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APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0003351-64.2010.815.0251 — CAPITAL
Relator : Desembargador Joás de Brito Pereira Filho
Apelante : Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho
Advogada: Avani Medeiros da Silva (OAB/PB nº. 5.918)
Apelado : Justiça Pública

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.  ALEGADA
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  NÃO  EVIDENCIAÇÃO.  ELEMENTOS
IDÔNEOS  PARA  ENSEJAR  A  CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO
INTEGRAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

1.  Evidenciado,  estreme de dúvidas,  que o réu cometeu os
delitos que lhe são imputados na denúncia, correta a prolação
do decreto condenatório.

2. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal acima
identificados:

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

— RELATÓRIO —

Na 2ª Vara da comarca de Patos tramitou a presente ação penal em
desfavor de ADELGÍCIO BALDUÍNO DA NÓBREGA FILHO, denunciado pela prática dos
crimes descritos nos arts. 1º, V, do Dec.-Lei 201/671 (quatro vezes) e 89, da Lei
8.666/932 (quinze vezes), nos termos seguintes: 

“Dos  elementos  de  informação  inclusos  no  presente
procedimento  administrativo,  infere-se  que Adelgício  Balduíno  da
Nóbrega Filho, na qualidade de Prefeito do Município de Areia de
Baraúnas/PB e ordenador de despesas, no ano de 2005, em flagrante
violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade, contidos no art. 37 da Constituição Federal, dispensou
licitações fora das hipóteses previstas em lei, deixando de observar
as formalidades pertinentes à dispensa licitatória.

Dessume-se, também, que o denunciado negou execução a Lei

1  Art.  1º  São  crimes  de  responsabilidade  dos  Prefeitos  Municipal,  sujeitos  ao  julgamento  do  Poder  Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

(…).
V  -  ordenar  ou  efetuar  despesas  não  autorizadas  por  lei,  ou  realizá-Ias  em desacordo  com as  normasfinanceiras
pertinentes;

2  Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
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Federal nº. 4.320/1964, ao realizar despesas em desconformidade
com  as  regras  atinentes  às  finanças  públicas,  pois  realizou
pagamentos antecipados por obras/serviços não concluídos, gerando
gastos excessivos ao erário municipal.

(…).
Dos  elementos  de  informação  inclusos  ao  procedimento

policial, infere-se que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,
apreciando o processo de prestação de contas do exercício de 2005,
ano  em que  o  ora  denunciado  esteve  a  frente  da  administração
pública  municipal  de  Areia  de  Baraúnas/PB,  apurou-se  que  este
efetuou  contratações  diretas  sem  o  prévio  e  indispensável
procedimento  licitatório,  cujo  montante  de  dinheiro  público
empregado atingiu o volume de 541.418,94 (Quinhentos e quarenta e
um mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).

Diante  desta  constatação,  o  Egrégio  Tribunal  de  Contas
desaprovou as contas apresentadas pelo edil, conforme Parecer PPL
TC 19/2007 e Acórdão APL – TC 79/2007 (fls. 115-118), com aplicação
de multa no valor de R$ 2.805,10 (dois mil, oitocentos e cinco reais e
dez  centavos),  em  virtude  de  grave  infração  a  preceitos  e
disposições  constitucionais  e  legais,  especialmente  a  Constituição
Federal, a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 4.320/64 e a LC 101/2000.

Neste norte, a conduta do denunciado ao ordenar despesas no
montante de R$ 541.481,94,  correspondendo a 14,25% da despesa
realizada no exercício, sem a devida realização de procedimentos
licitatórios, adequa-se, por quinze vezes, ao tipo penal descrito no
art. 1º, XI do Dec-Lei nº 201/64.

(…).
Pode-se inferir da documentação inclusa,  que o denunciado,

com vontade livre e consciente, dispenso procedimento licitatório
fora das hipóteses previstas em lei – art. 24 da Lei 8.666/93 – e sem
a observância das formalidades pertinentes descritas no art. 26 da
Lei  8.666/93,  efetuando  diversas  contratações  diretas  durante  o
exercício de 2005, com clara afronta ao artigo 89 da Lei 8.666/93.

Como se sabe, há o permissivo legal (art. 24 da Lei 8.666/93)
para dispensa de licitações de até R% 15.000,00 (quinze mil reais)
para obras e serviços de engenharia e até R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para compras e serviços. Assim, a contrariu sensu, para quaisquer
gastos  acima  desses  limites,  a  licitação  apresenta-se,  em  regra,
como indispensável.

Portanto, pode-se inferir que o denunciado, com vontade livre
e  consciente,  dispensou,  por  15  (quinze)  vezes,  procedimentos
licitatórios fora das hipóteses previstas no art. 24 da Lei 8.666/93,
efetuando  várias  e  ilegais  contratações  diretas,  devendo
inexoravelmente incidir a regra do concurso material de crimes (CP,
art. 69).

Observa-se, ainda, do teor do Acórdão APL – TC 79/2007 (fls.
117-118) que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba determinou
a autuação em apartado para análise e avaliação das obras públicas
executadas pelo município  de Areia de Baraúnas, no exercício  de
2005,  sendo  instaurado  o  Processo  TC  Nº  06965/06,  no  qual  foi
realizado um Relatório de Inspeção de Obras pelo Departamento de
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Auditoria de Atos e Procedimentos de Gestão – DEAAG e Divisão de
Obras  –  DICOP  (fls.  28-33),  que  constatou  o  excesso  de  gastos
decorrentes  de  serviços  não  executados  e  serviços  pendentes  de
execução nas seguintes obras: 1) Construção de calçamento na Rua
da Rampa; 2) Construção de Açude; 3) Perfuração e instalação de 02
(dois) poços artesianos; 4) Construção de Unidade de saúde.

Com  efeito,  a  inspeção  realizada  pelo  Departamento  de
Controle Obras Públicas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
(Relatório DECOOP/DICOP nº 296/07 – fls. 28-33) aferiu que o ora
denunciado,  como  ordenador  de  despesas,  desobedeceu  o
procedimento previsto  nos arts.  62 e  63 da Lei  nº  4.320/64,  em
quatro  oportunidades,  diante  da  antecipação  de  pagamento  às
firmas  Arrimo  Engenharia  Ltda.,  JJ  Construções  Civis  Ltda.,
Construtora Ipanema e Construtora HARPAN Ltda., respectivamente
contratadas para realização das obras/serviços acima citados, sem
exigência de qualquer procedimento de liquidação, quanto à efetiva
entrega do material ou prestação do serviço.

Neste diapasão, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,
através do Acórdão AC1 – TC 602/2007 (fls. 25-27) julgou irregulares
as despesas com obras referentes à construção do calçamento da Rua
da Rampa, a construção do açude e na perfuração e instalação de 02
poços  tubulares,  imputando  ao  ex-gestor  Adelgício  Balduíno  da
Nóbrega Filho, débito no valor de R$ 86.803,27 (oitenta e seis mil,
oitocentos e três reais e vinte e sete centavos), referente a custos
excessivos,  diante  do  pagamento  antecipado  por  serviços  não
executados em obras públicas.

Pelo  acima  citado,  também  se  adequam  as  condutas  do
denunciado ao delito insculpido no art.  1º,  inc. V,  do Dec-Lei  nº
201/67  (quatro  vezes),  haja  vista  a  realização  de  despesas  em
desacordo com as normas financeiras  pertinentes,  gerando custos
excessivos ao erário municipal, na quantia de R$ 86.803,27 (oitenta
e seis mil, oitocentos e três reais e vinte e sete centavos).”   (fls.
02/06).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenando o
réu apenas pela infração ao art. 89 da lei 8.666/93 (fls. 303/307).

No processo de fixação da sanção, o magistrado aplicou as penas-base
para cada um dos delitos — quinze, no total —, de igual maneira, em 3 (três) anos e
3 (três) meses de detenção, levemente acima do mínimo legal — 3 (três) anos —, e
20  (vinte)  dias-multa,  em  virtude  da  desfavorabilidade  de  algumas  das
circunstâncias do art. 59, CP.

Não  incidiram circunstâncias  atenuantes  ou  agravantes,  bem como
causas de diminuição ou aumento.

Configurada a continuidade delitiva de crimes, e sendo idênticas as
penas, acresceu-se a fração de 1/6 (um sexto), o que resultou em 3 (três) anos, 9
(nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 23 (vinte e três) dias-multa.
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Fixado o  regime aberto,  a  reprimenda corporal  foi  substituída por
duas  restritivas  de  direitos,  sendo  uma  prestação  pecuniária  e  uma interdição
temporária de direitos.

Insatisfeita,  apelou  a  defesa,  apontando,  em  síntese,  nas  razões
recursais (fls. 315/320), que não há prova bastante para a condenação.

Postula, ao final, o provimento do recurso, visando à absolvição.

O  Ministério  Público  apresentou  contrarrazões  às  fls.  321/326,
pugnando pela subsistência da decisão censurada.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  (fls.  332/336),
manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

— VOTO: Desembargador Joás de Brito Pereira Filho —

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi condenado, pela prática da infração descrita no art.
89, da Lei 8.666/93 (quinze vezes), à pena definitiva de 3 (três) anos, 9 (nove)
meses e 15 (quinze) dias de detenção e 23 (vinte e três) dias-multa, à base de 1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época.

Aduz que não há prova suficiente para justificar a condenação, razão
pela qual pretende ver reformada a sentença, com a consequente absolvição.

A sublevação não merece prosperar.

A  prova  da  materialidade  encontra-se  consubstanciada  nos  fartos
elementos amealhados ao processo, dentre os quais se destacam o Acórdão AC1-TC
602/2007 (fls. 33/35), que, com base no Parecer PPL TC 19/2007 (fls. 123/124),
culminou  no  Acórdão  APL  TC 79/2007  (fls.  125/126),  conclusivo  no  sentido  de
reprovar as contas do gestor, aplicando-lhe pena de multa.

Aliás,  pelo  que  se  constata  do  referido  processo,  o  relatório  que
ensejou a reprovação das contas do apelante (fls. 33/35), foi preciso em apontar
como irregularidades cometidas as condutas narradas na inicial.

Ora,  a prova técnica é precisa  em apontar  a  prática das  condutas
delituosas, de modo que, com base no acervo probatório constante dos autos, resta
indubitavelmente evidenciada a materialidade do crime.

Com relação à autoria,  não há, também, dúvida de que esta recai
sobre a pessoa do apelante, gestor do município à época.
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A prova testemunhal colhida (mídia de fls. 285) aponta que, de fato, o
denunciado praticou as infrações que lhe são irrogadas.

A testemunha Maria Aparecida de Medeiros mencionou:

“(…)  que  é  concursada  do  Município  de  Areia  de  Baraúnas;  que
exerce a função de técnica de enfermagem; participou da comissão
de licitação na época do fato;  que havia a reunião e logo após
assinada  a  documentação;  que  não  sabe  informar  quem  era  o
presidente da comissão licitante; não lia a documentação, apenas
assinava;  que  a  documentação  já  vinha  pronta  pelo  contador
Raimundo  Dóia;  que  não  sabe  informar  se  Raimundo  Dóia  fazia
parte  da  comissão  ou  apenas  dava  um  apoio;  que  não  recebeu
nenhum tipo  de  treinamento  para  poder  participar  da  comissão
licitante; que não tem nenhuma experiência na área contábil ou
jurídica;  que  ouviu  falar  a  respeito  do  gasto  excessivo  de
combustível;  que  as  licitações,  na  maioria  das  vezes,  eram nas
modalidades convite; que não possuíam os cadastros das empresas
convidadas (…).”

Acrescentou a testemunha Albagean Duarte Macedo:

“(…) que trabalha no Município de Areia de Baraúnas; que na época
de 2005/2006 já trabalhava no Município, na função de Secretária
de  Educação;  que  participou  da  comissão  licitante  em  algumas
licitações; que pegava as documentações das empresas, pegava os
envelopes,  mas  não  abria  os  envelopes,  apenas  assinava  as
documentações;  que  não  sabe  diferenciar  as  modalidades  de
licitação; que não havia advogado prestando assessoria jurídica a
respeito  dos  procedimentos  licitatórios;  que  não  sabe  se  as
obras/serviços eram feitos com a licitação ou com a dispensa da
mesma; que havia um contador orientando na licitação; que não
sabe quem era o presidente da licitação; que não sabe informar se
todas as obras/serviços foram executados; que não sabe informar
se o patrimônio do acusado aumentou durante esse período (…).”

Como  visto,  as  obras  e  serviços  contratados  não  observaram  os
princípios e normas que regem sua aquisição pela administração pública. 

Os  encarregados  das  supostas  licitações  sequer  tinham experiência
com processo licitatório, somente assinavam documentos sem conferir o conteúdo.

Com isso,  fica  clara  a  responsabilidade  do  réu  pelos  ilícitos  a  ele
atribuídos,  restando  evidenciada,  também,  sua  vontade  deliberada  de  agir
infringindo os dispositivos legais mencionados.

Por este motivo, deve ser mantida a condenação.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo inalterados todos

os termos da decisão hostilizada, em harmonia com o parecer ministerial.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de Bri-
to Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento os Ex-
celentíssimos  Senhores  Desembargadores  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  relator,
João Benedito da Silva, revisor, e Carlos Martins Beltrão Filho (vogal).

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
16 de junho de 2020.

Desembargador Joás de Brito Pereira Filho
— RELATOR —
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