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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA 

ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO – PA 

 

 

Processo nº 0800342-92.2020.8.14.0007 

MADSON NOGUEIRA DA SILVA, brasileiro, advogado, em união estável, 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará - sob o número 21.227, 

portador do RG 3919470 SSP/PA e do CPF 684.119.282-68, com endereço na 

Avenida Santos Dumont, nº 03, Bairro Centro, CEP: 68.465-000, Baião – PA, 

vem respeitosamente perante Vª Exª, com fundamento nos art. 396 e art. 396-A, 

do Código de Processo Penal, apresentar a sua  

RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

em face da ação penal supra citada, que lhe move o Ministério público do Estado 

do Pará, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos: 

I – RESUMO DOS FATOS: 

 O peticionante foi denunciado como incurso no art. 89, C/C o art. 84, § 2º, 

ambos da Lei 8.666/93, por ter elaborado parecer favorável (no processo 

licitatório nº 11/2017) à contratação de escritório de advocacia para a prestação 

de serviços jurídicos ao Município de Baião, residindo aí a sua conduta típica.  

 A denúncia tem como origem o inquérito civil nº 23.2018, que foi 

instaurado pela Promotoria de Justiça de Baião – Pa e encaminhado à 

Procuradoria de Justiça para a apuração de suposta responsabilidade criminal, 

diante do também suposto envolvimento do então Prefeito do Município de Baião 

(Jadir Nogueira Rodrigues). 

 Narra a denúncia, que consta do procedimento investigatório que o 

Denunciado, juntamente com os outros denunciados, entre os dias 28 de março 

a 26 de abril de 2017, praticaram os atos de inexigibilidade de licitação (fora das 

hipóteses previstas em lei) bem como deixaram de observar as formalidades 
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pertinentes ao processo licitatório de inexigibilidade para beneficiar os 

Denunciados Antônio Fernando de Carvalho Ramos e Edinaldo Vieira Ramos, 

em prejuízo à competitividade dos contratantes com o poder público e ao erário 

Municipal. 

 Continua a denúncia que, o parecer jurídico do Denunciado foi emitido em 

12 de abril de 2017 (durante a tramitação do procedimento licitatório em 

comento), quando então se manifestou favorável à contratação referida por meio 

de inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei nº 

8.666/93, sendo essa a sua conduta ora em apreciação. 

 Devidamente citado, vem o Denunciado apresentar a sua resposta à 

acusação. 

 É a síntese do necessário 

II – DAS PRELIMINARES: 

II.1 – DA NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE QUESTÃO 

CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL – ABUSO DOS 

PODERES DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 

   Trata-se de ação penal com suporte em procedimento investigatório 

ilegalmente sigiloso, totalmente contrário ao princípio da legalidade e do devido 

processo legal, pois vai totalmente contra, inclusive, à jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. 

Ocorre que, em 10 (dez) de dezembro de 2018 (à dez dias do recesso 

forense) a representante do Ministério Público do Estado do Pará (Drª Paula 

Suely de Araújo Alves Camacho - a época respondendo pela promotoria de 

justiça de Baião – PA), instaurou o Inquérito Civil Público Nº 023/2018-MP/PJB, 

após solicitar (em 19/06/2018) e receber do Município de Baião (em 04/07/2018) 

à cópia do processo licitatório referente à contratação do escritório de advocacia 

Ramos e Rodrigues, conforme documentos de ID 19702595. 
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 Destaca-se que no dia 17 de dezembro de 2018 (sete dias após instaurar 

o inquérito civil nº 23/2018, e a dois dias do recesso forense) a referida 

representante do MP encaminhou o feito ao Procurador Geral de Justiça 

(conforme documentos de ID  19702599 – Pag. 38) sem a comunicação do 

referido procedimento investigatório à autoridade judiciária competente 

(suprimindo a reserva de jurisdição), não possibilitando a oitiva do ora 

Denunciado ou o exercício de qualquer medida legal dentro do inquérito civil, 

posto que sua destinação era instruir futura ação penal. 

Já a Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, instaurou um PIC 

(procedimento investigativo criminal), conforme documentos de ID   19702610 – 

Pag. 30) novamente sem respeitar os limites investigatórios conferidos ao 

Ministério Público, pois nem o juízo competente foi comunicado e muito menos 

o Denunciado foi informado de que era investigado e por qual motivo o era, 

mais uma vez suprimindo garantias constitucionais, inclusive. 

 Absurdamente, o Denunciado tomou conhecimento de que foi 

investigado e que já figurava na referida ação penal, quando de sua notificação 

pessoal (em 04 de setembro de 2019) para apresentar manifestação junto ao 

Tribunal de justiça do Estado do Pará, conforme documento de ID  19702591 – 

Página nº 40. 

 Referida investigação, desde a PJ de Baião até a Procuradoria de 

Justiça do Estado do Pará, correu em segredo tanto para os juízos competentes 

(Comarca de Baião e Tribunal de Justiça do Estado do Pará) quanto ao 

Denunciado, que estava sendo investigado, revelando-se gritantes ilegalidades 

no procedimento investigatório. 

 O Supremo Tribunal Federal já definiu quais os parâmetros da 

competência e do poder investigativo do Ministério público, no RE 

593.727MG/STF, o qual, inclusive, possui repercussão geral e que foi 

desrespeitado pela PJ de Baião e pela Procuradoria Geral de justiça do Estado 

do Pará no presente caso, vejamos: 
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 Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da 

controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes. Penal e 

processual penal. Poderes de investigação do Ministério 

Público. 2. Questão de ordem arguida pelo réu, ora recorrente. 

Adiamento do julgamento para colheita de parecer do 

Procurador-Geral da República. Substituição do parecer por 

sustentação oral, com a concordância do Ministério Público. 

Indeferimento. Maioria. 3. Questão de ordem levantada pelo 

Procurador-Geral da República. Possibilidade de o Ministério 

Público de estado-membro promover sustentação oral no 

Supremo. O Procurador-Geral da República não dispõe de 

poder de ingerência na esfera orgânica do Parquet estadual, 

pois lhe incumbe, unicamente, por expressa definição 

constitucional (art. 128, § 1º), a Chefia do Ministério Público da 

União. O Ministério Público de estado-membro não está 

vinculado, nem subordinado, no plano processual, 

administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público 

da União, o que lhe confere ampla possibilidade de postular, 

autonomamente, perante o Supremo Tribunal Federal, em 

recursos e processos nos quais o próprio Ministério Público 

estadual seja um dos sujeitos da relação processual. Questão 

de ordem resolvida no sentido de assegurar ao Ministério 

Público estadual a prerrogativa de sustentar suas razões da 

tribuna. Maioria. 4. Questão constitucional com repercussão 

geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os 

artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, 

inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a 

investigação criminal exclusividade da polícia, nem 

afastam os poderes de investigação do Ministério Público. 

Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: O 

Ministério Público dispõe de competência para promover, 

por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações 

de natureza penal, desde que respeitados os direitos e 

garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer 

pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, 

por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional 

de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de 

que se acham investidos, em nosso País, os Advogados 

(Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, 

XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade  sempre 

presente no Estado democrático de Direito do permanente 

controle jurisdicional dos atos, necessariamente 



 
 

 
Avenida Santos Dumont, 03 
Bairro:Centro, Baião – Pa 
E-mail:adv.m.nogueira@gmail.com 
Fone: (91) 9 8809-6511 

documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos 

membros dessa instituição. Maioria. 5. Caso concreto. Crime 

de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem 

judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). 

Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de 

documentos oriundos de autos de processo judicial e de 

precatório, para colher informações do próprio suspeito, 

eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. 

Ausência de vício. Negado provimento ao recurso 

extraordinário. Maioria. 

(STF - RE: 593727 MINAS GERAIS, Relator: Min. CEZAR 
PELUSO, Data de Julgamento: 14/05/2015, Tribunal Pleno, 
Data de Publicação: 08/09/2015) 

(Grifo nosso) 

 Em decisão recente (19 de agosto de 2020), o Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais proferiu acórdão acolhendo preliminar de nulidade em face da 

violação no procedimento investigatório conduzido e presidido pelo Ministério 

Público daquele Estado. Que, assim como no presente caso, deixou de 

observar os parâmetros autorizativos determinados na decisão proferida pelo 

STF no RE 593.727/MG, vejamos: 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO 

MAJORADO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE. 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL REALIZADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS 

PARÂMETROS DETERMINADOS NA DECISÃO 

PROFERIDA PELO STF NO RE 593.727/MG, COM 

REPERCUSSÃO GERAL. ILEGALIDADE. NULIDADE 

DOS ATOS PROCESSUAIS E DE TODA A 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL REALIZADA PELO MP. 

ANULAÇÃO DA PRESENTE INVESTIGAÇÃO 

CRIMINAL E ATOS SUBSEQUENTES. PRELIMINAR 

ACOLHIDA. O conjunto probatório pré-processual que 

originou os presentes autos fora colhido através de 
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procedimento investigatório presidido e conduzido 

pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 

não observou os parâmetros autorizativos 

determinados na decisão proferida pelo STF no RE 

593.727/MG, com repercussão geral, sendo, portanto, 

nula a investigação. A nulidade absoluta é de ordem 

pública e deve ser decidida a qualquer tempo. 

(TJ-MG - APR: 10702190062746001 MG, Relator: 

Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 

19/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020) 

(Grifo nosso) 

 Em trecho do voto do Desembargador Relator (Drº. Doorgal Borges de 

Andrada), extraído do referido acórdão do TJ-MG, demonstra-se o tratamento 

dado pelo Poder Judiciário de Minas Gerais, em consonância com o RE 

593.727MG/STF, a violações cometidas em investigações ilegais como a 

sofrida pelo Denunciado, vejamos ipsis litteris: 

“O Estado Democrático de Direito existe e surgiu de modo 
a combater o absolutismo, justamente em razão da 
prevalência da lei sobre a vontade pessoal. 

Dito isso, percebo graves irregularidades no caderno 
investigatório trazido aos autos a amparar a presente ação 
penal. Isto porque, a lei confere na forma da decisão do 
STF, direitos e garantias aos indivíduos investigados pelo 
Estado, tais como: 

Código de Processo Penal 

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração 
penal, a autoridade policial deverá: 

I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o 
estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos 
criminais; 
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II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após 
liberados pelos peritos criminais 

III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento 
do fato e suas circunstâncias; 

IV - ouvir o ofendido; 

V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do 
disposto no Capítulo III do Título Vll, deste Livro, devendo o 
respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe 
tenham ouvido a leitura; 
 
VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a 
acareações; 
 
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo 
de delito e a quaisquer outras perícias; 
 
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo 
datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de 
antecedentes; 
 
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de 
vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua 
atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante 
ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a 
apreciação do seu temperamento e caráter. 
 
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas 
idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato 
de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado 
pela pessoa presa. (BRASIL. Código de Processo Penal. 
Decreto-Lei 3.689, de 03 de out. de 1941). Grifos nossos. 
 
Art. 7o Para verificar a possibilidade de haver a infração sido 
praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá 
proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não 
contrarie a moralidade ou a ordem pública. (BRASIL. Código de 
Processo Penal. Decreto-Lei 3.689, de 03 de out. de 1941). 
 
Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado 
poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou 
não, a juízo da autoridade. (BRASIL. Código de Processo 
Penal. Decreto-Lei 3.689, de 03 de out. de 1941). Grifos 
nossos. 
 
Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo 
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necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 
sociedade (BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-
Lei 3.689, de 03 de out. de 1941). Grifos nossos 
 
No presente caso, verifico que as regras estabelecidas para 
investigação não foram respeitadas, em verdade, sequer pode-
se dizer que houve investigação sobre os fatos narrados na 
denúncia.” 

(...) 

“Ora, mais uma vez, cito algumas regras que não foram 
observadas durante a realização do denominado Procedimento 
de Investigação Criminal: 

a) Observar os direitos do investigado, dentre eles o 
artigo 6º, inciso V, do CPP - "ouvir o indiciado (...) devendo 
o termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham 
ouvido a leitura". Ora, 'ouvir' significa permitir que o outro 
'fale por usa própria voz', e que ele diga aquilo que deseja 
manifestar pessoalmente, na presença de duas 
testemunhas, até mesmo que diga que "deseja permanecer 
em silêncio". 

Essa eventual fuga estatal (seja do Ministério Público ou do 
Delegado de Polícia) de se negar a ouvir o investigado ofende 
ainda princípios constitucionais (artigo 37 da Constituição 
Federal) que informam os atos administrativos: 
impessoalidade, moralidade, transparência e legalidade, 
conferindo margem para alguns juristas, doutrinadores e 
advogados a reclamarem que eventual investigação não 
buscou a verdade dos fatos, mas se limitou a levantar e mostrar 
apenas uma 'parte dos fatos' ao sabor e desejo particular da 
pessoa do investigador, ao contrário de olhar a verdade que é 
o interesse do Estado. Apontam o Estado/investigador de 
praticar uma ilegal 'imposição do silêncio; a mordaça jurídica; a 
falta da impessoalidade e da moralidade; a não buscar a 
verdade real.  

Curioso lembrar que o CPP é um Decreto-Lei baixado pelo 
ditador Getúlio Vargas em pleno 'Estado Novo' (1937-45). 
Sequer foi apreciado e votado pelo Congresso Nacional, 
que à época estava extinto. Mesmo assim, o regime 
ditatorial - que praticou diversas violências políticas e 
torturas - assegurou a todo cidadão investigado o direito 
de ser 'ouvido pessoalmente' (CPP).” 

(Grifo nosso) 
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 No tocante à reserva de jurisdição aqui também suprimida, assim 

continuou discorrendo o douto Desembargador: 

“A investigação não foi submetida ao controle judicial 
como impõe a legislação, sobretudo quanto à realização de 
oitivas e procedimentos de reconhecimento. 
 
Desse modo, subtraiu e impediu o controle judicial quanto 
à eventual decisão de Habeas Corpus, de ofício, a trancar 
a investigação criminal fora dos parâmetros legais.” 

(Grifo nosso) 

 Ainda quanto a legalidade da investigação, segue trecho do mesmo voto: 

“- Sobre a ilegalidade da investigação 
 

Se as decisões do STF em repercussão geral existem, elas 
devem ser cumpridas, pois não são meras orientações nem 
peças de vitrines para doutrinação. Como qualquer 
decisão judicial, a decisão do RE 593.727MG/STF obriga a 
todos a sua observância, sob pena de nulidade e 
ilegalidade dos atos administrativos ou judiciais que os 
desafiam. 
 
Aliás, no âmbito penal quando as investigações rejeitam ou 
negam cumprimento às regras do CPP, à Constituição da 
República, as Resoluções do MPMG e a decisão do STF, 
elas deixam de ser atos coercitivos legais e então elas se 
transmudam para uma coação ilegal.” 

(Grifo nosso) 

 Diante das violações e ilegalidades aqui apontadas, o caderno 

investigatório se apresenta como algo fora da lei e inconsistente (pois é nulo) 

decorrendo disso impor ao juízo a DECRETAÇÃO DA NULIDADE PLENA DA 

INVESTIGAÇÃO por estar ela a desafiar a decisão com repercussão geral, 

acima citada, proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, além das 

previsões do Código de Processo Penal. 
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 Isso posto, requer seja acatada a presente preliminar para decretar a 

nulidade da investigação promovida pelo Ministério Público e de todos os atos 

dela decorrentes, por clara afronta ao RE 593.727MG/STF.  

 

II.2 – DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM DIREITO 

PENAL / VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DO DENUNCIADO: 

 Não bastassem as violações e ilegalidades acima apresentadas, 

incorreu mais uma vez o Parquet em violação constitucional das prerrogativas 

profissionais do Denunciado, pois assim garante a Carta Constitucional de 

1988: 

“Art. 133. O advogado é indispensável à administração da 

justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 

exercício da profissão, nos limites da lei.” 

(Grifo nosso) 

 A denúncia traz como única conduta, imputada ao ora Denunciado, a 

emissão de parecer jurídico (manifestação de advogado no exercício da 

profissão) e sem qualquer outra descrição outro elemento de prova que aponte 

que ele tenha agido com dolo no caso em tela.  

O que fica patente, na presente ação penal, é a busca pela 

responsabilização objetiva do Denunciado, o que é inadmitido no Direito Penal 

Brasileiro, como assim já definiu o Supremo Tribunal Federal. Trecho de 

destaque do acórdão abaixo: 

Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida 
liminar, impetrado pelo Conselho Federal e Seção de Santa 
Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, em favor de 
Suzana Fortunato de Sousa, contra acórdão proferido pela 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 
RHC 108.739/SC. Consta dos autos que a paciente foi 
denunciada pela suposta prática do delito descrito no art. 90, 
da Lei 8.666/1993 (fraude à licitação), por duas vezes, na forma 
do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material). (eDOC 
10, p. 2-11) Habilitada para assistir a ré (eDOC 29, p. 72-73), a 
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OAB impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado 
de Santa Catarina por meio do qual requereu, em suma, o 
trancamento do processo por entender incabível o recebimento 
da denúncia em relação à ora paciente. (eDOC 29, 75-83) A 
Quarta Câmara Criminal daquela Corte estadual denegou a 
ordem nos seguintes termos: HABEAS CORPUS. FRUSTRAR 
MEDIANTE AJUSTE CARÁTER COMPETITIVO DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA OBTENÇÃO DE 
VANTAGEM (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993, POR DUAS 
VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). 
PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE. PERSECUÇÃO PENAL FUNDADA EM 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DE 
MATERIALIDADE E AUTORIA. EXORDIAL QUE PREENCHE 
OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.”  (eDOC 3, p. 1) Na 
sequência, a OAB interpôs recurso ordinário em habeas 
corpus, ao qual a Quinta Turma do STJ negou provimento nos 
seguintes termos: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO PARA 
SUSTENTAÇÃO ORAL NA ORIGEM. TRIBUNAL NÃO SE 
MANIFESTOU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. 
AFASTADA NO CASO CONCRETO. APTIDÃO DA 
DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. DESCONSTITUIÇÃO DO 
ENTENDIMENTO FIRMADO NA ORIGEM. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. INDEPENDÊNCIA ENTRE 
AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. 
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - 
Acerca da suposta ausência de intimação para a sustentação 
oral na origem, também negada na continuação do julgamento, 
diante da ausência de manifestação pelo eg. Tribunal a quo, 
esta Corte se mostra impedida de se pronunciar, em razão da 
indevida supressão de instância. Nesse sentido: ‘ Inexistindo 
pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não 
compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de 
direito implicada na impetração. Hipótese, portanto, de habeas 
corpus em substituição ao agravo regimental (AgR no HC n. 
130.240/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 
de 16/12/2015). II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de 
Justiça entende que o trancamento de procedimento de 
investigação criminal ou de ação penal, por meio do habeas 
corpus ou do recurso ordinário, situa-se no campo da 
excepcionalidade, devendo adotar-se apenas quando restar 
demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de 
dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de 
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causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios 
mínimos de autoria e/ou de prova da materialidade. III - No caso 
concreto, não há falar em atipicidade da conduta de advogada 
pública que, em tese, exarou parecer técnico em 
desconformidade legal favorável a certame licitatório, haja vista 
a denúncia narrar situação fática de envolvimento criminoso 
que vai além do mero exercício da advocacia. Verbis, julgado 
de minha relatoria: A tão-só figuração de advogado como 
parecerista nos autos de procedimento de licitação não retira, 
por si só, da sua atuação a possibilidade da prática de ilícito 
penal, porquanto, mesmo que as formalidades legais tenham 
sido atendidas no seu ato, havendo favorecimento nos meios 
empregados, é possível o comprometimento ilegal do agir (HC 
337.751/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, DJe 1º/2/2016) (HC n. 480.594/AM, Quinta Turma, de 
minha relatoria, DJe de 1º/02/2019). IV - Exige-se, na 
apreciação da justa causa, como requisito indispensável, a 
liquidez dos fatos, pois o exame de provas é inadmissível no 
espectro cognitivo do habeas corpus, ação constitucional que 
pressupõe, para seu manejo, ilegalidade ou abuso de poder tão 
flagrantes que possam ser demonstrados de plano. V - Ausente 
abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame 
da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria 
demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, 
incompatível com a via estreita do habeas corpus ou de seu 
recurso ordinário, devendo reservar-se a sua discussão ao 
âmbito da instrução processual. VI - In casu, a peça acusatória 
cumpriu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal 
e eventual trancamento da ação penal seria medida 
excepcional - o que não corresponde à situação posta em voga. 
VII - É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em 
razão da 'relativa independência entre as instâncias cível e 
criminal, a absolvição no juízo criminal apenas vincula o juízo 
cível quando reconhecer a inexistência do fato ou atestar não 
ter sido o increpado seu autor. Nos demais casos, como por 
exemplo a absolvição por ausência de provas de autoria ou 
materialidade, ou ainda quando reconhecida a extinção da 
punibilidade pela prescrição, subsiste a possibilidade de 
apuração dos fatos na esfera cível' (AgRg nos EDcl no REsp n. 
1.160.956/PA, 1ª T., Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 
17.4.2012, DJe 7.5.2012) (AgInt no REsp n. 1.605.192/MG, 
Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 
12/04/2019). Recurso ordinário conhecido e desprovido. 
(eDOC 4) Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos 
pretéritos e aduz que há manifesta ausência de justa causa 
para o prosseguimento da persecução penal. Requer, 
liminarmente, a suspensão do processo que corre contra a 
paciente na origem e, no mérito, a concessão da ordem para 
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confirmar a liminar e trancar definitivamente o processo em 
relação à assistida. Liminar deferida em 15.10.2019. 
Informações prestadas em 22.10.2019. (eDOC 37) A PGR 
opina pela denegação da ordem. (eDOC 38) É o relatório. 
Decido. Tem razão a OAB. Entendo que as questões trazidas 
à cognição por esta impetração são de capital relevância, haja 
vista que abordam as prerrogativas profissionais do advogado, 
bem como o que é exigível do parecerista jurídico durante sua 
atividade. Para elucidar a controvérsia, colo trecho relevante da 
denúncia: No dia 1º de abril de 2010, o então Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente, 
denunciado Henrique José Jeremias, na execução do plano 
criminoso adredemente ajustado com os outros comparsas, por 
meio do ofício CI/SDRPMA 022/2010, solicitou a abertura de 
processo licitatório referente ao Convênio SICONV 
900151/20099 para aquisição de uma máquina 
retroescavadeira para a Secretaria da qual era titular, 
descrevendo as seguintes características do maquinário: nova, 
de fabricação nacional, equipada com o motor diesel turbo 
alimentado, com potência líquida de no mínimo 100 HP, 
conversos de torque com desacoplamento automático do 
estator, tração 4x4, diferencial traseiro com desacoplamento 
automático do desbloqueio automático; controles totalmente 
hidráulico; vazão hidráulica mínima de 1401/min e pressão 
máxima de 198 bar, caçamba frontal com capacidade mínima 
de 1,0m3 coroada, pá carregadeira com dois cilindros de 
basculamento e levantamento, com força de desagregação não 
inferior a 6.450kgf e 01 (uma) caçamba traseira (retro) de 
0,24m3, com força de escavação na caçamba não inferior a 
5.8000kgf; chassi monobloco; freios de serviços à disco em 
banho de óleo e de estacionamento independente; pneus 
traseiros 19,5 X 24 - Ia lonas e dianteiros 12,5 X 18 - 10 lonas; 
toldo ROPS/FOPS com pára-brisa frontal, sistema de 
iluminação dianteira e traseira; peso operacional não inferior à 
7.100kgf’  (fls. 08/10 do PIC). Na solicitação, não foi juntado 
nenhum estudo técnico capaz de justificar as exageradas 
especificações do objeto licitado, fato que acabou por 
direcionar a disputa ao modelo LB110 da marca NEW 
HOLLAND do Brasil (fls. 731/746 do PIC) - cuja única 
revendedora no Estado de Santa Catarina é a empresa Shark 
Máquinas para Construção Ltda., gerenciada pelo denunciado 
Luis Fernando Blos -, tendo em vista as características das 
máquinas oferecidas por dita empresa coincidirem exatamente 
com aquelas lançadas no edital. Tal detalhamento, sem 
justificativas técnicas para a exclusão de maquinário de outros 
fabricantes, equivaleu, em concreto, à indicação de marca, o 
que afronta o disposto no art. 15, § 7º, 1, da Lei nº 8.666/1993. 
(...) Ainda neste mesmo dia 5 de abril de 2010, a denunciada 
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Suzana Fortunato de Sousa, Procuradora Jurídica do 
Município, emitiu parecer padronizado de seis linhas apenas, 
violando seus deveres funcionais, ao manifestar-se 
favoravelmente à licitação com objeto que claramente dirigia o 
resultado do certame (fl. 33 do PIC). (eDOC 10, p. 5-6) O 
parecer jurídico sobre o qual o Ministério Público lança dúvidas 
tem o seguinte conteúdo, o qual colo na íntegra: Nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, examinamos os termos e documentos referentes a 
abertura do presente processo licitatório. A abertura desta 
licitação, assim como a lavratura dos documentos preliminares, 
obedeceu o determinado pela referida legislação. Pelo 
preenchimento dos requisitos legais, aprovamos a abertura e 
os termos do presente, opinando pelo prosseguimento deste 
processo licitatório, em seus demais trâmites legais.”  (eDOC 
10, p. 44) O Parquet qualifica como padronizado o parecer 
acima transcrito. Todavia, conforme registrei na decisão 
através da qual deferi a liminar, considerada a natureza da 
atividade típica do parecerista jurídico, penso que a análise a 
ser feita neste estágio do processo licitatório é de mera 
formalidade. Isto é dizer, em outras palavras, que não caberia 
à advogada elaborar, além do parecer jurídico, um parecer 
técnico sobre as especificidades que supostamente seriam 
direcionadoras do edital. Aliás, no ponto, a suposta afronta 
seria ao disposto no art. 15, § 7º, I, da Lei 8.666/1993, in verbis: 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (...) § 7º 
Nas compras deverão ser observadas, ainda: I - a 
especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação 
de marca”  A premissa que se sustenta a partir da denúncia é 
a de que, com o intuito de driblar esta vedação legal, o edital 
teria divulgado as especificidades técnicas que apenas um dos 
concorrentes seria capaz de atender, fazendo-o por meio de 
uma lista exaustivamente detalhada. A denúncia ainda tenta 
reforçar o ponto sublinhando o critério geográfico que o edital 
também impôs como pré-requisito: Na continuação do plano 
criminoso, no dia 5 de abril de 2010 o denunciado ex-Prefeito 
Municipal Amarildo Matos de Souza, sem qualquer 
questionamento acerca da minuciosa especificação do objeto, 
autorizou de plano a abertura do Procedimento PMI nº 
016/2010 (Pregão Presencial n. 010/2010) e, fazendo 
transparecer seu ardil (a vontade livre e consciente de fraudar), 
na mesma data fez publicar o respectivo edital de licitação no 
qual constou no item 3.1 que somente poderiam participar do 
certame os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto desde que a concessionária autorizada da marca 
localizar-se num raio máximo de 100 (cem) km do Município de 
Imarui/SC (fls. 12 e 13 do PIC), conforme já constara na 
solicitação efetuada pelo denunciado Henrique, item que 
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favoreceu em cheio, outra vez, a empresa vencedora, única a 
contemplar todas as características do maquinário instalada na 
limitação geográfica exigida (fls. 38, 67, e 74/75 do PIC). (eDOC 
10, p. 6) Ocorre que, como vejo, estas exigências, em princípio, 
e a menos que exista parecer técnico da área específica, 
comportam razoabilidade dentro dos interesses da 
Administração. E mesmo que este não fosse o caso, é 
entendimento do Tribunal de Contas da União que a 
Administração tem a prerrogativa de indicar marca, se assim for 
de seu interesse. Senão, vejamos o enunciado da Súmula 
270/TCU: Em licitações referentes a compras, inclusive de 
softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja 
estritamente necessária para atender exigências de 
padronização e que haja prévia justificação. Vou mais adiante: 
além de se levar este grau de liberdade da Administração em 
conta, é inexigível da responsável pelo parecer jurídico que 
proceda à análise de especificidades técnicas de objetos de 
licitações de compra. Isso porque não é de sua competência 
conhecer de tais assuntos, posto que sua qualificação técnica 
é da esfera jurídica, não mecânica. Em outras palavras, exigir 
que uma procuradora jurídica municipal tenha o conhecimento 
técnico necessário para vislumbrar qual o grau de 
especificidade de modelos de máquinas retroescavadeiras 
configuraria fraude à licitação é perder de vista até mesmo a 
sombra da razoabilidade. Em caso análogo, assentou a 
Segunda Turma desta Corte nos autos do HC 171.576, julgado 
em 17.9.2019: Do teor da denúncia, vê-se que o Ministério 
Público pretende exigir do assessor jurídico conhecimento 
técnico de todas as áreas e não apenas de temas relacionados 
ao Direito. ....no processo licitatório, não compete ao assessor 
jurídico averiguar se está presente a causa de 
emergencialidade, mas apenas se há, nos autos, decreto que 
a reconheça. Sua função é zelar pela lisura sob o aspecto 
formal do processo, de maneira a atuar como verdadeiro fiscal 
de formalidades. Do referido julgado, extraio a ementa: Habeas 
corpus. 2. Processo Penal. 3. Advogado denunciado por emitir 
parecer em licitação fraudulenta. 4. Denúncia não aponta 
participação do paciente para além da assinatura do 
parecer e do contrato. Impossibilidade de 
responsabilização do advogado parecerista pela mera 
emissão de parecer. Assinatura do contrato exigida por lei, 
para fins de regularidade formal. 5. No processo licitatório, 
o advogado é mero fiscal de formalidades. 6. Ausência de 
descrição ou indicação de provas do dolo. Vedação à 
responsabilização objetiva em Direito Penal. 7. Ordem 
concedida para determinar o trancamento do processo 
penal. (HC 171.576, Segunda Turma, de minha relatoria, 
julgado em 17.9.2019) Ademais, no edital objeto do processo 
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penal, não houve indicação de marca, tampouco houve a 
exigência de especificações exclusivas, com vistas a direcionar 
o objeto da licitação a determinada marca. Verifico, agora na 
análise do mérito, que não era mesmo da competência da 
paciente, portanto, averiguar se a Administração necessitava, 
ou não, do objeto especificado nos autos do processo licitatório. 
Ante os fundamentos expostos, concedo a ordem para 
confirmar a liminar deferida e trancar o processo penal (Proc. 
0000736-34.2013.8.24.0029) em relação à paciente. 
Comunique-se à 1ª Vara Criminal da Comarca de Imaruí/SC. 
Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2019. Ministro Gilmar 
Mendes Relator Documento assinado digitalmente 

(STF - HC: 176552 SC - SANTA CATARINA 0030388-
30.2019.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de 
Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: DJe-261 
29/11/2019) 

(Grifo nosso) 

 Como dito acima, a Constituição de 1988, em seu art. 133, garante ao 

advogado a inviolabilidade de suas manifestações no exercício da profissão; 

Somado ao pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal, no sentido de que não se pode responsabilizar o advogado parecerista 

pela mera emissão de parecer; Aliado à proibição da responsabilização objetiva 

em direito penal e por não haver qualquer outra descrição de sua conduta o 

outro elemento de prova em seu desfavor, que não seja o seu parecer jurídico;  

Resta infundada a presente persecução penal, devendo ser rejeitada a 

denúncia em desfavor do ora Denunciado, por expressa falta de amparo legal. 

   

III – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: 

 A presente ação penal carece de justa causa, posto que a denúncia não 

trouxe (em seu conjunto probatório) a comprovação do dolo específico do 

Denunciado em causar prejuízo ao erário e nem a comprovação do efetivo dano 

aos cofres públicos, posto que se trata de crime material e não formal.   

 Pelo fato de o art. 89, da Lei 8.666/93, se tratar de norma penal em 

branco, os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no sentido de ser 
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crime material, sendo necessária a demonstração (por parte da acusação) do 

dolo específico do réu de causar prejuízo ao erário, bem como a comprovação 

do efetivo dano aos cofres públicos, sendo assim elementares do tipo penal, 

vejamos: 

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 124871 - PR 
(2020/0058215-4) RELATOR : MINISTRO REYNALDO 
SOARES DA FONSECA RECORRENTE : MIRIAM MARIA 
PEREIRA ADVOGADOS : DANIEL LAUFER - PR032484 
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI - 
PR044119 BIBIANA CAROLINE FONTELLA - PR064544 
GUILHERME LUIZ MEOTTI - PR088995 SOC. de ADV : 
ACCIOLY, LAUFER, SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ DECISÃO Trata-se de recurso ordinário em habeas 
corpus interposto por MIRIAM MARIA PEREIRA contra acórdão 
proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, no julgamento do HC n. 0054975-
87.2019.8.16.0000. A recorrente foi denunciada pela suposta 
prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único da Lei n. 
8.666/1993 por sete vezes, na forma do art. 69 do Código 
Penal. de acordo com a denúncia, ela teria assinado falsas 
propostas, com a finalidade de propiciar a dispensa e a 
inexigibilidade de procedimentos licitatórios. A recorrente era 
empregada dos corréus que, aproveitando da condição de 
vulnerabilidade, coagiram-na a assinar documentos e a prestar 
falsa declaração a respeito dos fatos. Após o recebimento da 
denúncia, a defesa impetrou habeas corpus buscando, em 
suma o trancamento da ação penal movida em desfavor da ora 
recorrente, aduzindo não haver o especial fim de agir exigido 
para tipificar o delito imputado. Além disso, a conduta seria 
acobertada pela excludente de culpabilidade, considerando 
que a recorrente não era capaz de compreender a natureza das 
suas ações. A ordem foi denegada, por maioria, em acórdão 
assim ementado (e-STJ, fls. 313/314): HABEAS CORPUS. 
CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DA LEI 8.666/93. PLEITO DE TRANCAMENTO D  O 
PROCESSO-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM 
RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA PRESENÇA 
DE CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. 
INACOLHIMENTO. ELEMENTOS QUE ENSEJAM, POR ORA, 
O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO-CRIME. ORDEM 
DENEGADA, POR MAIORIA. Neste recurso, a defesa insiste 
na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação 
penal. argumenta que a recorrente era prestadora de serviços 
domésticos como cuidadora dos filhos dos corréus, residindo 
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na casa de seus empregadores. Destaca que a ação de 
improbidade administrativa não foi ajuizada em face da ora 
recorrente, de modo que, ainda que indiretamente, o titular da 
ação penal reconheceu que a utilização do nome da recorrente 
como laranja em sociedade empresária não caracteriza a 
materialidade da imputação fática, deixando patente a falta de 
justa causa para o prosseguimento do feito. A defesa assevera, 
ainda, que não está presente o elemento subjetivo do tipo. 
Destaca que, além do mero ato de dispensar ou inexigir ou 
concorrer para tais ações, é necessário comprovar o especial 
fim de agir no sentido de produzir prejuízo aos cofres públicos 
por meio da dispensa indevida de licitação. Diante disso, requer 
o trancamento da Ação Penal n. 0008817-27.2018.8.16.0026. 
Não houve pedido liminar. O Ministério Público Federal opinou 
pelo não provimento do recurso, por meio de parecer assim 
ementado (e-STJ, fl. 652): Direito Penal e Processual Penal. 
Dispensa indevida de licitação. Pretensão de trancamento da 
ação penal por suposta falta de justa causa. Alegado 
constrangimento ilegal. Inocorrência. Impossibilidade de 
reconhecimento de causas excludentes de culpabilidade e de 
suposta ausência de dolo específico de causar dano ao erário 
ou de obter vantagem ilícita em fase incipiente da ação penal, 
quando sequer iniciada a instrução criminal, e muito menos em 
sede de habeas corpus, via na qual não se admite dilação 
probatória. Parecer pelo não provimento do recurso. É o 
relatório. Decido. Busca-se, por meio deste recurso, o 
trancamento da ação penal ajuizada em desfavor da recorrente, 
que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 
destinada a apurar a suposta prática de crime previsto no art. 
89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993. De acordo com os 
autos, a recorrente foi contratada pelos corréus para ser 
cuidadora dos filhos deles, posteriormente sendo registrada 
como recepcionista na empresa dos empregadores. Segundo a 
denúncia, os corréus teriam se aproveitado da condição de 
vulnerabilidade da recorrente para coloca-la como sócia da 
empresa, fazendo-a assinar documentos cujo conteúdo ela 
desconhecia, além de prestar falsa versão dos fatos, para 
facilitar a prática do crime previsto no art. 89 da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. Como é cediço, o 
trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus 
somente é possível, em caráter excepcional, quando se 
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da 
conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou 
a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade 
do delito. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de 
ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, 
só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a 
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necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, 
a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da 
punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de 
prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659/SP, Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/12/2014). Não 
se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a 
apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na 
conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e 
materialidade em sede mandamental, pois tais constatações 
dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, 
ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como 
referido alhures, com o rito sumário do mandamus. O crime 
previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, de acordo com entendimento jurisprudencial 
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, exige, para sua 
caracterização a presença de especial finalidade de agir na 
conduta do agente, consistente na intenção deliberada de 
causar lesão ao erário. Exige-se, ainda, que a lesão se efetive, 
ou seja, que exista prejuízo ao ente público. Tais condições 
constituem elementares do tipo penal, devendo estar presentes 
para fins de tipicidade da conduta. Nesse sentido: RECURSO 
ESPECIAL. ART. 89, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 
8.666/1993. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA 
ELABORAÇÃO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO. DOLO 
ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO 
DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL 
DOS ACUSADOS PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. 
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. 
Esta Corte, após inicial divergência, pacificou o entendimento 
de que, para a configuração do crime previsto no art. 89 da Lei 
n. 8.666/1993 exige-se a presença do dolo específico de causar 
dano ao erário e a caracterização do efetivo prejuízo. 
Precedentes do STF e do STJ. 2. Na hipótese, após absolvição 
em primeiro grau, os recorrentes foram condenados pelo TRF 
3ª Região como incursos nas sanções do art. 89, caput, e 
parágrafo único, da Lei 8.666/1993. O próprio acórdão recorrido 
afirmou, em total confronto com a jurisprudência deste Tribunal 
e do Excelso Pretório, que o delito em tela é de mera conduta, 
sendo desnecessária a demonstração de elemento subjetivo do 
tipo (dolo genérico ou específico). 3. Não havendo menção, na 
denúncia de intenção deliberada de causar prejuízo à 
Administração ou de obter favorecimento pessoal, a celebração 
do Termo de Permissão de Uso, a título precário, sem a devida 
licitação configura irregularidade formal, fato que é insuficiente 
para demonstrar, per si, o elemento subjetivo indispensável à 
configuração do crime do art. 89 da Lei 8.666/2003, que exige 
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a prova do dolo específico de causar dano ao erário e a 
administração pública. 4. Recurso Especial provido, para 
restabelecer a sentença absolutória, prejudicado o recurso do 
Ministério Público que versava sobre a dosimetria da pena e 
pretendia a condenação de réu cuja absolvição foi mantida pelo 
Tribunal a quo. (REsp 1485384/SP, de minha Relatoria, Quinta 
Turma, DJe 2/10/2017) PENAL E PROCESSO PENAL. 
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DISPENSA OU 
INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES 
LEGAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO E 
DE DANO AO ERÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. 
ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O 
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, 
para a configuração do crime de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação fora das hipóteses legais - art. 89 da Lei n. 8.666/93 -, 
exige-se a presença do dolo específico de causar dano ao 
erário e do efetivo prejuízo à Administração Pública. 2. Recurso 
Especial provido para, reconhecendo a atipicidade da conduta 
em relação ao crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93, 
absolver os recorrentes, com fundamento no art. 386, III, do 
CPP. (REsp 1367663/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
Sexta Turma, DJe 11/9/2017) O magistrado de primeiro grau 
indeferiu o pedido de absolvição sumária, aduzindo não ser 
necessária a demonstração do dolo específico uma vez que o 
dispositivo legal não traz tal previsão. Esse entendimento foi 
corroborado pelo Tribunal a quo, que denegou a ordem de 
habeas corpus, fazendo as seguintes ponderações (e-STJ, fls. 
317/319): É desnecessário elemento subjetivo especial (dolo 
específico), conclusão que se extrai da simples comparação 
com o crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93. A ausência 
de qualquer expressão como "com o fim de", "com o intuito de", 
"a fim de", é eloquente. Os motivos que levaram o agente a 
dispensar ou inexigir a licitação, fora das hipóteses previstas 
em lei, é de análise desnecessária. O dolo está na mera 
dispensa ou afirmação de que a licitação é inexigível, fora das 
hipóteses previstas em lei, tendo o agente, consciência dessa 
circunstância. De outro lado, inobstante o entendimento deste 
magistrado, ao compulsar detidamente a exordial acusatória, 
verifica-se que os fatos lá descritos apontam elementos aptos 
a inferir, a partir da instrução probatória, o dolo específico dos 
agentes em causar prejuízo ao erário ou de obter para si 
vantagem indevida. Isso porque, ao planejarem ofuscar 
licitação prévia mediante impugnações relativas a valores que, 
posteriormente ofereceram em sede de dispensa de licitação, 
demonstraram, em tese, interesse em lesar o erário. Não 
bastasse isso, há indícios deque as empresas que 
participaram, tanto da Concorrência Pública nº 03/2014 quanto 
dos contratos realizados a partir da dispensa de licitação, 
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faziam parte do mesmo grupo econômico. Ademais, o conluio 
demonstrado entre os gestores do Município de Campo Largo 
e as pessoas vinculadas às empresas citadas na denúncia, são 
suficientes para expor a finalidade de dispensar a concorrência 
dos serviços médicos com fins ilícitos. Assim, afasto a 
preliminar arguida, por entender que o Ministério Público 
apontou, suficiente, o especial fim de agir dos denunciados. 3. 
No que diz respeito à absolvição sumária da ré MIRIAM em 
razão da ausência de dolo e, consequentemente, atipicidade 
da conduta, denota-se que a Defesa não logrou êxito em 
demonstrar, inequivocamente, a coação exercida sobre a 
mesma. Frise-se que, para o reconhecimento da absolvição 
sumária, as hipóteses descritas no art. 397, do CPP devem 
estar evidentes, o que não se pode exprimir neste instante 
processual, vez que não é possível inferir qual o grau de 
desconhecimento da acusada MIRIAM, bem como se esta 
podia agir para evitar o resultado. Desta forma, entendo 
prudente aguardar o deslinde da instrução processual para que 
se possa inferir em que medida a ré MIRIAM foi coagida ou 
desconhecia as práticas pelas quais fora acusada". De fato, é 
relevante assentar que os tipos penais previstos na Lei n. 
8.666/1993 não tem por objetivo criminalizar a mera 
inobservância de formalidades legais para a contratação com o 
Poder Público, mas sim o descumprimento com a intenção de 
violar os princípios cardeais da administração pública. Com 
efeito, irregularidades pontuais são inerentes à burocracia 
estatal e não devem, por si só, gerar criminalização de 
condutas, se não projetam ofensa consistente tipicidade 
material ao bem jurídico tutelado, no caso, ao procedimento 
licitatório (Inq n. 3962/DF, Rel. Min ROSA WEBER, julgamento 
em 20/2/2018). Neste caso, não foi possível extrair do conjunto 
probatório trazido nos autos as circunstâncias elementares 
exigidas pela jurisprudência das Cortes Superiores para 
caracterizar o crime em questão nem aponta a ocorrência de 
prejuízo aos cofres públicos, de modo a ensejar o 
encerramento do processo criminal por ausência de justa 
causa. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 89 
DA LEI N. 8.666/1993. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. 
DOLO ESPECÍFICO. EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. 
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ATIPICIDADE DA 
CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA. WRIT NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 2. A 
jurisprudência desta Corte Superior acompanha o 
entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal (Inq. n. 
2.482/MG, julgado em 15/9/2011), no sentido de que a 
consumação do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 exige a 
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demonstração do dolo específico, ou seja, a intenção de causar 
dano ao erário e a efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres 
públicos, malgrado ausência de disposições legais acerca 
dessa elementar. 3. O Ministério Público estadual, ao elaborar 
a denúncia, e o Tribunal a quo, recebendo-a, contrariaram 
entendimento jurisprudencial consolidado, porquanto a 
imputação apenas concluiu pela existência do dolo geral, ou 
seja, a vontade consciente de executar a conduta típica de 
dispensa ilegal do procedimento licitatório, consistente na 
inobservância das formalidades legais de dispensa de licitação 
para celebração de contrato de locação de imóvel de 
propriedade do casal EIDER PENA PESTANA e EDNA 
AUZIER, hoje deputada estadual. Entrementes, não se 
demonstrou a existência de dolo específico em causar prejuízo 
ao erário dos coautores e partícipes, dentre eles da paciente, 
então Subprocuradora da Assembléia Legislativa do Estado do 
Amapá, cuja conduta imputada foi a concessão de parecer 
favorável à contratação direta. Outrossim, ausente qualquer 
mensuração de eventual dano patrimonial à Administração 
Pública, em razão da ausência de competitividade da locação, 
o que poderia ser facilmente demostrado se acostado o 
parâmetro do preço médio dos alugueres de imóveis 
congêneres, no período da contratação. Por conseguinte, 
diante da ausência dos elementos típicos exigidos 
jurisprudencialmente, de rigor é o trancamento do processo 
penal por patente atipicidade formal da conduta narrada, 
ressalvando-se a possibilidade de nova denúncia, caso sejam 
minimamente demonstrados os novos fatos, pertinentes às 
elementares faltantes. 4. Habeas corpus não conhecido. 
Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento do 
processo penal de autos n. 0000547-65.2012.8.03.0000, 
apenas no que se refere à persecução do crime do art. 89 da 
Lei 8.666/93. (HC 369.019/AP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 
Quinta Turma, DJe 19/12/2016). PENAL E PROCESSO 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 96, I, DA LEI 
N. 8.666/93. PLEITO CONDENATÓRIO. REEXAME FÁTICO 
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO 
DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 
182/STJ. OFENSA AO ART. 89 DA LEI N. 8.666/93. 
DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO 
AO ERÁRIO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO 
PELA CORTE ESPECIAL. RESSALVA DA RELATORA. 
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA 
DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recorrente não se 
insurgiu no agravo interno quanto à incidência da Súmula nº 
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7/STJ, aplicado ao pleito condenatório pelo crime previsto no 
artigo 96, inciso I, da Lei n. 8.666/93, fato este que implica, 
quanto ao ponto, na aplicação do enunciado 182 da Súmula 
deste STJ. 2. A Corte Especial deste Sodalício, no julgamento 
da Ação Penal originária nº 480/MG, acolheu, por maioria, a 
tese de que é exigível a presença do dolo específico de causar 
dano ao erário e a caracterização do efetivo prejuízo para que 
tipificado o crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993 . 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 
1104552/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, Sexta Turma, DJe 31/8/2017). PENAL E PROCESSO 
PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DISPENSA OU 
INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES 
LEGAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO E 
DE DANO AO ERÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. 
ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O 
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de 
que, para a configuração do crime de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais - art. 
89 da Lei n. 8.666/93 -, exige-se a presença do dolo 
específico de causar dano ao erário e do efetivo prejuízo à 
Administração Pública. 2. Recurso Especial provido para, 
reconhecendo a atipicidade da conduta em relação ao 
crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93, absolver os 
recorrentes, com fundamento no art. 386, III, do CPP. (REsp 
1367663/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, 
DJe 11/9/2017). Assim, não tendo sido demonstrados o dolo 
específico e o efetivo prejuízo aos cofres públicos causado com 
a conduta do recorrente, como exigido pela jurisprudência 
desta Corte Superior de Justiça, o trancamento da ação penal 
movida em desfavor da recorrente é medida que se impõe. 
Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário em 
habeas corpus, nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea c, do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para 
determinar o trancamento da Ação Penal n. 0008817-
27.2018.8.16.0026, movida em desfavor da ora recorrente. 
Intimem-se. Brasília, 06 de abril de 2020. Reynaldo Soares da 
Fonseca Relator 

(STJ - RHC: 124871 PR 2020/0058215-4, Relator: Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 
07/04/2020) 

(Grifo nosso) 

Seguindo esse entendimento, o Tribunal Federal da 5ª Região, em 

decisão recente, assim proferiu acórdão em consonância com a jurisprudência 
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dos Tribunais Superiores, que possuem entendimento firmado sobre os crimes 

do art. 89, da Lei nº 8.666/93, vejamos: 

EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO 
CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DA LEI 
DE LICITAÇÕES. ART. 89, DA LEI 8666/93. 
COMPROVAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. 
NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO NO CASO 
CONCRETO. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. APELO 
IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL em face da sentença que absolveu 
os réus F.A.R.B e J.R.M.P. quanto à prática do crime 
previsto no art. 89 da Lei 8.666/93. 2. Segundo a inicial 
acusatória, o réu F.A.R.B, engenheiro da Divisão de 
Desenvolvimento e Obras do INCRA, teria, de forma livre 
e consciente, em agosto de 2008, deixado de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa de licitação, 
favorecendo, diretamente, o outro acusado, J.R.M.P. ao 
homologar o procedimento de dispensa 
54320.000471/2008-90, objetivando a contratação de 
uma empresa especializada na elaboração de projetos 
executivos de rede de eletrificação. 3. É narrado na 
denúncia que o segundo denunciado seria integrante de 
um esquema criminoso montado com o intuito de fraudar 
licitações, através de empresas de fachada e conluio com 
servidores de órgãos públicos. No caso em tela, ele seria 
o responsável por duas das três empresas que 
apresentaram cotação de preços no processo 
administrativo instaurado para a dispensa de licitação, o 
que, no entender do órgão acusador, demonstraria que os 
valores foram previamente combinados. 4. O apelante 
busca a reforma da sentença sob o argumento de ser 
desnecessária a demonstração do dolo específico dos 
réus em causar prejuízo à Administração, bem como a 
comprovação do efetivo dano, por se tratar de crime de 
natureza formal. 5. Para a caracterização do tipo do art. 
89 da Lei 8666/93, o MPF teria que provar a irregularidade 
da dispensa, mas, se o valor da contratação está limitado 
ao teto legal - no caso foi de R$ 14.480,00 - , havendo ou 
não dolo, a dispensa é legítima. Isso implica afirmar que o 
vício não estaria na dispensa em si, mas na contratação. 
A ilegalidade decorreria ou do direcionamento da 
contratação à empresa do corréu ou de uma contratação, 
ainda que por dispensa, em valor superior ao do mercado. 
6. No caso em deslinde, não existe prova de que ocorreu 
o efetivo direcionamento em si, e tampouco de que houve 
o prejuízo ao erário público, seja pela contratação em 
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valor superior, seja pela não realização do serviço. 7. 
Acerca do crime ora em análise, o eg. STJ firmou o 
entendimento, já anteriormente delineado pelo STF 
(Inq. n. 2.482/MG, julgado em 15/9/2011), no sentido de 
que, para a configuração do crime previsto no art. 89 
da Lei 8666/93, é necessária a demonstração do dolo 
específico do réu de causar prejuízo ao erário, bem 
como a comprovação do efetivo dano aos cofres 
públicos. Precedentes do STJ e desta Corte Regional. 8. 
Sentença absolutória que se mantém. 9. Apelação 
improvida. FMD 

(TRF-5 - Ap: 00092327820124058200, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON 
DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de 
Julgamento: 29/09/2020, 4ª TURMA) 

(Grifo nosso) 

 A denúncia não trouxe qualquer informação a respeito do dolo específico 

do Denunciado e nem a comprovação do dano. Nessa oportunidade, inclusive, 

apresenta-se a esse douto juízo cópias de atos praticados pelo escritório de 

advocacia Ramos e Rodrigues em favor do Município de Baião – Pa. 

 Como se pode verificar pelos documentos em anexo, o serviço foi 

prestado tanto na esfera administrativa quanto na judicial, o que se faz prova 

de que não houve fraude e muito menos desvio de recursos, posto que as notas 

fiscais apresentadas no conjunto probatório da peça acusatória são referentes 

aos servidos que aqui se comprova. 

 Diante disso, em consonância com o entendimento jurisprudencial dos 

Tribunais Superiores, princípio da legalidade e o princípio do devido processo 

legal, requer-se a absolvição sumária do ora Denunciado com fundamento no 

art. 397, III, do Código de Processo Penal. 
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IV – DO MÉRITO: 

 Na remota hipótese de não acolhimento das preliminares e da prejudicial 

de mérito acima apresentadas, o Denunciado se reserva em discutir o mérito 

da causa em sede de audiência de instrução e julgamento. 

VI – DOS PEDIDOS:  

 Diante de todo o exposto, requer o Denunciado seja a presente resposta 

a acusação recebida para que: 

1) Seja reconhecida a preliminar de NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO E DE 

TODOS OS ATOS QUE DELA DERIVAM, POR VIOLAÇÃO DE 

QUESTÃO CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL (RE 

593.727MG/STF). 

2) Seja reconhecida a preliminar de rejeição da denúncia pela 

IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM DIREITO 

PENAL, em desfavor do Denunciado;  

3) Seja reconhecida a prejudicial de mérito para decretar a absolvição 

sumária do Denunciado, com fundamento no art. 397, III, do Código de 

Processo Penal; 

4) Caso não entenda Vª Exª pelo acatamento dos pedidos acima dispostos, 

o Denunciado protesta provar por todos os meios de prova admitidos em 

direito tudo aqui alegado, requerendo sejam ouvidas as testemunhas 

abaixo arroladas, as quais se compromete apresentar em juízo.  

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

Baião, 11 de junho de 2021. 
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