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Apresentação de “problemas” das leis e das decisões 
jurisprudenciais quanto à responsabilização criminal das pessoas 

que violam o sistema de aquisições de bens pelo Estado.

Em síntese: análise dos problemas penais da Lei de Licitações 
(Lei 8.666) e do crime de Cartel (Lei 8137)

        



  

Art. 89Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses 
previstas em leiprevistas em lei, ou deixar de observar as formalidades ou deixar de observar as formalidades 

pertinentes à dispensa ou à inexigibilidadepertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anosdetenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Na mesma pena incorre aquele que, tendo 
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 

contrato com o Poder Público. 

        



  

Primeira observaçãoPrimeira observação: pena máxima absurdamente baixa. 
Dificlmente alguém condenado em pena máxima : temos a “cultura 

da pena mínima”). 

Além do nosso sistema prescricional “único” (retroativo)

Segunda observaçãoSegunda observação: trata-se de um crime eminentemente 
“formal” (não se exige resultado para sua consumação).

Mas a “jurisprudência da repetição” ...

        



  

Penal. Processo Penal. Ação penal originária. Deputado federal. 
Acusação da prática do art. 89 da Lei 8.666/93 (dispensa 

indevida de licitação), em duas oportunidades, em concurso 
material (art. 69 do CP).   [...] O tipo do art. 89 da Lei 8.666/93 

NÃO MENCIONA PREJUÍZO NÃO MENCIONA PREJUÍZO à Administração ou finalidade 
específica. Denúncia apta. 3. Art. 89 da Lei 8.666/93. A 

jurisprudência interpreta o dispositivo no sentido de EXIGIR O EXIGIR O 
PREJUÍZO ao erário e a finalidade específicaPREJUÍZO ao erário e a finalidade específica de 

favorecimento indevido como necessários à adequação típica 
– INQ 2.616, relator min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 

29.5.2014.  [...] (AP n. 683-MA, STF, 2ª Turma2ª Turma, unânime, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, julgado em 9.8.2016, publicado no DJ em 

6.3.20176.3.2017)

        



  

[...] Nos termos da jurisprudência que atualmente predomina nesta 
Corte, ressalvado o entendimento deste relator, para a 

configuração do delito previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93, 
imprescindível a presença do especial fim de agir, consistente 

na vontade de causar dano ao erário e na demonstração do erário e na demonstração do 
efetivo prejuízoefetivo prejuízo. . (Precedentes). Agravo regimental desprovido. 

(Agravo no Resp n.1.525.546-PB, STJ, 5ª Turma, unânime, Rel. 
Min. Felix Fischer, julgado em 15.9.2016, publicado no DJ em 

26.9.2016) 

        



  

Já outra decisão: [...] 

[...] O crime do art. 89 da Lei 8.666/90 é formal, consumando-
se tão somente com a dispensa ou inexigibilidade de licitação 

fora das hipóteses legais. Não se exige, para sua 
configuração, prova de prejuízo financeiro ao erário, uma vez 
que o bem jurídico tutelado não se resume ao patrimônio público, 

mas coincide com os fins buscados pela Constituição da 
República, ao exigir em seu art. 37, XXI, ““licitação pública que licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentesassegure igualdade de condições a todos os concorrentes”. 

Tutela-se, igualmente, a moralidade administrativa, a Tutela-se, igualmente, a moralidade administrativa, a 
probidade, a impessoalidade e a isonomiaprobidade, a impessoalidade e a isonomia. [...] (AP n. 971-RJ, 
STF, 1ª Turma1ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28.6.2016, 

publicado no DJ em 11.10.2016)

 

        



  

Art. 90Art. 90.     Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou mediante ajuste, combinação ou 
qualquer outro expedientequalquer outro expediente, o caráter competitivo do 

procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anosdetenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Observem que (inexplicavelmente, smj) 

a pena mínima aqui – a pena mínima aqui – onde há fraude onde há fraude – é menor que no caso – é menor que no caso 
do art. 89do art. 89.

        



  

Pelo menos aqui não se aplica o “entendimento” (que muitos 
pretendem) da jurisprudência quanto ao prejuízo:

[...] O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido 
de que o delito do art. 90 da Lei de Licitação prescinde da prescinde da 

existência de dano ao erárioexistência de dano ao erário, "haja vista que o dano se revela haja vista que o dano se revela 
pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes 

interessados em contratar, ocasionada com a frustração ou com a interessados em contratar, ocasionada com a frustração ou com a 
fraude no procedimento licitatóriofraude no procedimento licitatório“ [...] 

(Agravo Regimental no ARE n. 638.139-RS, STJ, 5ª Turma, 
unânime, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 

25.10.2016, publicado no DJ em 9.11.2016em 9.11.2016)

        



  

Art. 91Art. 91.   Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 
perante a Administração, dando causa à instauração de licitação 

ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada 
pelo Poder Judiciário: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multaseis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

        



  

Art. 92Art. 92.      Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer 
modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratualinclusive prorrogação contratual, 

em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos 
celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos 
contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem 

cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 
desta Lei:          

Pena - detenção, de dois a quatro anosPena - detenção, de dois a quatro anos, e multa. 
Parágrafo único.  Incide na mesma pena o contratado que, tendo 
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 

obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das 
modificações ou prorrogações contratuais. 

        



  

Art. 95Art. 95.  Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da 
pena correspondente à violência. 

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem se abstém ou 
desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida. 

        



  

Art. 96Art. 96.  Fraudar, em prejuízo da Fazenda PúblicaFraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação 
instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou 

contrato dela decorrente:

I - elevando arbitrariamente os preçoselevando arbitrariamente os preços;

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria mercadoria 
falsificada ou deterioradafalsificada ou deteriorada; 

III - entregando uma mercadoria por outraentregando uma mercadoria por outra;

IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da alterando substância, qualidade ou quantidade da 
mercadoria fornecidamercadoria fornecida; 

[...]        



  

[...]

V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa 
a proposta ou a execução do contratoa proposta ou a execução do contrato:

Pena - detençãodetenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Não conhecemos nenhuma condenação efetiva por esse tipo 
penal .... 

        



  

Art. 99Art. 99.  A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada 

em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da 
vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo 

agente. 

§ 1o  Os índices a que se refere este artigo não poderão ser não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco 

por cento) do valor do contratopor cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

        



  

Cremos que um dos maiores problemas hoje estão relacionados 
com o 

SUPERFATURAMENTO DAS OBRAS e LICITAÇÕES.SUPERFATURAMENTO DAS OBRAS e LICITAÇÕES.

Há um interligamento de vários tipos penais do Código Penal com 
o tipos da Lei 8.666/93.

        



  

Na verdade, não se visualiza não se visualiza atualmente no direito brasileiro “um um 
único tipo penal que, único tipo penal que, de forma exata, abrangente e uniforme, 
criminalize as diversas práticas de superfaturamento em obras em obras 

públicaspúblicas. Em geral, a depender do tipo de superfaturamento, das 
circunstâncias do fato, das condições pessoais e do animus dos 

agentes envolvidos, essa conduta pode se amoldar aos crimes de 
peculato (art. 312 do Código Penal e art. 1º, I do Decreto Lei 

201/1967), crimes da lei de licitações (art. 92 e 96 da Lei 8666/93) 
e estelionato (art. 171, §3º do Código Penal)”. (Leonardo Macedo 

de Andrade, A tipificação penal do superfaturamento de 
obras” em monografia de Pós-graduação em Controle, 

Detecção e Repressão a Desvios de Recursos Públicos”) 

        



  

Superfaturamento pode-se dar especialmente por:

- Quantidade e qualidade- Quantidade e qualidade

  - Sobrepreço- Sobrepreço

  - Jogo de planilhas - Jogo de planilhas (alteração de quantitativos 

e/ou preços durante a execução da obra)

        



  

Superfaturamento por alteração de cláusulas 

financeiras e superdimensionamento financeiras e superdimensionamento 

(O superfaturamento por alteração de cláusulas financeiras 
compreende quatro práticas ilegais, que ocorrem durante a 

execução contratual, usualmente com a colaboração de agentes 
públicos, e que propiciam vantagem indevida ao contratado em 
prejuízo do erário: (a) recebimentos contratuais antecipados; (b) 
distorção do cronograma  físico-financeiro; (c) reajustamentos 
irregulares de preços; e (d) prorrogação injustificada do prazo 

contratual com custos adicionais para a Administração) – 
Leonardo Macedo, op. Cit).

        



  

Nesse (excelente) trabalho, Leonardo Macedo propõe a tipificação 
do crime de “superfaturamento” como uma “forma especial 

autônoma de estelionato”, com a seguinte redação:

Art.__. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo Art.__. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 
da Administração Pública, mediante meio fraudulento do qual da Administração Pública, mediante meio fraudulento do qual 

resulte sobrepreço ou superfaturamento em contrato resulte sobrepreço ou superfaturamento em contrato 
administrativo.administrativo.

Pena: reclusão, de quatro a doze anos, e multa, Pena: reclusão, de quatro a doze anos, e multa, sese o fato não  o fato não 
constituir elemento de crime mais graveconstituir elemento de crime mais grave. 

        



  

Fundamenta, corretamente em nossa avaliação, que 

“a proposta traz o agente econômico para o centro da 
imputação, como autor de um crime comum contra a 

Administração Pública, e não como partícipe ou coautor de 
peculato. Ademais, o tipo passa a punir o atentado principal 

contra o erário, e não o crime acessório (fraude à licitação), que 
ocorre quase como um ato preparatório corriqueiro nesses casos. 

O texto inclui os três elementos chave do superfaturamento: o 
prejuízo ao erário (reflexo da vantagem ilícita), o contrato 

administrativo e a fraude”.

        



  

Em síntese: entendemos que deva haver uma reformulação

 URGENTE da lei de licitações no Brasil na parte que trata do

 Direito Penal, devido à absoluta desproteção com efetiva punição

 para quem infringe o sistema.

        



  

O que se constatou na LAVAJATO ?O que se constatou na LAVAJATO ?

Não há como não falar sobre o tema aqui.

Ajustes de empresas (de empresas (e entre e entre empresas) com servidores públicos 
para a prática de “fraude ao caráter competitivofraude ao caráter competitivo”.

Cartel das empresasCartel das empresas: atinge diretamente o comando 
constitucional antes visto !

As penas aqui são absolutamente brandas para o tipo de crime !

        



  

Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica:Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica:

I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, 
total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste 

ou acordo de empresas;ou acordo de empresas;

II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: 
(Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).(Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).

a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou 
produzidas;     (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).produzidas;     (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).

b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de 
empresas; (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).empresas; (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).

c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição 
ou de fornecedores. (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).ou de fornecedores. (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).

PenaPena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.      

        



  

A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter competitivo A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter competitivo 
das licitações da PETROBRAS, com a obtenção de benefícios econômicos das licitações da PETROBRAS, com a obtenção de benefícios econômicos 

indevidos pelas empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às indevidos pelas empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às 
empresas participantes do “CLUBE” ao menos as seguintes vantagens:empresas participantes do “CLUBE” ao menos as seguintes vantagens:

1) 1) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam obtidos   em   os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam obtidos   em   
ambiente   de   efetiva   concorrência,   ou   seja,   permitia  a ocorrência de sobrepreço ambiente   de   efetiva   concorrência,   ou   seja,   permitia  a ocorrência de sobrepreço 

no custo da obra;no custo da obra;

2) 2) as empresas integrantes do “CLUBE” podiam escolher as obras que fossem   de   sua  as empresas integrantes do “CLUBE” podiam escolher as obras que fossem   de   sua  
 conveniência   realizar,   conforme   a   região   ou   aptidão técnica, afastando-se a  conveniência   realizar,   conforme   a   região   ou   aptidão técnica, afastando-se a 

competitividade nas licitações dessas obras;competitividade nas licitações dessas obras;

3) 3) ficavam desoneradas total ou parcialmente das despesas significativas inerentes à ficavam desoneradas total ou parcialmente das despesas significativas inerentes à 
confecção de propostas comerciais efetivas nas licitações que de antemão já sabiam que confecção de propostas comerciais efetivas nas licitações que de antemão já sabiam que 

não iriam vencer e  não iriam vencer e  

4) 4) eliminação  da concorrência por meio de restrições e obstáculos à participação de eliminação  da concorrência por meio de restrições e obstáculos à participação de 

empresas alheias ao “CLUBE”empresas alheias ao “CLUBE”..  

        



  

Aliás, somente foi possível descobrir esse CONLUIO e todos somente foi possível descobrir esse CONLUIO e todos 
os demais crimesos demais crimes decorrentes (corrupção, lavagem de dinheiro, 

evasão de divisas ...) mediante a colaboração premiada (Lei a colaboração premiada (Lei 
12.850/2013)12.850/2013).

 No máximo, o que se obteria, numa visão favorável, seria a 
punição com uma pena de 2 anos de “detenção” (oxalá 4, no 

máximo, com uma “prestação de serviços”).

Crime grave !!!!

        



  

melinamontoya@mpf.mp.br

tiagofarias@mpf.mp.br
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