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2004 .{ã partir de 15seg), atuando como farmacêutica responsável pela
unidadêi de distribuição de Comia (Omin30segl; e que Ricardo era
respor:sável pelo galpão (0mín40seg) e Renamo, dono da empresa
(Omin$QÉeg). Informou que o procedimento realizado no depósito (da
emprcisã Home Cale) era feito através de pedidos, retirados nas unidades

de saúde pelo motorista da HI)me Care e entregues no depósito,

posteqarmente ela (declarante) faz:ia a triagem, e ó funcionário do depósito

pracedll a separação do medicamento, (Imin54seg), registrando a baixa
do eseoãue. Esclareceu que inicialmente esse procedimento de registro de
baixa lerá realizado de forma manual e posteriormente foi implantado um

sistema de leitura de código de barras (2min49seg). Inquirida. afirmou que
não tjn:ha acesso nenhum ao contrato (3min30beg). Afirmou:que não

chegoyl.ã trabalhar no galpão da lprefeitura (6miEi03seg); e que era um

éé)ftwdilÍ que ajudava na contageml do estoque e cónsequentemehte fazia a

gente:l:citar desperdício (6min38feg). Alegou não saber informar se o
sísterHa.lera 100c% confiável (7mínÍ9seg). Afirmou que o motorista passava
nas unidades e retirava a pasta dê pedidos, e. nê filial os medicamentos

eram separados e era feita a baixa, armazenamento e um outro funcionário

entredáta nas unidades, o fraciobamento do medicamento er4 feito no

posto (8min55seg), as condições de trabalho eram bem parecidas com as

apresentadas nas fotos de fl.1925, (12min01seg). Em resposta a
questionamentos, aduziu que não tinha conhecimento das condições de
Cona antes de trabalhar lá (12mín38seg); e que algumas vezes chegou a ir
nos postos retirar pedidos junto com o motorista (12min56seg). Respondeu
que medicamentos saíam na validade (17min02seg) e que eram

medicamentos fornecidos pela FURP até hoje (17min30seg); medicamentos
estes feitos por farmacêuticos nos padrões de qualidade (17min50seg).
Afirmou que não notou aumento de: consumo(18min05seg). Afirmou que no
local onde ela trabalhava só tinha funcionários contratados pela Home Care

(13min30seg); e que nas farmacinhas dos postos de saúde tinham
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funcionários da Prefeitura (18min46seg), não sabendo informar quantos
funcionários tinha nas unidades(19mín05seg).

As declarações da testemunha gane Valéria de Menezes Reis

(cujo depoimento encontra-se registrado no 2o arquivo da mídia digital de
fl. 2021) em nada contribuíram para o deslinde da ação penal.

A testemunha Tanta de Castra (cujas declarações foram
colhidas e gravadas no 3o arquivo da média eletrânica de fl. 2021, afirmou
que trabalhou na Home Core de 2001 até o fechamento da empresa (a
partir de -22seg). Informou que exerceu diversos cargos, tais' como;
secretária, leítora de diário oficial, atuando ainda na verificação de :registro
de medicamento (53seg). Em resposta a questionamentos, àfjEmoy

conhecer Eneíde (01min20sea); e aue esta fazia díaitacão de orooostas

Olmin28sea) e aoenas cumoria ordens l(Olmin37seg). Esçlareçeu=;aue Dg
início, as ordens emanavam diretamente do Sr. Renato e deoois doi:Diretor

Comercial (do Qual não se lembra o nome-lmin45seg).Relatou :que a
empresa comprava medicamentos com registro e cumpria várias normas
para garantir a qualidade na entrega dos produtos(02mín40seg).

Alexsandro Galdino Soares (4' arquivo da mídia digital de
f1. 2021), afirmou que trabalhou na Hoje Care desde setembro 2001 (a
partir de 22seg) até 2008, quando a empresa fechou (00mín:3Óseg).

Relatou que exerceu diversos cargos, atuando como auxiliar de cadastro e
também como supervisor de documentação (00min38seg). Afirma que

conhecia rudes, Eneide e Renato (00min50seg), e que Eneide..eÉerçla..a

função de analista de licitação (00mín56seg), esclarecendo que Enêldenãe
Ei!!hZ poder de mando, sendo este aoénas dos diretores (OlmidiOseg):.
Afirma ter visto o Sr. EUdes poucas vezes na empresa (01mín38seg), não
sabendo informar o papel deste na sociedade (Olmin44seg). InÜtlírido,

afirmou que o Sr. Mauricio era motorista do diretor Renato (02minllseg); e
aue o Mauricio não tinha poder de decisão na emoresa (02min19seç]).. A
respeito do Sr. Marcos Paioli(04min06seg),a afirmou que este era contador
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(04mih21)seg); e que até hoje ele é e trabalha como: contador

(04mih30seg). Afirmou que á época os diretores l(da Home Care) eram:

Renatb,lqDiogenes e Roberto Amaram(04min57seg).
A testemunha Manuela, cujo d.époímento encontra-se

registçado no (I' arquivo da média digital de f1. 2028), afirmou que

trabalho:u no Tribunal de Contas dq União (a partir:de 2min15seg). Afirmou
que ã t:ompetência para audítarl é concorrentes sendo que ::o TCU é
compqçgnte para auditar quando é recurso publico federal como controle
exterrTo=je tem o Gran SUS com cohtfóle interno (4min55seg). Afirmou que

o TCU pode auditar pessoalmente e pode determinar que oiDenaSUS
(õrgãà Central do Sistema Nacionall de Auditoria do SUS) audite, de acordo

com q coso concreto (5min58seg).l Afirmou que é tnecessárío se analisar o
que a:determinação dizia no caso concreto (6min57seg). Após a leitura de

docurübFto de determinação, qfírpou existir l uma diferença entre
deterrhiàação e recomendação, esclarecendo que, no caso concreto, 9s
autoslfÕram transferidos para al DênaSUS (Órgão Central dd Sistema
Nacional de Auditoria do SUS). a iam de que fosse quantificado o débito
dêsses contratos; o aue não tem cada a ver comi a fraude. ver;ificada no
TCU; à ltransferência em questão fóí só para verificar o valor (oa.acima de
mercado). não se transferindo a verificação das Questões atinentes à
licitação (a partir de 8min28sea).

As testemunhas: Epidemes rosé de cousa (cf. declarações
gravadas no 2' arquivo-média de fl. 2028), Auclda Rosada de Oliveira e
Josenildo Rodrigues (depoimentos registrados nos 3', 4' e 5' arquivos da
média de fl. 2028), servidores dó DenaSUS (Órgão Central do Sistema
Nacional de Auditoria do SUS), à época, outrossim, ouvidos em juízo,
esclareceram questões atinentes ao termo de ajuste de conduta, nada
sabendo informar especificamente sobre os fatos imputados na denúncia.

A testemunha Cristiano Donizetti Ribeiro, cujo depoimento
encontra-se registrado no primeiro arquivo da mídia digital de fl. 2034,
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afirmou que trabalhou no Home Core (a partir de 45seg do primeiro arquivo
da mídía de fl.2034) informou que trabalhou de dezembro de 2003 a
dezembro de 2008 (00min51seg. Afirmou que o proprietário (da Home
Care) é o Sr. Renato Pereíra Junior(2minllseg), não sabendo informar se o
Sr. Renato Delgado é dono de alguma empresa(2min28seg).

A testemunha Sandra Regina, cujo depoimento encontra-se
registrado no segundo arquivo da mídia digital de fl.2034, afirmou que
trabalhou com o Sr. Marcos por 20 anos (a partir de Omin27seg do segundo
arquivo da média de fl..2034), em diversos escritórios de contabilidade

(33seg). Declarou que cuidava da parte administrativa e contábi1 ( :53seg),
esclarecendo que o Sr. Marcos é técnicolem contabilidade e ela é bacharel

em ciências contábeis (01min21seg).: Afirmou que era comum qçle: para
constar como testemunha de um contrato (social) não fossem exigidos
maiores requisitos; assim, em geral, os contratos eram pré-preparados e
portanto as vezes figuravam como testemunhas o Marcos, a Marlí, o Allan e

até mesmo a declarante (01min43seg). Tecnicamente quem consta no

contrato social é o dono da empresa (03mín06seg), o Sr. Marcos não
constava no contrato social da Home gare (03min16seg). Afirrhbl] que
M rçg$ eEg cgDtador da Home gare (06min55seg), e da ENFERMED

também atua como contador (07min03seg), desconhece que elé tenha

integrado o quadro social e instrumento social da HomeCare (07minl14seg);
e que o Marcos era dono também da empresa Paioli Serviços (08min4Oseg).

A testemunha Adriano. cujo depoimento enc(ãQtra-se

registrado no primeiro arquivo da mídia digital de fl.2038,ijapós
compromisso afirmou que é advogado (a partir de 0min37seg do pritneíro
arquivo da média de fl.2038) informou que não participou do processo
licitatório em questão, e que atua como consultor jurídico do município de
Cona (01min10seg). Afirmou que nunca houve um atendimento tão

favorável na área da saúde quanto na época em que a HomeCare)aguava
(18min54seg). Inqu rido. respondeu aue a ADELNICE. çentleçidz.geme
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Nice. órá assistente adminístrativai era um executou dos trabalhos do
departamento de licitações (19rnin47sea); e aue na éooca normalmente

eFa feita requisição a outra prefdítura para Deaar um modelo de edital

(20míh30seq). Disse aue ela trabalhava na secretaria de administração,
Onde.}êtn conformidade com o trâmite regular. executava o trabalho e o
enviaxialpara o secretário de administração. aue enviava oara o secretaria
de saúdo para verificar os asoectog técnicos. e deot)is oara o deoartamento

Jurídico.: até chegar no gabinete (do .Prefeito) para ser expedida a devida

Bule!.!zaçaa (21mín17seg). Afirmou: que até onde sabia ela (ADELNICE) não

não tiljEla poder decisório (22min5$seg). Por sua xlez, o Paulo Seraio era
sêrvidbÉ trabalhou na secretaria de saúde e na contabilidade

OlmiQIOsea). a funcão dele era Úleramente burocrática. era um auxiliar
levava e trazia corresoondência (23min30sea). não me recordo dele no
departamento de compras (24min00sea). acredito aue ele não tinha nem

ÇQnhedthentQ.técnico..Dará fazer..esse servico.. a função dele era
burodiática (24min25seg), dão tinha poder decisório, essa
atribuição cabe ao secretário oÜ subsecretário (25min15seg).

A testemunha Daniple Pereira (irmã de RENATO PEREIRA,
cujo depoimento encontra-se registado no primeiro arquivo da média digital

de fl.2131, confirmou que conhece a empresa ACRMedical (a partir de

0min19seg do primeiro arquivo da mídía de f1.2131), informando que
trabalhou nesta empresa de 2001 a marca de 2015 (00min31sea).
Inquirida, afirmou que não se lembra de ter a empresa participado de
certame em Cona ou de que a empresa tivesse contrato com a Prefeitura de

Cona (a partir de 2min25seg). Afirmou ainda que RENATO era o Presidente
da Home Care (3min40seg).

A testemunha cedro Leis Alves de cousa, cujo depoimento

encontra-se registrado no segundo arquivo da média digital de fl.2131, após
compromisso afirmou que é proprietário da empresa ACRMed (a partir de

0min18seg do segundo arquivo da média de fl.2131) informou que a
0001 897-03.2015.403.6181 Tipo D 52/88

\.

\..



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária de São Paulo
I' Va}.a Feder'al da 30' Subseção Judiciária de Osasco

empresa ainda existe mas não atua (00min22seg). Afirmou aue a sua

dele, inclusive na éooca fez um relatório direcionado à Prefeitura

esclarecendo clye não era autêntica a assinatura da proposta aoreSentada

a oartir de Imin55seg). Respondeu não saber explicar como: isso
aconteceu; e que chegou.l a questionar a'Daniele, que é irmã do Rénato, e
ela disse que não sabia(a partir de 2min50seg)

Renato Pereira Juníor,i interrogado em Juízos (cujo
depoimento encontra-se regístrado no primeiro arquivo da mídia digita;l de fl

quais tinha.oarceHa (a partir de 12mln). Afirmou que o Marcos Páióli era
contador das minhas empresas; e que não chegou a ser sócio; e que, a
despeito de ter participado como procurador, testemunha, era só (i)ntador
da empresa (a partir de 20min46seg). Afirmou ser inimigo de Pedro Luís
(21min49seg); e que, há muito tempo, estava afastado da irmã Daniélle (a
partir de 22mín08seg). Quanto à Rícardo Alves dos Passos. resoondeli que
ele era representante regional. com ooderes de reoresentar e iassinar

çel1l;!ala (35min04seg). DedãroLL uue costumava acomoanhar de perto os
contratos.:. Dorcjue as decisões oartiam do declarante (a Dàrtir de

3Zl111n54Seg): Inquirido, afirmou garantir não ter havido superfaturarhento

nos contratos (43min42seg). Em resposta a questionamentos referentes à
Velox, respondeu que quem representava a Vgjex [g Q d çlgront
aue ele (seu motorista MauríclQI cumpria a& ordens 91.regras
determinadas pelo declarante (55min55sea)

''1
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Interrogada em juízo, Eneide, cujo interrogatório encontra-

se redistrado no quarto arquivo da mídía digital de fl.2213, afirmou que
trabalbóli na Home Care (41seg), afirmando que a declarante tinha

procueaêão para assinar algumas propostas de licitação (3min); e que seus
poderes.leram limitados só para assinar a proposta (3min56seg). Esclareceu

que Eiides, seu irmão é casado com a irmã de Renato; e que Renato é o

propriçtárío da Home Care; e Ricardo, o representante comercial da
empresa (5min16seg). Inquirida, afirmou que pode ter assinado a proposta,

mas dti©ca participou de nada, pois .só digitava as propostas e entregava
para Q representante (a partir de 7min); e que recebia o preço, valores e o
texto da} proposta (a partir de 13mih)

Joaquim Horácio Cardoso Neta, ex-prefeito de Cona (à época
dos fãtób), cujo depoimento foi colhido e gravado no primeiro arquivo da
mídiajdigital de fl.2222), em síntese, afirmou que não é atribuição do

PFefeító:jverificar as existência de ehfiresas participantes da licitação (e sim

da Secretaria), (a partir de IPmín); e aue:fQt soljçitado aue a
Prefeitura analisasse algum tiDO de trabalha gue deu certo em
outras iCidades. tais como Sãó Caetano e Taubaté (a partir de
j21Dlâ3QSgg):.Afirmou ainda que não é função do prefeito acompanhar
licitação (20min10seg).

Interrogado, o corréu lábio (2o arquivo da mídia digital de
f1.2222) declarou, em juízo, que como méd/co não sabia como é ou c/evia
ser a formalização (dos processos #icitatórios), sendo coisa muito técnica
para e/e (declarante) (a partir de 17mín55seg).

ADELNICE Rodrigues dos Santos, em seu interrogatório

(regístrado no 3o arquivo da mídía digital de fl.2222) declarou que o edital
da licitação em questão foi preparado pelo setor de compras, por ela, Flavia
e Monica, sendo cópia do de Taubaté (2min54seg). Afirmou que "tinham
conhecimento que lá (em Taubaté) tinha esse serviço, o qual serviria de
base para elaborar o nosso (3min10seg), segundo os médicos, o Dr. Fábío
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(3min45seg). Afirmou não se lembrar de ter visto o parecer jurídico; e que

'tudo era passado para o secretário de saúde, ele que decidia. a gente não
tinha poder de decisão" (14min30seg)"; "o secretário estava sempre ciente

C16min16seg). Afirmou que não tinha autonomia nenhuma para definir
nada (43mín18seg)

Ealále..Sergb, interrogado em juízo (4' arquivo da:lmídia
digital de f1.2222), declarou que era funcionário, desde 1999. da Prefeitura
de Cona (Imin01seg); e que trabalhava :no almoxarifado até a contratação
da empresa, depois passou a acompanhar a entrega dos medicamentos

(Imin35seg). Relatou que em nenhuma m'cimento participou do pregqoi nem

assinou nada, não conhece os termos do contrato (21min04seg).
Mau!:íçla do Nascimento Salva (cf. depoimento gravado

no 5' arquivo da média digital de fl. 2222) çarEoborou suas declarações

açladro soçietário da Velox, a oedido de:.Renato
Pereirg (a partir de 4min)

Por sua vez, Renato Garcia, cujo interrógâtório
encontra-se registrado no primeiro arquivo da mídia digital de fl. 2246,
corroborou suas declarações prestadas em sede policial, confirrÜando
apenas haver "emprestado o seu nome" para compor o quadro socieçário da
Enfermed, a pedido de Renato Peneira,
fazia.:ê.gestão da Enfermed. Alegou jamais ter nunca atuado de formo êlireta
ou indíreta na gestão da Enfermed (14min42seg).

DO ELEMENTO SUBJ ETIVO DO TIPO

O dolo dos acusados é extraído das próprias peculiariçiades e
circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, a robustez dos elementos informativos e das

provas amealhadas aos autos não deixa dúvidas no tocante ao dolo dos
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aCusaei($, que atuaram deliberadamente comi vistas a fràudar os
procedíÓentos licitatórios.

Os expedientes utilizados pelos réus RENATO PEREIRA e
RICARDÇ) PASSOS (tendentes a eliminar a competição do certame, com o

inequíyol:o intuito de promover o superfaturamento dos valores do contrato,
uma xe4 inexistente qualquer justo. parâmetro para aferição da legitimidade

dos pfe;ços), beneficiando-se ainda das indevidas prorrogações contratuais
(destituídas de fundamento legal) deixam claro o dolo dos agentes no
tocante às condutas fraudulentamehte perpetradas.

Do mesmo modo, l)s expedientes empregados pelos réus

FABIQ qIJOAQUIM, na qualidade de Secretário de Saúde e Prefeito (à época
dos fafo$), com a participação ativa de ADELNICE, seja por meio de adição

de exigências injustificadas em ração da indevida :ampliação do :objeto da

licitaçãol e demais irregularidades japontadas pelo TCU, seja por evidente

conluio t:om os réus RENATO PEREIRA E RICARDO PASSOS (que jamais
teriarrí: :çonseguído obter a adjudicação do contrato e suas indevidas
PForrc8áções se não fosse pela conduta de FÁBIO; ADELNICE e JOAQUiM.

que aó arrepio da lei, deliberadamente permitiram que os acusados RENATO
e RICARDO consumassem as fraudes imputadas na denúncia

O dolo dos acusados FABIO e JOAQUiM fica ainda mais
evidenciado por permitirem e anuírem às ilegais prorrogações contratuais,

sem respaldo legal, permitindo que um contrato com preços muito acima da
média perdurasse por longos anos; razão pela qual, a despeito das
alegações dos réus, 11õq é crível aue:.tenham adido com boa-fé,
demonstrando apenas despreparo ou.desídia.na..gestão
desconhecimento em relação ao$ trâmites na.cumprimenta;.;de
exigências formais
Administração Pública

Com efeito, consoante se extrai das próprias declarações de

JOAQUiM, buscaram os dirigentes da gestão municipal se espelhar em
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modelo de gestão do serviço de saúde curiosamente executado pela NOME

CARE nos Municípios de São Caetano e Taubaté SP (os quais sequer são
Municípios vizinhos de Cona)

Tal fato só reforça os elementos que denotam a atuação

dolosa dos agentes no sentido de direcionamento do certame com vistas ao
superfaturamento de preços

Assim sendo, comprovados a ciência e o poder decisório dos

agentes na realização do certame,l não há como exime-jo$ de
responsabilidade apenas pelo fato de não haverem confessado
expressamente os fatos delítuosos; eis que o dolo dos agentes é extraído
das circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, FABIO tinha ciência da irregularidade da licitação
(Concorrência 01/03), pois foi alertado pelo assessor jurídico do Município a

respeito da inadequação da modalidade "melhor técnica e preço'', das
exigências do edital (restringindo a competição) e demais irregularidades do
procedimento, mas ainda assim decidiu por agir no deliberado intuito de

reduzir a competitividade do certame visando a viabilizar a adjudicação do

contrato à HOME CARE, facilitando o superfaturamento dos preços, ao
eliminar a completamente a competívidade do certame, uma vez ausente

qualquer parâmetro idóneo para a aferição da validade das "Õséudo
propostas apresentadas.

Com efeito o consultor jurídico do Município apresentou
parecer do qual consta expressamente "a desconto/m/date da //c/farão com
os princípios que regem a Administração Pública", em man\festa viofàção ao

artigo 3' da Lei 8666/93, que busca a proposta mais vantajosa':para a
,4dm/nistração" (consoante se pode aferir do documento digitalizada às fls

108/109 do processo administrativo n' 006331/03-média digital acostada à
fis. 127 dos autos)

Entretanto, o Secretário Municipal, com inequívoco intuito de

favorecer :a adjudicação do contrato à HOME CARE, em razão do
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direcidnâmento do certame, além de determinar, com o apoio dó Prefeito,

que a jlicítação se desvírtuasse da leí, violando de forma direta os artigos 3'
e146 da:Lei 8666/93 (tendo-se em vista que o "critério melhor técnica" não

pode $et aplicado ao contrato em apreço) ainda conferiu o peso ao critério
técnica : em detrimento do critério de preço, afirmando apenas

generii:qmente que "o peso (7) bebia imprescindível para as propostas
técnicêsjdo ato convocatório". Além disso, determinou a exigência de dois

atestabQS de capacidade técnica, no intuito deliberado de restringir a
competitividade do certame, contrariando expressamente o parecer do
consuitdf jurídico municipal (fls. i08/109 do processo administrativo na
006331/C03-média digital acostada à.fls. 127 dos autos)

Assim procedendo não há dúvidas de que Fábio agiu com

dolo qPãnto ao descumprimento da lei de licitações'no inequívoco:intuito de
cometêêos delitos a ele imputados na denúncia.

Em sua defesa, alegou o acusado que como médico nada

entendia a respeito de procedimentos a respeito de licitações e contratos.
Ora, isso só reforça o seu dolo, pois a despeito:de "nada

entender sobre o assunto" contrariou expressamente o parecer de um
advogado, consultor jurídico do Município.

Melhor sorte não socorre o Prefeito à época dos fatos, que a

despeito das escusas apresentadas no sentido de que não teria obrigação
de acompanhar o processo licitatório é responsável pelos atou dos quais

tem ciência e autoriza expressamente.
Com efeito, tendo-se em vista o parecer contrário do

consultor jurídico, não pode ele alegar ignorância ao autorizar um certame e

a execução de um contrato, ao arrepio da lei.
Não se pode olvidar que a conduta de Fábio, executada por

ADELNICE, obteve o apoio, respaldo e autorização do então Prefeito da
época, cuja alegação de ignorância a respeito dos fatos não se sustenta,
sendo certo que todos os atos foram por ele chancelados e assinados;
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notadamente tendo-se em vista que a execução do contrato em questão
perdurou por praticamente todo o seu mandato como prefeito.

NQ..tomai)te.a ADELNICE. não é crível aue não tivesse ciência

Fábio e do Prefeito JoêgyjD. notadamente tendo-se em vista a imoortância

foram elaboradas as aludidas cotações.

Em sede policial a acusada. inquirida a respeito de.jcomo

teria escolhido as empresas cotadas,:afirmou que selecionou as empresa
por meio d=a "internet" (fls. 2D3/204)

Ora, não é crível que, por mera coincidência, a acusada
.tivesse aleatoriamente escolhido justamente as empresas ligadas à Nome

Care; mas sim que tenha deliberadamente agido no intuito de supri.mir o
caráter do certame, a fim de fraudulentamente promover a adjudicação do
contrato à referida empresa; bem como de aceitar as viciadas propostas
apresentadas, conferindo-lhes indevidamente aparente legalidade.

Deixo de acolher o testemunho de Adríano (acima trahécríto)
no sentido de que ADELNICE não teria qualquer poder decisório, :bbrque
Adriano, como advogado, ainda não prestava serviços à Prefeitura derCotía
à época dos fatos não tendo condições de depor sobre fatos dos qtiaíb não
teve conhecimento pessoal, apenas com base em impressões genéricas a
respeito das funções exercidas por ADELNICE em outras situações

Ademais, no tocante à referida conduta acima mencionada,

a própria acusada afirma ter "escolhido sozinha as empresas em questão
demonstrando certa autonomia na condução do procedimento licitatóríb.

Além disso, conquanto fosse à época Chefe de Setor de
Compras, restou demonstrado que ÀDELNICE exercia função liüqda à
condução de procedimentos licitatórios e respectivas contratações; estando
à frente, juntamente com seus superiores hierárquicos, das decisões
tomadas nesta seara

')

'x
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Frase-se que a conduta de ADELNICE foi imprescindível para
conferir! uma aparência de legitimidade aos atos administrativos,

contreltob e sucessivas DrorraaaçÕes.

Conforme prova oral colhida em juízo todas as questões

rêferentês à licitação e execução dos :contratos eram decididas diíetamente
pelo éeéretário Municipal de Saúde (Fábio) e o Prefeito (Joaquím), sendo

certo êluê Adelnice executava o que Ihe era ordenado, tendo liberdade para

aduar ê plena consciência da ilicitude de seus fitos.
A jurisprudência pátria tem admitido a aplicação da "Teoria

da CegLlêira deliberada" em crimes da. Lei 8666/93, dada a dificuldade de se

perquilriê no caso concreto o elemento:subjetivo do tipo.
Neste sentido, merece destaque o seguinte julgador:
PENAL. UCI'RAÇÃO(..:). TEORIA DO DOMÍNIO DO FA'ro (...)IV. A
adocão da teoria do domínio do fato.no direito brasjl9iro indica
que o dolo deve serapreciadQ.à luz do grau de conhecimento e

participação do agente conduta criminosa, lseia pela
confissão ou por outros elementos que indiquem serimpossível

qyç o ato pudesse ser praticado sem sua ordem(...) Aplicação da
teoria do domínio do fato" (TRF/4' Região. ACR n'
2000.72.00.00003147/SC, Sétima Turma, Rel. José Luiz Borges
Germana da Sirva, DJ 04/02/2004). VII. Apelações improvidas (TRF5

ACR - Apelação Criminal - 5481, Rel. Desembargadora Federal

Margarida Cantarelli. 4' T., DJ - Data::16/01/2009 Página::267)

PROCESSO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS. CRIME DA

LEI DE LICITAÇÕES. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/93. ALEGADA
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL
INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA
CONCESSÃO. ELABORAÇÃO DE PARECER EM CERTAME
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LICITATÓRIO. TEORIA DA "CEGUEIRA DELIBERADA"

APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE E LIAME
SUBJETIVO. PRESENÇA. NECESSIDADE DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO NO FEITO PELO
CONSELHO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORDEM

DENEGADA. (-.) 4. In casu. o indiciado, ora paciente, foi denunciado

por ter, supostamente, incorrido no delito previsto no art. 90, da Lei

8.666/93. A denúncia atribui ao ínculpado, ora paciente, a reprovável

conduta de ter aderido ''subletivamente à frustração do-. éaráter
competitivo do certame, motivo pelo qual deve ser responsabi)azado:

na medida de sua participação'', e que sua postura coniyeNtR $g
êHQlda.à.Teoria da CeqtJeira Deliberada. ''oorauanto importou no

estabelecimento.consciente e voluntário de obstáculo oara esauivar-

se do aprofundamento da análise dos ilícitos. colocando-ée.numa

desconhecimento como meio de defesa diante de eventual

persecução criminaljj: 5. (...) 10. Aplicação da Teoria da cegueira
Deliberadêuonde o agente deixa de conhecer algo ou. na orática de

desconhecer. Ó protegeria. E o caso aqui tratado. Dois o ora oaciente
abriu mão de sua responsabilidade, de oraticar ato de ofício. com o
ntuito deliberado de ajudar terceiros ou alcançar uma vàRtaaem
.ndeviçla. 1 1. ''Segundo a doutrina, essa teoria fundamenta-se na
seguinte premissa: o indivíduo aue. suspeitando aue ocde vir a
raticar determinado crime. opta Dor não aoerfeicoat su.
representação sobre a presença..dQ. .tipo.objetivo em tim caso

CQncrQto,Jeflete.certo grau de indiferença em face do bem
urídico tute ado pela norma penal tão elevado quanto o daquele

ue age com dolo eventual. daí por aue pode resoonder
criminalmente pelo delito se o tipo penal em questão admitir a
punição a título de dolo eventual''. (in: Legislação ÍCriminal
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(TRF l

HABEAS CORPUS, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY
BELLO. 3' T, e-DJFI DATA:05/05/201 7)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO DE IRPJ, PIS,:COFINS E CSLL. ART. I'.
1, LEI 8.137/90. SUMULA VINCULANTE N' 24. MATERIALIDADE
DELITIVA DEMONSTRADA. DOLO NÃO CONFIGURADO. APELO

PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. (.-) 6 - Assim é que.

não sendo demonstrada a ausência de dolo dos sócios da empresa:
a chamada ''cegueira deliberada'' não isenta de
responsabilidade penal aqueles sob o comando.de
oraticados os atos ilícitos. E a aplicação da teoria do domínio do

fato. 7L Hipótese particular em que a ausência de dolo alegada pelos
acusados restou, efetjvamente, demonstrada. 8- Afastado o dolo:

revela-se atípica a conduta imputada aos réus. 9 - Apelo provido

(TRF3. ACR - APELAÇÃO CRIMINAL 60274, 11' T., Rel

Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI, e-DJF3 Judicial l

DATA:12/01/2015)

)

F

j

i

Entendimento diverso resultaria em na impunidade

ndiscríminada dos delitos previstos no artigo 8666/93, pois, neste caso, só
seriam punidos os réus que confessasse ter agido no deliberada intuito de
cometer as fraudes em apreço; situação que dificilmente ocorreria na
prática, notadamente nos casos em que os interesses tutelados envolvem
questões políticas.

C). Da dosimetria da pena dos réus

C. 1) RENATO PEREIRA
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C.l.l) D; ! disposições comum a todos os crimes

Para a fixação da pena-base, nos termos do art. 59 do
Código Penal, não podem ser levados em conta nos antecedentes criminais
os inquéritos policiais e ações penais em curso, conforme a Súmula n. 444
do Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio constitucional da não
culpabilidade enquanto não houver trânsito em julgado da condenação(art.

5o., Lvn, CF/88).'']
Embora o acusado responda a outros processos criminais por

fatos quase idênticos (fls. 680/681 e i742/746 do Vol. IV dos autos), não
consta dos autos informações a respeito de qualquer condenação definitiva;,

razão pela qual não possui maus antecedentes.

Do mesmo modo, não constam dos autos informações a
respeito de sua personalidade ou conduta social.

Do crime nrBV.isto no artigo. Léi Ro

8666/93

A culpabilidade e motivos do crime são comuns à ;espécie
delitiva

Por outro lado, as consequências do crime são de relevantes
proporções, pois o corréu causou prejuízos financeiros em valores não

atualizados superiores a R$ 966.602,00 (novecentos e sessenta e seis mil e
seiscentos e dois reais) (cf. fl. 131 do Vol. l dos autos principais), não
havendo notícias de recuperação sequer parcial dos valores indevidamente
recebidos, merecendo o réu, em razão disso, uma punição mais rigorosa.

Em face de tais premissas, e à míngua de outros ele$ientos
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção
nos termos do art. 59 do C(5digo Penal.

Presente a circunstância agravante da pena prevista no
artigo 62, .1, do CP, tendo-se em vista que o réu Renato promoü'eu e
0001 897-03.2015.403.6181 Tipo D } 1 63/88
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organjzau o esquema criminoso, dirigindo a atividade dos demais agentes,

sobreçuqo a de Rícardo Passos. Não há dúvidas de que o esquema
criminbsb fraudulento foi engendrado por Renato, tendo-se em vista que as
fraudes foram repetidas de modo absolutamente similar pelo acusado em

diversosl outros municípios, dentre os quais Taubaté-SP e São Caetano (cf.
docurüentos apresentados pelo TCU- mídia de fl. 127).

Assim sendo, na fase intermediária de aplicação: da pena,
incremento a pena em 1/6, resultando na pena de 2 (dois) anos e 8
oito) theses de detenção.

Cumpre observar qúe não incide na espécie a atenuante da

confissão espontânea, uma vez que o acusado não admitiu, implícita ou

expre$iêmente, a autoria dos crimes

Outrossim, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena, :fixo a pena corporal final em de 2 fdois) anos e 8 (oito) meses de
detencão.

Tendo-se em vista a. regra específica prevista na Lei de
Licitações no tocante à pena de multa, fixo-a no valor mínimo de 2% çJQ
valor dollcontrato licitada (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l dos autos), D%
moldes do artigo 99 e parágrafo único da Leí 8666/93; devendo o valor

apurado ser corrigido desde a prática da infração penal, nos moldes do
art.49, galo. e 2o., c.c. o art.60, "caput", do Código Penal.

Do crime previsto no artigo 92 da Lei n

8666/93

A culpabilidade e motivos do crime são comuns à espécie
delitiva

Por outro lado, as consequências do crime são de relevantes
proporções, pois o réu causou prejuízos financeiros em valores não
atualizados superiores a R$ 966.602.00 (novecentos e sessenta e seis mil e
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seiscentos e dois reais) (cf. fl. 131 do Vol. l dos autos principais), não
havendo notícias de recuperação sequer parcial dos valores indevidamente

recebidos, merecendo o réu, em razão disso, uma punição mais rigorosa.

Presente a circunstância agravante da pena prevista no
artigo 62, 1, do CP, tendo-se em vista que o réu Renato promoveu e
organizou o esquema criminoso, dirigindo a atividade dos demais agentes,

sobretudo a de Ricardo Passos. Não há dúvidas de que o esquema
criminoso fraudulento foi engendrado pool Renato, tendo-se em vista q.ue as
fraudes foram repetidas de modo absolutamente similar pelo acusado em

diversos outros municípios, dentre os quais Taubaté-SP e São Caet$no (cf
documentos apresentados pelo TCU- mídia de fl. 127).

'3

Assim sendo, na fase intermediária de aplicação da pena
incremento a pena em 1/6, resultando na pena de 2 (dois) anos e t
(gato) meses de detenção.

Cumpre observar que não incide na espécie a atenuante dà
confissão espontânea, uma vez que o acusado não admitiu, ímplík:ita ou
expressamente, a autoria dos crimes.

Outrossim, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena, fixo a pena corporal final em de.2.(dois.}a110r:e 8 (oito) meses de
delencãe.*:

Tendo-se em vista a regra específica prevista nal Lei de
Licitações no tocante à pena de multa, fixo-a no valor mínimo del 21b..de

valor do contrato licitada (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l dos autos), DQS
moldes do articlo 99 e parágrafo único da Leí 8666/93; devendo o valor

apurada ser corrigido desde a prática da infração penal, nos moÍldés do
art.49, galo. e 2o., c.c. o art.60, "caput", do Código Penal.

1.4' D crime orevisto no artiae. Lei n
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A culpabilidade e motivos do crime são comuns à espécie
delitiva

Por outro lado, as consequências do crime são de relevantes

propoEeges, pois o réu causou ipréjuízos financeiros em valores não
atuali;lados superiores a R$ 966,602,00 (novecentos e sessenta e seis mil e
seiscehübs e dois reais) (cf. f1. 131 do Vol. l dos autos principais), não
havendo notícias de recuperação sequer parcial dos valores indevidamente

recebidos, merecendo o réu, em razão disso, uma punição mais rigorosa. \.

Em face de tais premissas, e à míngua de outros elementos,

fixo a:EPQna-base, acrescida de 1/6 da pena, em razão da presença de uma

circunstância judicial desfavorável, iou. seja, em 03 (três) anos e 6 (seis)
meses tle detenção, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Presente a circunstância agravante da pena prevista no

artigo:,=62, 1, do CP, tendo-se erD vista que o réu Renato promoveu e
ot'ganÊzdu o esquema criminoso, dirigindo a atívidade dos demais agentes,

sobretluçio a de Rícardo Passos.l Não há dúvidas de que o esquema
é:rimink)go fraudulento foi engendrado por Renato, tendo-se em vista que as
fraudqslforam repetidas de modo :absolutamente similar pelo adubado em
diversos' outros municípios, dentre os quais Taubaté-SP e São Caetano (cf
documentos apresentados pelo TCU- mídia de fl. 127).

Assim sendo, na fase intermediária de aplicação da pena,
ncremento a pena em ]:Z6, resultando na pena de 4 íauatroLanos e OI
(um) mês de detenção.

Cumpre observar que não incide na espécie a atenuante da
confissão espontânea, uma vez que o acusado não admitiu, implícita ou
expressamente, a autoria dos crimes

Tendo-se em vista a regra específica prevista na Lei de
Licitações no tocante à pena de multa, fixo-a no valor mínimo de 21ib..dQ
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valor do contrato licitada (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l dos autos), llgs
devendo o valor

apurado ser corrigido desde a prática da infração penal, nos moldes do
art.49, 691o. e 2o., c.c. o art.60, "caput", do Código Penal.

Tendo em vista o reconhecimento do concurso materjai de

delitos, dada a inequívoca autonomia das condutas delitivas, aé penas
deverão ser somadas, nos moldes do artigo 69, "caput", do Código Penal,
resultando de tal operação a fixação da pena corporal final em Q9.:C.ne)!ie.}

eles de detenção, a ser cumprida inicialmente
em , observada.
oportunamente, a detração penal (art. 42: do CP).

'1

No que atine à pena de Multa, fixo-a no montante ;anal de
6 ('R$ 3 .990. 007,44-fl . 130 dd üol. l

dos autos) (aKIÜe..ZZ.da.EB)

L:gL8666Z93Ldevendo o valor apurado ser corrigido desde a prática da
infração penal, nos moldes do art.49, g$1o. e 2o., c.c. o art.60, "caf)ut", do
Código Penal.'x

C.2, ) RICARDO PASSOS

C2.1) Da$ disposições comum a todos os crímeé

Para a fixação da pena-base, nos termos do art.: 59 do
Código Pedal, não podem ser levados em conta nos antecedentes ''. ' .

cri mina is

os inquéritos policiais e ações penais em: curso, conforme a Súmula..n:. 444
do Superior Tribuna[ de .Justiça. por força do princípio constituciona]: da não

culpabilidade enquanto não houver trânsito em julgado da condenação(art.
5o., LVll, CF/88).
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Não consta dos autos informações a respeito de qualquer
condehàção definitiva em face do acusado, razão pela qual não possui maus

ahtecédêntes (fl. 682 do Vol. IV doé autos),

Do mesmo modo, :não constam dos autos informações a

respeifolde sua personalidade ou conduta social.

C.2.2) Do crime: previsto no artigo 90L..da
8666/93

A culpabilidade e rúotivos do crime são comuns à espécie
\.

delitivâ

Por outro lado, as consequências do crime são de relevantes

proporções, pois o corréu causou prejuízos financeiros em valores não
atualiàados superiores a R$ 966.602,00 (novecentos e sessenta e seis míl e

seisceht#s e dois reais) (cf. fl. 131 do Vol. l dos autos principais), não
haven98 notícias de recuperação sequer parcial dos valores indevidamente
recebidos, merecendo o réu, em rai:ão disso, uma punição mais rigorosa.

Em face de tais preiDissas, e à míngua de outros elementos

fixo alpena-base em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção
nos tei'Mos do art. 59 do Código Pedal.

Ausentes circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes
da pena. Quanto a este ponto, anoto que não incide na espécie a atenuante
da confissão espontânea, uma vez que o acusado não admitiu, implícita ou
expressamente, a autoria dos crimes.

Outrossim, ausentes causas de aumento ou diminuição de

pena, fixo a pena corporal final em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de detenção.

Tendo-se em vista a regra específica prevista na Lei de
Licitações no tocante à pena de multa, fixo-a no valor mínimo de 2fb.
valor do contrato licitada (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l dos autos), llQS
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nlaldetdaaEla0 9g € parágrafo único da Lei 8666/93: devendo o valor

apurado ser corrigido desde a prática da infração penal, nos moldes do

art.49, $$1o. e 2o., c.c. o art.60, "caput", do Código Penal.

8666/93
.ei n

A culpabilidade e motivos do crime são comuns à .espécie
3 delitiva

Por outro lado, as consequências do crime são de relevantes
proporções, pois o réu causou prejuízos financeiros em valores não

atualizados superiores a R$ 966.602.00 (novecentos e sessenta e seis;mil e

seiscentos e dois reais) (cf. fl. 131 do :Vol. l dos autos principais); não
havendo notícias de recuperação sequer parcial dos valores indevidamente

recebidos, merecendo o réu, em razão disso, uma punição mais rigorosa

Em face de tais premissas, e à míngua de outros elementos,
fixo a pena-base, acrescida de 1/6 da pena, em razão da presença de uma
circunstância judicial desfavorável, ou seja, em 02 (dois) anos e 4
(quatro) meses de detenção, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Ausentes circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes
da pena. Quanto a este ponto, anoto que não incide na espécie a atenuante
da confissão espontânea. uma vez que ol acusado não admitiu, imphcjta ou
expressamente, a autoria dos crimes.

Outrossim, ausentes caudas de aumento ou diminuição dê

pena, fixo a pena corporal final em 02 (dois) anos e 04 (quatro)imeses
de detenção.

Tendo-se em vista a regra específica prevista naj:Lei de
Licitações no tocante à pena de multa, fixo-a no valor mínimo detl2% do
valor do contrato licitêdç! (R$ 3.990.007,44-f1. 130 do vol. l dos autos), DQS
n.lak;les da arthQ.;99;.;e .oaráarafo único da Lei 8666/93; devendo ,o valor
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apurado ser corrigido desde a prática da infração pena
art.49) $glo. e 2o., c.c. o art.60, "daput", do Código Penal.

C.2.4) Do crime orevisto no artigo
8ÕÕÕ/93

\
nos moldes do

96 da Lei n

i

délitivã
A culpabilidade e motivos do crime são comuns à espécie

Por outro lado, as consequências do crime são de relevantes
proporções, pois o réu causou :prejuízos financeiros em valores não
atualiêados superiores a R$ 966.602,00 (novecentos e sessenta e seis mil e

seisceHqos e dois reais) (cf. fl. 131 do Vol. l dos autos principais), não
havendo notícias de recuperação sequer parcial dos valores indevidamente
rêcebídós, merecendo o réu, em razão disso, uma punição mais rigorosa

Em face de tais premíésas, e à míngua de outros elementos,

fixo a :pena-base, acrescida de 1/6 da pena, em razão da presença de uma

circun$t$ncia judicial desfavorável, 'ou seja, em 03 (três) anos e 6 (seis)
hieseÊ lde detenção, nos termos do àft. 59 do Código Penal.

Ausentes circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes

da penal Quanto a este ponto, anoto que não incide na espécie a atenuante

da confissão espontânea, uma vez que o acusado não admitiu, implícita ou
expressamente, a autoria dos crimes

Outrossim, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena, fixo a pena corporal final em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de

detenção.

Tendo-se em vista a regra específica prevista na Lei de

Licitações no tocante à pena de multa, fixo-a no valor mínimo de 2fb...do
valor do contrato licitada (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l dos autos), nw
moldes do artigo 99 e parágrafo único da Lei 8666/93: devendo o valor
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apurado ser corrigido desde a prática da infração penal, nos moldes do
art.49, $$1o. e 2o., c.c. o art.60, "caput", do Código Penal

C.2,5) Do concurso material de crimes

Tendo em vista o reconhecimento do concurso material de
delitos, dada a inequívoca autonomia das condutas delitivas, as penas
deverão ser. somadas, nos moldes do artigo 69, "caput", do Código Penal,

resultando de tal operação a fixação da pena corporal final em gg:ülg!!Q)
anegeQ4 MroLmeses de detenção, a ser cumprida inicialmente
em regime fechado (artia0.33. 62a. "a" do CP), observada,
oportunamente, a detração penal (art. 42. do CP).

']

No que atine à pena de multa, fixo-a no montante anal de
6% rseis) do valor do contrato licítgdg (!R$ 3.990.007,44-fl. 130 dg S/ol. l
dos autos) (aE!!gQ.ZZ da Ce)

L:gL8666Z93Ldevendo ó valor apurado ser corrigido desde a prática da
nfração penal, nos moldes do art.49, $$1o. e 2o., c.c. o art.60, "caput", do
Código Penal.

''1
C.3.) JOAOUIM

C.3.11} Das disoosicõescomum a todos os crimes

Para a fixação da pena-base. nos termos do art.; 59 do
Código Penal, não podem ser levados em conta nos antecedentes cfiHinais

os inquéritos policiais e ações penais eml curso, conforme a Súmula. n. 444
do Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio constitucionalldà não
culpabilidade enquanto não houver trânsito em julgado da condenação(art.
se., Lvn, CF/88)

Não consta dos autos informações a respeito de qualquer
condenação definitiva em face do acusado (fls. 683/684 e 748/750i; .razão
pela qual não possui maus antecedentes.
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Do mesmo modo, Indo constam dos autos informações a

respeitdlde sua personalidade ou conduta social.

sõõõZ03

Os motivos do crímé são comuns à espécie delitiva

No caso concreto, em razão da exacerbada reprovabilidade

da coádyta praticada deve haver a devida valoração da culpabilidade. como
cÊrcun$tência adversa.

Não se pode olvidar' cjue não se tratando de crime próprio
(de PrÉfêito), o fato de ocupar o Prefeito, pelo sufrágio, a honrosa função de
zelar .pelo interesse público dos jmunícipes, impõe da parte deste um

compQrtàmento totalmente probo, :em razão do manas que Ihe foi confiado

pelo vptb popular; razão pela qual à sua conduta merece maior reprimenda.

Ademais, as consequências do crime são de relevantes

propoFçoes, pois o corréu causotl prejuízos financeiros em valores não

atualizados superiores a R$ 966.602,00 (novecentos e sessenta e seis míl e
seiscehtbs e dois reais) (cf. fl. 131 do Vol. l dos autos principais), não
havendo notícias de recuperação sequer parcial doS valores indevidamente

recebidos, merecendo o réu, em razão disso, uma punição mais rigorosa.

Em face de tais premissas, e à míngua de outros elementos,

incremento a pena em 2/E(g!!LJazão de duas circunstâncias judiciais
çlesEõveráveis) e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses
e 18 (dezoito) dias de detenção, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Ausentes circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes

da pena. Quanto a este ponto, anoto que não incide na espécie a atenuante
da confissão espontânea, uma vez que o acusado não admitiu, implícita ou
expressamente, a autoria dos crimes.
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Outrossim, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena, fixo a pena corporal final em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e
18 (dezoito) dias de detenção.

Tendo-se em vista a regra específica prevista na Lei de
Licitações no tocante à pena de multa, fixo-a no valor mínimo de 25b..de
valor do contrato licitado (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l dos autos), DQS

íco da Lei 8666/93: devendo o valor

apurado ser corrigido desde a prática da infração penal, nos moldes do

art.49, $$1o. e 2o., c.c. o art.60, "caput",l do Código Penal.

8666/93

')

Os motivos do crime são comuns à espécie delitiva

No caso concreto, em razão da exacerbada reprovaPijidade
da conduta praticada deve haver a devida valoração da culpabilidade, *como
circunstância adversa.

Não se pode olvidar que :não se tratando de crime próprio
(de Prefeito), o fato de ocupar o Prefeito, pelo sufrágio, a honrosa função de
zelar pelo interesse público dos munícipes, impõe da parte deste um
comportamento totalmente probo, em ração do munus que Ihe foi confiado
pelo voto popular; razão pela qual a sua conduta merece maior reprimenda.

Ademais, as consequências do crime são de relevantes
proporções, pois o réu causou prejuí;os financeiros em valores não
atualizados superiores a R$ 966.602,00 (novecentos e sessenta e sóis míl e

seiscentos e dois reais) (cf. fl. 131 do Vol. l dos autos principal), não
havendo notícias de recuperação sequer parcial dos valores indevidamente

recebidos, merecendo o réu, em razão disso, uma punição mais rigorosa.

l

Em face de tais premissas:, e à míngua de outros eles'bentos,

fixo a pena-base, acrescida de 2/5 da pena, em razão da presença de duas
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circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou seja, em 02 (dois) anos e 09

(novo);meses e 18 (dezoito) dias de detenção, nos termos do art. 59
do Código Penal.

Ausentes circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes

da pena! Quanto a este ponto, anoto que não incide na espécie a atenuante
da corifiésão espontânea. uma vez:que o acusado não admitiu, implícita ou

expreçslámente. a autoria dos crimes.

Outrossim, ausentes causas de aumento ou diminuição de

pena,:fíko a pena corporal final eml02(dois) anos e 09(nove) meses e
18 (dezoito) dias de detenção.

Tendo-se em vista: a regra específica prevista na Lei de
Licitações no tocante à pena de multa, fixo-a no valor mínimo de 21%..de

gãjor do:contrato lícitado (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l dos autos), n9s
d evendo o valor

apurado; ser corrigido desde a prática da ínfração penal, nos moldes do
art.49} g$1o. e 2o., c.c. o art.60, "(laput", do Código Penal.

C.3.4) Do crime+orevisto no artigo 96 da.Lei Ro

Os motivos do crime são comuns à espécie delitiva

No caso concreto, em razão da exacerbada reprovabilidade

da conduta praticada deve haver a devida valoração da culpabilidade, como
circunstância adversa

Não se pode olvidar que não se tratando de crime próprio

(de Prefeito), o fato de ocupar o Prefeito, pelo sufrágio, a honrosa função de
zelar pelo interesse público dos munícipes, impõe da parte deste um
comportamento totalmente probo, em razão do munl/s que Ihe foi confiado
pelo voto popular; razão pela qual a sua conduta merece maior reprimenda.
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Ademais, as consequências do crime são de relevantes

proporções, pois o réu causou prejuízos financeiros em valores não
atualizados superiores a R$ 966.602,00 (novecentos e sessenta e seis míl e

seiscentos e dois reais) (cf. fl. 131 do Vol. l dos autos principais), não
havendo notícias de recuperação sequer parcial dos valores indevidamente

recebidos, merecendo o réu, em razão disso, uma punição mais rigorosa

Em face de tais premissas:, e à míngua de outros elementos,

fixo a pena-base do mínimo legal de 3 asnos,
em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou
seja, em , nos

termos do art. 59 do Código Penal

'1

Ausentes circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes
da pena. Quanto a este ponto, anoto que não incide na espécie a atenuante
da confissão espontânea, uma vez que o acusado não admitiu, implícita ou
expressamente, a autoria dos crimes.

Outrossim, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena. fixo a pena corporal final em 4 MuBlrQ) anos. 2 (dois) mesas e 12
dias de detenção.l

Tendo-se em vista a regra específica prevista na: Lei de
Licitações no tocante à pena de multa, fixo-a no valor mínimo dej21K
valor do contrato licitada (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l dos autos), nQS

devendo lo valor

apurado ser corrigido desde a prática da infração penal, nos mandes do
art.49, galo. e 2o., c.c. o art.60, "caput",i do Código Penal.

a.concurso material de crimes

Tendo em vista o reconhecimento do concurso material de

delitos, dada a inequívoca autonomia das condutas delitivas, as penas

deverão ser somadas, nos moldes do artigo 69, "caput", do Código: Penal:, /
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resultando de tal operação a fixação da pena corporal final em 4.lsualre)
a ser cumprida

ihiciajmente em regime fechado
obseryàjla, oportunamente, a detração penal (art. 42 do CP)

No que atine à pena de multa, fixo-a no montante final de
6% ($1eié) do valor do contrataJicitêdg (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l
dós autos) (aÜlse.ZZ çle..CB) nos rúoldes do artigo 99 e parágrafo ú!)ica da
LeL8666Z93L devendo o valor apurado ser corrigido desde a prática da

nfraçãojpenal, nos moldes do art.49, $glo. e 2o., c.c. o art.60, "caput", do
CódígÕ Renal.

\.

C.4.) FABIO

C.4.1) Das di: }es comum a todos os crimes

Para a fixação da lpena-base, nos termos do art. 59 do
Código g'enal, não podem ser levados em conta nos antecedentes criminais
os inquéritos policiais e ações penais 'em curso, conforme a Súmula n. 444

dó SuÊ)etíor Tribunal de Justiça, por força do princípio constitucional da não
cEilpabilidade enquanto não houverjtrânsito em julgado da condenação(art.
5o., LVi.!, CF/88).

Não consta dos autos informações a respeito de qualquer
condenação definitiva em face do acusado (fls. 685 e 736); razão pela qual
não possui maus antecedentes.

Do mesmo modo, não constam dos autos informações a
respeito de sua personalidade ou conduta social.

Do crime previsto rtiqol..9Q.
8666/93

A culpabilidade e motivos do crime são comuns à espécie
delitiva
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Por outro lado, as consequências do crime são de relevantes

proporções, pois o corréu causou prejuízos financeiros em valores não
atualizados superiores a R$ 966.602,00 (novecentos e sessenta e seis mll e

seiscentos e dois reais) (cf. fl. 131 do Vol. l dos autos principais), não
havendo notícias de recuperação sequer parcial dos valores indevidamente

recebidos, merecendo o réu, em razão disso, uma punição mais rigorosa

Em face de tais premissas, e à míngua de outros elementos,
fixo a pena'base em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção,
nos termos do art. 59 do Código Penal.

'1

Ausentes circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes
da pena

Tendo-se em vista que olréu exercia cargo comissiQnado à
época dos fatos (Secretário Municipal de Saúde), incide a causa de aumento

de pena dei 1/3 (um terço), prevista no artigo 84, $2Q, da Lei 8666/90;
razão pela qual incremento a pena em 8 (oito) meses

Ausentes causas de diminuição de pena, fixo a pena corporal
final em 3 (três) anos de detenção.

l
Nos termos de regra específica prevista na Lei de Licitações

no tocante à pena de multa, fixo-a no valor mínimo de 29b...de..)!ia.IQr..d:

çe11EnEe..!!ç!!ade (R$ 3.990.007.44-fl. 130 do vol. l dos autos), neS;moldes
devendo o valor apurado ser

corrigido desde a prática da ínfração penal, nos moldes do arE.49, l$ãlo. e
2o., c.c. o art.60, "caput", do Código Penal -{

C.4.3) Do crime previsto no artigo 92 da Lei n

A culpabilidade e motivos do crime são comuns à le$pécie
delitiva
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!

Por outro lado, as consequências do crime são de relevantes

proporções, pois o réu causou iprejuízos financeiros em valores não
atuali4ados superiores a R$ 966.602,00 (novecentos e sessenta e seis mil e
séiscehU)s e dois reais) (cf. fl. lil do Vol. l dos autos principais), não
havendo notícias de recuperação sêqüer parcial dos valores indevidamente
recebidos, merecendo o réu, em rai:ão disso, uma punição mais rigorosa.

Em face de tais premissas, e à míngua de outros elementos,

fixo a lpéna-base, acrescida de 1/6:da pena, em razão da presença de uma

cÉrcunbt$ncia judicial desfavorável, ou seja, em 02 (dois) anos e 4
(quattq) meses de detenção, no? termos do art. 59 do Código Penal

Ausentes circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes

da penal

Tendo-se em vista que o réu exercia cargo comissionado à

éi)ocaidbs fatos (Secretário Municifial de Saúde), incide a causa de aumento

de pehd de 1/3 (um terço), previa;ta no artigo 84, $2o, da Lei 8666/90;
razão bola qual incremento a pena e111 &(QjtgLmeses

Ausentes causas de Idíminuição de pena, fixo a pena corpora

final eiüi3 (três) anos de deten

Nos termos de regra específica prevista na Lei de Licitações
no tocante à pena de multa, fixo,a no valor mínimo de 2%.davalecda
çe!:!!raEaliçiEada (R$ 3.990.007,44qfl. 130 do vol. l dos autos), nQS..molda
dQartigo 99 e oarágrafo úrüco da :Lêi 8666/93tdevendo o valor apurado ser

corrigido desde a prática da infração penal, nos moldes do art.49, $$1o. e
2o., c.c. o art.60, "caput", do Código Penal.

C.4.4) Do crimes previsto no artigo 96
8666/93 c.c. o Drtigg29 dQ CP.

0

.A culpabilidade e motivos do crime são comuns à espécie
delitíva .
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Por outro lado, as consequências do crime são de relevantes

proporções, pois o réu causou prejuízos financeiros em valores não
atualizados superiores a R$ 966.602,00 (novecentos e sessenta e seis mil e

seiscentos e dois reais) (cf. fl, 131 do Vol. l dos autos principais), não
havendo notícias de recuperação sequer parcial dos valores indevidamente

recebidos, merecendo o réu, em razão disso, uma punição mais rigorosa

Em face de tais premissas., e à míngua de outros elementos,
fixo a pena-base, acrescida de 1/6 da pena, em razão da presença dé uma

circunstância judicial desfavorável, ou seja. em 03 (três) anos e 6 (seis)
meses de detenção, nos termos do art. 159 do Código Penal.

Ausentes circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes
da pena

Tendo-se .em vista que o réu exercia cargo comissiÓnado à

época dos fatos (Secretário Municipal de Saúde), incide a causa de a:umento
de pena dé' 1/3 (um terço), prevista nó artigo 84, $2o, da Lei 8666/90i;
razão pela qual incremento a pena em 8 (oito) meses.

l
Ausentes causas de diminuição de pena, fixo a pena corporal

final em 4 ese$ de detenção.

Nos termos de regra específica prevista na Lei de Lit:itâções
no tocante à pena de multa, fixo-a no :valor mínimo de
ÇQ!)EraEQ..!iç!!ade (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l dos autos), i)es=mgldu
dQBttíqo 99 e parágrafo único da Lei 8666/93}devendo o valor apurado ser

corrigido desde a prática da infração penal, nos moldes do art.49, :$glo. e
2o., c.c. o art.60, "caput", do Código Penal.

C.4.5) Do concurso material de crimes

Tendo em vista o reconhecimento do concurso matérjal de

delitos, dada a inequívoca autonomia das condutas delitivas, aé penas
deverão ser somadas, nos moldes do artigo 69, "caput", do Código fjenal:,
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resultando de tal operação a fixação da pena corporal final em lg.(dez
anos e 02 (dois) mesegd&d9teDçãg, a ser cumprida inicialmente em
rêainle; fechado Ga , .observada,
oportlinÕmente, a detração penal (ãrt. 42 do CP).

No que atine à pena de multa, fixo-a no montante final de
6% (SejSldo valor do contrato licitada (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l
dQS aÜtós)(ê!!!gQ.22..dQ..ÇP)
LêL86.6$Z93z....devendo o valor apurado ser corrigido desde a. prática da
infraçãófpenal, nos moldes do art.49. g$1o. e 2o., c.c. o art.60, "caput", do
Código bienal.

K.

C.5.) ADELNICE

C.5.1) Das disoosicões comuns a.todos..os.çri111es

1 : Para a fixação da lpena'base, nos termos do àrt. 59 do
Código f'enal, não podem ser levadosl em conta nos antecedentes criminais
os inquéritos policiais e ações penais em curso, conforme a Súmula n. 444

do Super"ior Tribunal de Justiça, po!" força do princípio constitucional da não
culpabilidade enquanto não houver trânsito em julgado da condenação(art.

5b., LVi{, CF/88).

Não consta dos autos informações a respeito de qualquer
condenação definitiva em face da acusada (fl. 686); razão peia qual não
possui maus antecedentes.

Do mesmo modo, não constam dos autos informações a

respeito de sua personalidade ou conduta social.

C.5.2) Do crime previsto nQ Brtigg 90 dn Lei n:
8666/93

A culpabilidade e motivos do crime são comuns à espécie
delitiva
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Por outro lado, as consequências do crime são de relevantes

proporções, pois a corré, em conluio com os demais agentes, causou

prejuízos financeiros em valores não atualizados superiores a R$

966.602.00 (novecentos e sessenta e seis mil e seiscentos e dois reais) (cf.
f1. 131 do Vol. l dos autos principais), não havendo notícias de recuperação
sequer parcial dos valores indevidamente recebidos, merecendo a. ré, em
razão disso,:uma punição mais rigorosa.

'')
Em face de tais premissas., e à míngua de outros elementos

fixo a pena'base em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção
nos termos do art. 59 do Código Penal.l

Ausentes circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes
da pena

Tendo-se em vista que a ré exercia cargo comissionado à
época dos fatos (Chefe do Setor de Compras), incide a causa de aumento
de pena de 1/3 (um terço), prevista no artigo 84, $2o, da Lei 8666/90;
razão pela qual incremento a pena em 8 (oito) meses.

l
Ausentes causas de diminuição de pena, fixo a pena corporal

final em 3 (três) anos de detenção.

Nos termos de regra específica prevista na Lei de Liçitações
no tocante à pena de multa. fixo-a no valor mínimo de 21b.do.calor do

çenlEate..!içltade (R$ 3.990.007,44-fl. 13Ó do vol. l dos autos), nesimQlçlU
devendo o valor apurado ser

corrigido desde a prática da infração penal, nos moldes do art.49, Silo. e
2o., c.c. o art.60, "caput", do Código Pénál.

ç.5.31..De crime previsto no artigo 92 da Lei n
8666/93

A culpabilidade e motivos do crime são comuns à }eêpécie

delítiva.
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Por outro lado, as consequências do crime são dé relevantes

propoÉçoes, pois a ré em concurso com os demais agentes causou prejuízos
financeiros em valores não atualizados superiores a R$ 966.602,00
(nove#ehtos e sessenta e seis míl e seiscentos e dois reais) (cf. fl. 131 do
Vol. tl dós autos principais), não havendo notícias de recuperação sequer
parcial dos valores indevidamentel recebidos, merecendo a ré; em razão

disso,jutlna punição mais rigorosa.

Em face de tais premissas, e à míngua de outros elementos,

fixo ajpéna-base, acrescida de 1/6 da pena, em razão da presença de uma

circunstância judicial desfavorável, ou seja, em 02 (dois) anos e 4
(quaüa) meses de detenção, nos termos do art. 59 do Código Penal

\.

Ausentes circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes

da peça

Tendo-se em vista que a ré exercia cargo com:issionado à
épocajdbs fatos (Chefe do Setor de Compras), incide a causa de aumento
de pehd de 1/3 (um terço), prevista no artigo 84, $2Q, da Leí 8666/90;
razão bÓIa qual incremento a pena ê!!L&(oito) meses.

Ausentes causas de diminuição de pena, fixo a pena corpora
final em 3 (trêslanos de detenção.

!.

Nos termos de regra específica prevista na Lei de Licitações

no tocante à pena de multa. fixo-a no valor mínimo de
i)trate..!is!!õda (R$ 3.990.007,44 fl. 130 do vol. l dos autos), n9E meldu

devendo o valor apurado ser

corrigido desde a prática da infração penal, nos moldes do art.49, g$1a. e
2o., c.c. o art.60, "caput", do Código Penal.

C.5.4) Do crime orevisto no artigo 96
8666/93 c.c. o artigo 29 do CP.

Os motivos do crime são comuns à espécie delitiva
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Por outro lado, as consequências do crime são de relevantes

proporções, pois a acusada, em conluio com os demais agentes, causou
prejuízos financeiros em valores não atualizados superiores a R$

966.602,00 (novecentos e sessenta e seis míl e seiscentos e dois reais) (cf.
f1. 131 do Vol. l dos autos principais), não havendo notícias de recuperação
sequer parcial dos valores indevidamente recebidos, merecendo a ré, em
razão disso, maior reprimenda.

'')
Em face de tais premissas, e à míngua de outros elementos,

fixo a pena-base, acrescida de 1/6 da pe:na, em razão da presença .dq uma
circunstância judicial desfavorável, ou seja, em 02 (dois) anos e 4
(quatro) meses de detenção, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Ausentes circunstâncias genéricas atenuantes ou agravantes
da pena.

Tendo-se em vista que a: ré exercia cargo comissióngdo à
época dos fatos (Chefe do Setor de Compras), incide a causa de aumento

de pena de 1/3 (um terço), prevista no artigo 84, $2o, da Leí 8666/90;
razão pela qual incremento a pena e!!!.&Jla!!e) meSeS.

N
Ausentes causas de diminuição de pena, fixo a pena çolporal

final em 4

Nos termos de regra específica prevista na Lei de Lit:itãções
no tocante à pena de multa, fixo-a no valor mínimo de 2% do valor do
ça11tr3te..!iç!!edQ (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l dos autos), ngS..mQlÉ!%

devendo o valor apu(ado ser
corrigido desde a prática da infração penal, nos moldes do art.49, j9lo. e
2o., c.c. o art.60, "caput", do Código Penal

ç.5.SEDE concurso material de crimes

Tendo em vista o reconhecimento do concurso material de

delitos, dada a inequívoca autonomia das condutas delitivas, as penas
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deverãolser somadas, nos moldesldo artigo 69, "caput", do Código Penal,
rêsuttànão de tal operação a fixação da pena corporal final em .19..Cde

a ser cumprida inicialmente em
, :observada,

oportLinámente, a detração penal (art. 42 do CP)

No que atine à pena de multa, fixo-a no montante final de
6(R$ 3 .990 .007,44-fl . 130 do vol. l

dos autos)(êdlgQ..ZZ çle..CE)
Lei 8666/93; devendo o valor aplicado ser corrigido desde a: prática da

Infração;penal, nos moldes do art.49, $$1o. e 2a., c.c. o art.60, "caput", do
Código Penal.

q

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROC:EDENTE o
pédidQ formulado na denúncia para!

1) absolver os acusados PAULO SÉRGIO DOS SANTOS,
EUDE$:COSE ALECRIM, ERIK: BRANCO CUBEROr MAURiC10 DO
NASCIMENTO SILVA, RENAMO DELGADO GARCIA, MARCOS
AGOSTINHO PAIOLI CARDOSO, e ENEIDE SOUZA ALECRIM
qualificados nos autos, das imputações previstas na denúncia, em
razão de não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do
artigo 366, inciso Vll, do CPP

11) condenar o acusado RENATO PEREIRA JUNIOR,
qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 96, 1, art. 92 e
artigo 90, todos da Lei no 8.666/93, sujeitando-o à pena privativa de
liberdade de / a ser

cumprida inicialmente em
ÇB); bem como ao pagamento de multa no montante equivalente a 61%

(R$ 3.990.007,44-fl, 130 do vol. l dos

autos) (adaga 22..Sla ÇP)
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8666Z931.devendo o valor apurado ser corrigido desde a prática da infração

penal, nos moldes do art.49, 991o. e 2o., c.c. o art.60, "caput", do Código
Penal.

111) condenar o acusado RICARDO ALVES DOS
PASSOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 96, 1,
art. 92 e artigo 90, todos da Lei no 8.666/93, sujeitando-o à pena privativa

de liberdade de , a ser

cumprida inicialmente em lggjlDg.!gcb3dg.(artigo 33, g2o, "a'l do CP,
bem como ao pagamento de multa no montante equivalente a 6.Ih..(Ée.!S.}.de

valor do contrato lícitadQ (R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l dos' autos)
(aE!!ga..ZZ.dLCB)
$666Z931.devendo o valor apurado ser corrigido desde a prática da j'nfração

penal, nos moldes do art.49, $glo. e 2o., c.c. o art.60, "capot", do Código
Penal;

'')

V) condenar o acusado JOAQUiM HORACIO PEDROSO
NETO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 96, 1, da Lei
8.666/93, c.c o artigo 29 do CP, art. 92 e artigo 90, da Lei no 8.$66/93,
sujeitando-o à pena privativa de liberdade de la ídez) anos g Q! (ylD
mêsle 18Mdezoito) dias de detencão, a ser cumprida iniciatmenté
em [gglDg.!gçbêdg.(artigo 33, $2o, "a" do CP), bem como ao pagamento
de multa no. montante equivalente a 6%.(Selsl dLvalor do contratei.licitado
(R$ 3.990.007,44-fl. 130 do vol. l dos autos) (a!!!ga.22..daçP) oes:a)eldes

devendo o valor apurado ser
corrigido desde a prática da infração penal, nos moldes do art.49, g$1o. e
2o., c.c. o art.60, "caput", do Código Penal;

]

VI) condenar o acusado FABIO LESAR CARDOSO DE

MELLO , qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo g6.1 1, da

Leí 8.666/93, c.c o artigo 29 do CP, art. 92 e artigo 90, da Lei no 8.6Q6/93',
sujeitando-o à pena privativa de liberdade
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meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em
(artigo i3, 92o, "a" do CP), bem como ao pagamento de multa no montante

equivalente a 6 (R$ 3.990.007.44-fl.
130 do lvol. l dos autos) (a!.Liga.22..de..ÇE) nos moldes do artigo 99 e
DâráqÉd8n únícQ d} l:EL 86$6Z93Z .devendo o valor apurado ser corrigido

desdela:prática da infração penal, nas moldes do art.49, $$1o. e 2o., c.c. o

alt.60i "lcaput", do Código Penal.

VII) condenar a acusada ADELNICE RODRIGUES DOS
SANTOS, qualificada nos autos, como incursa nas penas do artigo 96. 1, da

Léi 8.p66/93, c.c o artigo 29 do CP, art. 92 e artigo 90,l da Leí no

8;666/98,, sujeitando-a à pena privativa de liberdade de IQ..(dez}.abas.e
02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em

a" do CP), bem como ao pagamento de

multa jnó montante equivalente a 6% (seis) do valor do contrato:licitada (R$

3.990:007,44-fl. 130 do vol. l dos autos) (ar!!ae..22..dç?.ÊB) nQS. mQldeE da
devendo o valor apurado ser

corrigido desde a prática da infraçao penal, nos moldes do art.49, $$1a. e
2o., c.c.io art.60, "caput", do Código Penal.

Condeno os acusados à reparação dos danos materiais

sofridos, cujos valores, em razão da dimensão e distância temporal em
relação aos fatos ocorridos, deverão ser apurados no juízo cível

competente. Sem prejuízo, apenas para cumprimento do disposto no artigo

387. IV, CPP, fixo equitativamente como yalQt.IBID!!D9 da indenização o

montante dos cálculos parciais do prejuízo estimado apresentado pelo TCU,

cuja importância é de R$ 966.602,00 (novecentos e sessenta e seis míl e
seiscentos e dois reais), a ser suportado proporcionalmente entre os
acusados, ora condenados(cf. fl. 131 do Vol. l dos autos principais).
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Nos termos do art.387, $1o., do CPP, autorizo que os réus
apelem em liberdade.

A despeito da pena fixada, ausentes no caso concreto as

hipóteses legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos
moldes dos artigos 312 e 313 do CPP

'1

do CPP nQ.tQçarlte;.à sy$p são do exe.rcício da função pública no tocante a
PAULO SERÇIQ;PQ$ $,4NTOS (flsu665/666 do Vol. IV dos autos). tendo-se
em vista a absolvicão do acusado.

Por outro lado, decrete ] perda da função oÜblicà
exercida por
RQDRIGUES DOS SANTOS , como efeito da sentença penal condenatória,

nos moldes do artigo 92, 1 "a" e "b", e parágrafo único, do CP c.c o artigo
83 da Lei 8666/93; notadamente tendo-se em vista que os acusados
usaram de sua influência como servidores de alto escalão do Pode.r

Executivo Municipal para atuar fraudulentamente na gestão dós bens
públicos; ra;ão pela qual devem sujeitar-se à rigorosa reprimenda.

Os acusados responderão pelas custas processuais
proporcionalmente, consoante o disposto no art. 804 do CPP.

Entrementes, ado oa ra a
acusação, voltem..QS.autos conclusos oara aoreciacão da orescricão
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dD Penal. na redacão Parte dos

) 119 donsiderados in- ilmente. nos moldes d
c:P

Publique-se. Registrç,

{ L
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