
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 638.139 - RS (2015/0001425-4)  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA  

AGRAVANTE : EVANDRO ANTONIO DAMIAN  

ADVOGADO : RAMONN FABRO E OUTRO (S) - RS057421  

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

Decisão  

Agrava-se de decisão que negou seguimento ao recurso especial de EVANDRO ANTÔNIO DAMIAN, 

fundado no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal e interposto contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ fls. 1.577): 

APELAÇÃO-CRIME. EX-PREFEITO MUNICIPAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. Fraude ao caráter competitivo do 

procedimento licitatório realizado para prestação de serviços médicos no município. Participação de 

duas empresas com o mesmo quadro societário. Reconstituição probatória suficiente à imposição de 

juízo condenatório. Pena alterada. Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

Apelo parcialmente provido. Unânime. Em seu recurso especial, alegou, em síntese, o ora agravante, 

violação ao art. 110 do Código Penal, em razão do não reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva estatal. Ademais, o acórdão recorrido teria contrariado o disposto no art. 90 da Lei 8.666/1993, 

não tendo sido comprovada a vantagem indevida auferida ou o prejuízo ao erário público. Sustentou, 

por fim, negativa de vigência ao art. 24 da Lei 8.666/1993, uma vez que, cuidando-se de serviços 

médicos, é dispensável a licitação. Com contrarrazões (e-STJ fls. 1.621/1.634), o recurso foi inadmitido 

(e-STJ fls. 1.636/1.639). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo, 

nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 1.671): AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA, 

DE MODO ESPECÍFICO E PRECISO, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 182 DESSE STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DA TIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07, STJ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 

INOCORRÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRA VO, MANTENDO-SE A DECISÃO 

AGRAVADA. Por meio da petição de fls. 1.681, o Ministério Público Federal requereu prioridade no 

julgamento do presente agravo. É o relatório. Ressai dos autos que o agravante foi condenado por 

infração ao art. 90, caput, da Lei 8.666/1993, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial 

aberto, substituída por restritivas de direito. Segundo o acórdão que confirmou a sentença 

condenatória ,"a prova, como reconstituída, revela que Evandro frustrou, mediante ajuste e 

combinação, o caráter competitivo do procedimento licitatório 10/2004, ao apresentar propostas por 

intermédio de suas duas empresas, com a mesma composição societária, obtendo, assim, vantagem 

decorrente da adjudicação do objeto licitado" (e-STJ fls. 1.585). Quanto à suposta violação do art. 90 

da Lei 8.666/1993, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, 

no sentido de que o referido delito prescinde da existência de dano ao erário. Nesse sentido: PENAL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. QUEBRA DO CARÁTER 

COMPETITIVO. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento 

de que o delito do art. 90 da Lei de Licitação prescinde do prejuízo, "haja vista que o dano se revela 

pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, ocasionada 
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com a frustração ou com a fraude no procedimento licitatório" (REsp 1.484.415/DF, Rel. Ministro 

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 22/02/2016). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no REsp. 1.387.099/RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 

31/08/2016) RECURSO ESPECIAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 

PARADIGMA PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL. OCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. QUEBRA DO CARÁTER 

COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Com ressalva 

pessoal, prevalece nesta Corte o entendimento de que é inviável a demonstração do dissídio 

jurisprudencial quando o aresto paradigma for proferido em habeas corpus, mandado de segurança 

e recurso ordinário, ainda que se trate de dissídio notório. 2. O objeto jurídico que se objetiva tutelar 

com o art. 90 da Lei n. 8.666/1993 é a lisura das licitações e dos contratos com a Administração, 

notadamente a conduta ética e o respeito que devem pautar o administrador em relação às pessoas 

que pretendem contratar com a Administração, participando de procedimento licitatório livre de vícios 

que prejudiquem a igualdade, aqui entendida sob o viés da moralidade e da isonomia administrativas. 

3. Diversamente do que ocorre com o delito previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, trata-se de crime 

em que o resultado exigido pelo tipo penal não demanda a ocorrência de prejuízo econômico para o 

poder público, haja vista que a prática delitiva se aperfeiçoa com a simples quebra do caráter 

competitivo entre os licitantes interessados em contratar, ocasionada com a frustração ou com a 

fraude no procedimento licitatório. 4. Constitui o elemento subjetivo especial do tipo o intuito de 

obter, pelo agente, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação cuja competitividade 

foi fraudada ou frustrada. Não se pode confundir, portanto, o elemento subjetivo ínsito ao tipo - e que 

diz respeito à vantagem obtida pelo agente que contratou por meio de procedimento licitatório cuja 

competitividade foi maculada - com eventual prejuízo que esse contrato venha a causar ao poder 

público, que, aliás, poderá ou não ocorrer. 5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido. 

(REsp. 1.498.982/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 

18/04/2016) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE AO 

CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA. LAPSO NÃO TRANSCORRIDO. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 

SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO DE FORMA IDÔNEA. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 

90 DA LEI N. 8.666/1993. (...). 6. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o resultado 

naturalístico, consistente em efetivo prejuízo para a Administração e a obtenção de vantagem pelo 

agente são irrelevantes para a configuração do delito previsto no art. 90 da Lei de Licitações. 7. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no REsp. 1.549.735/RN, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, 

julgado em 15/12/2015, DJe 17/02/2016) Sem plausibilidade a tese de ofensa ao art. 24, VI e V, da Lei 

8.666/1993, uma vez que não restou comprovada urgência, emergência ou a inexistência de 

interessados em licitação anterior, como tenta fazer crer o recorrente, esbarrando a pretensão, no caso, 

na Súmula 7/STJ. Por fim, a suscitada violação ao art. 110 do Código Penal desconsidera a data do 

recebimento da denúncia como marco interruptivo da prescrição. Assim, não merece reparos o 

acórdão impugnado quando afirmou não estar extinta a punibilidade, pois, em vista da pena aplicada 

e do disposto no art. 109, IV, do Código Penal, não transcorridos 8 anos entre a data do fato (30/3/2004) 

e a do recebimento da denúncia (23/09/2010), nem entre esta e a da prolação da sentença penal 

condenatória (1/3/2013). Apesar das razões mencionarem a alínea c do permissivo constitucional, não 

foi apresentado qualquer acórdão visando à demonstração da divergência jurisprudencial. Ante o 

exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Intime-se. 

Brasília/DF, 28 de setembro de 2016. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator 
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