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Penal.  Processo  Penal.  Ação  penal  originária.  Deputado  federal. 
Acusação  da  prática  do  art.  89  da  Lei  8.666/93  (dispensa  indevida  de 
licitação), em duas oportunidades, em concurso material (art. 69 do CP). 
2. Inépcia da denúncia. Art. 41 do Código de Processo Penal. O tipo do 
art.  89  da  Lei  8.666/93  não  menciona  prejuízo  à  Administração  ou 
finalidade  específica.  Denúncia  apta.  3.  Art.  89  da  Lei  8.666/93.  A 
jurisprudência interpreta o dispositivo no sentido de exigir o prejuízo ao 
erário  e  a  finalidade  específica  de  favorecimento  indevido  como 
necessários  à  adequação  típica  –  INQ 2.616,  relator  min.  Dias  Toffoli, 
Tribunal Pleno, julgado em 29.5.2014. 4. Licitação. Inexibilidade fora das 
hipóteses legais.  ProJovem: qualificação profissional e desenvolvimento 
de ações comunitárias voltadas ao público-alvo do programa. Art. 25, II, 
combinado  com  art.  13,  VI,  da  Lei   8.666/93  –  serviços  técnicos  de 
treinamento  e  aperfeiçoamento  de  pessoal,  de  natureza  singular,  com 
empresa  de  notória  especialização.  Não  foi  documentada  pesquisa  de 
mercado  que  pudesse  levar  à  conclusão  de  que  não  haveria  outras 
entidades com capacidade de realizar o serviço na região, em condições 
iguais  ou  melhores.  Justificativa  retórica.  Inexigibilidade  fora  das 
hipóteses legais  comprovada.  5.  Ausência de elementos levando a crer 
que o  denunciado tinha intenção de  desviar  recursos  ou,  de  qualquer 
forma,  causar  prejuízo  ao  erário.  A estrutura  do  Convênio  que  não 
estimulava as administrações estaduais à economia. Secretário de Estado 
que recebeu de  sua assessoria  administrativa e  jurídica  pareceres  pela 
conveniência,  oportunidade e juridicidade da contratação.  Ausência de 
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elemento indicando que tenha pessoalmente influenciado a escolha ou 
que tenha relação com a contratada. Inexistência de prova suficiente de 
que o  fato  constitua  infração penal.  6.  Dispensa indevida  de  licitação. 
ProJovem.  Ações  de  formação  inicial  e  continuada  de  educadores  na 
esfera do ProJovem Urbano. Licitação dispensada com base no art.  24, 
XIII,  da  Lei  8.666/93  –  contratação  de  instituição  brasileira  incumbida 
regimental  ou  estatutariamente  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. Atendimento aos requisitos 
legais.  Fundação  que  participou  da  estruturação  do  Programa  e  da 
formação  de  formadores  promovida  pela  Secretaria  Nacional  da 
Juventude.  Parecer  da  Assessoria  Jurídica  apontava  regularidade  da 
contratação. Fato que não constituiu infração penal. 7. Denúncia julgada 
improcedente.

A C Ó R D Ã O

 Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Segunda  Turma,  sob  a  presidência  do 
ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamento e das 
notas  taquigráficas,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares  de 
cerceamento  de  defesa  e  de  inépcia  da  denúncia  e,  no  mérito,  julgar 
improcedente o pedido, com absolvição do réu, nos termos do voto do 
Relator. 

Brasília, 9 de agosto de 2016.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
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RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
REVISORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
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R E L A T Ó R I O

O  SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): O  Ministério 
Público  Federal  no  Maranhão  ofereceu  denúncia  contra  WEVERTON 
ROCHA MARQUES DE SOUSA e Cléber Viegas, pela prática do crime do art. 
89  da  Lei  8.666/93  (dispensa  indevida  de  licitação),  em  duas 
oportunidades, em concurso material (art. 69 do CP).

Narrou  a  denúncia  que,  em  18.9.2008,  o  denunciado  WEVERTON, 
então  Secretário  de  Estado  do  Esporte  e  Juventude  do  Maranhão, 
dispensou licitação, fora das hipóteses previstas em lei, para contratar a 
Fundação Darcy Ribeiro – Fundar, para realizar ações de formação inicial 
e continuada de educadores na esfera do ProJovem Urbano – Contrato 
24/08.

A dispensa teria invocado o art. 24, XIII, da Lei 8.666/93 – instituição 
brasileira,  sem  fins  lucrativos,  com  inquestionável  reputação  ético-
profissional, dedicada estatutoriamente ao ensino. No entanto, teria sido 
baseada  nos  mesmos  argumentos  usados  para  contratar  outra  pessoa 
jurídica  –  IMAM.  Além  disso,  teria  sido  dispensada  a  justificativa  de 
preços, prevista no art. 26, III, da Lei 8.666/93, e pago antecipadamente o 
maior preço autorizado pelo convênio de financiamento com a União.

Narrou  a  denúncia  que,  em  18.9.2008,  o  denunciado  WEVERTON, 
então  Secretário  de  Estado  do  Esporte  e  Juventude  do  Maranhão, 
concluiu pela inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses previstas em 
lei, para contratar o Instituto Maranhense de Administração Municipal – 
IMAM, para executar ações de implementação do ProJovem, consistentes 
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na aplicação dos cursos de formação escolar, qualificação profissional e 
desenvolvimento  de  ações  comunitárias  voltadas  ao  público-alvo  do 
programa – Contrato 23/08.

A inexigibilidade  teria  invocado  o  art.  25,  II,  da  Lei  8.666/93  – 
serviços  técnicos  de  treinamento  e  aperfeiçoamento  de  pessoal,  de 
natureza singular,  com empresa de notória especialização.  No entanto, 
não  teria  havido  a  devida  demonstração  da  “metodologia  de 
desenvolvimento  organizacional”,  invocada  para  justificar  a 
singularidade  do  serviço.  Não  teria  havido  pesquisa  de  mercado, 
demonstrando a singularidade. Além disso, o preço teria sido pago de 
forma antecipada.

A denúncia foi recebida em 17.3.2010 (fl. 262).
Citado,  WEVERTON ofereceu resposta  (fls.  295-).  Arguiu a  falta  de 

justa causa, visto que não haveria prova suficiente de que a contratação 
buscasse o desvio de recursos públicos. Sustentou não ter ocorrido dolo 
de causar dano ao erário.

Declinada a competência a esta Corte, foi cindida a ação penal em 
relação ao réu Cléber (fl. 422).

Aberta  a  instrução,  foram inquiridas  as  testemunhas  de  acusação 
Lina Maria de Aguiar Barbosa (fl. 578), Lea Maria Rodrigues de Menezes 
(fl.  579),  Ronalte Carlos Fonseca Marinho (fl.  580),  Amância Conceição 
Pereira (fl. 585) e Virgínia Dutra de Oliveira (fl. 587). Houve desistência 
quanto à testemunha  Amilton Santos Oliveiras (fl. 603). 

Em  prosseguimento,  inquiriram-se  as  testemunhas  de  defesa 
Ferdinand Souza Moura (fl. 661) e Paulo Ribeiro (fl. 708).

Interrogado o réu (fls. 719-720).
O  Ministério  Público  pugnou  pela  requisição  de  documentos  à 

Controladoria-Geral  e  à  Secretaria  do  Esporte  e  da  Juventude  do 
Maranhão (fls. 723-726), o que foi deferido (fl. 875).

WEVERTON arguiu a nulidade da ação penal (fls. 984-1014). Narrou 
que  o  processo  foi  redistribuído  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  com 
denúncia recebida, mas sem análise da resposta à acusação. Afirmou ter 
levantado  teses  defensivas  –  ausência  de  justa  causa  e  atipicidade  da 
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conduta – que poderiam levar à absolvição sumária. Arguiu a nulidade 
da ação penal, a partir da abertura da instrução, por falta de análise da 
resposta à acusação (fls. 984-1014).

Reservei  a  análise  da  alegação  de  nulidade  para  o  momento  do 
julgamento.

Em  alegações  finais,  o  Procurador-Geral  da  República  sustentou 
estarem  provados  os  fatos  e  a  autoria  pelo  denunciado.  Pugnou  pela 
condenação, nos termos da denúncia (fls. 1224-1255).

Em alegações  finais,  o  réu  arguiu  o  cerceamento  de  defesa,  pela 
ausência de análise da resposta à acusação. Alegou a inépcia da denúncia, 
pela  ausência  de  descrição  do  dolo  específico  e  do  prejuízo  à 
administração. No mérito, sustentou a atipicidade da conduta. No que se 
refere ao contrato com o IMAM, aduziu que a licitação era inexigível. 
Alegou que,  pela  dimensão  da  contração,  não  haveria  outro  potencial 
contratado.  Acrescentou que os  preços praticados foram os  fixados na 
Resolução CD/FNDE nº 022, de 26/05/2008. No que se refere ao contrato 
com a Fundação Darcy Ribeiro, sustentou que a licitação era dispensável. 
A contratação da FUNDAR seria uma recomendação do Governo Federal, 
observada por vários estados. Pediu absolvição.

É o relatório.
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Voto - MIN. GILMAR MENDES

09/08/2016 SEGUNDA TURMA

AÇÃO PENAL 683 MARANHÃO

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se de ação 
penal  contra  WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA,  pela  prática  do 
crime do art. 89 da Lei 8.666/93 (dispensa indevida de licitação), em duas 
oportunidades, em concurso material (art. 69 do CP).

Inépcia da denúncia.  O denunciado arguiu a inépcia da denúncia, 
por falta da descrição do dolo específico – a finalidade de causar prejuízo 
à Administração – e o prejuízo à Administração.

Conforme art.  41  do  Código  de  Processo  Penal,  a  denúncia  deve 
conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”.

O  tipo  do  art.  89  da  Lei  8.666/93  não  menciona  prejuízo  à 
Administração ou finalidade específica.  Esses  requisitos  são agregados 
por construção doutrinária e jurisprudencial.

Por  serem elementos  não  descritos  no  texto  da  lei,  ainda  que  se 
tenham por indispensáveis à condenação, não é exigível que a petição 
inicial os descreva com minudência.

No  caso  concreto,  a  denúncia  descreve  irregularidades  nas 
contratações e na execução dos contratos.

Esses elementos são suficientes a uma denúncia apta.

Rejeito a preliminar.

Análise  da  resposta  à  acusação.  Se  a  competência  é  declinada  à 
Corte após o recebimento da denúncia, mas antes da análise da resposta à 
acusação, na forma do art. 397 do CPP, a apreciação da defesa deve ser 
realizada  no  Tribunal  –  AP  630  AgR,  relator  min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011. 

Em regra, a análise da resposta é feita antes do início da instrução. 
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Omitindo-se o Juízo, a defesa pode exigir a apreciação de suas teses.
No caso concreto, a denúncia foi recebida em 17.3.2010 (fl. 262). O 

réu Weverton Rocha Marques de Sousa apresentou resposta à acusação 
em 9.9.2010 (fl. 295-317). Passou a contar com prerrogativa de foro, pelo 
que os autos foram remetidos ao STF, antes da análise da resposta.

No entanto, tenho que o caso é de absolvição. Tendo isso em vista, 
deixo de analisar a alegação de nulidade suscitada com fundamento da 
falta de análise da defesa, sem prejuízo da apreciação da tese caso reste 
vencido no mérito.

Mérito.  A denúncia trata da prática do crime do art. 89 da Lei de 
Licitações, em duas oportunidades, relativas a duas contratações diretas 
distintas. Uma, com o Instituto Maranhense de Administração Municipal 
– IMAM. Outra, com a Fundação Darcy Ribeiro – FUNDAR.

No que se refere ao contrato com o IMAM, narrou a denúncia que, 
em  18.9.2008,  o  denunciado,  então  Secretário  de  Estado  do  Esporte  e 
Juventude do Maranhão,  deixou de exigir  licitação,  fora  das  hipóteses 
previstas  em  lei,  para  contratar  o  Instituto  para  executar  ações  de 
implementação  do  ProJovem,  consistentes  na  aplicação  dos  cursos  de 
formação escolar,  qualificação profissional  e  desenvolvimento de ações 
comunitárias voltadas ao público-alvo do programa – Contrato 23/08.

A  contratação  direta,  por  inexigibilidade  de  licitação,  está 
devidamente comprovada nos autos.

Conforme cópia do processo administrativo respectivo – Anexo I – 
em 7.7.2008,  a assessora especial  da Secretaria de Estado do Esporte e 
Juventude do Maranhão,  Zeli  Raquel  da  Rocha,  emitiu  “Comunicação 
Interna”,  pela  qual  propôs  a  adoção  de  providências  para  contratar 
empresa  responsável  pela  implementação  do  ProJovem  Urbano  no 
Estado.

A solicitação foi aprovada pelo denunciado, na época Secretário.
Em 14.7.2008,  a  chefe  de  Gabinete,  Maristela  Elias  R.  de  Alencar, 

solicitou proposta ao IMAM, para qualificação de 35.000 (trinta e cinco 
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mil) jovens, em três etapas – a primeira de 15.000 (quinze mil) e as demais 
de 10.000 (dez mil) (fl. 105).

Formulada a proposta, foi solicitada a comprovação da capacidade 
técnica e jurídica.

O  Parecer  Jurídico  1298/2008,  assinado  pelo  chefe  da  assessoria 
Cléber  Viegas,  foi  favorável  à  contração  do  Instituto.  Os  argumentos 
giraram em torno da notória especialização, conhecimento da região e da 
cultural  local  e  existência  de  “Metodologia  de  Desenvolvimento 
Organizacional” exclusiva.

A assessora especial da Secretaria, Zeli Raquel da Rocha, emitiu nova 
“Comunicação  Interna”,  propondo  a  inexigibilidade  da  licitação,  com 
base no art. 25, II, combinado com art. 13, VI, da Lei  8.666/93 – serviços 
técnicos  de  treinamento  e  aperfeiçoamento  de  pessoal,  de  natureza 
singular,  com  empresa  de  notória  especialização.  No  que  se  refere  à 
justificativa  do  preço,  argumentou-se  que  o  valor  era  fixado  pela 
Resolução CD/FNDE nº 22, de 26/05/2008 (fl. 212).

Em 18.9.2008, o réu aprovou a contratação direta (fl. 213). O Contrato 
23/2008 foi assinado na mesma data (fl. 221). O preço foi ajustado em R$ 
42.574.199,00 (quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, 
cento e noventa e nove reais) para a primeira etapa e R$ 28.838.636,00 
(vinte e oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil seiscentos e trinta e seis 
reais) para cada uma das seguintes.

A hipótese, no entanto, não era de contratação direta.
A decisão  pela  inexigibilidade  da  licitação  invocou  o  art.  25,  II, 

combinado  com  art.  13,  VI,  da  Lei   8.666/93  –  serviços  técnicos  de 
treinamento  e  aperfeiçoamento  de  pessoal,  de  natureza  singular,  com 
empresa de notória especialização.

Não foi documentada nenhuma pesquisa de mercado que pudesse 
levar à conclusão de que não haveria outras entidades com capacidade de 
realizar o serviço na região, em condições iguais ou melhores do que o 
IMAM.

A impossibilidade  de  estabelecimento  de  concorrência  quanto  ao 
objeto  licitado  é  afirmada  com  base  no  parecer  jurídico  do  chefe  da 

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11519538.

Supremo Tribunal Federal

AP 683 / MA 

mil) jovens, em três etapas – a primeira de 15.000 (quinze mil) e as demais 
de 10.000 (dez mil) (fl. 105).

Formulada a proposta, foi solicitada a comprovação da capacidade 
técnica e jurídica.

O  Parecer  Jurídico  1298/2008,  assinado  pelo  chefe  da  assessoria 
Cléber  Viegas,  foi  favorável  à  contração  do  Instituto.  Os  argumentos 
giraram em torno da notória especialização, conhecimento da região e da 
cultural  local  e  existência  de  “Metodologia  de  Desenvolvimento 
Organizacional” exclusiva.

A assessora especial da Secretaria, Zeli Raquel da Rocha, emitiu nova 
“Comunicação  Interna”,  propondo  a  inexigibilidade  da  licitação,  com 
base no art. 25, II, combinado com art. 13, VI, da Lei  8.666/93 – serviços 
técnicos  de  treinamento  e  aperfeiçoamento  de  pessoal,  de  natureza 
singular,  com  empresa  de  notória  especialização.  No  que  se  refere  à 
justificativa  do  preço,  argumentou-se  que  o  valor  era  fixado  pela 
Resolução CD/FNDE nº 22, de 26/05/2008 (fl. 212).

Em 18.9.2008, o réu aprovou a contratação direta (fl. 213). O Contrato 
23/2008 foi assinado na mesma data (fl. 221). O preço foi ajustado em R$ 
42.574.199,00 (quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, 
cento e noventa e nove reais) para a primeira etapa e R$ 28.838.636,00 
(vinte e oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil seiscentos e trinta e seis 
reais) para cada uma das seguintes.

A hipótese, no entanto, não era de contratação direta.
A decisão  pela  inexigibilidade  da  licitação  invocou  o  art.  25,  II, 

combinado  com  art.  13,  VI,  da  Lei   8.666/93  –  serviços  técnicos  de 
treinamento  e  aperfeiçoamento  de  pessoal,  de  natureza  singular,  com 
empresa de notória especialização.

Não foi documentada nenhuma pesquisa de mercado que pudesse 
levar à conclusão de que não haveria outras entidades com capacidade de 
realizar o serviço na região, em condições iguais ou melhores do que o 
IMAM.

A impossibilidade  de  estabelecimento  de  concorrência  quanto  ao 
objeto  licitado  é  afirmada  com  base  no  parecer  jurídico  do  chefe  da 

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11519538.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 29



Voto - MIN. GILMAR MENDES

AP 683 / MA 

Assessoria Jurídica Cléber Viegas.  A justificativa é,  sobretudo, retórica. 
Estavam encartados nos autos atestados de capacidade técnica do IMAM, 
mas  nada  demonstrava  a  inexistência  de  outras  entidades  igualmente 
capacitadas. 

Além  disso,  a  suposta  “Metodologia  de  Desenvolvimento 
Organizacional”  exclusiva  do  Instituto  não  foi  devidamente  definida, 
nem  demonstrado  o  potencial  de  produzir  benefícios  à  execução  do 
contrato.

Esses elementos demonstram que a decisão pela inexigibilidade da 
licitação não observou as formalidades pertinentes.

E o desdobramento da contratação reforça que a contratação direta 
ocorreu fora das hipóteses legais.

A execução do contrato com o IMAM limitou-se à primeira etapa do 
projeto.  Em 18.5.2010,  houve um distrato (fl.  1.079).  Logo em seguida, 
contratou-se a Fundação Gomes de Souza para realização das duas etapas 
faltantes,  pelo  valor  global  de  R$  16.365.118,86  (dezesseis  milhões, 
trezentos  e  sessenta  e  cinco mil,  cento  e  dezoito  reais  e  oitenta  e  seis 
centavos), valor bem inferior ao da primeira contratação (fls. 1.088-1.101).

A nova contratação demonstra que a concorrência era possível, não 
sendo o caso de inexigibilidade de licitação.

No entanto, para configuração da tipicidade material do crime do 
art.  89  da  Lei  8.666/93,  são  necessários  elementos  adicionais.  A 
jurisprudência interpreta o dispositivo no sentido de exigir o prejuízo ao 
erário  e  a  finalidade  específica  de  favorecimento  indevido  como 
necessários  à  adequação  típica  –  INQ 2.616,  relator  min.  Dias  Toffoli, 
Tribunal Pleno, julgado em 29.5.2014:

“Ação  Penal.  Ex-prefeito  municipal.  Atual  deputado 
federal. Dispensa irregular de licitação (art. 89, caput, da Lei nº 
8.666/93).  Dolo.  Ausência.  Atipicidade.  Ação  penal 
improcedente. 1. A questão submetida ao presente julgamento 
diz respeito à existência de substrato probatório mínimo que 
autorize  a  deflagração  da  ação  penal  contra  os  denunciados, 

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11519538.

Supremo Tribunal Federal

AP 683 / MA 

Assessoria Jurídica Cléber Viegas.  A justificativa é,  sobretudo, retórica. 
Estavam encartados nos autos atestados de capacidade técnica do IMAM, 
mas  nada  demonstrava  a  inexistência  de  outras  entidades  igualmente 
capacitadas. 

Além  disso,  a  suposta  “Metodologia  de  Desenvolvimento 
Organizacional”  exclusiva  do  Instituto  não  foi  devidamente  definida, 
nem  demonstrado  o  potencial  de  produzir  benefícios  à  execução  do 
contrato.

Esses elementos demonstram que a decisão pela inexigibilidade da 
licitação não observou as formalidades pertinentes.

E o desdobramento da contratação reforça que a contratação direta 
ocorreu fora das hipóteses legais.

A execução do contrato com o IMAM limitou-se à primeira etapa do 
projeto.  Em 18.5.2010,  houve um distrato (fl.  1.079).  Logo em seguida, 
contratou-se a Fundação Gomes de Souza para realização das duas etapas 
faltantes,  pelo  valor  global  de  R$  16.365.118,86  (dezesseis  milhões, 
trezentos  e  sessenta  e  cinco mil,  cento  e  dezoito  reais  e  oitenta  e  seis 
centavos), valor bem inferior ao da primeira contratação (fls. 1.088-1.101).

A nova contratação demonstra que a concorrência era possível, não 
sendo o caso de inexigibilidade de licitação.

No entanto, para configuração da tipicidade material do crime do 
art.  89  da  Lei  8.666/93,  são  necessários  elementos  adicionais.  A 
jurisprudência interpreta o dispositivo no sentido de exigir o prejuízo ao 
erário  e  a  finalidade  específica  de  favorecimento  indevido  como 
necessários  à  adequação  típica  –  INQ 2.616,  relator  min.  Dias  Toffoli, 
Tribunal Pleno, julgado em 29.5.2014:

“Ação  Penal.  Ex-prefeito  municipal.  Atual  deputado 
federal. Dispensa irregular de licitação (art. 89, caput, da Lei nº 
8.666/93).  Dolo.  Ausência.  Atipicidade.  Ação  penal 
improcedente. 1. A questão submetida ao presente julgamento 
diz respeito à existência de substrato probatório mínimo que 
autorize  a  deflagração  da  ação  penal  contra  os  denunciados, 

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11519538.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 9 de 29



Voto - MIN. GILMAR MENDES

AP 683 / MA 

levando-se em consideração o preenchimento dos requisitos do 
art.  41 do Código de Processo Penal,  não incidindo qualquer 
uma das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal. 2. As 
imputações feitas na denúncia aos ora denunciados foram de, 
na condição de prefeito municipal e de secretária de economia e 
finanças  do  município,  haverem  acolhido  indevidamente  a 
inexigibilidade de procedimento licitatório para a contratação 
de serviços em favor da Prefeitura Municipal de Santos/SP. 3. 
Não  se  verifica  a  existência  de  indícios  de  vontade  livre  e 
conscientemente  dirigida  por  parte  dos  denunciados  de 
superarem a necessidade de realização da licitação. Pressupõe o 
tipo,  além  do  necessário  dolo  simples  (vontade  consciente  e 
livre de contratar independentemente da realização de prévio 
procedimento licitatório), a intenção de produzir um prejuízo 
aos  cofres  públicos  por  meio  do  afastamento  indevido  da 
licitação.  4.  A incidência  da  norma que  se  extrai  do  art.  89, 
caput,  da  Lei  nº  8.666/93  depende  da  presença  de  um claro 
elemento  subjetivo  do  agente  político:  a  vontade  livre  e 
consciente (dolo) de lesar o Erário, pois é assim que se garante a 
necessária distinção entre atos próprios do cotidiano político-
administrativo  e  atos  que  revelam o  cometimento  de  ilícitos 
penais. A ausência de indícios da presença do dolo específico 
do delito, com o reconhecimento de atipicidade da conduta dos 
agentes  denunciados,  já  foi  reconhecida  pela  Suprema  Corte 
(Inq.  nº  2.646/RN,  Tribunal  Pleno,  Relator  o  Ministro  Ayres 
Britto, DJe de 7/5/10). 5. Denúncia rejeitada. Ação penal julgada 
improcedente.

O objetivo desse entendimento é separar os casos em que a dispensa 
buscou  favorecimento  indevido  daqueles  em  que  decorreu  de 
interpretação equívoca das normas,  ou mesmo puro e simples erro do 
administrador.

No presente caso, vislumbro indicativos de que houve prejuízo ao 
erário com a contratação. 

O preço praticado pelo IMAM foi muito superior àquele praticado 
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pela Fundação Gomes de Souza. O IMAM foi contrato por R$ 57.677.272 
(cinquenta  e  sete  milhões,  seiscentos  e  setenta  e  sete  mil,  duzentos  e 
setenta e dois reais) para realizar a segunda e a terceira etapas do projeto. 
Para o mesmo objeto da Fundação Gomes de Souza, foi contratada por 
R$ 16.365.118,86 (dezesseis milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, cento 
e dezoito reais e oitenta e seis centavos).

No entanto, não há elementos para crer que o denunciado tinha a 
intenção de desviar recursos ou, de qualquer forma, causar prejuízo ao 
erário.

A estrutura do Convênio que embasou a contratação não estimulava 
as administrações estaduais à economia. Pelo contrário. Nos termos do 
art. 9º da Resolução CD/FNDE nº 22, de 26/05/2008, o FNDE repassava 
aos entes executores (estados, Distrito Federal e, em algumas hipóteses, 
municípios), um valor mensal por aluno matriculado no Programa. Como 
o valor era vinculado à execução do Convênio, a economia não permitia 
ao ente executor reter recursos. Ou seja, era gastar ou devolver ao Fundo.

E o Estado do Maranhão terceirizou por completo a execução do 
Programa, contratando entidade para implementar seu objeto. Com essa 
técnica, perdeu qualquer margem para remanejo dos recursos.

Como bem ressaltado  pela  acusação,  o  Estado  deveria  zelar  pela 
preservação  dos  recursos  do  FNDE.  Mas  não  se  pode  deixar  de 
reconhecer que a estrutura jurídica não dava à economia dos recursos a 
devida prioridade.

E o réu,  na época secretário de Estado, recebeu de sua assessoria 
administrativa  e  jurídica  pareceres  pela  conveniência,  oportunidade  e 
juridicidade da contratação.

Não  há  nenhum  elemento  indicando  que  tenha  pessoalmente 
influenciado a escolha. Nada aponta para relação com a contratada.

Os elementos levam a crer que o denunciado agiu de acordo com a 
crença  de  que  a  contratação  era  conveniente  e  adequada  e  de  que  a 
licitação era inexigível de acordo com os critérios jurídicos.

Essa foi a versão sustentada pelo réu em seu interrogatório e está de 
acordo com o contexto probatório produzido.
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O  mais  crível  no  contexto  é  que  a  decisão  pela  inexigibilidade 
decorreu  de  uma falha  no  dever  de  fiscalizar  os  atos  propostos  pelas 
instâncias administrativas inferiores e pela Assessoria Jurídica.

Por  isso,  não  vislumbro  elementos  suficientes  a  apontar  para  a 
vontade de causar prejuízo ao erário ou favorecer a contratada. Na pior 
das  hipóteses,  a  prova  aponta  para  agir  culposo  do  denunciado, 
irrelevante do ponto de vista penal.

Eventuais pagamentos antecipados à Fundação dizem com a fase de 
execução  da  contratação.  Não  são  suficientes  a  demonstrar  que  o 
denunciado atuou, na fase de contratação, buscando propósito ilícito.

Logo, não há prova de que o fato constitua infração penal.

Quanto  ao  contrato  com  a  Fundação  Darcy  Ribeiro  –  FUNDAR, 
narrou a denúncia que, em 18.9.2008, o denunciado, então secretário de 
Estado do Esporte e Juventude do Maranhão, dispensou licitação,  fora 
das hipóteses previstas em lei, para contratar a FUNDAR, para realizar 
ações  de  formação  inicial  e  continuada  de  educadores  na  esfera  do 
ProJovem Urbano – Contrato 24/08.

A dispensa teria sido baseada nos mesmos argumentos usados para 
contratar  outra  pessoa  jurídica  –  IMAM.  Além  disso,  não  teria  sido 
realizada a justificativa de preços, prevista no art. 26, III, da Lei 8.666/93, e 
o pagamento teria sido realizado antes da execução do serviço.

A  contratação,  com  dispensa  de  licitação,  está  devidamente 
comprovada nos autos (Apenso 2).

A assessora especial da Secretaria, Zeli Raquel da Rocha, emitiu nova 
“Comunicação Interna”, propondo a contratação direta – fl. 187.

Em 18.9.2008,  o  réu,  então  Secretário,  aprovou  a  contratação  por 
dispensa de licitação. 

A FUNDAR foi contratada, com dispensa de licitação, para realizar a 
“Formação  dos  Formadores,  Gestores  Municipais  e  Educadores  que 
atuam no PROJOVEM” - Contrato 24/2008.

No entanto, a prova é concludente no sentido de que a contratação 
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em si esteve de acordo com a lei.
A licitação foi dispensada com base no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93 – 

contratação  de  instituição  brasileira  incumbida  regimental  ou 
estatutariamente  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.

O processo administrativo atesta que a Fundação Darcy Ribeiro é 
uma  instituição  brasileira,  sem  fins  lucrativos,  estatutariamente 
incumbida do ensino e do desenvolvimento institucional – fls. 5 e ss.

Quanto  à  “inquestionável  reputação  ético-profissional”,  ficou 
demonstrado que a entidade era ligada ao ProJovem desde a estruturação 
do Programa, pelo Governo Federal, tendo atuado em várias unidades da 
federação na formação dos formadores que replicariam o conhecimento. 
Nesse  sentido,  consta  dos  autos  declaração  da  Secretaria  Nacional  da 
Juventude (Apenso 2, fl. 25):

“Declaro,  para  os  devidos  fins,  que  a  Fundação  Darcy 
Ribeiro  firmou o  Convênio  n°  00112005  -  SNJ/SGIPR,  com a 
Secretaria Nacional da Juventude para proceder à formação de 
gestores e formadores e,  em casos específicos,  de educadores 
que participam do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - 
ProJovem.

A Fundação tem respondido nacionalmente pela formação 
dos formadores de educadores que atuam no Programa e, no 
período 2005/2007, foi a instituição responsável pela formação 
inicial e continuada de educadores que iniciaram o atendimento 
aos primeiros alunos do ProJovem nas cidades de Porto Velho, 
Boa  Vista,  Fortaleza,  Natal,  Recife,  Salvador,  Belo  Horizonte, 
Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre e Campo Grande e 
pela formação inicial e continuada de todos os educadores nas 
cidades de Goiânia, Macapá, Vitória e Rio Branco.

Por conta do trabalho desenvolvido no período de agosto 
de 2005/2008, a Coordenação Nacional do ProJovem procedeu o 
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aditamento  ao  Convênio  com  a  Fundação  Darcy  Ribeiro  - 
FUNDAR para que realizasse a formação inicial dos gestores 
municipais,  formadores  e  educadores  das  29  (vinte  e  nove) 
novas  cidades  que  ingressaram  em  2006  no  ProJovem, 
localizadas nas regiões metropolitanas das capitais dos estados 
brasileiros.

Por força do aditamento ao Convênio da FUNDAR com a 
Secretaria  Nacional  da  Juventude,  e  tendo  em  vista  o 
desenvolvimento  do  ProJovem,  a  FUNDAR vem  realizando, 
neste momento, a formação dos educadores nos Municípios de 
Boa Vista, Caucaia, Cuiabá, Florianópolis, Guarulhos, Goiânia, 
Macapá, Magé, Manaus, Mogi das Cruzes, Natal, Palmas, Porto 
Velho, Rio Branco, São Gonçalo, São  João de Meriti, São Luís, 
Serra, Suzano e Vitória.”

Em  seu  interrogatório,  o  réu  confirmou  que  a  contratação  foi 
baseada na ligação da Instituição ao ProJovem. 

No que se refere à justificativa dos preços da contratação, também 
foi invocada a Resolução CD/FNDE nº 22, de 26.5.2008. Tratando-se de 
contratação direta por dispensa de licitação, baseada na “inquestionável 
reputação  ético-profissional”  da  contratada,  não  parece  inadequada  a 
prática  do  preço  que  o  FNDE  se  dispunha  a  alcançar  em  razão  do 
Convênio.

E  o  parecer  da  Assessoria  Jurídica  apontava  a  regularidade  da 
contratação.

Eventuais pagamentos antecipados à Fundação dizem com a fase de 
execução da contratação e estão fora do escopo do tipo penal em questão.

Logo, está demonstrado que o fato não constituiu infração penal.

Ante o exposto, absolvo o réu, na forma do art. 386, II, em relação à 
inexigibilidade da contratação do IMAM, e na forma do art. 386, III, em 
relação à dispensa da contratação da FUNDAR.

É o voto.
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09/08/2016 SEGUNDA TURMA

AÇÃO PENAL 683 MARANHÃO

VOTO DE REVISOR

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Revisora):

1.  Denúncia  apresentada  pelo  Ministério  Público  Federal  no 
Maranhão contra  Weverton Rocha Marques de Sousa e  Cléber  Viegas, 
imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, 
por duas vezes e em concurso material.

Narra-se  na  denúncia  que,  em  18.9.2008,  o  Réu  Weverton  Rocha 
Marques  de  Sousa,  quando ocupava  o  cargo  público  de  Secretário  de 
Estado do Esporte e Juventude do Maranhão, dispensou ilegalmente a 
licitação para contratar a Fundação Darcy Ribeiro – FUNDAR, cujo objeto 
foram  cursos  de  formação  inicial  e  continuada  de  educadores  do 
programa ProJovem Urbano.
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preço exigida pelo art. 26, parágrafo único, inc. III, da Lei n. 8.666/1993. 
No  segundo  caso,  a  inexigibilidade  da  licitação  não  se  enquadra  na 
hipótese do art.  25,  inc.  II,  da Lei  n.  8.666/1993 (É inexigível  a  licitação  
quando houver inviabilidade de competição, em especial: II - para a contratação  
de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com  
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para  
serviços de publicidade e divulgação). 

2. Em 17.3.2010 (fl. 262), o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia 
e determinou a citação dos Réus.

3. Citado,  o  Réu  Weverton  Rocha  Marques  de  Sousa  apresentou 
defesa (fls. 295-317) e, em 10.1.2012, o juízo de primeiro grau declinou da 
competência para este Supremo Tribunal, por ser um dos Réus Deputado 
Federal (fl. 335).

4. Em  7.10.2013,  o  Ministro  Relator  desmembrou  o  processo, 
permanecendo neste Supremo Tribunal apenas o Réu com prerrogativa 
de foro (fls. 421-422).

5. Instruído  o  processo  com  oitivas  de  testemunhas,  juntada  de 
documentos e interrogatório do Réu, o Procurador-Geral da República, 
em  alegações  finais,  manifestou-se  pela  condenação  do  Acusado,  por 
entender provadas a autoria e a materialidade do delito do art. 89 da Lei 
n. 8.666/1993 por duas vezes (fls. 1.224-1.255). 

6. A defesa  do  Réu  apresentou  alegações  finais  (fls.  1.257-1.268), 
arguindo  preliminares  de  cerceamento  de  defesa,  por  não  terem  sido 
apreciadas  as  teses  constantes  na  resposta  à  acusação,  e  inépcia  da 
denúncia, que não conteria descrição do dolo específico nem apontaria 
prejuízo ao erário. No mérito, afirma a atipicidade da conduta, porque os 
casos  de  dispensa  e  inexigibilidade  de  licitações  se  enquadrariam nas 
hipóteses legais.
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7. À fl. 1.275, os autos vieram-me conclusos para revisão.

8.  Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa por não terem 
sido apreciadas as teses constantes na resposta à acusação.

A denúncia  foi  validamente  recebida  em  17.3.2010  (fl.  262)  e  a 
modificação de competência para este Supremo Tribunal ocorreu em 2012 
(fl. 335).

Com fundamento no princípio do tempus regit actum, são válidos os 
atos processuais praticados ao tempo em que o juízo de primeiro grau era 
competente,  entre  os  quais  o  recebimento  da  denúncia,  pelo  que  o 
presente feito deverá prosseguir a partir da fase processual  em que se 
encontrava, aplicando-se o disposto no art. 7º da Lei n. 8.038/1990: 

“Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora  
para  o  interrogatório,  mandando  citar  o  acusado  ou  querelado  e  
intimar o órgão do Ministério Público, bem como o querelante ou o  
assistente, se for o caso”.

Apesar de o Supremo Tribunal Federal já ter reconhecido que, em 
caso de declínio de competência e omissão do juízo de primeiro grau na 
análise  das  teses  defensivas,  deve-se  aplicar  o  disposto  no art.  397 do 
Código de Processo Penal (AP n.  630-AgR, Relator o Ministro Ricardo 
Lewandowski, julgado em 15.12.2011), as matérias deduzidas na resposta 
à  acusação  (ausência  de  justa  causa  e  atipicidade  da  conduta)  estão 
relacionadas diretamente com o mérito e foram reiteradas nas alegações 
finais,  pelo  que  a  apreciação  na  fase  em que  o  feito  se  encontra  não 
acarreta  prejuízo  à  defesa  ou  nulidade  processual,  aplicando-se  o 
princípio do  pas de nullité sans grief. Confiram-se, por exemplo, o HC n. 
134.217, de minha relatoria, DJe 10.6.2016, o HC n. 130.393-AgR, Relator o 
Ministro  Celso  de  Mello,  DJe  22.9.2015,  e  o  HC n.  126.254,  Relator  o 
Ministro Dias Toffoli, DJe 8.4.2015. 
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9. Improcede o argumento defensivo de inépcia da denúncia por não 
terem sido descritos o dolo específico e apontado o prejuízo ao erário 
exigíveis pelo disposto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993. 

A análise da peça inicial refuta o argumento da defesa. A denúncia 
individualiza a conduta imputada ao Réu e relata a ação alegadamente 
empreendida por ele: 

“Ocorre que, objetivando satisfazer os objetivos fixados naquele  
programa  de  inclusão  social,  a  Secretaria  Estadual  de  Esporte  e  
Juventude, dirigida à época pelo denunciado WEVERTON ROCHA, 
contratou, em desacordo com as hipóteses legais, por meio de dispensa  
e inexigibilidade de licitação, a FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO —  
FUNDAR,  para  realizar  a  formação  inicial  e  continuada  dos  
coordenadores e professores, e o INSTITUTO MARANHENSE DE  
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IMAM, para operacionalizar as  
ações executivas do Projovem. (Relatório da Auditoria às fls. 08/39)

(…) 
Nada  obstante  a  justificativa  estatal,  as  investigações  

comprovaram que o ato de dispensa foi praticado em desacordo com a  
Lei  de  Licitações,  e  direcionado  para  a  contração  irregular  da  
FUNDAR. 

Nessa esteira, impende destacar, primeiramente, que o parecer  
jurídico  elaborado  pelo  denunciado  CLEBER  VIEGAS, então  
ocupante  do  cargo  de  Chefe  da  Assessoria  Jurídica  da  SESPJUV,  
revelou-se  imprestável  tanto  para  subsidiar  o  ato  de  dispensa  da  
licitação, quanto para justificar a contratação direta da FUNDAR. 

Essa imprestabilidade exsurge inconteste no fato de o conteúdo  
jurídico  do  parecer  referir-se  exclusivamente  à  possibilidade  de  
contratação  direta  da  outra  entidade  —  IMAM,  escolhida  para  a  
execução das ações de educação e formação profissional do Projovem  
— com base na inviabilidade de realização do procedimento licitatório  
(apenso II, págs. 174/185).

Com  efeito,  a  análise  superficial  daquele  documento  indica  
tratar-se de uma mera sobreposição de peças jurídicas, que resultou na  
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utilização  integral  dos  argumentos  que  levaram  à  contratação  do  
IMAM, inclusive no que toca às referências nominais ao instituto.

Obviamente que a fundamentação lançada naquele parecer, face  
a  manifesta  dessemelhança  entre  as  situações,  não  é  extensível  ao  
vínculo contratual celebrado com a FUNDAR, originado da suposta  
dispensabilidade do procedimento licitatório. 

Disso se pode inferir que o aludido parecer foi montado com o  
nítido  propósito  de  conferir  um  aspecto  de  legalidade,  de  viés  
meramente formal, ao processo de dispensa de licitação, possibilitando,  
assim, a contratação direta da FUNDAR.

(…)
As  provas  constantes  do  caderno  policial  sinalizam  que  o  

procedimento  licitatório  foi  dolosamente  dispensado  pelo  primeiro  
denunciado, com base em parecer da lavra do segundo acusado, tudo  
realizado com o nítido intuito de possibilitar a celebração de vínculo  
contratual direto com a FUNDAR.

(…)
Sob a justificativa de se tratar de uma das hipóteses previstas no  

artigo 25 da Lei 8.666/1993, o  denunciado WEVERTON ROCHA, 
valendo-se da condição de Secretário Estadual do Esporte e Juventude,  
considerou  inviável  a  realização  de  procedimento  licitatório  e  
determinou a contratação direta do IMAM. 

A situação de inexigibilidade foi justificada através de parecer da  
lavra do denunciado CLEBER VIEGAS - à época Chefe da Assessoria  
Jurídica da SESPJUV' —, do qual inclusive consta que a contratação  
direta seria necessária, como decorrência da singularidade do serviço a  
ser fornecido pelo IMAM. 

(…)
Cumpre  acrescentar,  por  fim,  que  embora  o  denunciado  

WEVERTON ROCHA tenha informado em seu depoimento à Polícia  
Civil que ambos os processos objeto da presente ação passaram pela  
Comissão de Licitação da SESPJU, tal declaração é refutada por todos  
os seus membros em seus depoimentos.

(…)
As provas constantes nos autos evidenciam que WEVERTON  

ROCHA  MARQUES  DE  SOUSA,  na  condição  de  Secretário  
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Estadual  do  Esporte  e  Juventude,  com a  participação  de  CLEBER  
VIEGAS,  à  época  Chefe  da  Assessoria  Jurídica  da  SESPJUV,  
dispensou  sem  observância  das  normas  legais,  a  realização  de  
procedimento  licitatório  e  determinou  a  contratação  direta  da  
Fundação  Darcy  Ribeiro  -  FUNDAR,  bem  como  considerou  
irregularmente inviável a realização de licitação para a contratação do  
Instituto Maranhense de Administração Municipal – IMAM” (fls. 1-
b/1-i).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de 
não ser inepta a denúncia na qual satisfatoriamente expostas as condições 
de  tempo,  lugar  e  modo de  execução  dos  fatos  delituosos  imputados. 
Assim, por exemplo:

“HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  
CRIMES  FINANCEIROS.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  
INOCORRÊNCIA.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.  
IMPOSSIBILIDADE.  1.  A denúncia  que  expõe,  satisfatoriamente,  
condições de tempo, lugar e modo de execução dos fatos delituosos não  
é inepta. A descrição fática constante da denúncia possibilita o pleno  
exercício do direito de defesa”  (HC n. 89.908/PR, Segunda Turma, 
Relator o Ministro Eros Grau, DJe 12.2.2010).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  
INSTRUMENTO.  PENAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES,  
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONTRIBUIÇÃO PARA O  
TRÁFICO.  AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO  
GERAL.  ARTIGO  543-A,  §  2º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  
CIVIL  C.C.  ART.  327,  §  1º,  DO  RISTF.  1.  (…)  3.  Inépcia  da  
denúncia. Nulidade. Não é inepta a denúncia que preenche todos os  
requisitos  essenciais  relacionados  no art.  41 do Código de  Processo  
Penal,  eis  que,  sucintamente  como  se  requer,  contém  a  exposição  
circunstanciada  dos  fatos  e  a  identificação  e  qualificação  da  
denunciada,  permitindo-lhe  o  exercício  da  mais  ampla  defesa,  que  
efetivamente  ocorreu.  Preliminar  que  se  rejeita.  (...).  4.  Agravo  
Regimental desprovido”  (AI n. 820.480-AgR/RJ, Primeira Turma, 
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Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2012).

Na espécie  em exame,  não  se  há  cogitar  de  inépcia  da  denúncia 
porque a inicial registra, de maneira clara, objetiva e individualizada, as 
ações  imputadas  ao  Denunciado,  garantindo-se  o  exercício  da  ampla 
defesa.  A descrição  do  dolo  específico  e  o  prejuízo  ao  erário  não  são 
elementos normativos do tipo, mas resultam de construção doutrinária e 
jurisprudencial, referindo-se ao mérito, pelo que rejeito a preliminar.

10. No mérito e quanto à acusação da prática dos crimes de dispensa 
e  inexigência  de  licitação  fora  das  hipóteses  legais  (art.  89  da  Lei  n. 
8.666/1993), tem-se na norma incriminadora: 

“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”.

Ao interpretar  esse  dispositivo legal,  o  Supremo Tribunal  Federal 
assentou que, para a caracterização de conduta penal relevante, além dos 
elementos constantes no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, deve-se demonstrar a 
ocorrência de prejuízo ao erário e o dolo específico do agente em causar o 
dano.

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  o dolo específico 
do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, consistente na intenção de causar 
dano ao erário, tem sido considerado indispensável à caracterização do 
delito.  Esse  o  entendimento  fixado  pelo  Plenário  no  Inq  n.  3.077/AL, 
Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.9.2012:

“Penal  e  Processual  Penal.  Inquérito.  Parlamentar  federal.  
Denúncia oferecida.  Artigo 89,  caput  e parágrafo único,  da Lei nº  
8.666/93.  Artigo  41  do  CPP.  Não  conformidade  entre  os  fatos  
descritos na exordial acusatória e o tipo previsto no art. 89 da Lei nº  

7 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445346.

Supremo Tribunal Federal

AP 683 / MA 

Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2012).

Na espécie  em exame,  não  se  há  cogitar  de  inépcia  da  denúncia 
porque a inicial registra, de maneira clara, objetiva e individualizada, as 
ações  imputadas  ao  Denunciado,  garantindo-se  o  exercício  da  ampla 
defesa.  A descrição  do  dolo  específico  e  o  prejuízo  ao  erário  não  são 
elementos normativos do tipo, mas resultam de construção doutrinária e 
jurisprudencial, referindo-se ao mérito, pelo que rejeito a preliminar.

10. No mérito e quanto à acusação da prática dos crimes de dispensa 
e  inexigência  de  licitação  fora  das  hipóteses  legais  (art.  89  da  Lei  n. 
8.666/1993), tem-se na norma incriminadora: 

“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”.

Ao interpretar  esse  dispositivo legal,  o  Supremo Tribunal  Federal 
assentou que, para a caracterização de conduta penal relevante, além dos 
elementos constantes no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, deve-se demonstrar a 
ocorrência de prejuízo ao erário e o dolo específico do agente em causar o 
dano.

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  o dolo específico 
do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, consistente na intenção de causar 
dano ao erário, tem sido considerado indispensável à caracterização do 
delito.  Esse  o  entendimento  fixado  pelo  Plenário  no  Inq  n.  3.077/AL, 
Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.9.2012:

“Penal  e  Processual  Penal.  Inquérito.  Parlamentar  federal.  
Denúncia oferecida.  Artigo 89,  caput  e parágrafo único,  da Lei nº  
8.666/93.  Artigo  41  do  CPP.  Não  conformidade  entre  os  fatos  
descritos na exordial acusatória e o tipo previsto no art. 89 da Lei nº  

7 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445346.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 21 de 29



Voto do(a) Revisor(a)

AP 683 / MA 

8.666/93. Ausência de justa causa. Rejeição da denúncia. 1. A questão  
submetida  ao  presente  julgamento  diz  respeito  à  existência  de  
substrato probatório mínimo que autorize a deflagração da ação penal  
contra os denunciados, levando em consideração o preenchimento dos  
requisitos  do  art.  41  do  Código  de  Processo  Penal,  não  incidindo  
qualquer uma das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal. 2. As  
imputações feitas aos dois primeiros denunciados na denúncia, foram  
de,  na  condição  de  prefeita  municipal  e  de  procurador  geral  do  
município,  haverem  declarado  e  homologado  indevidamente  a  
inexigibilidade  de  procedimento  licitatório  para  contratação  de  
serviços  de  consultoria  em  favor  da  Prefeitura  Municipal  de  
Arapiraca/AL.  3.  O que a  norma extraída  do texto legal  exige  é  a  
notória especialização, associada ao elemento subjetivo confiança. Há,  
no caso concreto, requisitos suficientes para o seu enquadramento em  
situação  na  qual  não  incide  o  dever  de  licitar,  ou  seja,  de  
inexigibilidade  de  licitação:  os  profissionais  contratados  possuíam  
notória especialização, comprovada nos autos, além de desfrutarem da  
confiança da Administração. Ilegalidade inexistente. Fato atípico.  4.  
Não  restou,  igualmente,  demonstrada  a  vontade  livre  e  
conscientemente dirigida, por parte dos réus, a superar a necessidade  
de realização da licitação. Pressupõe o tipo, além do necessário dolo  
simples (vontade consciente e livre de contratar independentemente da  
realização de prévio procedimento licitatório), a intenção de produzir  
um prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da  
licitação. 5. Ausentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo  
Penal, não há justa causa para a deflagração da ação penal em relação  
ao crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93. 6. Acusação, ademais,  
improcedente (Lei nº 8.038/90, art. 6º, caput)”.

No  Inquérito  n.  2.616/SP,  Relator  o  Ministro  Dias  Toffoli,  DJe 
19.8.2014, reiterou-se esse entendimento:

“Ação  Penal.  Ex-prefeito  municipal.  Atual  deputado  federal.  
Dispensa irregular de licitação (art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93).  
Dolo. Ausência. Atipicidade. Ação penal improcedente. 1. A questão  
submetida  ao  presente  julgamento  diz  respeito  à  existência  de  

8 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445346.

Supremo Tribunal Federal

AP 683 / MA 

8.666/93. Ausência de justa causa. Rejeição da denúncia. 1. A questão  
submetida  ao  presente  julgamento  diz  respeito  à  existência  de  
substrato probatório mínimo que autorize a deflagração da ação penal  
contra os denunciados, levando em consideração o preenchimento dos  
requisitos  do  art.  41  do  Código  de  Processo  Penal,  não  incidindo  
qualquer uma das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal. 2. As  
imputações feitas aos dois primeiros denunciados na denúncia, foram  
de,  na  condição  de  prefeita  municipal  e  de  procurador  geral  do  
município,  haverem  declarado  e  homologado  indevidamente  a  
inexigibilidade  de  procedimento  licitatório  para  contratação  de  
serviços  de  consultoria  em  favor  da  Prefeitura  Municipal  de  
Arapiraca/AL.  3.  O que a  norma extraída  do texto legal  exige  é  a  
notória especialização, associada ao elemento subjetivo confiança. Há,  
no caso concreto, requisitos suficientes para o seu enquadramento em  
situação  na  qual  não  incide  o  dever  de  licitar,  ou  seja,  de  
inexigibilidade  de  licitação:  os  profissionais  contratados  possuíam  
notória especialização, comprovada nos autos, além de desfrutarem da  
confiança da Administração. Ilegalidade inexistente. Fato atípico.  4.  
Não  restou,  igualmente,  demonstrada  a  vontade  livre  e  
conscientemente dirigida, por parte dos réus, a superar a necessidade  
de realização da licitação. Pressupõe o tipo, além do necessário dolo  
simples (vontade consciente e livre de contratar independentemente da  
realização de prévio procedimento licitatório), a intenção de produzir  
um prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da  
licitação. 5. Ausentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo  
Penal, não há justa causa para a deflagração da ação penal em relação  
ao crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93. 6. Acusação, ademais,  
improcedente (Lei nº 8.038/90, art. 6º, caput)”.

No  Inquérito  n.  2.616/SP,  Relator  o  Ministro  Dias  Toffoli,  DJe 
19.8.2014, reiterou-se esse entendimento:

“Ação  Penal.  Ex-prefeito  municipal.  Atual  deputado  federal.  
Dispensa irregular de licitação (art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93).  
Dolo. Ausência. Atipicidade. Ação penal improcedente. 1. A questão  
submetida  ao  presente  julgamento  diz  respeito  à  existência  de  

8 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12445346.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 22 de 29



Voto do(a) Revisor(a)

AP 683 / MA 

substrato probatório mínimo que autorize a deflagração da ação penal  
contra os denunciados, levando-se em consideração o preenchimento  
dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não incidindo  
qualquer uma das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal. 2. As  
imputações  feitas  na  denúncia  aos  ora  denunciados  foram  de,  na  
condição de prefeito municipal e de secretária de economia e finanças  
do município,  haverem acolhido  indevidamente  a  inexigibilidade  de  
procedimento licitatório para a contratação de serviços em favor da  
Prefeitura Municipal de Santos/SP. 3. Não se verifica a existência de  
indícios  de  vontade  livre  e  conscientemente  dirigida  por  parte  dos  
denunciados  de  superarem a necessidade  de  realização  da  licitação.  
Pressupõe o tipo, além do necessário dolo simples (vontade consciente  
e  livre  de  contratar  independentemente  da  realização  de  prévio  
procedimento  licitatório),  a  intenção  de  produzir  um  prejuízo  aos  
cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação.  4.  A  
incidência da norma que se extrai do art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93  
depende da presença de um claro elemento subjetivo do agente político:  
a vontade livre e consciente (dolo) de lesar o Erário, pois é assim que  
se  garante  a  necessária  distinção  entre  atos  próprios  do  cotidiano  
político-administrativo e atos que revelam o cometimento de ilícitos  
penais. A ausência de indícios da presença do dolo específico do delito,  
com  o  reconhecimento  de  atipicidade  da  conduta  dos  agentes  
denunciados,  já  foi  reconhecida  pela  Suprema  Corte  (Inq.  nº  
2.646/RN, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de  
7/5/10). 5. Denúncia rejeitada. Ação penal julgada improcedente”.

11. Na espécie em exame, imputa-se ao Réu a prática, em 18.9.2008, 
de duas condutas delituosas: a primeira consistente na dispensa ilegal de 
licitação quanto à contratação da Fundação Darcy Ribeiro – FUNDAR, 
cujo objeto foram cursos de formação inicial e continuada de educadores 
do programa ProJovem Urbano; a segunda refere-se à inexigibilidade de 
licitação  fora  das  hipóteses  previstas  em lei  para  contratar  o  Instituto 
Maranhense  de  Administração  Municipal  –  IMAM,  cujo  objeto  foi  a 
realização  de  cursos  de  formação  escolar,  qualificação  profissional  e 
desenvolvimento de ações comunitárias no programa  ProJovem.
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12. Quanto  à  dispensa  de  licitação  na  contratação  da  Fundação 
Darcy Ribeiro – FUNDAR, diferente do alegado pelo Ministério Público 
Federal,  os  elementos  de  prova  constantes  dos  autos  indicam  a 
regularidade  do  procedimento  adotado  pelo  Réu  quando  ocupava  o 
cargo de Secretário de Estado do Esporte e Juventude do Maranhão. 

A dispensa da licitação encontrou amparo no art. 24, inc. XIII, da Lei 
n. 8.666/1993:

“Art. 24. É dispensável a licitação:
(…)
XIII  -  na  contratação  de  instituição  brasileira  incumbida  

regimental  ou  estatutariamente  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”.

Como consta do estatuto de fls. 5-14 do apenso 2, a Fundação Darcy 
Ribeiro  é  pessoa  jurídica,  sem  fins  lucrativos,  destinada  ao  ensino 
institucional,  reconhecida  pela  Secretaria  Nacional  da  Juventude, 
vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, como detentora 
de  inquestionável  reputação  ético-profissional  e  incumbida 
nacionalmente  pela  formação  de  gestores  do  Programa  Nacional  de 
Inclusão de Jovens – ProJovem.

A documentação  de  fl.  25  do apenso  2,  emitida  em 7.1.2008 pela 
Secretaria-Geral  da Presidência  da  República,  comprova a  qualificação 
técnica da Fundação Darcy Ribeiro:

“Declaro, para os devidos fins, que a Fundação Darcy Ribeiro  
firmou  o  Convênio  n°  00112005  -  SNJ/SGIPR,  com  a  Secretaria  
Nacional  da  Juventude  para  proceder  à  formação  de  gestores  e  
formadores e, em casos específicos, de educadores que participam do  
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem. 

A Fundação tem respondido nacionalmente pela formação dos  
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formadores  de  educadores  que  atuam  no  Programa  e,  no  período  
2005/2007,  foi  a  instituição  responsável  pela  formação  inicial  e  
continuada de educadores que iniciaram o atendimento aos primeiros  
alunos do ProJovem nas cidades de Porto Velho, Boa Vista, Fortaleza,  
Natal, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis,  
Porto Alegre e Campo Grande e pela formação inicial e continuada de  
todos os educadores nas cidades de Goiânia,  Macapá,  Vitória e  Rio  
Branco. 

Por  conta  do  trabalho  desenvolvido  no  período  de  agosto  de  
2005/2008,  a  Coordenação  Nacional  do  ProJovem  procedeu  o  
aditamento ao Convênio com a Fundação Darcy Ribeiro - FUNDAR  
para  que  realizasse  a  formação  inicial  dos  gestores  municipais,  
formadores  e  educadores  das  29  (vinte  e  nove)  novas  cidades  que  
ingressaram  em  2006  no  ProJovem,  localizadas  nas  regiões  
metropolitanas das capitais dos estados brasileiros. 

Por  força  do  aditamento  ao  Convênio  da  FUNDAR  com  a  
Secretaria Nacional da Juventude, e tendo em vista o desenvolvimento  
do ProJovem, a FUNDAR vem realizando, neste momento, a formação  
dos  educadores  nos  Municípios  de  Boa  Vista,  Caucaia,  Cuiabá,  
Florianópolis,  Guarulhos,  Goiânia,  Macapá,  Magé,  Manaus,  Mogi  
das Cruzes, Natal, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, São Gonçalo, São  
João de Meriti, São Luís, Serra, Suzano e Vitória”.

Os  termos  da  documentação  demonstram  que,  além  do 
reconhecimento  ético-profissional  da  fundação  Darcy  Ribeiro,  a 
contratação para desenvolver o programa ProJoven era estabelecida ou 
no  mínimo  incentivada  pela  gestora  nacional  do  sistema,  a  Secretaria 
Nacional da Juventude, configurando ato administrativo quase vinculado 
do agente contratante.

A alegação do Ministério Público Federal de que o procedimento de 
dispensa de licitação não ter sido instruído com a justificativa de preço 
exigida pelo art. 26, parágrafo único, inc. III, da Lei n. 8.666/1993 deve ser 
recebida com reserva, pelas particularidades do caso.
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Apesar da ausência da justificativa de preço, o repasse financeiro à 
Fundação Darcy Ribeiro era previamente regulamentado pela Resolução 
FNDE n.  22/2008,  pela  qual  se  “estabelece[m] os  critérios  e  as  normas de  
transferência automática de recursos financeiros a Estados, ao Distrito Federal e  
a Municípios para o desenvolvimento de inclusão de Jovens – ProJovem Urbano” 
(fl. 37 do apenso 2), ressaltando que, no art. 9º, se estabeleciam os valores 
do repasse por pessoa matriculada nos cursos:

“Art.  9º  A  título  de  transferência  automática  para  o  
financiamento das ações estipuladas nos parágrafos 3º e 5º do Art. 2º ,  
serão repassados diretamente ao EEx, valores per capita de:

I - R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) mensais por aluno  
matriculado e frequente no âmbito do ProJovem Urbano, considerando  
um total de 18 (dezoito) meses de duração do curso previsto para o  
Programa, no caso do Distrito Federal e dos municípios listados no  
Anexo I desta Resolução; e

II  -  R$  170,00  (cento  e  setenta  reais)  mensais  por  aluno  
matriculado e frequente no âmbito do ProJovem Urbano, considerando  
um total de 18 (dezoito) meses de duração do curso previsto para o  
Programa, no caso dos Estados, em razão de sua responsabilidade pela  
distribuição  dos  materiais  didático-pedagógicos  aos  municípios,  
prevista na alínea "g" do parágrafo 3º , Art. 2º desta Resolução” (fl. 
45 do apenso 2).

A  assessoria  jurídica  do  Maranhão  emitiu  parecer  favorável  à 
contratação da Fundação Darcy Ribeiro, assim ementado:

“LICITAÇÃO.  DISPENSABILIDADE.  ENTIDADE  SEM  
FINS  LUCRATIVOS  COM  INQUESTIONÁVEL  REPUTAÇÃO  
ÉTICO-PROFISSIONAL.  INSTITUIÇÃO  BRASILEIRA 
INCUMBIDA  REGIMENTAL  OU  ESTATUTARIAMENTE  DA 
PESQUISA,  DO  ENSINO  OU  DO  DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL.  COMPROVADA  POR  ATESTADO  DE  
CAPACIDADE TÉCNICA.

PARECER FAVORÁVEL” (fl. 174, do apenso 2).
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Além  de  a  prova  dos  autos  evidenciar  a  regularidade  do 
procedimento de dispensa de licitação na contratação da Fundação Darcy 
Ribeiro,  inexiste  prova  mínima de  dolo  específico  do  Denunciado  em 
causar  prejuízo  ao  Estado  ou  favorecer  a  contratação  daquela  pessoa 
jurídica,  impondo-se a  absolvição com fundamento no contido  no art. 
386,  inc.  III,  do  Código  de  Processo  Penal,  por  não  constituir  o  fato 
infração penal.

13. Quanto  à  imputação  da  inexigibilidade  de  licitação  fora  das 
hipóteses  legais  na  contratação  do  Instituto  Maranhense  de 
Administração Municipal – IMAM, a prova dos autos é insuficiente para 
ensejar  condenação  criminal,  pela  ausência  de  comprovação  do  dolo 
específico de causar dano ao erário.

Há, nos autos, parecer favorável da assessoria jurídica do Maranhão 
recomendando a contratação do Instituto Maranhense de Administração 
Municipal, por considerar inexigível o procedimento licitatório:

“LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. ENTIDADE SEM FINS  
LUCRATIVOS COM METODOLOGIA EXCLUSIVA E NOTÓRIA 
ESPECIALIDADE  COMPROVADA  POR  ATESTADO  DE  
CAPACIDADE TÉCNICA” (fl. 198 do apenso 1).

Além da manifestação  do  órgão  jurídico,  a  assessoria  especial  da 
Secretaria  de  Estado  do  Esporte  e  Juventude  do  Maranhão  também 
recomendou  “a  contratação  direta  por  inexibilidade  de  licitação  de  entidade  
para execução das ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens  - Projovem  
Urbano ao qual aderiu o Governo do Estado do Maranhão, em 13/05/2008” (fl. 
212 do apenso 1).

Após  as  manifestações  dos  órgãos  jurídicos  e  administrativos  do 
Maranhão, foi ratificada a inexigibilidade de licitação pelo Réu Weverton 
Rocha Marques de Sousa (fl. 213 do apenso 1).
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Apesar de os elementos de prova evidenciarem que o caso não era 
de inexigibilidade de licitação, tanto que em 18.5.2010 houve distrato do 
contrato  celebrado  (fl.  1.079),  tendo  sido  posteriormente  contratada  a 
Fundação  Gomes de  Souza para  a  execução  das  etapas  seguintes  (fls. 
1.088-1.101), a comprovar a possibilidade de concorrência e que o serviço 
contratado não era de notória especialização, inexiste demonstração de o 
Acusado ter influenciado a escolha daquele Instituto ou com isso ter-se 
beneficiado direta ou indiretamente.

A prova produzida indica ter o Acusado agido com a convicção de a 
contratação  do  Instituto  Maranhense  de  Administração  Municipal  – 
IMAM ser administrativamente oportuna e conveniente, atendendo-se o 
direito vigente.

O prejuízo causado ao erário, demonstrado pela diferença expressiva 
entre o contrato celebrado com o Instituto Maranhense de Administração 
Municipal e o contrato firmado com a Fundação Gomes de Souza, está 
relacionado, ao que tudo indica, à falha do dever de fiscalizar os atos das 
instâncias inferiores, configurando agir culposo do Acusado, irrelevante 
para caracterizar do delito em apuração. 

14. Ausente a comprovação de um dos elementos configuradores da 
figura descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, impõe-se a absolvição nos 
termos art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, por não haver prova 
da existência do fato.

15. Pelo exposto, encaminho a votação no sentido de absolver o Réu 
Weverton Rocha Marques de Sousa, com fundamento no art. 386, incs. II 
e III, do Código de Processo Penal. 
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AP 683 / MA 
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SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 683
PROCED. : MARANHÃO
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
REVISORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA
ADV.(A/S) : FABIANO RODRIGUES JÚNIOR (12233/DF)
ADV.(A/S) : WILLER TOMAZ DE SOUZA (22715/CE, 32023/DF, 22134/ES)

Decisão:  A  Turma,  por  votação  unânime,  rejeitou  as 
preliminares de cerceamento de defesa e de inépcia da denúncia, e, 
no mérito, julgou improcedente o pedido, com a absolvição do réu, 
na  forma  do  art.  386,  II,  em  relação  à  inexigibilidade  da 
contratação do IMAM, e na forma do art. 386, III, em relação à 
dispensa da contratação da FUNDAR, nos termos do voto do Relator. 
Falou o Dr. Ademar Borges pelo réu. Presidência do Senhor Ministro 
Gilmar Mendes. 2ª Turma, 9.8.2016.

Presidência  do  Senhor  Ministro  Gilmar  Mendes.  Presentes  à 
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli e Teori Zavascki. 

Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira.

Ravena Siqueira
Secretária
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