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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CRIMINAL Nº 13247-RN
(0001548-16.2014.4.05.8400/02 e 0001548-16.2014.4.05.8400/02)
APTE : ADRIENE MARIA DA COSTA LIMA
APTE : MARIA DE LOURDES ALVES PESSOA
APTE : ADELÚCIA MARIA GOMES DANTAS
ADV/PROC : MARIO GOMES TEIXEIRA (RN004083)
APTE : JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
ADV/PROC : MARIO GOMES TEIXEIRA (RN004083)
APTE : LOURIVAL PEDRO DE LIMA FILHO
APTE : EVERTON MARCELO DA COSTA RODRIGUES
ADV/PROC : JOSÉ DUARTE SANTANA (RN012447) e outro
APTE : GERBERT RODRIGUES SOARES
ADV/PROC : JOSÉ DUARTE SANTANA (RN012447)
APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBTE : ADELÚCIA MARIA GOMES DANTAS e outros
EMBTE : JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
ORIGEM : 14ª VARA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - NATAL - RN
RELATOR : DES. FEDERAL LEONARDO CARVALHO

RELATÓRIO

O EXMº DES. FEDERAL LEONARDO CARVALHO (Relator):

Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos por
Adelúcia Maria Gomes Dantas, Adriene Maria da Costa Lima e Maria de Lourdes Alves
Pessoa (fls. 766/773) e por João Batista Gomes Gonçalves (fls. 774/785), apontando os
primeiros, vício de omissão com relação à individualização da pena dos ora embargantes
e à infração ao caráter competitivo da licitação e, alternativamente, pugna pela retirada
da majorante do art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, enquanto que o segundo, vício de
omissão ao não examinar, quando da dosimetria da pena, ser ele primário e possuir bons
antecedentes, ausência de consequências extrapenais, não se mostrar em desfavor as
circunstâncias do crime e a condição de agente público ser elementar do tipo penal.

Impugnação aos embargos, às fls. 793/805, pelo improvimento de ambos os
embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
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VOTO

O EXMº DES. FEDERAL LEONARDO CARVALHO (Relator):

Pretendem os presentes embargos de declaração serem a ele atribuídos
efeitos infringentes para, afastando vícios de omissão, reformar acórdão assim ementado:

PENAL. SIMULAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO - TOMADA DE
PREÇOS - PARA DAR REGULARIDADE À CONTRATAÇÃO ANTERIOR DE
EMPRESA PREVIAMENTE ESCOLHIDA. APLICAÇÃO NA SENTENÇA DA
EMENDATIO LIBELLI PARA ADEQUAR A CLASSIFICAÇÃO DO TIPO
PENAL AO DO ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993, DE DISPENSAR OU
INEXIGIR LICITAÇÃO INOBSERVANDO OS REQUISITOS LEGAIS.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO AO TIPO DESCRITO NA PEÇA
ACUSTÓRIA. CONDUTA DE FRUSTRAR OU FRAUDAR O CARÁTER
COMPETITIVO DA LICITAÇÃO, DO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993.
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DO DOLO ESPECÍFICO.
DESNECESSIDADE PARA A CONSUMAÇÃO DO TIPO PENAL. MERO
EXAURIMENTO DO CRIME. DOLO GENÉRICO. PRECEDENTES.
AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONJUNTO  PROBATÓRIO HÁBIL
PARA FIRMAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
READEQUAÇÃO À COMINAÇÃO PREVISTA PARA O TIPO DO ART. 90 DA
LEI Nº 8.666/1993. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS
PARA SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL E FIXAR A PENA-BASE. TRANSCURSO DO LAPSO
TEMPORAL ENTRE A CONDUTA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LEI
Nº 12.234/2010. INAPLICABILIDADE POR POSTERIOR AOS FATOS E EM
PREJUÍZO DA PARTE RÉ. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 109, IV, C/C ART. 110, §§ 1º E 2º, AMBOS
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DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
1. Cuida-se de apelações interpostas pela defesa contra sentença que, após
emedatio libelli, desclassificando a conduta antes prevista, tipificada no art. 90
da Lei nº 8.666/1993, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar João Batista Gomes Gançalves, Adriene Maria da Costa Lima,
Maria de Lourdes Alves Pessoa, Adelúcia Maria Gomes Dantas, Gerbert
Rodrigues Soares, Lourival Pedro de Lima Filho e Everton Marcelo da Costa
Rodrigues, como incurso nas penas do art. 89 da Lei nº 8.666/1993, fixando-
as, aos quatro primeiros (João Batista Gomes Gançalves, Adriene Maria da
Costa Lima, Maria de Lourdes Alves Pessoa, Adelúcia Maria Gomes Dantas),
em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime de cumprimento
inicialmente semiaberto, e em 3% (três) por cento do valor do contrato
firmado; ao quinto e ao sétimo nominados (Gerbert Rodrigues Soares e
Everton Marcelo da Costa Rodrigues), em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
detenção, em regime de cumprimento inicialmente aberto, sem substituição por
restritivas de direitos, e em 2% (dois por cento) do valor do contrato firmado;
e ao sexto nominado (Lourival Pedro de Lima Filho), em 3 (três) anos e 3
(três) meses de detenção, em regime de cumprimento inicialmente aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, e em 2% (dois por cento) do valor
do contrato firmado.
2. Noticia a denúncia que, em 19 de maio de 2006, o acusado João Batista
Gomes Gonçalves, na condição de prefeito do Município de Brejinho/RN,
frustrou o caráter competitivo da Tomada de Preços nº 06/2006, beneficiando
a construtora Facheiros Construções e Empreendimentos Ltda., em que são
sócios os acusados Gerbert Rodrigues Soares e Lourival Pedro de Lima Filho,
contando para isso com o auxílio dos membros da Comissão de Licitação
daquela municipalidade, no caso as acusadas Adriene Maria da Costa Lima,
Maria de Lourdes Alves Pessoa, Adelúcia Maria Gomes Dantas, bem como dos
antes nominados sócios da empresa beneficiada e, ainda, do acusado Everton
Marcelo da Costa Rodrigues, sócio da empresa Esperança Edificações e
Serviços Ltda., acrescentando a peça acusatória que o objeto do aludido
certame licitatório era a construção de 32 (trinta e dois) módulos sanitários,
116 (cento e dezesseis) reservatórios, 109 (cento e nove) tanques de lavar e
pias de cozinha e de 3 (três) tanques sépticos, no valor de R$ 184.745,74
(cento e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e
quatro centavos), integrante do Convênio nº 474/2003, celebrado entre o
município e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), contudo vindo a ser
constatadas, a partir de fiscalização empreendida pela Controladoria Geral da
União (CGU) - Relatório de Fiscalização nº 977/07 (fls. 5/239 do IPL em
apenso) - diversas irregularidades a comprovar a montagem dos documentos
correspondentes ao aludido certame licitatório, com o fim de promover
indevidamente a contratação direta da empresa preferida pelo contratante,
emprestando tão somente ares de legalidade àquele ato administrativo.
3. Em suas razões recursais, aduz a defesa, em síntese, a preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação e incompletude do
relatório e, no mérito, a ausência de adequação típica quanto ao crime do art.
89 da lei nº 8.666/1993; a inexistência de dolo específico; a ausência de dano
ao erário, pois as obras foram concluídas e entregues; ausência de prova hábil
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à condenação e, subsidiariamente, a exacerbação da pena aplicada e a
ocorrência da prescrição retroativa, se mantida a classificação penal dada na
denúncia.
4. É de se afastar a preliminar de ausência de fundamentação e incompletude
do relatório atribuída à sentença, eis que o relatório, ainda que se pudesse
entender sucinto, diante da alentada peça acusatória, consegue descrever os
principais fatos que historiam o caderno processual, enquanto que a
fundamentação apresentada para o édito condenatório enfrenta as teses
trazidas ao debate, emitindo seu pronunciamento a partir do convencimento
dali firmado, sendo de destacar a ausência de obrigatoriedade em rebater, um
a um, os argumentos deduzidos pela parte.
5. Assiste razão aos apelantes, no entanto, quanto à classificação dada na
sentença para o tipo penal, eis que, diante da situação fática, não se apresenta
situação de dispensa ou inexigibilidade de certame licitatório, como previsto
no art. 89 da lei nº 8.666/1993, mas sim de uma simulação de sua ocorrência,
com o ânimo de frustrar o caráter competitivo e, assim, propiciar a
contratação de empresa previamente escolhido, a indicar o tipo penal do art.
90 do mesmo diploma legal, como indicado na peça acusatória. Precedente
desta col. 2ª Turma: ACR-15210/PB, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho,
DJe 18.12.2017.
6. Para o tipo descrito no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, o dano ao erário não
se mostra necessário para a sua consumação, sendo tão somente o
exaurimento do crime, exigido-se, assim, para ele, tão somente o dolo
genérico, por não exigir o resultado. Precedentes deste TRF5: ACR-12498/RN,
rel. Des. Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª T., DJe 10.03.2017;
ACR-12193/PB, rel. Des. Federal Lázaro Guimarães, 4ªT., DJe 04.08.2017.
7. No que diz respeito à ausência de prova hábil à condenação, traz o conjunto
probatório carreado aos autos a demonstração da materialidade delitiva, a par
da similitude entre as propostas que teriam sido apresentadas em face da
Tomada de Preços que se aponta simulada, com a mesma formatação, erros
ortográficos e espaçamento, além da coincidência da data de impressão das
propostas, com mínima diferença de horário, além do pagamento da taxa do
edital no mesmo terminal de atendimento bancário, em ato contínuo, sendo de
se acrescentar, por oportuno, que as garantias que as empresas deveriam ter
prestado no curso do certame apenas se efetivaram, com o depósito na conta
da prefeitura, um mês após o encerramento do procedimento licitatório,
acrescentando-se, consoante prova testemunhal, que os engenheiros tanto da
empresa vencedora, como da empresa concorrente não reconheceram como
suas as assinaturas constantes nos documentos apresentados, afirmando o da
empresa concorrente, inclusive, não guardarem sequer qualquer tipo de
semelhança.
8. A título de ilustração, colhe-se da sentença, a partir das declarações
prestadas pelos acusados sócios de ambas as empresas concorrentes, haver
Gerbert Rodrigues Soares afirmado que também foi sócio de outra empresa, a
Rio Potengi Construções, havendo ali utilizado sua mãe e sua ex-cônjuge como
"laranjas" com o fim de cometer crime, tendo sido condenado por tal fato em
ação penal com trâmite perante o mesmo juízo federal, enquanto que Everton
Marcelo da Costa Rodrigues acrescentou que foi condenado por estelionato em
outra ocasião anterior aos fatos em apuração.
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9. Em relação às integrantes da Comissão de Licitação, ainda que declarado
em juízo não se aperceberem das incongruências apontadas pela CGU, por
alegada falta de experiência, perante a autoridade policial declararam haver
participado em duas outras tomadas de preço, em que as empresas
participantes teriam sido inabilitadas (na primeira) por inadequação de
documentos e (na segunda) pelo uso de cheque sem a devida provisão de saldo
como garantia.
10. Em especial à autoria delitiva, em que pese o acusado que exercia, à
época, a condição de prefeito municipal alegar não se inteirar dos
procedimentos licitatórios, era ele o responsável pelos seus prepostos, no caso
as integrantes da comissão de licitação por ele nomeada, ainda que sobre elas
recaíssem atos próprios de suas funções, diante da responsabilidade maior,
notadamente no que diz respeito ao zelo a ele exigido quanto à higidez da
licitação e à moralidade que rege a Administração Pública, não havendo como
buscar aporte em uma confiança cega naquelas prepostas a ensejar uma
excludente de ilicitude, eis que, na qualidade de gestor público a ele cumpria a
última instância de aferição da regularidade dos atos da Administração
Pública, enquanto que, em relação aos demais acusados, não resta qualquer
dúvida quanto à participação das acusadas, enquanto integrantes da Comissão
de Licitação, constando suas assinaturas em toda a documentação relativa ao
procedimento licitatório em apuração, bem como aos sócios das empresas
envolvidas, que teriam simulado sua participação em certame que, na
realidade, se mostra não realizado e montado para dar aspecto de
regularidade à contratação já antes efetivada pela municipalidade com a
empresa que veio a ser apontada vencedora.
11. Mantida a condenação, agora diante do tipo penal do art. 90 da Lei nº
8.666/1993, como apontado na denúncia, cuja pena cominada diverge daquela
do art. 89 do mesmo diploma legal, apontado na sentença, é de se adequar a
dosimetria, observando-se, contudo, da sentença, que o sopesamento das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ali efetivada para cada
qual dos acusados, ainda que balizados para o crime do art. 89 da Lei nº
8.666/1993, não se dissocia ao se apurar para o tipo penal do art. 90 do
mesmo diploma legal, pelo que é de se manter.
12. Para João Batista Gomes Gonçalves, então prefeito municipal, se
apresentam em seu desfavor uma culpabilidade elevada, eis que a ele cabia o
zelo pelo interesse público, serem graves as circunstâncias que envolvem a
prática do delito, diante da grande quantidade de documentos forjados e
pessoas envolvidas, inclusive os engenheiros das empresas, que tiveram suas
assinaturas falsamente apostas nos documentos que lhes competiam, pelo que,
pelo elastério cominado para o tipo penal, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de
detenção, fixo-lhe, a par de critérios objetivos e subjetivos, a pena-base em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses e, fazendo-se presente unicamente a agravante do
art. 61, II, "g", do Código Penal, torno-a concreta e definitiva em 3 (três) anos
de detenção, em regime de cumprimento inicialmente aberto, mantida a pena
de multa nos idênticos parâmetros da sentença, em 3% (três por cento) sobre
o valor do contrato firmado, devidamente atualizado quando da efetiva
execução, substituída a primeira por duas restritivas de direitos a serem
definidas pelo juízo da execução.
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13. Para as integrantes da Comissão de Licitação, Adelúcia Maria Gomes
Dantas, Adriene Maria da Costa Lima e Maria de Lourdes Alves Pessoa, se
apresentam em desfavor das mesmas tão somente a gravidade das
circunstâncias que envolvem a prática do delito, diante da grande quantidade
de documentos forjados e pessoas envolvidas, inclusive os engenheiros das
empresas, que tiveram suas assinaturas falsamente apostas nos documentos
que lhes competiam, pelo que fixo-lhes, individualmente, a par de critérios
objetivos e subjetivos, a pena-base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses e,
fazendo-se presente unicamente, a elas, a causa especial de aumento do art.
84, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, majorando-a em 1/3 (um terço), para torná-la
concreta e definitiva em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
detenção, em regime de cumprimento inicialmente aberto, mantida a pena de
multa nos idênticos parâmetros da sentença, em 3% (três por cento) sobre o
valor do contrato firmado, devidamente atualizado quando da efetiva
execução, substituída a primeira por duas restritivas de direitos a serem
definidas pelo juízo da execução.
14. Em relação a Gerbert Rodrigues Soares, sócio da empresa Facheiros
Construções e Empreendimentos Ltda., que veio a ser beneficiada com a
conduta ilícita, e a Everton Marcelo da Costa Rodrigues, sócio da empresa
Esperança Edificações e Serviços Ltda., que deu suporte à simulação
apontada, apresentam-se em desfavor seus antecedentes, consoante peças
carreadas às fls. 254/268, em relação ao primeiro, e às fls. 380/389, em
relação ao segundo, e serem graves as circunstâncias que envolvem a prática
do delito, diante da grande quantidade de documentos forjados e pessoas
envolvidas, inclusive os engenheiros das empresas, que tiveram suas
assinaturas falsamente apostas nos documentos que lhes competiam, pelo que
fixo-lhes, individualmente, a par de critérios objetivos e subjetivos, a pena-
base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, e em tal quantum torno concreta e
definitiva, por ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas
especiais de aumento e diminuição da pena, em regime de cumprimento
inicialmente aberto, mantida a pena de multa nos idênticos parâmetros da
sentença, em 3% (três por cento) sobre o valor do contrato firmado,
devidamente atualizado quando da efetiva execução, não cabendo a eles a
substituída por restritivas de direitos por ausente requisito do art. 44 do
Código Penal.
15. Por fim, em relação a Lourival Pedro de Lima Filho, igualmente sócio da
empresa Facheiros Construções e Empreendimentos Ltda., que veio a ser
beneficiada com a conduta ilícita, apresentam em desfavor das mesmas tão
somente a gravidade das circunstâncias que envolvem a prática do delito,
diante da grande quantidade de documentos forjados e pessoas envolvidas,
inclusive os engenheiros das empresas, que tiveram suas assinaturas
falsamente apostas nos documentos que lhes competiam, pelo que fixo-lhes,
individualmente, a par de critérios objetivos e subjetivos, a pena-base em 2
(dois) anos e 2 (dois) meses, e em tal quantum torno concreta e definitiva, por
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas especiais de aumento
e diminuição da pena, em regime de cumprimento inicialmente aberto, mantida
a pena de multa nos idênticos parâmetros da sentença, em 3% (três por cento)
sobre o valor do contrato firmado, devidamente atualizado quando da efetiva
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execução, substituída a primeira por duas restritivas de direitos a serem
definidas pelo juízo da execução.
16. Diante das penas aqui fixadas, necessária a apreciação de eventual
ocorrência da prescrição, por incidente o lapso temporal definido no art. 109,
IV, do Código Penal, em 4 (quatro) anos. Consumado em 19 de maio de 2006,
quando da simulação do certame licitatório com vista a fraudar e frustrar o
seu caráter competitivo, é de se destacar, no caso concreto, não se aplicar a
redação advinda quanto à prescrição na codificação penal, com a edição da
Lei nº 12.234/2010, por posterior sua vigência ao fato e em prejuízo da parte
ré, pelo que é de se observar o marco interruptivo, desde o fato, com o
recebimento da denúncia, oferecida em 30 de abril de 2014, e que veio a
ocorrer em 12 de maio de 2014, ou seja, quando prestes a completar 8 (oito)
anos, a ensejar, assim, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, a teor do art. 109, IV, c/c art. 110, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal,
na redação anterior à Lei nº 12.234/2010, e, por consequência, declarar
extinta a punibilidade quanto aos acusados, ora apelantes, a teor do art. 107,
IV, do Código Penal.
17. Apelações parcialmente providas, para afastar a emendatio libelli e manter
a classificação penal inscrita na denúncia, do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, e
reformar a dosimetria da pena para adequá-la à cominada ao tipo penal, e, ao
final, declarar extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa,
a teor do art. 107, IV, c/c arts. 109, IV e 110, §§ 1º e 2º, todos do Código
Penal, na redação anterior à Lei nº 12.234/2010.

Acrescente-se que, em sede de declaratórios manejados pelo órgão
ministerial, foi afastada a extinção da punibilidade, em acórdão assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. SIMULAÇÃO DE CERTAME
LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS - PARA DAR REGULARIDADE À
CONTRATAÇÃO ANTERIOR DE EMPRESA PREVIAMENTE ESCOLHIDA.
CONDUTA DE FRUSTRAR OU FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DA
LICITAÇÃO, DO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. CONDENAÇÃO COM
READEQUAÇÃO DA PENA FIXADA E POSTERIOR DECLARAÇÃO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DO
EFETIVO TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO
PESSOAL, COM A EFETIVA ENTREGA DOS AUTOS. TERMO INICIAL
POSTERGADO AO PRIMEIRO DIA ÚTIL, DA A SITUAÇÃO DE QUE O
DIES AD QUO RECAIU EM UM SÁBADO. PROTOCOLIZAÇÃO NO PRAZO
LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. LEI Nº 12.234/2010.
INAPLICABILIDADE POR ANTERIOR AO FATO DELITIVO E EM
PREJUÍZO DA PARTE RÉ. PRESCRIÇÃO. LAPSO APURADO ENTRE A
DATA DO FATO E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (ART. 117, I, DO
CÓDIGO PENAL). INTERRUPÇÃO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
E NÃO PELA PUBLICAÇÃO OU CIÊNCIA DO DESPACHO QUE A
RECEBE. PRECEDENTE. ERRO MATERIAL QUANDO DA AFERIÇÃO DO
TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL DO ART. 109, IV, DO
CÓDIGO PENAL. EMBARGOS PROVIDOS E A ELES CONFERIDO
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EFEITOS INFRINGENTES PARA REFORMAR O ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE AFASTADA.
1. Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos
pelo órgão ministerial, apontando vício de contradição do julgado quanto à
apuração do lapso prescricional.
2. Alega mostrar-se contraditório o julgado ao apontar a ocorrência da
prescrição, por superado o lapso de 8 (oito) anos previsto no art. 109, IV, do
Código Penal, entre a data do fato, em 19 de maio de 2006, e a do recebimento
da denúncia, em 12 de maio de 2014, quando ainda faltavam 7 (sete) dias para
integralizar dito período.
3. Os embargos de declaração – previstos nos arts. 619 e 620 do Código de
Processo Penal – têm o único condão de averiguar a existência de eventual
contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, não servindo à
reabertura de discussão de questões exaustivamente apreciadas ou mesmo
discutir matéria não objeto do recurso original a que é incidentemente oposto.
4. Aponta-se, em preliminar, a intempestividade dos embargos opostos pelo
Ministério Público Federal, ao argumento de que sua protocolização, no dia 9
de julho de 2019 ter-se operacionalizado após o prazo legal, trazendo aos
autos indicativo da abertura de vista em 4 de julho de 2019 (quinta-feira), pelo
que o termo final dar-se-ia no dia 8 (segunda-feira).
5. A intimação do Ministério Público Federal deve ser pessoal, contando-se
prazo a partir da entrega dos autos, que só veio a se aperfeiçoar no dia 5 de
julho de 2019, consoante se verifica em certidão firmada às fls. 747, pelo que,
sendo ele uma sexta-feira, o termo inicial do prazo para oposição de embargos
recairia na segunda-feira, dia 8, com o seu final no subsequente dia 9, data
esse em que foram protocolizados os embargos de fls. 739/746, pelo que não
há de se falar em intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo
órgão ministerial, a restar, assim, rejeitada tal preliminar.
6. Aduz a parte embargada, em uma primeira questão, que a data do fato
narrado na peça acusatória teria ocorrido na primeira fase da licitação
(tomada de preços), ou seja, na sessão de habilitação das empresas, em muito
anterior àquela declinada, de 19 de maio de 2006, contudo, aos compulsar os
autos, tem-se que nessa data realizou-se a sessão de habilitação das empresas
indicadas como concorrentes, inclusive com o posterior recebimento das
propostas e, por fim, proferido o resultado do apontado certame licitatório,
pelo que, consoante a própria manifestação da parte embargada,
corresponderia à data do fato para fins de apuração do lapso prescricional.
7. Alega, ainda, que o marco interruptivo da prescrição seria a data da
publicação da decisão que recebeu a denúncia, em não aquela em que foi
proferida, situação essa que não encontra respaldo a uma simples leitura do
art. 117 do Código Penal, que ao elencar tais marcos faz a distinção ao
apontar, no inciso I, "pelo recebimento da denúncia ou da queixa", e no inciso
III, "pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis",
entendimento este que encontra ressonância na jurisprudência, no sentido de
que "a prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia, não pela
publicação ou ciência do despacho que a recebe" (STF, RT 472/410).
8. Mostra-se evidente a presença de erro material, quando da aferição do
lapso prescricional, eis que, como bem expendido pelo ora embargante,
"observa-se não terem transcorrido - por pouco tempo (7 dias) - os 8 (oito)
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anos necessários entre os aludidos marcos interruptivos da prescrição para a
ocorrência da multicitada causa extintiva da punibilidade".
9. Embargos de declaração providos e a eles conferidos efeitos infringentes
para reformar o acórdão e, mantendo a condenação ali firmada, afastar a
declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
retroativa, eis que não transcorrido o efetivo lapso do art. 109, IV, do Código
Penal, aplicável à hipótese.

Alegam os ora embargantes mostrar-se omisso o julgado ao não apreciar a
necessária individualização da pena dos ora embargantes e à infração ao caráter
competitivo da licitação e, alternativamente, pugna pela retirada da majorante do art. 84,
§ 2º, da Lei nº 8.666/1993, enquanto que o segundo, vício de omissão ao não examinar,
quando da dosimetria da pena, ser ele primário e possuir bons antecedentes, ausência de
consequências extrapenais, não se mostrar em desfavor as circunstâncias do crime e a
condição de agente público ser elementar do tipo penal.

De início é de se ter em mente que os embargos de declaração – previstos
nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal – têm o único condão de averiguar a
existência de eventual contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, não
servindo à reabertura de discussão de questões exaustivamente apreciadas ou mesmo
discutir matéria não objeto do recurso original a que é incidentemente oposto.

Como demonstrado no acórdão suso transcrito, restou perfeitamente
individualizadas as penas aplicadas a par dos limites da conduta perpetrada para cada um
dos réus e sopesada nos autos.

Em relação às demais insurgências, em que apontam omissão ao não se
apreciar, quando da dosimetria da pena, circunstâncias judiciais e legais, igualmente se
mostram sem fundamento, não apenas pelo fato de exercer, enquanto membros de
comissão de licitação, função de confiança que se adéqua ao disposto no art. 84, § 2º, da
Lei nº 8.666/1993, quanto aos primeiros embargantes e, quanto ao segundo, igualmente
inocorre omissão quando da aferição das circunstâncias judiciais e legais para a fixação
da pena.

Ademais, a eventual falta de pronunciamento acerca de todos os pontos
alegados, que não ocorre no caso concreto, não compromete o livre poder de convicção
sobre quais provas, fatos e questões de direitos que serão preponderantes umas sobre as
outras, isto, claro, com a devida fundamentação pelo magistrado, o que ocorrera no
acórdão. Os embargos de declaração têm caráter excepcional, não sendo este o meio
adequado para se reabrir uma discussão acerca da matéria de fato.

Na verdade, ainda que aponte o contrário, o que se constata é a pretensão de
reabrir discussão acerca da temática do mérito, situação esta perfeitamente afastada pela
jurisprudência pátria, de onde destaco:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
...............................................................................................................
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5- Embargos de declaração não constituem meio processual cabível para
reformar julgamento ou revisitar questões já apreciadas na decisão objeto dos
embargos.
6- Embargos não providos.
(TRF5, 4ªT., EDHC 4054/01/PE, Rel. Des. Federal EDÍLSON NOBRE, DJe
28.10.2010, p. 751)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA
DE EXPEDIENTE FORENSE NO TRIBUNAL LOCAL. INTERPOSIÇÃO DO
AGRAVO REGIMENTAL NESTA CORTE SUPERIOR. INDIFERENÇA.
1. Nos limites estabelecidos pelo art. 619, do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. In casu, não existe vício a ser sanado, eis que da simples leitura dos
aclaratórios anteriormente opostos, depreende-se que a matéria posta nos
autos restou clara e explicitamente apreciada.
3. A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios,
mostra-se inadequada.
...............................................................................................................
(STJ, 5ªT., EAARESP-50537, rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 04.10.2012)

Conforme se verifica, os embargos declaratórios não servem de instrumento
para repetição de argumentação contra o julgamento de mérito da causa, como aqui se
formula.

Posto isso, nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CRIMINAL Nº 13247-RN
(0001548-16.2014.4.05.8400/02 e 0001548-16.2014.4.05.8400/02)
APTE : ADRIENE MARIA DA COSTA LIMA
APTE : MARIA DE LOURDES ALVES PESSOA
APTE : ADELÚCIA MARIA GOMES DANTAS
ADV/PROC : MARIO GOMES TEIXEIRA (RN004083)
APTE : JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
ADV/PROC : MARIO GOMES TEIXEIRA (RN004083)
APTE : LOURIVAL PEDRO DE LIMA FILHO
APTE : EVERTON MARCELO DA COSTA RODRIGUES
ADV/PROC : JOSÉ DUARTE SANTANA (RN012447) e outro
APTE : GERBERT RODRIGUES SOARES
ADV/PROC : JOSÉ DUARTE SANTANA (RN012447)
APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBTE : ADELÚCIA MARIA GOMES DANTAS e outros
EMBTE : JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
ORIGEM : 14ª VARA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - NATAL - RN
RELATOR : DES. FEDERAL LEONARDO CARVALHO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SIMULAÇÃO DE
CERTAME LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS - PARA DAR
REGULARIDADE À CONTRATAÇÃO ANTERIOR DE EMPRESA
PREVIAMENTE ESCOLHIDA. CONDUTA DE FRUSTRAR OU
FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO, DO ART. 90
DA LEI Nº 8.666/1993. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AFERIÇÃO A PAR DAS CONDUTAS
DESCRITAS E APURADAS NA INSTRUÇÃO. DOSIMETRIA DA
PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS. APRECIAÇÃO.
EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos
por Adelúcia Maria Gomes Dantas, Adriene Maria da Costa Lima e Maria de
Lourdes Alves Pessoa (fls. 766/773) e por João Batista Gomes Gonçalves
(fls. 774/785), apontando os primeiros, vício de omissão com relação à
individualização da pena dos ora embargantes e à infração ao caráter
competitivo da licitação e, alternativamente, pugna pela retirada da
majorante do art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, enquanto que o segundo,
vício de omissão ao não examinar, quando da dosimetria da pena, ser ele
primário e possuir bons antecedentes, ausência de consequências extrapenais,
não se mostrar em desfavor as circunstâncias do crime e a condição de
agente público ser elementar do tipo penal.

2. Os embargos de declaração – previstos nos arts. 619 e 620 do Código de
Processo Penal – têm o único condão de averiguar a existência de eventual
contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, não servindo à
reabertura de discussão de questões exaustivamente apreciadas ou mesmo
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discutir matéria não objeto do recurso original a que é incidentemente
oposto.

3. Restaram perfeitamente individualizadas as penas aplicadas, quando da sua
dosimetria, a par dos limites da conduta perpetrada para cada um dos réus e
sopesada nos autos.

4. Em relação às demais insurgências, em que apontam omissão ao não se
apreciar, quando da dosimetria da pena, circunstâncias judiciais e legais,
igualmente se mostram sem fundamento, não apenas pelo fato de exercer,
enquanto membros de comissão de licitação, função de confiança que se
adéqua ao disposto no art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, quanto aos
primeiros embargantes e, quanto ao segundo, igualmente inocorre omissão
quando da aferição das circunstâncias judiciais e legais para a fixação da
pena.

5. Eventual falta de pronunciamento acerca de todos os pontos alegados, que
não ocorre no caso concreto, não compromete o livre poder de convicção
sobre quais provas, fatos e questões de direitos que serão preponderantes
umas sobre as outras, isto, claro, com a devida fundamentação pelo
magistrado, o que ocorrera no acórdão. Os embargos de declaração têm
caráter excepcional, não sendo este o meio adequado para se reabrir uma
discussão acerca da matéria de fato.

6. Enfrentadas as questões aqui postas quando do julgamento, resta
demonstrado o ânimo dos embargos em reabrir sua discussão, o que é
impróprio na via eleita.

7. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL, em que são partes as acima
mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores Federais da Segunda Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, em negar provimento aos embargos de
declaração, nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas que estão nos autos
e que fazem parte deste julgado.

Recife, 21 de janeiro de 2020.

LEONARDO CARVALHO
Desembargador Federal

Relator
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