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Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Rodrigo Rocha de Jesus

Em 15/07/2019

Sentença              

ARMANDO CUNHA CARNEIRO DA SILVA, qualificado nos autos desta ação penal, de número
0001192-51.2013.8.19.0084, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do
artigo 89 do Decreto Lei nº 8.666/93, tendo em vista que:

"No dia 14 de abril de 2005, na cidade de Quissamã, nesta Comarca, o denunciado, agindo com
vontade livre e consciente, dispensou licitação fora das hipóteses previstas em lei e deixou de
observar  as formalidades pertinentes à dispensa. O Tribunal  de Contas do Estado do Rio de
Janeiro  enviou  ao  Ministério  Público  o  processo  TCE  nº2111.208-9/2005,  que  declarou  a
ilegalidade  do  ato  de  dispensa  de  licitação  nº26/05  e  do  contrato  dela  decorrente  (nº59/05)
promovido  pelo  denunciado,  então  prefeito  e  representante  legal  de  Quissamã  e  o  Instituto
Brasileiro de Projetos e Desenvolvimento Institucional, para prestação de serviços de elaboração
de projeto de reforma da lei orgânica do Municipio, assessoria jurídica para elaboração do plano
diretor  e elaboração da legislação minucipal  de fomento e parceria público privada, aplicando
multa de 5.000,00 UFIR-RJ ao denunciado Armando. De acordo com as peças de informação, o
denunciado, agindo voluntária e conscientemente, autorizou o projeto básico (fls.  36 do MP/RJ
2010.00675702),  homologou,  adjudicou  o  objeto  (fls.  52v.  do  MP/RJ  2010.00675702),  com o
IBRADI  sem  qualquer  justificativa  da  necessidade  do  serviço,  do  preço  contratado,  sem
elaboração de planilha de quantitativos e custos unitários e em desrespeito a previsão Art. 24, XIII
lei 8666/93. Com efeito, segundo a Corte de Contas a previsão do art. 24 XIII da Lei 8666/93 (Art.
24. É dispensável a licitação (...) XIII - na contratação de instituição brasileira incubida regimental
ou estaturiamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição
dedicada  à  recuperação  social  do  preso,  desde  que  a  contratada  detenha  inquestionável
reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos) não foi observada nos seguintes aspectos:
'incompatibilidade entre as finalidades da instituição e o permissivo legal; .contratação direta de
instituição  que não  comprovou reputação  ético-profissional  inquestionável  relacionada direta  e
necessariamente ao perfeito cumprimento do objeto contrato;. contratação direta de assessoria
técnica, que não se enquadra no conceito de pesquisa, ensino desenvolvimento institucional e
recuperação social do preso; . contratação de terceiros por meio de IBRADI, ferindo o caráter
intuitu  personae que deveria  permear a contratação direta;.  contratação direta  de serviços de
natureza ordinária e dos quais não resulta produto que concorresse efetivamente para a expansão
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ou aperfeiçoamento da ação governamental.'' (fls. 14 MP/RJ 2010.00675702). Como se depreende
do entendimento do corpo instrutivo do TCE,  o  denunciado também não apresentou qualquer
justificativa do preço contratado com o Instituto, que chegou ao valor de R$ 170.000,00 (cento e
setenta  mil  reais)  apenas  pelo  período  de  10  meses.  Assim  agindo,  não  havendo  qualquer
excludente de ilicitude ou culpabilidade, o denunciado praticou a conduta descrita no ART.89 da
Lei 8.666/93". 
 
Denúncia em fls. 02-A/02-C.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls.02/06 apresentando voto
do Relator. 

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 11/12.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 13/16, apresentando voto
do Relator.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 17.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro opinando por expedição de oficio
ao Procurador Chefe da Procuradoria da Divida Ativa em fls. 20.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 26.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 32.

Manifestação da Prefeitura em fls. 34, instruído de documentos em fls. 35/48.

Manifestação  da  Procuradora  Geral  do  Município  de  Quissamã  em  fls.  49,  instruída  de
documentos em fls. 50/54.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 55/56.

Manifestação da Prefeitura de Quissamã em fls. 56.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 58/61.

Manifestação da Prefeitura de Quissamã em fls. 62/80.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 81/90.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 91/96.

Manifestação do réu em fls. 96vº/97, requerendo a prorrogação do prazo, a fim de trazer aos autos
os esclarecimentos faltantes, instruído de documentos em fls.98/121.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 122.

Atestado  de  Capacidade  Técnica  do  Instituto  Brasileiro  de  Projetos  e  Desenvolvimento
Institucional -IBRADI em fls. 123.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 127/150.
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Manifestação do MP em fls. 150/151.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 152/164.

Manifestação do réu em fls. 164vº, instruído de fls. 165/192.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 193/196.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 198/213.

Acórdão do STF em fls. 213vº/250vº.

Acórdão do STJ 251/255.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 255vº/256.

Manifestação da Prefeitura de Quissamã em fls. 257vº/262vº.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 263vº/267vº.

Informação do MP em fls. 270.

Manifestação do Ministério Público em fls. 281/283.

Manifestação da Prefeitura de Quissamã em fls. 287/288.

Manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em fls. 289/294.

Termo de Apensação em fls. 296/298.

Manifestação do MP em fls. 299/300.

FAC em fls. 303/305.

Manifestação da Subprocuradoria -Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial
em fls. 307/308.

Informação do MP em fls. 311, instruída de documentos em fls. 312/315.

Decisão do Subprocurador-Geral  de Justiça em fls.  316,  remetendo os autos à Promotoria de
Justiça com atribuição na espécie.

Manifestação da Prefeitura em fls. 318/319, trazendo aos autos documentos de fls. 320/598.

Cota Ministerial em fls. 603.

Decisão em fls. 605 recebendo a denuncia.

Manifestação do réu em fls. 609/626, instruído de documentos em fls. 627.

Manifestação do MP em fls. 629.

Decisão em fls. 630 designando Audiência de Instrução e Julgamento.
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Manifestação do réu em fls. 631, instruída de documentos em fls. 632.

Assentada em fls. 640, onde compareceram as partes, sendo interrogado o acusado.

Termo de Interrogatório em fls. 641/642.

FAC em fls. 644/648.

Ofício com a informação sobre o processo eleitoral do acusado em fls.652/654.

FAC em fls. 691/697.

Manifestação do MP em fls. 701vº.

Manifestação do acusado em 703.

Alegações Finais do MP em fls. 705/718, instruído de documentos em fls. 719/726.

Manifestação do acusado em fls. 728, instruída de documentos em fls. 729.

Alegações Finais do acusado em fls. 735/742.

Manifestação do Acusado em fls. 745, instruído de documentos em fls. 746/748, requerendo a
expedição de Certidão de "objeto e pé" para fins eleitorais.

Vieram-me os autos conclusos.

Em suma, é o relato. 

Tudo bem visto e ponderado, passo a decidir.

Finda a instrução criminal, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia restou comprovada.

A  materialidade  do  delito  ficou  claramente  demonstrada  pelas  provas  coligidas  aos  autos,
notadamente através dos documentos que guarnecem os autos, sendo relevante mencionar que a
dispensa de licitação descrita nos autos foi tida por ilegal pelo Tribunal de Contas.

A contratação efetuada o foi  para fins de prestação de serviços de eleboração de projeto  de
reforma  da  Lei  Orgânica  Municial,  assessoria  jurídica  para  elaboração  do  Plano  Diretor  e
elaboração da Legislação Municipal de Formento e Parceria Público Privada.

Como  bem  acentuou  o  TCE/RJ,  nap  houve  justificativa  dos  preços,  não  se  juntando  ao
procedimento administrativo licitatório a relação de preços praticados pelo mercado.

Não  houve,  ainda,  comprovação  de  atendimento  aos  requisitos  do  artigo  24,  XIII  da  Lei  de
Licitações, nem de longe.

O  réu  foi  prefeito  do  município  por  mais  de  um  mandato,  não  sendo  lícita  alegação  de
desconhecimento da lei. Aliás, tem o dever de se cercar de profissionais hábeis e de verificar antes
de tomar decisões importantes, já que atua em nome do povo, lidando com verba pública.

Assim,  se  a  opção  era  pela  inexigibilidade  de  licitação,  não  há  margem  para  dúvidas  ou

110                                                                        RODRIGOJESUS                                                                                     



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca de Carapebus / Quissamã 
Cartório da Vara Única 
Estrada do Correio Imperial, 1003 CEP: 28735-000 - Piteiras - Quissamã - RJ Tel.: 022-27689400   e-mail: 
caqvuni@tjrj.jus.br 

interpretações. Trata-se de exceção que, apenas quando presentes todos os requisitos, pode ser
observada. Não é este o caso dos autos, já que o acusado não conseguiu convencer da mínima
impossibilidade de concorrência.

E  o  acusado,  em seu  interrogatório,  confirmou  serem  suas  as  assinaturas  do  procedimento
administrativo,  admitindo,  assim,  ter  realizado  a  contratação  com base  em parecer  da  então
procuradora do município. O problema é que o executor direto da contratação é o prefeito, que não
pode e nem deve seguir parecer que seja manifestamente ilegal.

Presentes, pois, todos os requisitos do artigo 89 da Lei nº 8.666/93 que, diga-se, não exige a lesão
ao erário ou dolo específico, sendo artigo simples e que se encaixa perfeitamente no caso dos
autos: "Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade". Não há a menor dúvida de que não foi
exigida licitação quando deveria ter sido observado referido procedimento, não tendo o réu, ainda,
observados  as  formalidades  legais,  já  que  não  convenceu  de  que  tenha  diligenciado  como
possível a fim de atestar se, efetivamente, haveria ou não possibilidade de dispensa.

Ademais, a defesa não produziu qualquer prova em diferente sentido.

Por fim, não tendo sido demonstrada até a presente fase procedimental, a existência de causas
que pudessem justificar a reprovável conduta do acusado, excluir-lhe a culpabilidade ou isentá-lo
da aplicação de uma pena, impõe-se o acolhimento da pretensão punitiva contida na peça inicial.

Pelo  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido  contido  na  denúncia  e,  em  conseqüência,
CONDENO o réu Armando Cunha Carneiro da Silva, como incurso nas penas do artigo 89 da Lei
nº 8.666/93.

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

1 - O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar como fator que fuja ao
alcance do tipo; é primário e possuidor de bons antecedentes; no que toca à sua personalidade e
conduta social, maiores informações não foram coletadas; o motivo do delito se constituiu pelo
desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de
acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; há incidência de apenas
uma  qualificadora,  devendo  a  pena-base  ser  ficada  no  mínimo  legal,  em  03  (três)  anos  de
detenção e multa, no mínimo legal (dois por cento do valor do contrato). 

2 - Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, ficando a pena inalterada nesta fase. 

3  -  Ausentes  causas  de  aumento  e  de  diminuição  da  pena,  de  modo  que  o  fica  o  réu
definitivamente condenado à pena de 03 (três) anos de detenção e multa, no mínimo legal (dois
por cento do valor do contrato). 

Porque  presentes  os  requisitos  do  artigo  44  do  Código  Penal,  substituo  a  pena  aplicada  ao
acusado por  duas restritivas de direito,  quais  sejam prestação de serviços à  comunidade,  na
ordem de uma hora por dia de pena, e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.

Custas pelo réu.

Defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

No  caso  de  descumprimento  da  substituição  acima,  a  pena  deverá  ser  cumprida  em regime
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inicialmente aberto.

P. R. I. C.

Transitada em julgado e nada pendente, baixa e arquivo. 

Quissamã, 15/07/2019.

Rodrigo Rocha de Jesus - Juiz de Direito

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Rodrigo Rocha de Jesus

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4SZB.3BYN.6RKZ.YYD2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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