ao
funcionamento das licitações, o que vale tanto para o convênio versado nos presentes autos quanto para
o repasse das verbas destinadas à construção dos poços objeto do processo suso referido.
Convém salientar também que, diversamente do apontado pela defesa, o tipo objetivo em enfoque não
exige prova de dano efetivo, havendo incidência mesmo em caso de conclusão da obra, visto que indica
apenas o intuito de obter vantagem como vetor do elemento subjetivo (fim especial de agir), não
demandando resultado material.
Em matéria de autoria restou demonstrado que a fraude teve a frente a pessoa do ex-prefeito,
Pantaleão Estevam de Medeiros, contando com o apoio da servidora Carla Adriana, incumbida de
colher a assinatura das demais integrantes da comissão de licitação e dos representantes das
empresas supostamente participantes, que aderiram ao conluio fraudulento.”(grifei)
Colhe-se que as Provas produzidas nos autos são conclusivas quanto à participação da Ré, na condição
de Presidente da Comissão de Licitação da Edilidade, preparando a documentação respectiva, a ensejar
simulacro de Licitação em benefício de uma das Empresas que seria formalmente concorrente.
Isto é, as três Empresas Licitantes apenas formalmente apresentaram propostas, sem que, de fato,
tivesse ocorrido disputa.
A Ré detinha conhecimento sobre os procedimentos inerentes às Licitações e, em sede recursal, não
apresentou elementos factuais e jurídicos que infirmam a configuração da Autoria e do Dolo em face do ônus
probatório (artigo 156 do Código de Processo Penal).
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No tocante à Dosimetria, correta a majoração prevista no artigo 84, § 2º, da Lei nº 8.666/199311,
porquanto a Ré ocupava, também, à época dos fatos, o Cargo de Secretária de Finanças da Prefeitura
Municipal de Carnaúba dos Dantas.
Todavia, reduzo a Pena Privativa de Liberdade, adotando idêntica Fundamentação quanto às
Consequências consideradas negativas, as quais, porém, são inerentes ao Tipo Penal, salvo a Culpabilidade
cuja valoração negativa mantenho.
Assim, fixo a Pena-Base em 02 (três) anos e 03 (três) meses, majorando-a em 1/3, resultando na Pena
definitiva de 03 (três) anos de Detenção. Reduzo, também, a Pena de Multa para 1% (um por cento) do valor
contratado, mantidos os demais termos da Sentença.
IV - DA APELAÇAO DE SEVERINO SALES DANTAS:
No tocante à questão suscitada pela Defesa de Severino Sales Dantas alusiva à reunião com a Ação
Criminal nº 0000636-86.2009.4.05.8402, acolho a Fundamentação exposta na Sentença para indeferi-la, verbis:
“
A defesa dos acusados Gerlândia do Nascimento Dantas e Severino Sales Dantas suscitou questão
processual pertinente à reunião do presente feito ao de nº 0000636-86.2009.4.05.8402.
Em suma, aduz-se a existência de crime continuado entre os delitos de fraude à licitação imputados aos
acusados em ambas as ações.
A despeito de se identificar a presença dos requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de lugar e
maneira de execução, mesmo tipo objetivo), não é possível aferir se havia unidade de desígnios,
apesar de se tratar de um mesmo beneficiário.
Vale salientar que, apenas em princípio, os crimes de fraude foram praticados em um mesmo contexto,
pois as sessões, em tese, foram realizadas no mesmo dia (11/12/2002). Contudo, em verdade, não é
possível aferir se foram perpetrados temporalmente em conjunto, pois, de acordo com a acusação
formulada, consta das licitações uma data que não corresponde à realidade, tendo em vista a imputação
de montagem de licitação, núcleo da conduta.
Ademais, em sendo caso de condenação em ambos os feitos, o reconhecimento da continuidade delitiva
pode se dar em sede de juízo de execução, para fins de unificação da penas, não havendo prejuízo ao réu
em decorrência desse fato.
Nesse sentido, tendo em vista a situação de ambos os processos, com instrução já realizada, não
se vislumbra pertinência em determinar sua reunião para que as condutas sejam analisadas em
um só feito, o que causaria tumulto processual e flagrante retardo no julgamento com abertura de
novos prazos às partes, remanescendo a necessidade de julgar os outros delitos não atingidos pela
conexão em seus respectivos autos (...)
Ademais, há referência nos autos a outras licitações que teriam sido objeto da mesma fraude, fato que
denota, em tese, habitualidade criminosa, a afastar a continuidade delitiva.
Dessa forma, indefiro o pedido de reunião dos processos.”(grifei)
De fato, não vislumbro as hipóteses legais de Conexão e/ou Continência (artigo 76 e seguintes do
Código de Processo Penal), que, do contrário, poderia ensejar a reunião dos Processos. Ressalte-se que o
Processo nº 0000636-86.2009.4.05.8402 (ACR11385-RN) encontra-se atualmente no Superior Tribunal de
Justiça, em razão da interposição de Recurso Especial.
Quanto à alegação de Consunção do Crime de Fraude à Licitação e Falsidade Documental, tratam-se de
Crimes distintos praticados em condições subjetivas, objetivas e temporais diferentes e com finalidades
diversas, não sendo o caso, portanto, de Consunção.
Compartilhando das considerações expostas no Parecer da douta Procuradoria Regional da República,
11

Art. 84. Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem
remuneração, cargo, função ou emprego público.
§ 1o Equipara-se a servidor público, para os fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim
consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto,
do Poder Público.
§ 2o A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em
comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista,
fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.
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verifico a ocorrência da Prescrição da Pretensão Punitiva em relação ao Delito de Falsidade:
“
De início, verifica-se assistir razão ao réu SEVERINO SALES DANTAS ao pretender o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 299 do Código Penal.
É sabido que após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição passa a
ser aferida a partir da pena in concreto. No caso em tela, o recorrente SEVERINO SALES DANTAS foi
condenado em primeiro grau a uma pena privativa de liberdade de l(um) ano e 6(seis) meses de reclusão
pelo delito do art. 299 do Código Penal, afora a condenação pelo crime do art. 90, da Lei nº 8.666/93, no
montante de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.
Com relação à falsidade ideológica, verifica-se que foi reconhecida na sentença vergastada a
responsabilidade do réu SEVERINO SALES DANTAS pela elaboração de documentos ideologicamente
falsos destinados à prestação de contas do Convênio nº 203/02.
Considerando que a prestação de contas foi realizada em 10/07/2003 (fl. 82), percebe-se que entre essa
data e o recebimento da denúncia (19/07/2010) transcorreram pouco mais de 7 anos, prazo superior
ao da prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, de acordo com o art. 109, V, do CPB.
Nesse diapasão, observe-se que os fatos ocorreram antes do advento da Lei n0 12.234/2010, que
revogou o §20, do art. 110, do Código Penal. Sendo lei mais gravosa, não retroage, de sorte que deve
incidir a regra insculpida no referido §20, fixando-se a prescrição da pretensão punitiva em sua forma
retroativa, contada entre a consumação do delito e o recebimento da denúncia.”
Esquematicamente:
Conduta

Recebimento da Denúncia

10.07.2003

19.07.2010

Prescrição da Pretensão Punitiva em face da
Pena em concreto
Julho/2007

Concernente ao Delito de Fraude à Licitação, colhe-se da Sentença:
“
Convém salientar também que, diversamente do apontado pela defesa, o tipo objetivo em enfoque não
exige prova de dano efetivo, havendo incidência mesmo em caso de conclusão da obra, visto que indica
apenas o intuito de obter vantagem como vetor do elemento subjetivo (fim especial de agir), não
demandando resultado material.
Em matéria de autoria restou demonstrado que a fraude teve a frente a pessoa do ex-prefeito,
Pantaleão Estevam de Medeiros, contando com o apoio da servidora Carla Adriana, incumbida de colher a
assinatura das demais integrantes da comissão de licitação e dos representantes das empresas
supostamente participantes, que aderiram ao conluio fraudulento (...)
Quanto aos representantes das empresas, tem-se que participaram da fraude, que se deu
mediante o ajuste prévio entre todos, seja com o intuito de obter para si a vantagem decorrente da
adjudicação do objeto (Severino Sales), seja para favorecer a terceiro beneficiário (Gilvan Augusto e
Carlos Antônio).
É de se ressaltar, no entanto, a ausência de participação da sócia da empresa GG Construções e
Serviços Ltda, Gerlândia do Nascimento Dantas, uma vez que não tinha nenhum conhecimento das
atividades da referida pessoa jurídica, que era gerida com exclusividade por seu pai.
Esse, aliás, é o reconhecimento do próprio administrador, Severino Sales Dantas: que sua filha não
tinha nenhuma participação na empresa e que só abriu a empresa no seu nome porque pensava que não
podia registrar a empresa, por ser envolvido em atividade política (CD anexo à fl. 431, intervalo 01:04:50 a
01:05:04).
No mesmo sentido, ponderação tecida no âmbito da ação penal de nº 000318- 69.2010.4.05.8402 e
que certamente também motivou o próprio MPF a pedir, em sede de alegações finais, a absolvição da
denunciada, tal como o fez no presente feito.
Assim, é de ser reconhecida a ausência de participação da promovida na autoria do ilícito, havendo
responsabilização dos demais.”(grifei)
Restaram provados a Autoria e o Dolo, uma vez que o Réu, proprietário de fato e gestor da Empresa
vencedora do Certame, participou, efetivamente, do conluio fraudulento da Licitação, do qual tinha pleno
conhecimento e que, como visto, realizou-se apenas formalmente, sendo que o Tipo Penal em questão não
exige para sua consumação a ocorrência de dano financeiro à Administração Pública.
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No tocante à Dosimetria, reduzo a Pena Privativa de Liberdade, adotando idêntica Fundamentação
quanto às Consequências consideradas negativas, as quais, todavia, são inerentes ao Tipo Penal, salvo a
Culpabilidade cuja valoração negativa mantenho.
Assim, fixo a Pena-Base em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, a qual torno definitiva. Reduzo, também,
a Pena de Multa para 2% (dois por cento) do valor contratado, mantidos os demais termos da Sentença.
V - DA APELAÇÃO DE PANTALEÂO ESTEVAM DE MEDEIROS:
A Apelação suscitou a Nulidade da Sentença alusiva à Fundamentação insuficiente sobre a Autoria
delitiva:
“
(...) é a nulidade da sentença por falta de fundamentação suficiente na parte em que se avalia a
autoria e responsabilidade do apelante.
7. Muito embora tenha a R. Sentença recorrida despendido inúmeras linhas para tentar justificar sua tese
de que o procedimento licitatório objeto da inicial teria sido fraudado, a parte que deveria ser destinada à
fixação da responsabilidade do apelante resumiu-se a um parágrafo (...)
8. A verdade é que nenhum outro elemento levou à essa conclusão senão o cargo no qual estava
investido o apelante. Quanto ao crime de falso, a fundamentação também é deficiente porquanto não há
demonstração do conhecimento da falsidade documental pelo apelante, se é que existente o falso.
9. A sentença falece de irrefragável nulidade por ausência de fundamentação, não apontando a conduta
do apelante que levou a sua condenação, de maneira a possibilitar um ataque recursal apto a obtemperar
as razões de convencimento do Magistrado que resolveu a controvérsia dos autos, data máxima vênia,
sem a densidade necessária à matéria, e à gravidade das sanções aplicadas.
10. Como desconstituir as razões da condenação?
11. Data vênia, o argumento sentencial não é suficiente para instruir a condenação, impossibilitando o
ataque objetivo à esse critério, cerceando, com isso, o princípio da fundamentação das decisões judiciais
previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, além de negar vigência aos princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, previstos no texto constitucional no artigo 5°, LIV e L V, cuja
apreciação expressa ora se requer para fins de prequestionamento e de decreto de nulidade absoluta da
sentença, determinando ao MM Juízo a quo que profira outra em seu lugar que respeite os cânones
constitucionais ora mencionados.”
O exame da Nulidade é confluente com o Mérito.
Nesse sentido, a Defesa não apresentou elementos factuais e jurídicos que infirmam a Sentença
referente aos Delitos de Fraude à Licitação e Falsidade Documental, cuja Fundamentação transcrevo abaixo e
com a qual comungo, verbis:
“
No que tange à conduta tipificada no art. 90 da Lei nº 8.666/93, inferiu-se da prova produzida que os
acusados Pantaleão, Carla Adriana, Severino Sales, Gilvan e Carlos Antônio promoveram a realização
de uma pseudo licitação, fazendo crer a ocorrência de um certame entre as empresas GG
Construções e Serviços Ltda, Construtora Augusto Ltda e Esfera Construção Civil Ltda que não
existiu, pois sequer realizaram a sessão de abertura das propostas, cuja entrega se deu
previamente à pessoa da presidente da CPL.
Quanto à falsidade ideológica, também restou aferida a consumação do ilícito, pois os acusados
Severino Sales e Pantaleão Estevam carrearam documentos (notas fiscais, extratos bancários,
indicação de profissional responsável pela obra) mediante inserção de dados diversos dos que
deles deviam constar, com o fim de alterar a verdade sobre a execução dos serviços contratados e
fazer prova perante o órgão convenente e o Tribunal de Contas da União. Esse falso se deu
posteriormente à montagem do processo licitatório e com ele não se confundiu, visto ter sido
perpetrado após os pagamentos, que se davam aleatoriamente.
O dolo (tipicidade subjetiva), por sua vez, está presente em todas as condutas, uma vez que os elementos
fático-probatórios deixam ver que esses agentes possuíam consciência das atividades ilícitas e dos
resultados, assim como apontam que eles tinham vontade livre e consciente direcionada a provocar o
desfecho pretendido. Quanto a Gerlândia, Juçara e Ivete, afigura-se ausente esse elemento subjetivo, fato
que motiva suas absolvições.
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Noutro passo, a culpabilidade dos réus decorre do fato de serem penalmente imputáveis à época dos
fatos, de ser-lhes exigível que adotassem conduta diversa daquela que adotaram, bem como por serem
eles, não só potencialmente, mas também efetivamente, conscientes da ilicitude de suas condutas.
Em razão disso, incide sobre os acusados Pantaleão, Carla Adriana, Severino Sales, Gilvan e Carlos
Antônio um juízo de reprovabilidade que tem como consequência a imposição de uma sanção, como
resposta estatal ao desvio de conduta por eles perpetrada.
Por fim, no que diz respeito aos acusados Pantaleão Estevam e Severino Sales, percebe-se que incidiram
em mais de uma modalidade delituosa. Destarte, tendo em vista que variadas foram as condutas e os
crimes praticados, mais precisamente dois, deve ser reconhecido o concurso material, a impelir a
aplicação cumulativa de penas, nos termos da parte final do art. 69 do CP.”(grifei)
Concernente ao Delito de Falsidade, assinalou:
“
Noutro flanco, a falsidade promovida no âmbito da comprovação da conclusão da obra e, por
conseguinte, na prestação de contas de aplicação das verbas oriundas do Convênio nº 203/02,
deixa ver claramente a existência de um delito posterior, cujo objetivo superava a fraude do
processo licitatório e destinava-se à consumação de outro intento.
Os documentos contidos nos autos apensos bem demonstram a materialidade dessa conduta,
conforme se verá a seguir.
Como já enfatizado alhures, os expedientes que apontam o responsável técnico da obra não
são verdadeiros, pois o engenheiro Sérgio Luiz Paiva afirmou categoricamente que não integrava
a empresa na ocasião.
Por sua vez, as notas fiscais de fls. 266-v, 267 e 267-v do apenso 01 lastrearam o pagamento
pela realização das passagens molhadas. Contudo, tais títulos se inferem ideologicamente falsos,
pois atestam uma situação destoante da realidade. Referidas notas trazem referência às medições,
quando estas sequer foram realizadas, pois inexistia projeto inicial para servir de parâmetro à
conclusão da obra.
Esses documentos foram elaborados pelo representante da empresa Severino Sales a fim de
demonstrar o que de fato não houve: a edificação das três passagens molhadas com a observância dos
critérios predefinidos, inclusive com acompanhamento de profissional de engenharia, seu responsável
técnico.
Ademais, também o acusado Pantaleão Estevam de Medeiros, na condição de aplicador das
receitas do convênio, incidiu na conduta delituosa da falsidade ideológica, seja pelo fato de ter se
utilizado dos documentos com declaração falsa, para fins de prestação de contas junto ao
Ministério da Integração Regional, pois sabia das irregularidades, seja pelo fato de que emitiu
cheques e autorizou pagamentos com valores divergentes dos que constavam da prestação de
contas.
Do confronto entre o expediente do Banco do Brasil S/A e a relação de pagamentos encaminhada pelo
gestor à época como parte da prestação de contas do convênio (fls. 215-v/219 e 230 do anexo 01),
verifica-se claramente que há gritante divergência entre os valores pagos e os constantes da planilha: o
cheque 850005 é apontado na relação de pagamentos como tendo sido expedido no valor de R$ 6.000,00,
quando o foi em R$ 11.600,00, consoante indicação no próprio título de crédito (fl. 216-v); o cheque
850009 consta da relação como expedido para pagamento de R$ 12.000,00, ao passo em que foi sacado
por R$ 8.400,00 (fl. 217-v); o cheque 850010, indicado como sendo de R$ 28.257,66, correspondeu ao
saque de 2.500,00, conforme consta do próprio título (fl. 218-v).
O ofício nº 0039/2007 também dá conta de que os cheques 850001, 850004, 850007, 850011 e
850013 não foram sacados na conta do convênio.
Assim, extrato bancário de conta não vinculada ao convênio em exame foi utilizada para comprovar a
execução da despesa.
É o que se infere do relatório da Tomada de Contas Especial 013.134/2008 que amparou o Acórdão nº
817/2008 do TCU (fls. 04/13 do apenso 01):
d) Irregularidade:
- confecção/apresentação de extratos bancários contidos na prestação de contas da Prefeitura Municipal
de Carnaúba dos Dantas, por meio do Ofício nº 131/2003, que não foram autenticados pelo Banco do
Brasil, conforme Ofício nº 40/2007;
- movimentação da c/c nº 9.490-0 (BB, ag. Parelhas/RN), conta específica do Convênio 203/2002, com
emissão de cheques sem fundo;
- apresentação de cheques sem constar na relação de pagamentos;
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- pagamento de taxa de devolução de cheque sem fundos; e
- apresentação de relação de pagamentos inconsistente com os valores faciais dos cheques; (...)
Observe-se que não se sabe qual foi o paradeiro da soma de R$ 26.349,89, retirada da relação de
pagamentos (fls. 143/145 anexo 01 do vol. p), referente aos cheques (nºs 85001; 85004; 85007;850013 e
850011), que não transitaram, na conta específica, conforme declarado pelo Banco do Brasil.
Demais disso, o próprio relator do acórdão enunciou a existência de indícios de crime, ao afirmar
que os extratos foram elaborados pelo responsável (gestor), na tentativa de se aproximar da
realidade.
Evidencia-se, nessa órbita, flagrante disparidade entre os extratos apresentados pelo ex-gestor na
prestação de contas (fls. 356-v e 357, 358) e os colacionados aos autos pelo Banco do Brasil S/A (fls.
76/79). Não convergem as datas da compensação, os valores pagos e até mesmo os títulos sacados. O
cheque 850003, por exemplo, consta da planilha do BB como tendo sido compensado em data de
13/02/2003, no valor de R$ 4.400,00, ao passo que, no extrato apresentado na prestação de contas, o
mesmo cheque está indicado como compensado no dia 12/02/2003, na quantia de R$ 11.600,00.
Indagado acerca de tais inconsistências, o demandado Pantaleão, em seu interrogatório, nada soube
explicar acerca desses fatos. Severino Sales, por sua vez, reconheceu que o engenheiro não acompanhou
a execução da obra (depoimento contido à fl. 431, intervalo 57:57 a 58:31).
Ante a condição do agente, critério definido pela doutrina para estabelecer as classes de documentos,
os expedientes produzidos por Severino Sales tem natureza de particular, ao passo que aqueles
elaborados por Pantaleão assumem o status de públicos, porquanto afeitos à sua condição de funcionário
público (conceito de Direito Penal), destinados a compor a prestação de contas do convênio. Esse detalhe
repercutirá na dosimetria da pena, uma vez que ao documento público é cominada uma pena de um a
cinco anos de reclusão, enquanto ao documento particular se aplica a pena de reclusão de um a três
anos.
Dessa forma, resta evidenciada a materialidade do falso ideológico, ao passo em que aferida a autoria
do delito, incidindo sobre as pessoas dos acusados Pantaleão Estevam de Medeiros e Severino Sales
Dantas, isenta, contudo, de responsabilidade a sócia Gerlandia do Nascimento Dantas.”(grifei)
As Provas produzidas nos autos são inequívocas da participação do então Prefeito do Município de
Carnaúba dos Dantas (RN), ora Réu, seja no esquema fraudulento da Licitação, seja na Falsidade alusiva à
documentação apresentada ao Ministério de Integração Regional sobre a execução ficta do Objeto do
Convênio, a título de prestação de contas por parte da Edilidade representada pelo Gestor. Ou seja, Autoria e
Dolo restaram devidamente comprovados.
A Sentença descreve suficientemente a participação do então Prefeito na prática dos Delitos, conforme
consta na transcrição retro, razão pela qual não vislumbro a Nulidade arguida na Apelação.
No tocante à Dosimetria, assentou a Sentença:
“
III.1.1 - QUANTO AO CRIME DO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93
III.1.1.1 - RÉU PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS
A) Circunstâncias judiciais:
* Culpabilidade: circunstância desfavorável, pois se revelou reprovável na espécie, tendo em vista que,
na condição de detentor de mandato eletivo, frustrou a expectativa de seus eleitores de bem gerir a coisa
pública e violou regras comezinhas da Administração, sobrepondo interesses pessoais aos da sociedade
que representava;
* Antecedentes: circunstância favorável, ante a inexistência de decisões condenatórias transitadas em
julgado e que não configurem reincidência;
* Conduta social: circunstância favorável, em virtude de não existir nos autos elementos que comprovem a
má conduta social do réu;
* Personalidade: circunstância desfavorável, em virtude de constar dos autos referências a várias outras
ações penais e de improbidade administrativa em face do réu, inclusive com condenações perante este
juízo;
* Motivos: não há elementos nos autos que indiquem finalidade diversa da que é própria do tipo (fraudar o
caráter competitivo da licitação);
* Circunstâncias: se encontram relatadas nos autos, sendo inerentes ao tipo legal, nada tendo a se
valorar;
* Consequências: circunstância desfavorável, pois o crime impediu que a administração pública
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contratasse a melhor proposta, violando as regras de escolha objetiva;
* Comportamento da vítima: em virtude de ser a vítima a administração pública, não é possível valorá-la.
A par das circunstâncias descritas, fixo a pena-base em 03 (três anos) anos e 02 (dois) meses de
detenção e multa, por considerá-la necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.
B)
Circunstâncias legais
Não existem atenuantes.
Incide a agravante do art. 65, II, "g", por ter o agente praticado o crime com violação de dever inerente
ao cargo de prefeito, aumentando-se a pena em 1/6, chegando-se a pena provisória de 3(três) anos,
06(seis) meses e 15 (quinze) dias e multa.
co
Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena. Por isso, torno definitiva e ncreta a
pena de detenção em 03(três) anos, 06(seis) meses e 15(quinze) dias e multa.
III. 1.1.1.1 - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
Fixo o regime aberto como o inicial para o cumprimento da pena, em virtude de o réu não ser reincidente
e não serem majoritariamente desfavoráveis as circunstâncias judiciais
III.1.1.1.2 - SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA
Em virtude da quantidade de pena aplicada, não há possibilidade de suspensão condicional (art. 77 do
CP).
Não é cabível a substituição, em princípio, pois há concurso material com outros delitos, fato que
motiva a cumulação das penas (§ 1º do art. 69 do CP).
III.1.1.1.3 - VALOR DO DIA-MULTA
Considerando o disposto no art. 99 da Lei nº 8.666/93 e diante da impossibilidade de definição do
valor da vantagem obtida, fixo a pena de multa no correspondente a 4% do valor do contrato celebrado
(§§1º e 2º), levando em consideração a situação econômica do réu e o grau acentuado de sua
culpabilidade (...)
III.1.2 - QUANTO AO CRIME DO ART. 299 DO CP:
III.1.2.1 - RÉU PANTALEÃO ESTEVAM DE MEDEIROS
A) Circunstâncias judiciais:
* Culpabilidade: circunstância desfavorável, tendo em vista que a falsidade dos documentos foi
produzida com o intuito de burlar a prestação de contas do convênio, fato que denota dolo mais intenso;
* Antecedentes: circunstância favorável, ante a inexistência de decisões condenatórias transitadas em
julgado e que não configurem reincidência;
* Conduta social: circunstância favorável, em virtude de não existir nos autos elementos que comprovem a
má conduta social do réu;
* Personalidade: circunstância desfavorável, em virtude de constar dos autos referências a várias outras
ações penais e de improbidade administrativa em face do réu, inclusive com condenações perante este
juízo;
* Motivos: circunstância desfavorável, pois o falso foi produzido com o intuito de justificar a prestação de
contas do convênio firmado com o Ministério da Integração Nacional;
* Circunstâncias: se encontram relatadas nos autos, sendo inerentes ao tipo legal, nada tendo a se
valorar;
* Consequências: pertinentes ao tipo, nada tendo a se valorar;
* Comportamento da vítima: em virtude de ser a vítima a administração pública, não é possível valorá-la.
A par das circunstâncias descritas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06(seis) meses de reclusão e
30(trinta) dias-multa, por considerá-la necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.
B)
Circunstâncias legais
Não existem atenuantes e nem agravantes.
Inexistem causas de diminuição. Incide na espécie a causa de aumento do parágrafo único do art. 299
do CP, a motivar o agravamento em 1/6 da pena, equivalente a 5 meses e 5 dias-multa. Por isso, torno
definitiva e concreta a pena de reclusão em 02(dois) anos e 11(onze) meses e 33(trinta e três) dias-multa.
III.1.2.1.1 - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
Fixo o regime aberto como o inicial para o cumprimento da pena, em virtude de o réu não ser reincidente
e não serem majoritariamente desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
III.1.2.1.2 - SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA
Não é cabível a substituição, pois há concurso material com outro delito cuja reprimenda não foi
suspensa/substituída, fato que motiva a cumulação das penas (§ 1º do art. 69 do CP).
III.1.2.1.3 - VALOR DO DIA-MULTA
Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário-mínimo em vigor
na data do fato (dezembro de 2002). A quantia encontrada ficará sujeita à correção monetária, devendo
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ser liquidada por cálculo da Contadoria do Juízo, extraindo-se, após o trânsito em julgado desta decisão,
certidão da sentença para fins de execução, nos termos da Lei de Execução Fiscal (art. 51 do Código
Penal, com a redação determinada pela Lei nº 9.268, de 1º de abril de 1996).”(grifei)
A valoração negativa da Personalidade para ambos os Delitos esbarra no óbice da Súmula nº 444 do
Superior Tribunal de Justiça, ao enunciar que “
É vedada á utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base.”
As Consequências, também, foram valoradas negativamente para o Delito de Fraude à Licitação as
quais, porém, como visto, são inerentes ao Tipo Penal.
A Sentença, por equívoco de grafia, considerou como Agravante o artigo 65, II, “g”, do Código Penal,
quando se trata do artigo 61, II, “g”, do Código Penal, em razão do Apelante ter praticado o Crime com
violação de dever inerente ao cargo de Prefeito.
Deste modo, fixo as Penas para os Delitos, nos seguintes termos:
CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO:
Pena-Base de 03 (três) anos sobre a qual incide a Agravante do artigo 61, II, "g", do Código Penal,
resultando na Pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de Detenção e Multa de 3% (três por cento) do
valor contratado, mantidos os demais termos da Sentença.
CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL:
Pena-Base de 02 (dois) anos e 03 (três) meses sobre a qual incide a causa de aumento do parágrafo
único do artigo 299 do Código Penal12, a resultar na Pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
Reclusão e Multa de 30 (trinta) Dias-Multa, mantidos os demais termos.
ISTO POSTO:
Não conheço da Apelação de Carlos Antônio Ferreira de Lima, em razão da
a)
intempestividade;
Dou Provimento à Apelação de Gilvan Augusto de Lima para decretar a Prescrição da
b)
Pretensão Punitiva (artigo 107, IV, do Código Penal);
Dou Provimento, em parte, à Apelação de Carla Adriana de Medeiros para reduzir a
c)
Pena Privativa de Liberdade para 03 (três) anos de Detenção e a Multa para 1% (um por cento) do
valor contratado, mantidos os demais termos da Sentença;
Dou Provimento, em parte, à Apelação de Severino Sales Dantas para: a) decretar a
d)
Prescrição da Pretensão Punitiva em relação ao Delito de Falsidade, em face da Pena em concreto
(artigo 107, IV, do Código Penal); b) reduzir a Pena Privativa de Liberdade para 02 (dois) anos e 05
(cinco) meses de Detenção e a Multa para 2% (dois por cento) do valor contratado, mantidos os
demais termos da Sentença;
Dou Provimento, em parte, à Apelação de Pantaleão Estevam de Medeiros para
e)
reduzir a Pena Privativa de Liberdade do Delito de Fraude à Licitação para 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de Detenção e a Multa para 3% (três por cento) do valor contratado, e do Delito de Falsidade
para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de Reclusão e a Multa para 30 (trinta) Dias-Multa, mantidos os
demais termos da Sentença.
12

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco
contos de réis, se o documento é particular. (Vide Lei nº 7.209, de 1984)
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é
de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
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Apelante
Carlos
Antônio
Ferreira de Lima
Gilvan Augusto de
Lima

Carla Adriana de
Medeiros

Severino
Dantas

Sales

Postulação/Razões Recursais
Absolvição por insuficiência de Provas
“
reconhecendo a inépcia da denúncia, o que
suscitará na absolvição do apelante. Caso
indeferido o pleito imediatamente acima, requer
que seja absolvido o Apelante da conduta
imputada com espeque inciso IV do art. 386 do
Código
de
Processo
Penal
ou,
subsidiariamente, nos termos do inciso V do
mesmo artigo ou ainda, nos termos do inciso
VII do mesmo dispositivo legal. Na hipótese de
manutenção da condenação, requer que seja
fixada pena no mínimo legalmente previsto,
uma vez favoráveis todas as circunstâncias
para tanto, não havendo qualquer elemento
que justifique fixação de pena acima do mínimo
legal.”
“inexistência de provas de sua participação
na fraude em procedimento licitatório, ou que
tenha ocorrido para tanto, bem como pela total
inexistência de dolo específico em sua
conduta, nos termos do atual entendimento de
nossos Tribunais Superiores, absolvendo-a
assim das sanções decorrentes do art. 90 da
Lei de licitações; lternativamente, requer a este
Egrégio Tribunal der PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO, reformando assim a
sentença atacada que para retirar da pena de
detenção aplicada a Recorrente Carla Adriana
de Medeiros, a causa de aumento prevista no
§2° do art. 84 da lei nO 8.666/93 (1/3), tendo
em vista não ser a Recorrente, por ocasião dos
fatos narrados na denúncia de fls. ocupante de
cargo comissionado ou função de confiança
nos termos do art. 37, V da Constituição
Federal”
“
A absolvição do ora apelante por quaisquer
das teses defendidas nesta peça (prescrição
retroativa do crime de falsidade ideológica;
ausência de dolo e de prejuízo causado ao
erário no crime de fraude em licitação; e
consunção do crime de fraude em licitação
e falsidade ideológica com o crime de
desvio de rendas públicas”

Julgamento
Não conhecimento da Apelação,
em razão da intempestividade
- Improcedência da Preliminar de
Inépcia
da
Denúncia,
que
descreve
suficientemente
a
participação do Réu na apontada
Fraude à Licitação.
- Provimento da Apelação para
decretar
a
Prescrição
da
Pretensão Punitiva em face da
Pena em concreto, reduzida para
o Mínimo Legal, ao Crime de
Fraude à Licitação.

- Autoria e Dolo caracterizados
em razão da condição de
Presidente da Comissão de
Licitação da Edilidade, que
preparou os documentos que
ensejaram
o simulacro da
Licitação.
- Provimento, em parte, da
Apelação para redução da Pena
Privativa de Liberdade para 03
(três) anos de Detenção e da
Multa para 1% (um por cento) do
valor contratado, mantidos os
demais termos da Sentença.

- Tratam-se de Crimes distintos
praticados
em
condições
subjetivas, objetivas e temporais
diferentes e com finalidades
diversas, não sendo o caso,
portanto, de Consunção.
- Prescrição da Pretensão
Punitiva em relação ao Delito de
Falsidade, em face da Pena em
concreto.
- Restaram provados a Autoria e
o Dolo, uma vez que o Réu,
proprietário de fato e gestor da
Empresa vencedora do Certame,
participou,
efetivamente,
do
conluio fraudulento da Licitação,
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do qual tinha conhecimento e
que, como visto, realizou-se
apenas formalmente, sendo que
o Tipo Penal em questão não
exige para sua consumação a
ocorrência de dano financeiro à
Administração Pública.

Pantaleão Estevam
de Medeiros

Nulidade
da
Sentença
devido
Fundamentação insuficiente de Autoria

à

- “
requer a análise de toda matéria arguida
como maneira de infirmar a r. sentença
recorrida, de modo que se o Recorrente
absolvido das injustas condenações que lhes
foram imposta. Acaso não sejam esses os
posicionamentos desta Eg. Corte, requer seja a
pena-aplicada reduzida ao mínimo legal,
com todos os consectários dessa reforma.”

- Provimento, em parte, da
Apelação para: a) decretar a
Prescrição da Pretensão Punitiva
em relação ao Delito de
Falsidade, em razão da Pena em
concreto; b) reduzir a Pena
Privativa de Liberdade para 02
(dois) anos e 05 (cinco) meses de
Detenção e da Multa para 2%
(dois por cento) do valor
contratado, mantidos os demais
termos da Sentença.
A
Sentença
descreve
suficientemente a participação do
então Prefeito na prática dos
Delitos, razão pela qual não se
vislumbra a Nulidade arguida na
Apelação .
- As Provas produzidas nos autos
são inequívocas da participação
do então Prefeito, seja no
esquema
fraudulento
da
Licitação, seja na Falsidade
alusiva
à
documentação
apresentada ao Ministério de
Integração Regional sobre a
execução ficta do Objeto do
Convênio, a título de prestação
de contas por parte da Edilidade
representada pelo Gestor. Ou
seja, Autoria e Dolo restaram
devidamente comprovados.
- Provimento, em parte, da
Apelação para reduzir a Pena
Privativa de Liberdade do Delito
de Fraude à Licitação para 03
(três) anos e 06 (seis) meses de
Detenção e a Multa para 3% (três
por cento) do valor contratado, e
do Delito de Falsidade para 02
(dois) anos e 08 (oito) meses de
Reclusão e a Multa para 30
(trinta) Dias-Multa, mantidos os
demais termos da Sentença.

É o meu Voto.
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