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Ementa: CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE       
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967)       
SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE        
TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à              
República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os               
infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a               
corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO.              
Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do                   
art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e               
político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao           
Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera              
ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de                  
todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de                  
evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A               
Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto,              
que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário,                
desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes          
responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da           
autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem            
tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no             
DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser               
apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE            
REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de            
responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade           
administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. 
(RE 976566, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019,           
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019         
PUBLIC 26-09-2019) 
 
 
Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. PARLAMENTAR FEDERAL.        
DENÚNCIA OFERECIDA. ARTIGOS 89, CAPUT, E 90 DA LEI Nº 8.666/93 e ART. 1º, INCISOS               
II E XIV, DO DL Nº 201/67. ARTIGO 41 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E               
MATERIALIDADE DELITIVA. CONFORMIDADE ENTRE OS FATOS DESCRITOS NA        
EXORDIAL ACUSATÓRIA E O TIPO PREVISTO NO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. PRESENÇA              
DE JUSTA CAUSA. PECULATO DE USO (ART. 1º, II, DO DL 201/67). AUSÊNCIA DE              
ADEQUAÇÃO TÍPICA. CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO EMPREENDIDA NA DENÚNCIA.        
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE EXECUÇÃO DE LEI (ART. 1º, XIV, DO DL Nº 201/67).             
CONSUNÇÃO RECONHECIDA. MANIFESTA AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA       
QUANTO AO CRIME DO ART. 89 DA LEI N° 8.666/93. RECEBIMENTO PARCIAL 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 o denunciado, 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. A denúncia somente pode ser                 
rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem                
necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato                 
à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal               
como se dá na peça acusatória. 3. As imputações feitas ao denunciado na denúncia, foram de, na                 
condição de prefeito municipal, haver fraudado licitações e se utilizado indevidamente em favor de              
terceiros de valores do erário. 4. Encontram-se preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de                
Processo Penal, havendo justa causa para a deflagração da ação penal em relação ao crime previsto no                 
art. 90 da Lei nº 8.666/93. 5. No peculato de uso, previsto no inciso II do art. 1º do DL nº 201/67, o                       
sujeito ativo do crime utiliza-se, ilicitamente, de bens, rendas ou serviços públicos, em seu proveito ou                
de terceiros, agente público ou não. Não se pode falar em peculato de uso quando versar sobre                 
dinheiro, ou seja, coisa fungível. Se o funcionário usar dinheiro que tem sob sua guarda para seu                 
próprio benefício, pratica o delito de peculato. 6. Inviável, no caso, a alteração excepcional na               
classificação do fato descrito na denúncia, dada a ausência de conformidade entre os fatos e os demais                 
crimes previstos no Decreto-lei nº 201/67. 7. Se um crime é meio necessário ou fase normal de                 
preparação ou de execução de outro crime, encontrando-se, portanto, o fato previsto em uma lei               
inserido em outro de maior amplitude, permite-se apenas uma única tipificação, por óbvio, a mais               
ampla e específica (por força do fenômeno da consunção): no caso em exame, exatamente a do crime                 
previsto no art. 90, da Lei nº 8.666/93, não se legitimando o processamento e o julgamento do                 
denunciado por dois crimes distintos. 8. Não se cuida, na espécie, de imputação de crimes decorrentes                
da dispensa ou inexigibilidade indevidas de licitação, mas de fraudes decorrentes da adoção de              
modalidade imprópria de certame licitatório, não havendo, a esse respeito, a devida e necessária              
conformação e correlação entre os fatos e o tipo penal que se diz violado. 9. Denúncia recebida em                  
parte. 
(Inq 3108, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2011, ACÓRDÃO           
ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 21-03-2012 PUBLIC 22-03-2012) 
 
 
EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA OFERECIDA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME         
PREVISTO NO ART. 24, INC. X, DA LEI N. 8.666/93. AQUIVAMENTO DA DENÚNCIA NA              
ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO MINISTÉRIO         
PÚBLICO. REMESSA DOS AUTOS A ESTE SUPREMO TRIBUNAL. JULGAMENTO DO          
FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO            
PROVIDO. 1. Dada a incidência do princípio tempus regit actum, são válidos todos os atos               
processuais praticados na origem, antes da diplomação do parlamentar, devendo o feito prosseguir             
perante essa Corte na fase em que se encontrava: Precedentes. 2. Inviabilidade do Recurso em Sentido                
Estrito: a configuração do crime de dispensa irregular de licitação exige a demonstração da efetiva               
intenção de burlar o procedimento licitatório, o que não se demonstrou na espécie vertente. 3. Recurso                
ao qual se nega provimento. 
(Inq 2648, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008, DJe-157 DIVULG            
21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-01 PP-00046 LEXSTF v. 30, n. 360, 2008,            
p. 460-466) 
 
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO E CRIME DE            
RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.        
CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O            

 



TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO              
PENAL 937. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.          
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no             
julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por                 
prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e              
relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação               
do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e              
julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou                   
deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 2. Agravante investigado perante o Tribunal                
de Justiça, por ter dispensado licitação fora das hipóteses previstas em lei e ter cometido crime de                 
responsabilidade, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Pau de Ferros. Recorrido que               
não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos. 3. Delitos atribuídos                 
ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às                 
funções agora desempenhadas. 4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância.             
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(RE 1288052 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em           
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258  DIVULG 26-10-2020  PUBLIC 27-10-2020) 
 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. SÚMULA N. 691 DO           
STF. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE.       
INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO EM CARATÉR       
PRECÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM        
LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.     
CONTEMPORANEIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES A LICITAÇÕES.      
CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL        
PROVIDO PARA CASSAR A LIMINAR DEFERIDA NESTA SUPREMA CORTE. 1. A teor do art.              
102, I, “i”, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de                
habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior.             
Precedentes. 2. Sob essa perspectiva, há muito reconhecido o descabimento da superposição de habeas              
corpus dirigidos ao combate de decisões monocráticas de indeferimento de liminar. Súmula n. 691 do               
Supremo Tribunal Federal. A mitigação desse verbete deve ocorrer apenas em casos absolutamente             
aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, de constrangimento ilegal, o que não              
ocorre na situação em exame. 3. Ao que se tem, a custódia cautelar do paciente foi mantida, em                  
caráter precário, porquanto indicado que, além de apreendido, na residência do paciente, um dossiê              
sobre a testemunha que teria sido a responsável por denunciar o esquema criminoso no âmbito da                
multinacional, apreendidos ainda documentos que apontavam para uma possível contemporaneidade          
dos fatos e para eventual continuidade da prática, em tese, de delitos, consistentes em fraudes a                
licitações, corrupção, cartel, lavagem de dinheiro e pertinência a organização criminosa que            
funcionaria na Secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, “de lesividade social ímpar, [...]                
indicando intensa ofensa (não apenas risco) à ordem pública”. 4. O Supremo Tribunal Federal tem               
entendimento pacífico de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes               
de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo            
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira             
Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 5. Lado outro, assentado pelo Plenário              
desta Suprema Corte que o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na                
modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos             
materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente             

 



ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de             
novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida                 
como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa (HC 143333/PR, de minha relatoria, julgado               
em 12.04.2018). 6. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem                
seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade               
para imposição da cautela. 7. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313,                
315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão da providência cautelar a melhor atender ao                 
caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu                    
§ 6º, não se mostra cabível a atuação per saltum desta Suprema Corte. 8. Habeas corpus não                 
conhecido. Cassada a liminar deferida. 
(HC 160225, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda           
Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020         
PUBLIC 06-08-2020) 
 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E          
LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À           
JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO PARANÁ. RECEBIMENTO DE VALORES         
DISFARÇADOS DE DOAÇÕES ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.        
PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. I - Imputam-se aos réus, diversas condutas descritas pelo            
Parquet como enquadradas, em tese, nos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com               
recebimento de valores disfarçados de doações eleitorais, além de outros fatos ilícitos em contextos              
conexos. II- As acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República, de forma expressa, fazem             
referência à existência de doações eleitorais oficiais, devidamente declaradas e contabilizadas,           
possuindo, portanto, inequívoca conotação eleitoral, umbilicalmente atreladas à atuação         
político-partidária dos denunciados, traduzindo infrações penais eleitorais a atrair, ainda que em            
conexão com outros delitos comuns, a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a               
ação penal. III- Independentemente de ter ocorrido o recebimento da denúncia, as decisões tomadas              
por juiz absolutamente incompetente são nulas, e, assim sendo, não podem surtir efeitos a ponto de                
fixar regras de perpetuação da competência. Aliás, neste ponto, relembra-se que a incompetência             
absoluta não se prorroga. IV- Tal entendimento foi assentado pelo Plenário desta Suprema Corte no               
INQ 4.435-AgR-Quarto/DF, Relator Ministro Marco Aurélio. V- Agravo regimental provido, para           
remessa do feito à Justiça Eleitoral do Distrito Federal. 
(Pet 8134 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI,           
Segunda Turma, julgado em 26/05/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020          
PUBLIC 10-09-2020) 
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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA          
ESTADUAL. OPERAÇÃO OURO VELHO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES         
RELACIONADOS À FRAUDE EM LICITAÇÕES. LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE         
TRANSPORTE ESCOLAR. FATO RECONHECIDO COMO DE COMPETÊNCIA FEDERAL.        
DISSENSO ACERCA DE CONEXÃO COM OS DEMAIS CRIMES. IMPUTAÇÃO ISOLADA EM           
UM CONTEXTO MUITO MAIS AMPLO DE CRIMES QUE NÃO OSTENTAM INTERESSE           
DIRETO DA UNIÃO, EM FEITO DE GRANDE COMPLEXIDADE (OPERAÇÃO POLICIAL).          
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 122/STJ. CISÃO PROCESSUAL (ART. 80 DO CPP).          
PRECEDENTES RECENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL         
(SUSCITADO) PARA APURAR OS CRIMES DELINEADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA,         
EXCETUADA A FRAUDE NA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE         
ESCOLAR. 
1. O dissenso verificado diz respeito acerca da suposta conexão entre a imputação referente à suposta                
fraude na contração de transporte escolar, delineada na peça acusatória, com os demais ilícitos              
narrados na denúncia e se eventual conexão justificaria a reunião dos processos no Juízo Federal, nos                
termos do entendimento firmado no Enunciado Sumular 122 desta Corte. 
2. Consoante a acusação, a suposta fraude no procedimento licitatório referente à contração do              
transporte escolar no município de Guaçuí/ES foi apenas uma das diversas condutas criminosas             
perpetradas por organização criminosa que atuava dentro da prefeitura municipal, estando           
devidamente especificada e circunstanciada na peça acusatória, com indicação dos agentes ativos e o              
contexto fático em que o crime ocorreu. 
3. Considerando que o crime de competência federal é uma imputação isolada em um contexto muito                
mais amplo de delitos que não ostentam interesse direto da União, em um feito de grande                
complexidade (operação policial), a cisão processual (art. 80 do CPP) é a medida mais adequada, não                
sendo o caso de aplicar o entendimento firmado na Súmula 122/STJ. Precedentes recentes da Terceira               
Seção. 
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES,                
o suscitado, para apurar as condutas ilícitas delineadas na peça acusatória, excetuada aquela relativa à               
suposta fraude na licitação para contração de transporte escolar, cuja competência remanesce com o              
Juízo Federal da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim - SJ/ES, o suscitante. 
(CC 174.429/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em           
23/09/2020, DJe 25/09/2020) 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. 
ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE            
DA CONDUTA. ESPECIAL FIM DE AGIR. PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO.          
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos somente se concretiza                 
com a constatação de que o agente atuou com a finalidade específica de, deliberadamente, causar               
lesão ao erário. Além disso, o entendimento jurisprudencial fixado pelos Tribunais Superiores exige a              
efetivação do dano, ou seja, que o prejuízo pretendido seja constatado no curso da instrução criminal.                
Essa exigência tem por objetivo evitar a responsabilização criminal por condutas cometidas por mero              
desconhecimento dos meandros da burocracia estatal, sem a intenção de locupletamento ilícito ou de              
dilapidação do patrimônio público. 

 



2. Neste caso, há elementos suficientes que demonstram a ocorrência de prejuízo ao patrimônio              
público e de dolo específico na conduta do agente, que teria dispensado as formalidades de               
contratação durante um ano inteiro, o que, de fato, sepulta as teses defensivas, sobretudo a de                
desconhecimento da lei, tendo em vista que o paciente já estava no exercício do segundo mandato                
como prefeito municipal. 
3. Assim, presentes os elementos que dão suporte às conclusões das instâncias antecedentes a respeito               
da autoria e da materialidade delitiva, não se vislumbra motivo para reformar as conclusões das               
instâncias antecedentes, inexistindo constrangimento legal a ser sanado por esta via. 
4. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no HC 580.098/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA           
TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) 
 
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM         
LEI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. No caso, foi contratado um escritório de contabilidade para realizar a montagem de licitações               
inexistentes, bem como nomeada uma Comissão Permanente de Licitação composta de pessoas sem             
nenhum preparo para tanto, que se limitavam a assinar os documentos adredemente preparados. 
2. O Processo Licitatório n. 23/2003 (na modalidade de convite) foi uma farsa realizada depois da                
contratação direta de determinada empresa. O que houve, em última análise, foi a contratação direta               
da empresa sem que estivesse caracterizada nenhuma hipótese de dispensa ou de inexigibilidade. 
3. Uma vez que, a rigor, não houve procedimento de licitação, a conduta perpetrada pelo réu se                 
amolda ao crime descrito no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, e não ao previsto no art. 90. 
4. Agravo regimental não provido. 
(AgRg nos EDcl no REsp 1670171/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA            
TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020) 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
CRIME DA LEI DE LICITAÇÕES. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. 
DEIXAR DE OBSERVAR AS FORMALIDADES PERTINENTES À DISPENSA. 
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AOS         
COFRES PÚBLICOS COMPROVADOS. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. 
RAZOABILIDADE. ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM AS CARACTERÍSTICAS DO       
ILÍCITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A análise da não comprovação do dolo específico esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula                  
deste Tribunal, uma vez que a Corte a quo consignou expressamente ter sido demonstrada "a intenção                
do réu em beneficiar indevidamente o co-denunciado e sua esposa". 
2. No que se refere à necessidade de comprovar o prejuízo efetivo ao erário, o Tribunal de Justiça                  
enfatiza que a quantidade de material adimplido pelo Município não foi entregue, acarretando prejuízo              
aos cofres públicos, não podendo esta Corte confrontar a afirmativa sem que adentre no universo               
fático-probatório da demanda. 
3. Quanto à dosimetria da pena, o Tribunal de origem manteve negativadas as circunstâncias relativas               
à culpabilidade (falsificação de documentos), à conduta social (assédio moral), aos motivos (cumprir             

 



promessas de campanha), às circunstâncias (pressão) e as consequências do crime (crise financeira             
severa ao município), ponderando que cada uma delas deveria somar à pena-base dois meses. 
4. Foram elencados elementos que ultrapassam as características ínsitas ao tipo penal, capazes de              
elevar a reprimenda. 
5. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp 1827592/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado            
em 20/02/2020, DJe 03/03/2020) 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDES EM         
LICITAÇÕES E CORRUPÇÃO. ARTS. 90 E 96, V, DA LEI N. 8.666/1993. 
ARTS. 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL. OPERAÇÃO SAÚDE. COMPETÊNCIA. LUGAR EM            
QUE O CRIME SE CONSUMOU. PREVENÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONEXÃO. 
DESMEMBRAMENTO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
1. A competência para o julgamento da ação penal que apura os crimes dos arts. 90 e 96, V, da Lei n.                      
8.666/1933, bem como delitos de corrupção ativa e passiva, é a do local onde se consumaram os                 
crimes, no caso, a sede do município onde foram realizados os procedimentos licitatórios ilegais. 
2. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, processos conexos podem ser desmembrados                
em nome da conveniência da instrução penal. Precedentes. 
3. Não há que se falar em prevenção do juízo que despachou medidas cautelares durante o inquérito                 
policial se, no desenrolar das investigações, observou-se que os delitos não se consumaram no local               
em que iniciadas as apurações pela autoridade policial, por ser o lugar da sede das empresas                
envolvidas nos delitos, mas nos municípios onde eram realizados os procedimentos licitatórios            
fraudados. 
4. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no REsp 1807081/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA          
TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) 
 
 
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA.          
AUSÊNCIA DO PATRONO NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. 
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO REALIZAÇÃO DA       
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSTERIOR CONVERSÃO DO         
FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO, EX OFFICIO, DA PRISÃO         
CAUTELAR. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DA PREVISÃO DO ART. 310, II, DO CPP.           
MATERIALIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. INDÍCIOS APONTADOS PELO         
JUÍZO SINGULAR. DECLARAÇÃO DOS CONDUTORES. MATERIALIDADE DO DELITO DE         
TRÁFICO DE DROGAS, FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. 
DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO       
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 
SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACUSADO RESPONDE A        
OUTRAS AÇÕES PENAIS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 
1. "Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do             
advogado durante o interrogatório extrajudicial" (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis            
Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019). 
2. A não realização de audiência de custódia não induz a ilegalidade do decreto preventivo, cujos                
fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por              
força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (Precedentes). 
3. Com a edição da Lei nº 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 

 



311 do CPP, não mais se permite ao juiz decretar a prisão preventiva do investigado ou réu, sem                  
provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. 
4. Diversa, porém, é a situação em que o juiz converte, por força de comando legal, a prisão em                   
flagrante em alguma(s) medida(s) cautelar(es) de natureza pessoal, inclusive a prisão preventiva,            
porquanto, nesta hipótese, regulada pelo art. 310 do CPP, o autuado já foi preso em flagrante delito e é                   
trazido à presença da autoridade judiciária competente, após a lavratura de um auto de prisão em                
flagrante, como determina a lei processual penal, para o controle da legalidade e da necessidade da                
prisão, bem como da observância dos direitos do preso, especialmente o de não sofrer coação ou força                 
abusiva pelos agentes estatais responsáveis por sua prisão e guarda. 
5. No que tange à materialidade do delito de corrupção ativa, o Juízo de primeira instância consignou                 
no decreto preventivo que, de acordo com o depoimento dos agentes condutores, "o indiciado Haleff               
confidenciou aos policiais que a droga viria de Manaus para São Paulo, para só então ser distribuídas                 
para outras cidades, e tentou negociar a sua liberdade, propondo aos policiais uma quantia que tinham                
no banco e que venderiam a Hilux e o Fusion que estaria em Arraial D'Ajuda, dando o dinheiro aos                   
policiais, ou até passariam os DUTs dos referidos carros às autoridades estatais" (fl. 104). 
6. Já em relação ao crime de tráfico de drogas, a materialidade está calcada unicamente na oferta de                  
vultosa quantidade de drogas ao paciente por meio de contato telefônico, contudo, tal conjuntura              
oferece poucos esclarecimentos sobre o envolvimento do acusado em situação de mercancia da             
substância que lhe foi oferecida, mormente em um cenário no qual não foram apreendidas as drogas,                
tampouco petrechos destinados à venda da substância ou, ainda, anotações relativas ao comércio             
espúrio, a evidenciar certa fragilidade dos elementos probatórios até então coligidos. 
7. Entretanto, mesmo diante da apontada insuficiência dos indícios de autoria, o Juízo de primeira               
instância salientou o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais responsáveis pelo flagrante, o que              
reforça a própria conjectura em torno do delito de tráfico de drogas, pois, além de demonstrar a                 
tentativa de acobertar outra prática criminosa, traz à baila também evidências acerca do poderio              
econômico dos segregados. Situação que, aliada ao fato de o paciente também responder pela prática               
do crime de receptação, evidencia o risco de reiteração delitiva, de modo a não recomendar a sua                 
liberdade plena. 
8. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares              
diversas elencadas no voto. 
(HC 598.525/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em           
20/10/2020, DJe 28/10/2020) 
 
 
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
VEREADOR. CORRUPÇÃO PASSIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. FRAUDE À         
LICITAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDAS CAUTELARES DE SUSPENSÃO DA         
FUNÇÃO PÚBLICA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. 
APLICAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIAS DE      
CONTEMPORANEIDADE E DE PRAZO FINAL DESIGNADO. CORRELAÇÃO ENTRE OS         
FATOS DELITUOSOS E A FUNÇÃO PÚBLICA, À ÉPOCA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.           
PRAZO DEFINIDO. SUJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉVIA OITIVA DO RÉU. OFENSA AO          
CONTRADITÓRIO. URGÊNCIA NA APLICAÇÃO. EXCEÇÃO CONTIDA NA LEI.        
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. LESÃO AO ERÁRIO.        
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. 
1. As questões referentes às ausências de contemporaneidade das medidas aplicadas e de prazo final a                
elas designado, não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, inviabilizando as suas análises nesta              
Corte sob pena de indevida supressão de instância. 

 



2. Entende este Tribunal que a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, VI, do CPP,                 
não está sujeita a prazo definido, obedecendo a sua duração aos princípios da proporcionalidade e               
razoabilidade, levando-se em consideração o momento em que foi estabelecido o afastamento das             
funções públicas e a demonstração efetiva de sua necessidade para o alcance dos objetivos almejados               
na ação penal (HC 392.096/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe              
27/4/2018). 
3. A matéria referente à inexistência de correlação entre a infração penal por fato ocorrido em 2019 e                  
o exercício da função de vereador, ou em razão dela, não foi debatida pelo Tribunal local,                
destacando-se, ainda, que na presente via não se permite a produção de provas, uma vez que o                 
mandamus tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível aferir             
materialidade e autoria delitiva. 
4. Em casos de urgência ou de risco de ineficácia, torna-se viável decretar as medidas cautelares                
diversas da prisão, sem a prévia manifestação do paciente, conforme prevê o art. 282, § 3º do CPP. 
Precedentes desta Corte. 
5. Assentou o TJMG que revela-se urgente a aplicação das medidas, considerando a conveniência de               
promover a interrupção das supostas práticas delitivas, sendo temerário que o denunciado permaneça             
no cargo ou contrate pelo poder público, em face do risco de comprometer a efetivação do interesse                 
público e violar a moralidade administrativa, inexistindo ilegalidade no ponto, pois devidamente            
demonstrada a urgência à sua aplicação, em respeito à exceção contida no dispositivo legal. 
6. Presente fundamentação idônea à aplicação das medidas cautelares de suspensão da função pública              
e de proibição de contratar com o poder público para garantir a ordem pública e cessar a atividade                  
criminosa, tendo em vista a participação do réu, ora recorrente, de complexa organização criminosa,              
no Município de Barra Longa/MG, voltada à prática sistêmica de atos de corrupção, desvio de               
recursos públicos, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, destacando-se, ainda, a chance real de               
reiteração delitiva, tendo em vista as supostas inúmeras vezes que os delitos teriam sido praticados. 
7. Recurso em habeas corpus improvido. 
(RHC 133.790/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe            
19/10/2020) 
 
 
 
TJSP - Relator Des. Vico Mañas 
 
1. Furtos qualificados, um consumado, outro tentado – Corrupção ativa - Suficiência de provas –               
Condenação mantida. 2. Qualificadoras – Infrações praticadas em concurso de agentes e, uma delas,              
também mediante fraude – Ratificação. 3. Penas-base – Elevação, num dos furtos, por dupla              
qualificação – Justificativa inválida – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo             
acréscimo. 4. Agravante – Furtos contra maiores de 60 anos – Caracterização – Compensação do               
aumento, no tocante ao crime consumado, com a atenuante da confissão espontânea, não efetuada no               
caso da tentativa – Irrelevante o réu ter procurado minimizar sua ação – Ato cindível, nos termos do                  
art. 200 do CPP. 5. Tentativa – Ação abortada no limiar – Ampliação do redutor ao máximo de 2/3. 6.                    
Continuidade delitiva – Dois crimes – Aumento de 1/6 – Manutenção. 7. Regime aberto e substituição                
da corporal – Impossibilidade – Reclusiva superior a quatro anos. (TJSP; Apelação Criminal             
0001054-06.2018.8.26.0540; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito           
Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida; Data do                   
Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019) 
 

 



 
Corrupção ativa. Absolvição. Recurso ministerial. Atipicidade da conduta. Oferta de dinheiro já            
apreendido. Recurso ministerial improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0030112-11.2016.8.26.0577;        
Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos                
Campos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/04/2018; Data de Registro: 09/04/2018) 
 
 
Corrupção passiva – Palavra da vítima – Versão defensiva inverossímil – Suficiência de provas              
(TJSP; Apelação Criminal 0024571-50.2009.8.26.0477; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador:          
12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento:                
27/07/2016; Data de Registro: 01/08/2016) 
 
 
Roubos – suficiência de provas – condenação Corrupção ativa – oferecimento espontâneo de             
vantagem indevida - inocorrência de flagrante preparado – crime impossível não caracterizado –             
condenação Corrupção de menor – carência de provas – absolvição Corréu não apelante – Extensão               
da decisão – art. 580 do CPP (TJSP; Apelação Criminal 0009179-17.2014.8.26.0050; Relator (a):             
Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -               
31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2016; Data de Registro: 18/04/2016) 
 
Embriaguez ao volante – Condução anormal – Perigo concreto para a segurança viária – Condenação.               
Corrupção ativa – Embriaguez – Atipicidade por ausência de dolo – Absolvição. (TJSP; Apelação              
Criminal 3000003-21.2013.8.26.0430; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de           
Direito Criminal; Foro de Paulo de Faria - Vara Única; Data do Julgamento: 16/12/2015; Data de                
Registro: 19/12/2015) 
 
Fraude a licitação - art. 89 da Lei 8.666/93 – crime material – necessidade de efetivo prejuízo ao                  
erário – atipicidade (TJSP; Apelação Criminal 0003968-47.2013.8.26.0466; Relator (a): Vico Mañas;           
Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pontal - 1ª Vara; Data do Julgamento:                
29/09/2020; Data de Registro: 05/10/2020) 
 
Crime da Lei de Licitações – art. 90 da Lei 8.666/93 – conduta formal – desnecessidade de efetivo                  
prejuízo ao erário – pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial – suficiência de provas –              
versão do réu inverossímil – condenação mantida Parcial provimento ao recurso para redução do valor               
da pena substitutiva de prestação pecuniária ao mínimo legal, ausente fundamentação para montante             
mais elevado – violação ao art. 93, IX, da CF (TJSP; Apelação Criminal 0002766-80.2016.8.26.0126;              
Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba -               
Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 05/02/2019) 
 
 
Fraudar ou frustrar o caráter competitivo de licitação – art. 90 da lei 8.666/90 – particular como                 
sujeito ativo – concorrente fraudado como sujeito passivo secundário – inexistência de outros             
interessados no certame – carência de prova de conluio entre os convidados – absolvição (TJSP;               
Apelação Criminal 0002896-25.2013.8.26.0466; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª          
Câmara de Direito Criminal; Foro de Pontal - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/04/2018; Data de                
Registro: 09/04/2018 
 
 

 


