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Processo n° 0800342-92.2020.8.14.0007.
 
 
 
SENTENÇA:
 
 O Ministério Público do Estado do Pará, ingressou com a ação penal contra JADIR PEREIRA RODRIGUES, AJAX DA

PAIXÃO SANTOS, MADSON NOGUEIRA DA SILVA, CARLOS JOSÉ DE FARIAS PAIXÃO, JULIANA SOARES,

ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS e EDINALDO VIEIRA RAMOS, imputando-lhes os fatos tipificados nos

artigos 89 e 84, §2º, da Lei n.º 8.666/1993 e artigo lº, inciso I, do Decreto-Lei 201/61.
 
O E.TJPA por meio do Ofício n° 2438/20- SSDP, declarou a incompetência absoluta para processar e julgar o presente

feito em relação aos acusados AJAX DA PAIXÃO SANTOS, MADSON NOGUEIRA DA SILVA, CARLOS JOSÉ DE

FARIAS PAIXÃO, JULIANA SOARES, ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS e EDINALDO VIEIRA RAMOS.
 
Ocorreu o recebimento da denúncia pela Egrégia Seção de Direito Penal do TJE/Pa, somente em relação ao ex-prefeito

JADIR e decisão tutelar sobre a indisponibilidade de seus bens.
 
A denúncia deixou de ser recebida  em relação aos denunciados AJAX DA PAIXÃO SANTOS, MADSON NOGUEIRA

DA SILVA, CARLOS JOSÉ DE FARIAS PAIXÃO, JULIANA SOARES, ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS

e EDINALDO VIEIRA RAMOS e os acusados apresentaram suas defesas técnicas.
 
O processo, antes distribuído à Egrégia Seção de Direito Penal do TJE/Pa, acabou por ser desmembrado, vindo para

este Juízo de 1º Grau, em face daqueles que não detém a prerrogativa de foro.
 
O Ministério Público, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, reiterou

a denúncia já oferecida nos autos pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, pugnando pelo seu recebimento por este R.

Juízo, a fim de que os denunciados AJAX DA PAIXÃO SANTOS, MADSON NOGUEIRA DA SILVA, CARLOS JOSÉ DE

FARIAS PAIXÃO, JULIANA SOARES, ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS e EDINALDO VIEIRA RAMOS,

posteriormente, fossem citados para apresentação de resposta a acusação.
 
A denúncia em relação aos acusados AJAX DA PAIXÃO SANTOS, MADSON NOGUEIRA DA SILVA, CARLOS JOSÉ

DE FARIAS PAIXÃO, JULIANA SOARES, ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS e EDINALDO VIEIRA

RAMOS foi recebida no ID 22621361, tendo sido  indeferido o pedido de indisponibilidade de bens e designada

audiência.
 
Nos ID’S 23523722, 23078123 e 23061614, os acusados requereram prazo para apresentar resposta à acusação na

forma do art. 396 do CPP.
 
No ID 23538165, foi deferido o pedido dos ID’S 23523722, 23078123 e 23061614 e determinou-se a citação dos réus

para apresentarem resposta à acusação, sendo cancelada a audiência designada.
 
Os acusados apresentaram resposta à acusação nos ID’S 27980789, 28017195, 28023398, 28047188, 28047194,

28047225 e 28113603 e levantaram questões preliminares.
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Em razão das contestações apresentadas, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação,

conforme ID 31617130.
 
Instado a se manifestar, o Ministério Público, no ID 34855500, pugnou pela necessidade de acolhimento da preliminar

de ausência de justa causa para a ação penal – atipicidade de conduta, tendo em vista não há nos autos elementos

suficientes para continuidade da presente ação penal, tendo em vista não caracterizado efetivamente a tipicidade,

considerando ter sido demonstrado a prestação efetiva do serviço contratado, sobretudo o enquadramento da

possibilidade da inexigibilidade realizada.
 
O Parquet disse ainda que há certa margem de discricionariedade na análise do que seja um profissional capacitado a

prestar o serviço mais adequado ao interesse público e que há elementos que indicam o cumprimento da inexigibilidade

da licitação questionada de maneira aceitável, não havendo elementos suficientes para continuidade da ação penal.
 
É O RELATÓRIO.
 
DECIDO.
 
Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a ocorrência dos crimes tipificados nos artigos 89 e 84, §2º, da Lei n°

8.666/1993, em tese praticado pelos ora denunciados, AJAX DA PAIXÃO SANTOS, MADSON NOGUEIRA DA SILVA,

CARLOS JOSÉ DE FARIAS PAIXÃO, JULIANA SOARES, ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS e

EDINALDO VIEIRA RAMOS, em razão de eventual inexigência de licitação fora das hipóteses previstas em lei, em

prejuízo da competitividade de contratantes com poder público.
 
Os acusados levantaram questões preliminares e o Ministério Público foi favorável ao acolhimento de preliminar de

ausência de justa causa pela atipicidade da conduta.
 
Passo a análise da preliminar de ausência de justa causa.
 
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
 
No presente caso, assiste razão o Parquet, pois ausente justa causa pela atipicidade da conduta.
 
É de se falar que não havendo um dos pressupostos relativos à configuração do crime, a procedibilidade da ação

restará prejudicada.
 
Não há nos autos elementos suficientes para dar continuidade na presente ação penal, uma vez que não restou

caracterizado efetivamente a tipicidade, já que foi demonstrada a prestação efetiva do serviço contratado, sobretudo o

enquadramento da possibilidade da inexigibilidade realizada.
 
Ademais, o Ministério Público ressalta que processo licitatório no presente caso, admite certa margem de

discricionariedade na análise do que seja profissional capacitado a prestar o serviço mais adequado ao interesse

público, além de possuir elementos que indicam o cumprimento da inexigibilidade da licitação questionada de maneira

aceitável.
 
Com isso, acolho o parecer ministerial, porque, não havendo comprovação da conduta típica dos acusados, está

ausente justa causa para ação penal, devendo, com isso, ser rejeitada a denúncia com base no art. 395, III do CPP.
 
Dê-se ciência ao MP e à defesa.
 
Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se.
 
P.R.I.C
 
Baião/PA, 10 de fevereiro de 2022.
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Emília Parente S. de Medeiros
 
Juiz de Direito Titular
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