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inserção retroalimentadora de ilícitos, além de possibilitar uma mais desembaraçada 
investigação quanto à procedência das coisas, então é de se indeferir a pretendida 
substituição, por imóveis, do numerário apreendido. Não é de se considerar vencido o 
prazo a que alude o § 1º do art. 4º da Lei 9.613/1998, que é de 120 dias, pois ainda 
se encontram inconclusas as diligências requeridas pelo MPF, em ordem a não se 
poder iniciar a contagem do lapso temporal. Questão de ordem que se resolve pelo 
indeferimento do pedido de substituição de bens.
[Inq 2.248 QO, rel. min. Ayres Britto, j. 25-5-2006, P, DJ de 20-10-2006.]
 � O depósito de cheques de terceiro recebidos pelo agente, como produto de 

concussão, em contas-correntes de pessoas jurídicas, às quais contava ele ter acesso, 
basta a caracterizar a figura de “lavagem de capitais” mediante ocultação da origem, 
da localização e da propriedade dos valores respectivos (Lei 9.613, art. 1º, caput): o 
tipo não reclama nem êxito definitivo da ocultação, visado pelo agente, nem o vulto 
e a complexidade dos exemplos de requintada “engenharia financeira” transnacional, 
com os quais se ocupa a literatura.
[RHC 80.816, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 10-4-2001, 1ª T, DJ de 18-6-2001.]

LICITAÇÃO

 � (...) não há relação de necessariedade entre o crime de falso e o crime no art. 89 da 
Lei 8.666/1993. É dizer, não é indispensável para o tipo do art. 89 da Lei 8.666/1993 
que se utilize de documento ideologicamente falso, o uso de documento não perfaz 
elemento normativo do tipo descrito na Lei das Licitações, razão pela qual não há 
consumação entre os delitos.
[RHC 118.030, rel. min. Luiz Fux, j. 19-8-2014, 1ª T, DJE de 12-9-2014.]
 � As imputações feitas ao denunciado na denúncia foram de, na condição de pre-

feito municipal, haver fraudado licitações e se utilizado indevidamente em favor de 
terceiros de valores do erário. Encontram-se preenchidos os requisitos do art. 41 
do CPP, havendo justa causa para a deflagração da ação penal em relação ao crime 
previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993. (...) Inviável, no caso, a alteração excepcional 
na classificação do fato descrito na denúncia, dada a ausência de conformidade entre 
os fatos e os demais crimes previstos no DL 201/1967. (...) Não se cuida, na espécie, 
de imputação de crimes decorrentes da dispensa ou inexigibilidade indevidas de 
licitação, mas de fraudes decorrentes da adoção de modalidade imprópria de cer-
tame licitatório, não havendo, a esse respeito, a devida e necessária conformação e 
correlação entre os fatos e o tipo penal que se diz violado.
[Inq 3.108, rel. min. Dias Toffoli, j. 15-12-2011, P, DJE de 22-3-2012.]
 � O dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito pe-

nal, não se faz presente quando o acusado da prática do crime do art. 89 da Lei 
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8.666/1993 (...) atua com fulcro em parecer da Procuradoria Jurídica no sentido da 
inexigibilidade da licitação. In casu, narra a denúncia que o investigado, na qualidade 
de diretor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, teria solicitado, mediante 
ofício ao Departamento de Controle e Licitações, a contratação de bandas musicais 
ante a necessidade de apresentação de grande quantidade de bandas e grupos de 
shows musicais na época carnavalesca, sendo certo que no Diário Oficial foi publi-
cada a ratificação das conclusões da Procuradoria Jurídica, assentando a inexigibili-
dade de licitação, o que evidencia a ausência do elemento subjetivo do tipo no caso 
sub judice, tanto mais porque, na área musical, as obrigações são sempre contraídas 
 intuitu personae, em razão das qualidades pessoais do artista, que é exatamente o que 
fundamenta os casos de inexigibilidade na Lei de Licitações — Lei 8.666/1993. 
Denúncia rejeitada por falta de justa causa — art. 395, III, do CPP.
[Inq 2.482, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 15-9-2011, P, DJE de 17-2-2012.]
 � Pacientes, ex-prefeito e ex-secretária municipais, denunciados pela suposta prá-

tica do crime previsto no art. 89, caput, da Lei 8.666/1993. Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo que, instado a manifestar-se sobre a lisura do procedimento, 
entendeu regulares a inexigibilidade de licitação e o contrato firmado. Necessidade 
de o Ministério Público reunir elementos concretos que atestem a real necessidade 
de iniciar a persecução penal, mormente indicativos de que a Corte de contas, ao 
apreciar o feito, equivocou-se em sua conclusão. Ausência de justa causa caracteri-
zada. Trancamento da ação penal.
[HC 107.263, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-6-2011, 2ª T, DJE de 5-9-2011.]
 � Ação penal. Ex-prefeito municipal. Atualmente, deputado federal. Dispensa 

ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei (art. 89 da Lei 
8.666/1993). (...) Não restou demonstrada a vontade livre e conscientemente dirigida 
a superar a necessidade de realização da licitação. Pressupõe o tipo, além do neces-
sário dolo simples (vontade consciente e livre de contratar independentemente da 
realização de prévio procedimento licitatório), a intenção de produzir um prejuízo 
aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação. O simples fato 
de aparecer o denunciado, nominalmente, como responsável pelo convênio, sem 
demonstração de sua ciência de que serviços outros complementares tenham sido 
contratados sem a devida observância do procedimento licitatório adequado, não 
conduz automaticamente à tipificação do ilícito que lhe é imputado, hipótese em 
que se estaria adentrando no campo da responsabilidade objetiva.
[AP 527, rel. min. Dias Toffoli, j. 16-12-2010, P, DJE de 4-4-2011.]
 � A majoração substancial do preço, fora do figurino previsto na Lei 8.666/1993, 

pouco importando o envolvimento, na espécie, de serviços e não de venda de mer-
cadorias, configura, em tese, o tipo penal — arts. 92 e 96 da citada lei.
[HC 102.063, rel. min. Marco Aurélio, j. 5-10-2010, 1ª T, DJE de 2-12-2010.]
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 � O fato criminoso imputado ao réu na inicial acusatória se ajusta, perfeitamente, 
ao delito tipificado no art. 89 da Lei 8.666/1993, visto que o mesmo está sendo 
acusado, justamente, de dispensar licitação fora das hipóteses previstas em lei. O fato 
de o acusado ter praticado a conduta descrita na denúncia na condição de prefeito, 
só por si, não atrai o tipo do art. 1º, XI, do DL 201/1967, eis que a Lei 8.666/1993 
trata especificamente de crimes nas licitações e contratos da administração pública, 
inclusive no âmbito municipal. Cabe ressaltar que o fato descrito na denúncia foi 
praticado na vigência da Lei 8.666/1993. Estando correta a tipificação da conduta 
do acusado feita na prefacial acusatória, mostra-se incabível a suspensão condicional 
do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/1995, diante da pena mínima de 
três anos de detenção cominada ao delito imputado.
[AP 493 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 25-3-2010, P, DJE de 30-4-2010.]
 � Réus denunciados por crime previsto no art. 92, caput e parágrafo único, da Lei 

8.666/1993, combinado com o art. 29 do CP. Tipicidade da conduta não compro-
vada. Ausência de adequação entre o fato e a norma. Improcedência da ação penal. 
As provas demonstraram que os réus não podem ser responsabilizados penalmente, 
devendo ser eles absolvidos da conduta descrita na denúncia por ausência de tipi-
cidade da conduta.
[AP 433, rel. p/ o ac. min. Dias Toffoli, j. 11-3-2010, P, DJE de 21-5-2010.]
 � O prefeito municipal, ainda que não seja ordenador de despesas, pode ser pro-

cessado criminalmente pelos crimes previstos na Lei 8.666/1993 — Lei das Lici-
tações —, se a acusação o enquadrar como mentor intelectual dos crimes.
[Inq 2.578, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 6-8-2009, P, DJE de 18-9-2009.]
 � Denúncia oferecida pela suposta prática do crime previsto no art. 24, X, da Lei 

8.666/1993. (...) a configuração do crime de dispensa irregular de licitação exige a 
demonstração da efetiva intenção de burlar o procedimento licitatório, o que não 
se demonstrou na espécie vertente.
[Inq 2.648, rel. min. Cármen Lúcia, j. 12-6-2008, P, DJE de 22-8-2008.]
 � Habeas corpus: crimes previstos nos arts. 89 e 92 da Lei 8.666/1993: falta de justa 

causa para a ação penal, dada a inexigibilidade, no caso, de licitação para a contrata-
ção de serviços de advocacia. A presença dos requisitos de notória especialização e 
confiança, ao lado do relevo do trabalho a ser contratado, que encontram respaldo da 
inequívoca prova documental trazida, permite concluir, no caso, pela inexigibilidade 
da licitação para a contratação dos serviços de advocacia. Extrema dificuldade, de 
outro lado, da licitação de serviços de advocacia, dada a incompatibilidade com as 
limitações éticas e legais que da profissão (Lei 8.906/1994, art. 34, IV; e Código 
de Ética e Disciplina da OAB/1995, art. 7º).
[HC 86.198, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 17-4-2007, 1ª T, DJ de 29-6-2007.]


