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Área do Direito: Penal; Administrativo
Resumo: O presente artigo busca identificar quais são os níveis de prova exigidos para a
viabilidade de acusações criminais fundadas no tipo penal do art. 90 da Lei 8.666/93.
Para consecução do estudo, empregou-se o método indutivo, com uso de pesquisa
bibliográfica e jurisprudencial. Analisou-se a aplicação dos standards (níveis) probatórios
no processo penal, sob a ótica do princípio da presunção de inocência, e os requisitos
para a aptidão da ação penal, especialmente aqueles do art. 41 do Código de Processo
Penal e a consequente necessidade de descrição dos fatos em adequação a todas
elementares do tipo penal. Na sequência, pesquisou-se especificamente o tipo penal do
art. 90 da Lei 8.666/93 e os requisitos necessários de uma denúncia que o envolva,
também sob a ótica dos elementos do art. 41 do Código de Processo Penal, e do
standard probatório exigido para o oferecimento da acusação pautada neste crime
licitatório, concluindo-se, ao fim, que a simples suspeita de direcionamento da licitação
não é suficiente a ancorar uma acusação por tal crime, pois é ônus da acusação a
demonstração da maneira pela qual os agentes teriam atuado, em ajuste ou fraude,
para frustrar a licitação.

Palavras-chave: Direito penal – Processo penal – Nível de prova – Crimes licitatórios
Abstract: This paper intents to identify which are the demanded standards of proof to
viable criminal charges based on the 90th article of the Brazilian Law 8,666/93, which is
the most important Brazilian law on competitive bidding’s aspects. To accomplish the
study, the inductive method was used, with case law research and bibliography review.
The standard of proof in the criminal procedure, in view of the innocence presumption,
was analyzed, as well as the criminal charge’s requirements, especially those forecasted
in the 41th article of Brazilian Criminal Procedure Code, which describes the essential
conditions demanded in a formal criminal charge in Brazil. After that, the criminal type
(Tatbestand) forecasted in the 90th article of the Brazilian Law 8,666/93, and the
requirement to a criminal charge based on it, were specifically analyzed, also in view of
the 41th article’s elements of the Brazilian Criminal Procedure Code, and the standard of
proof required to a criminal charge based on that public bidding’s crime. It was
concluded that the isolated suspicion of bid rigging, as it occurs on the studied crime, is
not enough to support a criminal charge based on in, because it is an accusation’s
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burden to demonstrate the manner by which the agents acted, in adjustment or fraud,
to bid rigging.

Keywords: Criminal law – Criminal procedure law – Standard of proof – Public Bidding’s
crimes – Bid rigging

Para citar este artigo: SILVA, Lucas Nogueira Rodrigues da; KAZMIERCZAK, Luiz
Fernando. O standard probatório necessário ao oferecimento da denúncia em face de
agentes públicos e privados pelo tipo penal do art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78).
Revista de Direito Penal Econômico e Compliance. n. 5. ano 2. p. 123-145. São Paulo:
Ed. RT, jan./mar. 2021. Disponível em:
<http://revistadostribunais.com.br/maf/app/document?stid=st-rql&marg=DTR-2021-3321>.
Acesso em: DD.MM.AAAA.

Sumário:

1. Introdução - 2. A construção de standards probatório no processo penal e o grau de
corroboração exigido ao oferecimento e recebimento da denúncia - 3. A denúncia
enquanto ferramenta delimitadora da pretensão acusatória. Art. 41 do CPP e a
necessidade de descrição de todas as elementares do tipo penal. Relevância da descrição
para a criminalidade econômica - 4. O Direito Penal licitatório. Considerações sobre o
tipo penal do art. 90 da Lei 8.666/93 e sua consumação pelo ajuste ou conluio entre
agentes públicos e/ou privados - 5. O oferecimento da denúncia em face de agentes
públicos e privados pela frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório.
Standard probatório necessário - 6. Estudo de casos: Julgados envolvendo imputações
do crime do art. 90 da Lei 8.666/93: Descrição mínima dos elementos do tipo penal ou
saída pelo in dubio pro societate? - 7. Conclusão - 8. Referências

1. Introdução

O presente artigo está centrado em 04 (quatro) flancos para a abordagem do tema
proposto, com uma abordagem tanto de natureza processual penal (aspectos probatórios
e requisitos formais da acusação) como de direito penal material, especialmente voltado
à questão da tutela penal em âmbito licitatório. E, por fim, serão analisadas
conjuntamente as questões de direito material e processual introduzidas pelos capítulos
iniciais, delimitando a análise de qual seria o standard probatório exigido em imputações
criminais envolvendo o tipo penal do art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78).

De início, será promovida uma breve incursão pela pauta dos standards de prova, e
quais as suas especificidades no âmbito do processo penal, que é pautado, sobretudo,
pela presunção de inocência do acusado, influindo, assim, diretamente, na carga
probatória que se impõe ao agente acusador.

Em sequência, traçadas algumas notas atinentes à constitucionalização do processo
penal, serão abordadas a extensão do art. 41 do Código de Processo Penal e suas
consequências para fins de atribuição de responsabilidade criminal, tendo em vista o
poder delimitador da pretensão acusatória, em relação à sentença a ser proferida, a qual
deve guardar estrita correlação com o que é narrado em sede de propositura da ação
penal.

Incursionando no campo do Direito Penal material, serão analisados de forma breve os
fundamentos sobre a legitimidade de tutela penal no âmbito das licitações, com um
aprofundamento dogmático específico sobre o crime do art. 90 da Lei 8.666/93
(LGL\1993\78) (bem jurídico, sujeito passivo e ativo, consumação e afins), tendo por
objetivo constituir o referido tipo penal o cerne dos estudos a serem desenvolvidos.

Por fim, conglobando as premissas trilhadas nos capítulos precedentes, será feita uma
análise sobre qual seria o standard probatório mínimo exigido para fins de imputação
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delito de fraude (frustração) ao caráter competitivo de licitação, e quais elementos
devem, necessariamente, estar presentes no corpo da denúncia, sob pena de
reconhecimento de sua inépcia, analisando-se alguns julgados proferidos nessa matéria.

Justifica-se a pesquisa pelas contribuições que pode proporcionar ao campo social a
partir de uma análise teórica e prática. A análise crítica dos princípios informadores do
processo penal e do direito penal, especialmente no campo do direito penal licitatório,
que vem tendo grande expansão na realidade brasileira atual, permite verificar quais os
pontos que exigem alterações ou complementos, com a finalidade da preservação de
direitos fundamentais na produção da prova, buscando contribuir à formação de um
raciocínio crítico que auxilie em evitar acusações criminais desprovidas de mínimos
elementos de prova, e que não podem ser auxiliadas por mecanismos retóricos, muito
aplicados no campo probatório do direito processual penal, como é o caso do brocardo
do in dubio pro societate.

Para atingir o objetivo do estudo, foi empregado o método indutivo, além dos métodos
de pesquisa eletrônico, documental e bibliográfico. As pesquisas se deram por meio de
doutrinas gerais e específicas sobre o assunto, bem como artigos científicos e leituras
complementares e análise jurisprudencial de precedentes específicos que envolvem
acusações criminais fundadas no tipo penal em estudo (art. 90 da Lei 8.666/93
(LGL\1993\78)).

2. A construção de standards probatório no processo penal e o grau de corroboração
exigido ao oferecimento e recebimento da denúncia

Antes da abordagem específica sobre aspectos da persecução penal que envolvam o tipo
penal do art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), é necessária breve digressão sobre
específicos standards probatórios exigidos na seara processual penal, traçando suas
bases estruturantes, para que, no cerne do trabalho, seja possível aplicar as
reconstruções teóricas às especificidades da norma penal em estudo, que tipifica a
conduta que tem, possivelmente, a maior incidência prática no campo dos crimes
licitatórios.

Firmadas essas premissas, tem-se que o preceito estruturante para apontar, em linhas
gerais, a dinâmica dos níveis de prova exigidos em matéria penal é o preceito do in
dubio pro reo, o qual decorre da irradiação dos efeitos da garantia da presunção de
inocência, positivada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, o qual, no aspecto
processual penal, se decompõe em três expressões, que lhe asseguram efetividade
plena:

regra de julgamento; (ii) norma probatória; e (iii) dever de tratamento1.

Como regra de julgamento, trata-se da própria literalidade do texto constitucional, e que
não deveria causar maiores celeumas: a não culpabilidade do acusado é assegurada até
o trânsito em julgado da sentença condenatória. Já como norma probatória, sua
aplicação exige a “certeza, ainda que seja subjetiva – não da inocência, mas da
culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas exigindo-se a absolvição em caso de
incerteza”2, sendo, portanto, um ônus acusatório exclusivo daquele que acusa e jamais
do acusado. Por fim, o dever de tratamento tem o objetivo de impedir que os órgãos
estatais tratem o imputado de forma igual ou análoga a um culpado, sendo dever
imposto ao julgador a preocupação com o imputado, para que seja tratado como
inocente3.

Muito embora a relevância deste princípio fundante e sua ampla aceitação, a doutrina
pátria, ao abordar o relacionamento entre a verdade e a prova no âmbito do processo
penal, se restringe a invocá-lo, sem que existam maiores debates sobre os diversos
graus que se podem exigir do julgador para que considere um fato ‘provado’ ou mesmo
para que se tenha como satisfeito um requisito legal de mera probabilidade, e não de
certeza4.
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E a ausência de um aprofundamento e difusão de conhecimento doutrinário nesse
contexto, principalmente quando se atribui à doutrina a função de “controle intelectual
da dogmática praticada por juízes”5, indica influenciar diretamente no uso, pelas cortes
pátrias, do in dubio pro societate, brocardo que, como se verá mais adiante, é
amplamente utilizado, especialmente em acórdãos que discutem o recebimento de
denúncias fundadas no tipo penal fundante do presente estudo (art. 90 da Lei 8.666/93
(LGL\1993\78)), posição esta que se revela, desde já se adianta, plenamente
equivocada, pois inverte o ônus da aprova, estipulando uma presunção de culpabilidade
em desfavor ao agente denunciado com incurso neste tipo penal, que acaba por
relativizar os vícios da peça acusatória, viabilizando, de forma autoritária, o início de
uma persecução penal que já nasce maculada.

Diante desses pontos, é indispensável o desenvolvimento de uma teoria racionalista da
prova, na qual o juízo sobre fatos deva ser orientado por critérios de lógica e
racionalidade, permitindo, com isso, o seu controle em âmbito recursal6. A observância
de tais critérios é um meio de assegurar que haja um mínimo filtro, que impeça a
admissão de peças acusatórias – especialmente aquelas fundadas no tipo penal do
art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), para os fins deste trabalho – que não descrevam
minimamente os elementos do tipo penal imputado, de maneira coerente aos elementos
de prova existentes no respectivo processo.

Para concretização de uma teoria que permite uma valoração racional da prova e de
elementos fáticos, possibilitando a ulterior vinculação às imputações que envolvem o
crime licitatório em análise, o presente artigo se utiliza do conceito dos modelos de
constatação ou, como aqui denominados os standards de prova, que permitem o debate
de critérios decisórios adotados em relação à prova7.

O uso do critério dos standards probatórios na seara penal, no entanto, deve ter como
norte o fato de o Direito Penal ser o meio mais gravoso de controle social, ao cercear
direitos fundamentais, por uma atuação estatal mais incisiva, sendo imprescindível a
imposição de limites ao poder punitivo, especialmente diante do fenômeno expansionista
que permeia o Direito Penal Econômico (que, por seu turno, abarca os crimes licitatórios)

O standard probatório necessário ao oferecimento da
denúncia em face de agentes públicos e privados pelo

tipo penal do art. 90 da Lei 8.666/93

Página 4



8. E, em termos da praxe da persecução penal, necessário que os standards probatórios
tenham seu aporte junto à presunção de inocência e no brocardo do in dubio pro reo,
sendo ela estado fundamental do cidadão, retrato da opção política ínsita ao estado
democrático de direito9.

A convergência destes fatores, de ordem material e processual, que se encaminham
juntos à necessidade de limitação do poder punitivo, conduzem, assim, ao entendimento
de que o processo penal demanda um standard probatório mais elevado que o processo
civil, o que tem como efeito concreto a impossibilidade de se relativizarem encargos
probatórios que recaem sobre a acusação, como maneira de aproveitar denúncias (como
as fundadas no crime do art. 90 da Lei de Licitações) que não preencham seus requisitos
mais básicos, como se verá no item subsequente.

3. A denúncia enquanto ferramenta delimitadora da pretensão acusatória. Art. 41 do CPP
e a necessidade de descrição de todas as elementares do tipo penal. Relevância da
descrição para a criminalidade econômica

Embora a dinâmica processual penal pátria se paute em um Código de Processo Penal
que atua mais como um estatuto repressivo do que como um estatuto das liberdades10,
a superveniência da Constituição Federal de 1988 dá ao processo penal brasileiro novos
ares, exigindo, assim, uma releitura do autoritário texto do Código de Processo Penal de
1941 sob o enfoque constitucional, tendo em vista a ruptura, nas raízes
jurídico-políticas, que representou o texto constitucional11.

Delimitando a análise para o campo da peça acusatória, etapa central aos fins deste
trabalho, grande relevância recai sobre o art. 41 do Código de Processo Penal12, cujo
texto é o timoneiro das exigências para a aptidão da denúncia. Nesse sentido, em
dissertação dedicada ao estudo das denúncias genéricas envolvendo os crimes
econômicos, Alexandre Knopfholz, tratando do referido dispositivo, destaca que a
expressão “exposição do fato criminoso, com todas circunstâncias” torna obrigatório que
a peça acusatória contenha a indicação específica de todas as elementares típicas,
objetivas e subjetivas, cabendo ao acusador fazer a subsunção dos fatos, identificados a
partir de elementos probatórios palpáveis e aferíveis, à norma penal tida por violada,
tanto em seu tipo objetivo (ação penalmente reprovável prevista no texto da lei penal),
quanto no tipo subjetivo (dolo e, eventualmente, o especial fim de agir)13.

A descrição de todas as elementares do tipo penal na denúncia demanda uma atuação
com peculiar singularidade, no âmbito campo econômico-empresarial, pois as normas
penais nesta seara, com frequência, se utilizam de leis penais em branco e conceitos
indeterminados, caracterizando-se neste domínio uma grande acessoriedade ao direito
público ou privado, que ganha corpo na edição de tipos penais abertos14.

Também sobre a indispensabilidade do preenchimento dos requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal na criminalidade econômica, Nestor Araruna Santiago repudia
que os requisitos da lei processual penal sejam relativizados sob o argumento das
dificuldades de ordem probatória, características dos crimes econômicos, pois o déficit
investigatório não dá legitimidade à denúncia genérica, sendo obrigação, inclusive da
acusação, adotar as diligências investigatórias necessárias para subsidiar peça
acusatória apta. Igualmente é criticado pelo autor o expediente do oferecimento de
denúncia, em crimes societários, somente com fundamento em posições ocupadas em
contrato ou estatuto social, pois representam uma burla ao ônus probatório e
investigativo daquele que acusa15.

Ademais, a descrição minuciosa da conduta criminosa na denúncia assegura ao acusado
a ampla defesa sobre fatos imputados, haja vista a necessária correlação que deve,
necessariamente, existir entre a pretensão acusatória e a sentença, como corolário da
inércia de jurisdição, indispensável em um processo penal pautado na paridade de armas
16, fato este que ganha contornos ainda mais relevantes no campo da criminalidade
econômica, fundada, como já visto, em um grande emaranhado de normas e técnicas de
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reenvio a outros campos do ordenamento jurídico, como ocorre, de forma bastante
visível, nos próprios crimes elencados na Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), cuja
compreensão de seu alcance somente se obtém pela complementação de normas e
princípios inerentes ao procedimento licitatório17.

Portanto, a título de síntese: para que uma peça acusatória seja considerada apta e
formalmente processável, incumbe ao ente acusador indicar a conduta concreta
perpetrada pelo acusado, promovendo a subsunção dos fatos (corroborados por
elementos probatórios suficientes), ao tipo penal em abstrato, demonstrando o
preenchimento tanto do elemento objetivo do tipo – aferido da norma penal – como dos
elementos subjetivos exigidos, sendo estas premissas de ordem processual penal
imprescindíveis aos fins deste trabalho, onde serão estudadas, de forma específica, as
exigências mínimas, em termos de standard de prova, para o oferecimento de denúncia
fundada no art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), do que se tratará adiante.

4. O Direito Penal licitatório. Considerações sobre o tipo penal do art. 90 da Lei 8.666/93
e sua consumação pelo ajuste ou conluio entre agentes públicos e/ou privados

A licitação é concebida como sendo um procedimento administrativo regido por lei e por
um ato administrativo prévio (edital), no qual são determinados critérios objetivos, em
busca da seleção da proposta de contratação mais vantajosa e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável, observando-se o princípio da isonomia, e
conduzido pelo órgão público competente para tanto18.

O objetivo do procedimento licitatório é, portanto, a maximização do uso dos recursos
públicos, em benefício da coletividade, em prol de quem será revertida a proposta mais
vantajosa, tendo o escopo de assegurar o princípio da isonomia19. Deste modo,
justifica-se, em um primeiro momento, a legitimidade da tutela penal no âmbito
licitatório, com escopo de coibir comportamentos que atentem contra o correto, hígido e
regular funcionamento da Administração Pública, pois podem comprometer “todo o
sistema de concorrência e contratação transparente que a licitação visa a proteger”20.

A título de exemplo de objetividade jurídica nos crimes licitatórios, elencam-se o
requerimento da observância estrita da moralidade administrativa (art. 89 da Lei
9.099/93), a regularidade do procedimento licitatório (art. 94 da Lei 8.666/93
(LGL\1993\78)) e o patrimônio (erário) público (art. 96 da Lei 8.666/1993
(LGL\1993\78)).

Para os fins do presente trabalho, destaca-se o tipo do art. 90 da Lei 8.666/93
(LGL\1993\78), que prescreve pena de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de detenção e multa
ao agente que vier a: “Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer
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.”

Referido penal, devidamente elencado pela Lei de Licitações é, possivelmente, o que tem
maior incidência prática na persecução penal brasileira, sendo um indicativo preliminar
desta impressão o fato de que 06 (seis) das 14 (quatorze) teses divulgadas na Edição
134 do “Jurisprudência em Teses” do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre os
crimes da Lei 8.666/1993 (LGL\1993\78), dizerem respeito a esta norma penal21.

O tipo penal de frustração ou fraude ao caráter competitivo da licitação, como já indica a
própria redação do texto legal, busca assegurar o princípio da competitividade da
licitação, viabilizando obtenção de proposta mais vantajosa à Administração Pública22,
corroborando a ideia de que o bem jurídico específico do art. 90 da Lei 8.666/93
(LGL\1993\78) é a competitividade inerente ao certame licitatório, indispensável para
garantir o interesse público23. Referida corrente é mais adequada do que posições mais
genéricas acerca do bem jurídico deste crime licitatório, que desconsideram as nuanças
do tipo penal, cuja finalidade é o sancionamento das licitações direcionadas a
determinado concorrente, e que rompem, assim, com a competitividade que é essencial
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ao procedimento licitatório24.

Analisando-se todas as elementares objetivas, tem-se que o verbo frustrar é concebido
como “inutilizar, fazer falhar, atrapalhar, impedir ou prejudicar” 25, conquanto que o
verbo nuclear fraudar indica “enganar, burlar, ludibriar, iludir”. O verbo é transitivo: é
frustrado ou fraudado o caráter competitivo licitatório. Visa-se, em última análise, a
vantagem econômica proveniente da adjudicação do objeto da licitação, por preço acima
do de mercado26.

E, em relação ao conluio exigido pelo tipo penal, tem-se que a conduta está atrelada à
ideia da prática de ajuste, combinação ou qualquer outro expediente que frustre a
competitividade do procedimento. Ajuste e combinação envolvem pelo menos duas
pessoas, podendo ser, por exemplo, dois concorrentes do certame que atuam em conluio
ou um concorrente e o agente público responsável27. Para os fins deste tipo penal, no
entanto, é indispensável que o meio empregado detenha idoneidade suficiente para
prejudicar o caráter competitivo da licitação, sob pena de configurar o crime impossível,
nos termos do art. 17 do Código Penal. Foi o que ocorreu, a título de exemplo, em
julgado do TRF da 2ª Região, onde apesar do conluio entre 03 (três) participantes da
licitação, a ausência de idoneidade mínima a prejudicar a competitividade, acabou por
configurar crime impossível, pois “o meio adotado, ou seja, a conjugação de esforços de
três licitantes para perseguir o objetivo – a frustração do caráter competitivo do
certame –, jamais permitiria seu atingimento”28.

Ademais, trata-se de crime comum, comportando ser praticado por qualquer pessoa,
funcionário público ou não, sendo admitidas a coautoria e a participação. Consiste,
ainda, em crime de concurso necessário, nos casos que envolvam ajuste e combinação,
havendo posição no sentido de que, na hipótese de “outro expediente” pode, ou não,
ensejar o concurso necessário, como exemplo o fornecimento de endereço errôneo para
entrega de propostas ou o estabelecimento de condições só aplicáveis a um licitante
determinado29.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, externado em julgados envolvendo o
referido tipo penal, é de que o bem jurídico-penal tutelado pelo art. 90 da Lei 8.666/93
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(LGL\1993\78) seria a “lisura das licitações e dos contratos com a Administração”,
principalmente no que tange à conduta proba e o respeito que devem dar o norte ao
agente público, o administrador, em relação aos concorrentes, viabilizando, assim,
procedimento licitatório livre de vícios que prejudiquem a igualdade, compreendida sob o
enfoque da moralidade e da isonomia administrativas.

A adoção deste entendimento influencia diretamente no conceito da consumação
delitiva, pois, ao erigir à condição de bem jurídico tutelado a “lisura das licitações e de
contratos administrativos”, denota-se que o tipo penal do art. 90 da Lei 8.666/93
(LGL\1993\78) dispensará a ocorrência de prejuízo econômico à Administração,
consumando-se o tipo penal em estudo “com a simples quebra do caráter competitivo
entre os licitantes interessados em contratar, ocasionada com a frustração ou com a
fraude no procedimento licitatório”30.

Cumulativamente ao indispensável dolo exigido para caracterização do tipo penal, o
art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78) também demanda elemento subjetivo específico,
consistente na intenção de obter vantagem para si ou outrem, originada na adjudicação
da licitação, lesionando, assim, a Administração Pública31. Tal ponto é essencial para
distinguir, em termos qualitativos, meros ilícitos administrativos de condutas com
relevância penal, pois eventual constatação, pelos Tribunais de Contas, de cláusulas do
edital licitatório que de alguma forma reduzam a competitividade no certame, ainda que
autorize a responsabilização administrativa, não poderá culminar, automaticamente, na
persecução penal fundada no tipo penal em estudo.

Por fim, quanto à vantagem almejada pelo agente, de forma subjetiva, ela não se
confunde com a contratação (adjudicação) do contrato em si, pois referida vantagem
deve ser identificada independentemente de o agente ser, ou não, o contratante32. E
isso se dá porque também os agentes diversos ao contratante (beneficiado com
adjudicação) precisam atuar com fundamento em uma vantagem, que decorre da
contratação, mas que com ela não se confunde. Exemplo recorrente deste modus
operandi é o ajuste para que certos licitantes, normalmente atuantes no mesmo
segmento, alternem entre si a apresentação de melhores propostas em licitações
distintas, para que possam revezar a condição de vencedores e, ao fim, participem cada
qual nos lucros de cada um, advindos das adjudicações33.

A eventual vantagem ao agente público que tem participação na conduta criminosa
poderá caracterizar delito mais grave, como a corrupção passiva34, em função da
aplicação do princípio da consunção, pelo qual um fato criminoso – como o do art. 90 da
Lei 8.666/93 (LGL\1993\78) – é uma mera etapa para a execução de crime mais grave –
como é o caso do tipo penal do art. 317 do Código Penal – o qual absorve a
conduta-meio35.

5. O oferecimento da denúncia em face de agentes públicos e privados pela frustração
do caráter competitivo do procedimento licitatório. Standard probatório necessário
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Traçadas as necessárias premissas delineadas supra, chega-se ao cerne do presente
estudo, que abarca elementos de todos os tópicos mencionados, a fim de intentar dar
solução à seguinte problemática: qual o standard probatório exigido para imputação do
crime do art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), em desfavor de agente privado, e quais
requisitos formais incumbe ao órgão acusador quando da formulação da denúncia?

Inicialmente, como já mencionado, para que sejam preenchidos os requisitos do art. 41
do Código de Processo Penal, é imprescindível que a peça acusatória demonstre de qual
modo a conduta do agente se amolda a todas as elementares típicas (subjetivas e
objetivas) da norma penal que se diz ter violada. Parte-se da premissa de que o
processo penal não comporta “repartição do onus probandi ” 36, cabendo àquele que
acusa a prova da caracterização de todos os elementos abarcados pelo tipo penal
atribuído.

Na hipótese do art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), quando a imputação é feita em
face de agentes privados, mormente licitantes, atuando em um alegado conluio com
agentes públicos, para fraudar e/ou frustrar a higidez de procedimento licitatório, será
de incumbência da acusação a narrativa da subsunção da conduta in concreto, com base
em elementos de prova existentes nos autos, a todos elementos típicos da norma penal
(objetivos e subjetivos), o que abrange a indicação do liame entre o mesmo e os
agentes públicos responsáveis pela licitação: a combinação ou o ajuste, nos termos
exigidos pela norma penal incriminadora.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bittencourt adverte que as condutas incriminadas pelo tipo
penal constante no art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), de frustrar e/ou fraudar o
caráter competitivo do procedimento licitatório devem ser “necessariamente,
identificadas, isto é, descritas na inicial acusatória discorrendo em que ambas consistem,
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individualmente”37, não havendo campo para conjecturas e ilações, ainda mais quando
se trata do grande fardo38 que representa uma ação penal em curso.

Em um cenário em que se vislumbre, em uma sumária análise, a existência de um
“direcionamento” de procedimento licitatório, com vistas ao favorecimento de algum dos
licitantes, para que este se sagre vencedor, tal fato, por si só, não será hábil à
imputação de fraude ao caráter competitivo, como requerido pelo texto do art. 90 da Lei
8.666/93 (LGL\1993\78). Isso porque a figura delitiva não se restringe à prática de
conduta fraudulenta ou que frustre de qualquer maneira o caráter competitivo da
licitação. É necessário que se faça uma narrativa mínima de qual seria o ajuste ou
combinação havido entre os acusados, para que sejam preenchidos minimamente os
requisitos elencados pelo art. 41 do Código de Processo Penal, que atribui ao acusador o
ônus de atribuir ao acusado não só um fato típico, em seus aspectos objetivo e subjetivo
(dolo), como também a ilicitude e a reprovabilidade da conduta 39.

Caso não exista, em desfavor do agente privado ao qual se imputa a prática do delito do
art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), uma narrativa fática que evidencia a prática de
conluio por parte dele (ajuste, combinação), torna-se arbitrário o processo que lhe é
movido, convolando sua responsabilidade penal em responsabilidade objetiva, em
flagrante atentatório à dinâmica de responsabilidade subjetiva que permeia o direito
penal, em um sistema garantista40.

No entanto, não basta uma mera narrativa que se amolde à moldura do tipo penal, em
seu dúplice aspecto. É necessário, sobretudo, que exista um lastro probatório a autorizar
o oferecimento (e ulterior recebimento) de ação penal desta natureza, que dê substrato
mínimo à imputação da prática de ajuste fraudulento entre os imputados. Trata-se da
basilar exigência da justa causa, a qual demanda elementos de convicção que possam
demonstrar a viabilidade da acusação, ou seja, a “existência de um suporte probatório
mínimo, tendo por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva”41. Em
outras palavras, o recebimento da denúncia está vinculado à prova de existência
material de conduta narrada na peça acusatória, bem como sobre indícios de que o
acusado seja seu autor (autoria)42.

Esse é o motivo de o recebimento da denúncia dever ser promovido sempre de forma
cuidadosa pelo julgador, aferindo se há base para atribuição do fato em desfavor do
acusado, devendo rejeitá-lo se ausentes os requisitos, o que decorre do fato de haver,
em meio à imputação, a afirmação de um fato hipotético, sendo com relação a esse
mesmo fato que tanto acusação como defesa irão laborar no processo: é em relação a
este fato, delimitado por todos os aspectos formais da denúncia, que se exercerá,
portanto, a reação da defesa43.

6. Estudo de casos: Julgados envolvendo imputações do crime do art. 90 da Lei
8.666/93: Descrição mínima dos elementos do tipo penal ou saída pelo in dubio pro
societate?

Em complemento à digressão efetuada, utilizando da metodologia do estudo de casos,
serão analisados e comentados julgados proferidos por variados tribunais brasileiros,
versando sobre ações penais fundadas no art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), nas
quais houve alegação de inépcia da denúncia fundada neste tipo penal. A busca
formulada, contudo, não teve o intento de uma exauriente pesquisa empírica sobre o
referido tema, mas apenas identificar casos concretos, em que a discussão teórica
central deste trabalho tenha sido tratada pelo Judiciário, buscando, assim, aferir se o
entendimento externado nos casos estudados se conforma, ou não, com as conclusões
de matriz teórica traçadas, para, ao fim, ratificar as conclusões ou tecer as críticas que
se entendam necessárias, caso se conclua pelo desacerto do entendimento.

Os julgados a seguir elencados foram identificados e selecionados posteriormente à
realização de buscas em plataformas44 que possibilitam a pesquisa uniformizada pelos
repositórios de julgados de todos os Tribunais brasileiros, lançando mão dos seguintes
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termos na busca: “Art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78)”; “Inépcia”; “Art. 41 do CPP
(LGL\1941\8)”; “ In dubio pro societate ”, chegando-se, assim, aos dados do julgado
selecionado, momento no qual identificou-se o mesmo dentro da plataforma do Tribunal
respectivo, para possibilitar sua referência neste trabalho.

No primeiro julgado estudado, proveniente do Superior Tribunal de Justiça, sendo ele a
Ação Penal 823/DF, imputava-se ao Governador do Estado do Amapá a prática de uma
série de condutas, entre as quais a de fraude ou frustração ao caráter competitivo da
licitação. No caso, a denúncia foi rejeitada por inépcia, sob o fundamento de que não
teria descrito fato criminoso, consistente na correspondência concreta entre a conduta
em relação aos demais agentes, prejudicando a adequada representação dos supostos
fatos criminosos, impedindo “a compreensão da acusação que se lhe imputa, causando,
por consequência, prejuízo a seu direito de ampla defesa”45.

Também esse entendimento foi aplicado quando julgado o RHC 74.812/MA, pelo mesmo
Superior Tribunal de Justiça, versando sobre uma série de delitos, entre os quais o ora
analisado, no qual houve o reconhecimento da inépcia da denúncia ofertada, em razão
do não preenchimento da exigência de que a peça acusatória “descrevesse a forma pela
qual o recorrente teria, de qualquer modo, concorrido para a frustração ou fraude do
caráter competitivo da licitação, o que, todavia, não ocorrera”46.

Por fim, no julgamento da Ação Penal originária 810/DF, na qual também era feita a
imputação de prática subsumida ao tipo penal do art. 90 da Lei 8.666/93
(LGL\1993\78), entre outros tipos penais, houve a rejeição da peça acusatória, por não
se verificar a necessária individualização das condutas dos agentes às dos demais
acusados, para configurar o concurso de agentes do art. 29 do Código Penal47.

Destaca-se, também, para a localização, durante a realização da pesquisa, de julgado do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que também versava sobre a imputação do
crime de fraude ao caráter competitivo da licitação, no qual a denúncia foi rejeitada, com
amparo, justamente, na impossibilidade de responsabilização penal objetiva. Isso
porque, ao que consta do texto da decisão colegiada, o não atendimento aos requisitos
que elenca o art. 41 do Código de Processo Penal, naquela hipótese, decorreria
exclusivamente, das condições pessoais dos agentes acusados (prefeito, membros da
comissão de licitação e empresas licitantes), sem que houvesse a descrição de “condutas
concretas e individualizadas”48.

Por outro lado, o sumário estudo de casos procedidos neste trabalho pôde identificar
julgados envolvendo o mesmo tipo penal licitatório em exame, mas sob o enfoque de
ratificar o oferecimento de denúncias fundadas no referido crime, com referência ao
brocardo do in dubio pro societate, dando a aparência de tal expediente ser uma forma
de justificar eventuais desajustes na narrativa da denúncia pelo art. 90 da Lei 8.666/93
(LGL\1993\78) ou, ainda, um eventual déficit de elementos de prova para dar lastro a
uma acusação desta natureza.

O primeiro dos julgados é proveniente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual
foram denunciados o prefeito, a Secretária de Saúde e os sócios de uma empresa que
venceu um certame licitatório, em sua modalidade de tomadas de preços, tendo a
denúncia tomado seu embasamento alegando direcionamento da licitação em favor da
empresa vencedora, por parte dos agentes públicos, e que foi recebida pelo TJMG, dado
que consistia em ação penal de competência originária. O acórdão em estudo, contudo,
ao abordar teses defensivas de inépcia e ausência de justa causa, depois de
expressamente mencionar que no momento do recebimento da denúncia prevaleceria o
in dubio pro societate, alega que a denúncia preencheria o art. 41 do CPP (LGL\1941\8)
e estaria revestida de justa causa, visto que descreveria que o Prefeito e a Secretária de
Saúde teriam frustrado a competitividade da licitação, mediante o suposto
direcionamento, para que a licitação fosse vencida pela empresa dos codenunciados49.

Analisando o julgado em questão, todavia, salta aos olhos como as palavras “ajuste” e
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“conluio” não são mencionadas nos fundamentos da decisão, ainda que sejam
elementares do tipo objetivo do art. 90 da Lei de Licitações, visto que a única alusão à
última expressão se dá no momento do relatório processual das teses defensivas50, o
que indica, ao menos em uma primeira análise, a ocorrência de uma aparente lacuna
sobre a descrição de tais elementares do tipo penal, contrariando as exigências
probatórias, em nível de standards probatórios, inerentes às denúncias fundadas no
aludido tipo penal, como já indicado anteriormente. Tal espaço, contudo, se preenche
com a menção ao brocardo in dubio pro societate, esvaziado de sentido, e que não se
compatibiliza com as exigências probatórias na seara penal, cujos níveis de prova
exigidos, como já dito no início, estão diretamente vinculados com a presunção de
inocência.

Na sequência, também foi identificado julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão, e que
igualmente foi selecionado pela sua pertinência com o tema do presente estudo.
Tratava-se de ação penal originária, oriunda de Procedimento Investigatório Criminal, na
qual a denúncia oferecida imputava a um Prefeito de Município daquele Estado a prática
do crime do art. 90 da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), alegando que o referido prefeito “na
condição de gestor público, frustrou o caráter competitivo de 06 (seis) procedimentos
licitatórios”, fato este que decorreria de os editais dos certames apresentarem “cláusulas
restritivas à competitividade” e não terem sido conduzidos com a devida publicidade.
Como forma de álibi argumentativo para o não enfrentamento dos argumentos trazidos
em resposta acusatória, consistentes na atipicidade da conduta e na ausência de dolo
específico do denunciado, o voto-condutor do acórdão alega a presença dos requisitos do
tipo penal do art. 90 da Lei de Licitações e que estariam presentes os requisitos do
art. 41 do CPP (LGL\1941\8), ressalvando que “nessa fase preliminar prevalece o in
dubio pro societate”51.

Contudo, a análise dos argumentos e dos relatos fáticos do acórdão demonstram que o
Prefeito foi denunciado isoladamente, sem a inserção de outros agentes na peça
acusatória, o que indica um flagrante não preenchimento dos requisitos básicos a toda e
qualquer descrição, para fins acusatórios, de imputações fundadas no art. 90 da Lei
8.666/93 (LGL\1993\78), pois, como já visto, o fato de o tipo penal aludir aos elementos
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“ajuste” e “conluio” torna inafastável a presença de uma pluralidade de pessoas que
tenham se mancomunado para praticar os verbos nucleares do tipo penal, de fraude ou
frustração da licitação. A simples inserção de cláusulas edilícias de suposto caráter
restritivo e violações ao princípio da publicidade, por si só, não é hábil para o
preenchimento (mesmo que superficial) das elementares objetivas e subjetivas do tipo
penal do art. da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), exploradas ao longo deste trabalho.
Trata-se, portanto, de invocação do brocardo do in dubio pro societate como forma de
convalidar a ausência de pressupostos básicos para oferecimento de denúncia fundada
no tipo penal em estudo, razão pela qual este acórdão destoa flagrantemente das
conclusões teóricas e dogmáticas do tipo penal em estudo.

Exaurido, assim, o sumário estudo de casos envolvendo imputações fundadas no art. 90
da Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), versando, especificamente sobre o momento inaugural
da persecução penal, o oferecimento da denúncia, é possível identificar julgados que se
coadunam com as conclusões teóricas alcançadas por este artigo e outros que
demonstram um flagrante desvio de fundamentação decisória, para convalidar
acusações sem lastro e sem preenchimento dos elementos do art. 41 do Código de
Processo Penal.

Portanto, a conclusão deste escorço jurisprudencial, pela via do estudo de casos, leva ao
reforço da conclusão de que, em se tratando de denúncia embasada no tipo penal de
fraude ou frustração do caráter competitivo de licitação (art. 90 da Lei 8.666/93
(LGL\1993\78)), a ausência de uma narrativa sobre a existência do conluio entre
agentes privados e agentes públicos implicará em sua inépcia, por não serem atendidos
os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não podendo tal fato ser suprido
pela alusão ao in dubio pro societate, que não raro é alegado no momento do
recebimento da ação penal, como visto dos últimos julgados analisados, mas que é
ainda, lamentavelmente, utilizado nesta inicial etapa processual penal.

Trata-se de brocardo desprovido de qualquer base legal ou constitucional e que,
igualmente, não possui qualquer princípio ou regra orientadora que lhe confira suporte
político-jurídico a ensejar a sua aplicação. Ainda, não bastando a inexistência de suporte
normativo, a chancela do autoritário brocardo está em colisão com a presunção de
inocência assegurada no ordenamento constitucional brasileiro, o qual confere, por meio
de seu aspecto probatório, “todo o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao
atribuir o ônus da prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência probatória”52

.

O standard probatório exigido pela presunção de inocência permeia todo o processo
penal, o que abarca o momento de recebimento da denúncia e se estende a todos os
delitos do ordenamento jurídico, não havendo que se falar em suas relativizações, no
âmbito da criminalidade econômica, da qual os crimes licitatórios fazem parte integrante
e indissociável, ainda que situado dentro da seara do Direito Penal Econômico, na qual,
como visto, são suscitados intensos debates sobre a necessidade de relativização de
garantias como forma de alargar a extensão do poder punitivo em relação a agentes
outrora não alcançados pelo sistema penal, o que não se pode chancelar. Isso porque as
garantais dos acusados – sejam eles de quais crimes forem – consistem em um “tesouro
coletivo, e que não está aberto à negociação ou afrouxamento” 53, a pretexto de um
combate mais eficaz à criminalidade econômica, o que, ao fim e ao cabo, acaba pondo
em risco toda a democracia, como adverte Faria Costa54.

7. Conclusão

No que tange aos standards probatórios exigidos pelo processo penal, esses são,
necessariamente, mais elevados do que aqueles suficientes em outros ramos
sancionatórios do ordenamento, tendo em vista que o preceito máximo, para fins de
prova penal, é o da presunção de inocência, que gera por consequência o ônus ao
agente acusador de produzir provas suficientes daquilo que se acusa.
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O art. 41 do Código de Processo Penal, nesse contexto, ganha relevo quando traça os
requisitos formais da narrativa exigida para o oferecimento da acusação, sob pena de
reconhecimento de sua inépcia. Isso porque uma acusação que tenha tom genérico e
indeterminado inviabiliza ao acusado que exerça sua defesa, pois não se pode provar e
menos ainda exercer o contraditório em sua plenitude, em face de uma acusação que se
expressa por meio de critérios indeterminados.

Trata-se de um dispositivo que, no campo da seara de criminalidade econômica, onde
são muito frequentes os crimes societários e as normas penais em branco, suscita uma
série de discussões, mas que não pode ser mitigado ou relativizado apenas sob o
argumento de que a imputação no campo penal econômico seria mais gravosa, e que
justificaria, assim, relativizar ou reduzir o alcance da ampla defesa e do contraditório.

Por outro turno, além de delimitar os pontos fáticos acerca dos quais poderá o acusado
exercer a sua defesa, abarcando tanto elementos objetivos como subjetivos do tipo
penal, também a delimitação da acusação é absolutamente relevante, pois vincula a
sentença a ser proferida, a qual deve, impreterivelmente, guardar correlação com a
exordial acusatória (princípio da congruência).

No que tange ao direito penal licitatório, a sua existência está pautada no grande valor
social das licitações, por meio das quais se concretizam as prestações estatais, na busca
da proposta mais vantajosa à Administração e com isonomia aos interessados na
contratação perante o Poder Público.

Ao delimitarmos para as especificidades do art. 90 da Lei de Licitações, tipo penal que
sanciona a frustração ao caráter competitivo do certame público, há um especial relevo
ao elemento típico-objetivo da necessária combinação entre agentes (ajuste,
combinação), que conduz a um concurso necessário de autores do delito, em vista do
caráter bilateral dos termos empregados pelo legislador, tornando inviável a propositura
de processos criminais que não se prestem a descrever, minimamente, o conluio ou
ajuste entre os agentes, em razão de se tratar este de um elemento indispensável do
próprio crime licitatório em estudo.

Por fim, ainda que exista determinada dificuldade probatória no âmbito dos crimes
econômicos, dos quais os delitos licitatórios consistem em um dos principais expoentes,
tal óbice não pode conduzir à redução do alcance de direitos fundamentais por parte dos
acusados, mormente os exercidos em relação à acusação.

Daí por que uma denúncia fundada em suposta violação ao art. 90 da Lei 8.666/93
(LGL\1993\78), seja contra agentes públicos, seja contra agentes privados, traz consigo
o ônus, em face de quem a promove, de estabelecer narrativa que demonstre, com
amparo em lastro probatório suficiente, no que consistiria o ajuste ou conluio entre os
acusados, sob pena de inépcia pelo não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo
art. 41 do Código de Processo Penal, o qual vincula a acusação à demonstração de que a
narrativa fática guarda subsunção com todas as elementares (objetivas e subjetivas) do
crime licitatório.

A simples suspeita de “direcionamento” de processo licitatório, portanto, não pode dar
causa à responsabilização, seja dos agentes privados, seja dos agentes públicos, pois
deve o ente acusador demonstrar de que forma estes teriam atuado de modo a conduzir
a existência de requisitos que o beneficiaram, quando da elaboração do edital do
processo licitatório.

O uso do in dubio pro societate, como visto em meio a alguns dos julgados analisados,
para fins do estudo de caso ora procedido, serve como mecanismo argumentativo de
fuga e de omissão em relação a tal ponto, ou seja: um artifício retórico para
relativização de garantias individuais irrenunciáveis, e que não comportam quaisquer
violações, especialmente nesta área de tão elevada tensão entre a liberdade individual e
o poder punitivo. Justamente por ter essas características, é que o processo penal deve
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se pautar na presunção da inocência, devendo a dúvida, assim, ser interpretada em
favor do acusado, e jamais de uma “coletividade” abstrata da sociedade.

Trata-se de expediente que ofende os mais basilares standards de prova exigidos em um
processo penal democrático, no qual são feitas exigências probatórias mais abrangentes,
justamente à luz do in dubio pro reo, o qual é o perfeito oposto do tão (difundido)
brocardo primeiramente referido e que deve ter sua incidência criticada e repudiada,
especialmente em casos que se amoldem ao presente estudo.
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