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NOTIFICAÇÃO 


o Ministério Publica do Estado da Parafba, por meio do Promotor de 
Justiça abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
NOTIFICA a Sra. MÂRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA, Prefeita do Municfpio 
do Conde/PB, podendo ser encontrada na sede da Prefeitura da edilidade, para 
cientificá-Ia da decisão de a(QUlvamenlO do Procedimento Investigatório Criminal 
n° 001.2017.012600, que se encontrava em tramitação na Comissão de Combate 
aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa - CCRIMP, situada 
na Avenida Almirante 8arroso, nO 162, Centro, João PessoaiPB, gm.tru.r.n.e. 
maolfestação de arquivame nto em anexo. 

Faculta-se a V. S. a , nos termos do artigo 41, I, da lei Complementar 
nO 97/2010 - LOMp l , a poss ibilidade de interposição de recurso contra a decisão 
anexada, no Drazo de 05 (cinco) dias, a COntar da respectiva ciência. 

João Pessoa, data e aSSinatura eletrônicas. 

(assinado eJerronícélmenre) 

JOÃO BENJAMIM DELGADO NETO 


Promotor de Justiça - Membro da CCRIMP 
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Mlnlsh::rlo Público do Estado da Paralba 


ProcuradorIa-Geral de Justiça 

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e ImprobIdade Administrativa - CCRIMP 


Procedimento Investigatório Criminal nQ 001.2017.012600 

Vistos e etc .. 

1- DOS FATOS 

Cuida-se de Procedimento de Investigação Criminal! 

materializado através da remessa, pelo Tribunal de Contas da Parafba, de peças 

extraídas do Processo TC n.o 1070/2017, com o obíetlvo de se apurar a 

responsabll"1dade criminal da atual Prefeita do Conde/PB, Márcia de Figueiredo 

Lucena Lira, pela prática do ilícito penal descrilO no artigo 89 da Lei de Licitações, 

por ter efetivado procedimento de dispensa hcitatória para contratação de empresa 

especializada para serviço de coleta, transporte e destinação de resfduos sólidos 

com inobservância dos requIsitos exigidos por lei. 

No âmbito desta CCRIMP, determinou-se a expedição de ofício 

à Prefeitura Municipal do Conde requisitando-se o envio de cópia Integral e legível 
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Ministério Publico do Estado da Paralba 

Procuradoria-Geral de Justiça 

COMissão de Combal e aos CrImes de Responsabilidade e Improbidad e Administrativa· CCRIMP 

do procedimenlo de dispensa de licitação que resultou na contratação da empresa 

U MPMAX CONSTRUÇÕES e SERViÇOS l TDA.. bem como de lodos os 

comprovantes de pagamentos realizados em favor desta (L 127). 

A documentação requisitada fOI encaminhada a esta Comissão 

auavés do ofíCIO n' 153120181PGM (f. 158) e anexada aos autos (fls. 1631439). I 

Conforme certidão de f\. 442, ainda não houve decisão final 

proferida nos autos do Processo Te n.o 01070/2017, que analisa a lisura do 

processo de contratação da empresa coletora de resíduos sólidos no município do 

CondelPB 

Em seguida, vie ram os autos conclusos. 

Ê o relatório. 

Passo a fundamentar. 

2 - DOS FUNDAMENTOS 

Como viSlO, a presente investigação foi instaurada com o 

desígnio de averiguar suposto cometimento do crime previsto no arligo 89 da Lei 

Federal nO 8.666/93 que aduz. 

Arr, 89, Dispensar ou mexrgir Jjcicaç~o fora das nrp61eses previslas em lei. 

Oll deixar de obseNar 8S formalidades peflinemes à dispensa ou à 

ineXigibilidade,' 
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Ministério Público do Estado da Par;liba 

Procuradoria-Gerai de Jumça 
Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa - CCRIMP 

Pena - Cielençao. de 3 ((fés) a 5 (CincO) anos. e multa. 

Paragrafo único. Na mesma pena incorre aquele que. lendo 

comprovadamenle concorrido para a consumaçáo da Ilegalidade, 

benefiCiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal. para celebrar COn/ralo 

com o Poder Público. 

Pois bem, para a lipilicação do crime previsto no anigo 89 da 

lei de licilações. é necessário a existência conjunta da não observância das, 

normas legais acrescida de efetivo prejufzo para a Administração, além de 

ser praticado com dolo , única modalidade em que se configura o crime que nào · 

;admite a forma culposa, uma vez que a intenção do legislador é punir o servidor ou 

admlfl\slrador desonesto e não o inábil. 

Ressalte -se que é esse o entendimento exposto pelo Superior 

Tribunal de Jusuça. senão vejamos: 

PENAL E PROCESSO PENAL RECURSO EM HABEAS CORPUS. J . 

TRANCAMEN TO DA AÇÃO PENAL FRAUDE EM LICITAÇÃO. 2. ART. 89 

DA lEI N. 8.666/1993. DOLO ESPECf~/Co. DANO AO ERARIO. 

AUS~NCIA DE DESCRiÇÃO IN~PCIA FORMAL DA DENÚNCIA. 3. 


RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO PARA TRANCAR A AÇÃO . 


PENAL. 


( .) 


2 A fl,r,spr. rdéncia 00 Super;o,· Táblmal de JuslJr;a e do Supremo Tribllnal i 

i=eder(ll e firme no senudo de QUE> O tipo penal Inscrito no art. 89 da Le; 


8. 666/19~3 exige "o prejulzo ao erário e a finalidade especifIca de 

favorec imento indevido como rlecessários li adequação tfpica - Inq 

2.616. lelMor mino Dias Toffoll. Tnbonal Pleno, julgado em 29 5. 201 4" (AP I 
68J1MA, Rei. Mm. Gi/mar Mendes. Segunda T(lrma, DJe 0613/2017). 
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Ministério Publico do Estado da Par.afba 

Procuradoria-Geral de Justiça 
Comissâo de Combate aos Crimes de Responsabi lidade e Improbidade Administrativa - CCRIMP 

Portamo, n<'lo consfando da denuncia o dolo específico de causar 


danos ao erário e a demonsrração do efetivo preju{zo, verifica-se que 


não ficou devidamente demons rrada a tipicidade do delito imputado. 


revelando-se, dessa forma, inepld a miclal acusafória. 


(. ..) 


(Rf1C 49.6271RN. Rei. MinisUo REYNAlDO SOARES DA FONSECA. 

QUINTA TURMA. julgado em 2010612017. DJe 30l06I2017) - Grilo nosso 

No caso ora em deslinde , não se pôde constatar a presença 

do dolo suficiente à conl!guração de tal {IPO penal, ou seja, não se verificou ai 

presença do elemento subjeti vo primordial a caracterização das condu tas 

relevantes à seara criminal. 

Diz-se 'ISSO porque, a dispensa de licitação, ora analisada, foi 

baseada na situação emergencial vivenclada pelo município do Conde , quando da 

assunção da investigada ao cargo de Prefeita. Como se observa dos elementos 

totográficos acostados às fls . 85/91, o seNiço de coleta de residuos sólidos eSlava: 

paralisado por evidente descaso da adminisuação anterior, não pOdendo a aluat 

GeslOra permanecer Inerte diante do caos instalado. 

ponanto, diante da situação emergencial, não havena tempo 

habil à Investigada, enquanto Prefeita do Conde, para realizar o procedimento , 

licicatôrio, nem aguardar a elaboração de projelO básico executivo para instruir o 

processo de dispensa de licitação, o qual, como cediço, diante de sua 

complexidade, demandaria tempo conSiderável para a sua confecção. 

Nesse sentido, Iranscrevo abaixo o posicionamento do 

Mlnisténo Público da Corte de Comas exarado no processo TC 01383/17 " 
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Mlnistêrlo Publico do Est ado da Pararba 

Procuradoria-Gerai de Ju stiça 
Comluão de Combate aos CrImes de Responsabi lidade e ImprobIdade AdmInIstrativa - CCRIMP 

"Há de ser observar que a Lei de UCltaçOes não dlstrngue a fonTe 

causadora da situaçao emergencial, e, portanto. não condiClona a 

conlf8laçi\o à compfovaçaO de Que a emergência loi produzida por causas 

naturais. Basta o risco de dano para autorizar-se a contratação direta, 

ou seja, é condição sulici ente a urgência de atendimento, 

qualificada pelo risco da ocorrência de preju ízo ou 
co mprometimento da segurança de pessoas ou bens públicos e 

particul ares , caso as medidas req ueridas não sejam adotadas de 

pronto. A ausênCia de devida diligência pDderra acarretar danos 

IrreversíveiS ao usuário. 

A Auditoria. por outro lado, nega legitimidade ao 

procedimento aduzindo que a oe::;í(l ia da geStão amerior MO serve 

para jusulicar dispensa de liciwção pur emergênCia. 

Data vênta - e passando ao largo da discuss<!o sobre a 

controvérSia da adoção de tal entendimento -, é claro que [ai 

jurisplUdéncl8 se relele à desídia propria do ente contratante , quando 

ela mesma deu caus~ à situação adversa. ~ óbVIO que (caso se 

queira aelOlar (ai entendimento) a des ldl8 administrativa Oll má ges[âo 

dos recursos dispon íve is deve ser atl lbuida à culpa ou cloIo dO 

agente publico que tenha o devei de agir para prevenir a ocorrência de tal 

sl(Uaçao. 

Na ótica ministerial , o quadro fático observado nos 

primeiros dias da atual gestão municipal do Conde dá sim substrato . 

lat ico a lançar mão da con tratação direta, desde que observados os 

prazos el'dguos e requisitos legais, o que inclui a contratação ' 

pelo valor de mercado, com a devida pesquisa de preço, 

Há circunstâncias e nuances que depõem em favor da gestora. 

Muitas veze s a espera de um procedimento mais complexo pOde : 

comprometer a saude públi ca, Não é tão simplório organizar uma 

licitação em 20 dias. haja vista que entre a última publicação do seu 

resum o ou a disponibilidade do edital até a data de abertu ra deve 
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Ministério Público do Estado da Paraíba 

Procuradoria-Gerai de Justiça 
Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa - CCRIMP 

ser observado um prazo mlnimo de publicidade de 15 ou 30 dias. Ou 

seja, lorna-se matenahT1enle impossíve l realizar lal procedimento em prazo 

elCigoo," - grifo nosso 

Assim, diante da impossibilidade da paralisação dos serviços ' 

ofertados, lendo em vista a sua essencialidade à coletividade e os possiveis 

Ifanslornos que a ausência da prestação da coleta regular do lixo poderia causar, 

inclUSive problemas de ordem à saúde da população daquela localidade, resta , 
jusllflcada a boa-fé na condula prallcada pela Investigada. 

Lado outro, as irregularidades apontadas pela audltona do 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba não possuem o condão de configurar, 

por si só , conduta penalmente tipilicada em razão da ausência do ele mento 

subjetivo, mormenle no tocanle ao anigo 89 da lei 8.666/93 que somente admite a 

modalidade dolosa. 

Com efeito, o processo de dispensa de licitação para ai 

contratação dos serviços de limpeza pública urbana e manejo dos residuos SÓlidos 

no municiplo do Conde fo ra formalmente formalizado e obedecida as regras 

quanto ao seu trâmite . em especial a realização da pesquisa de mercado com 4 · 

(quatro) empresas. demonS trando dessa lorma, a intenção de adquirir a aquisição 

mais vamajosa para a Administração. Por essa razão, não entendo ser caso de 

cometimento de Qualquer das condutas tipifi cadas pelo art"l go 89 da Lei nO, 

8 .666/93 . 

Ad emaiS, Visando cumprir a legislação aplicável à especie, a 

IIlvesugada prorrogou por uma única vez o cornrato com empresa LlMPMAX 
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Mlnlstérfo Público do Estado da Paraíba 

Procuradoria-Ceral de Justl(a 
Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa - CCR1MP 

CONSTRUÇÕES e SERViÇOS LTDA .. totalizando 180 dias de contrato. abrindo 

neste lapso temporal procedimento licita tório para contratação de empresa para a ' 

'execução da co leta regular de lixo do município. 

, Por fim. observa-se que a cOlllratação ora em deslinde tora" 

realizada de forma emergencial e os valores nào foram exorbHanles, estando 

dentro dos parâmetros praticados no mercado. constando, inclusive, nos aUlos os 

comprovantes de pagamento (fls. 300/343) reahzados em lavor da empresa 

UMPMAX, não havendo, portanto. índiclos de desvio ou apropriaçào de recursoS 

públicos. 

Logo, diante de todo o conte xto já explicitado. não vislumbro i 

quaisquer elementos que, em tese. possam compor uma suposta conduta 

criminosa inscrita no afligo 89 da Lei nO 8.666/93, não verificando, 

.consequentemente, justa causa para a Instauraçào de Ação penar, razão pela 

qual, o arquivamento do feito é medida que se impõe , pois, conforme é de sabença 

na seara Jurídica, deve o direito penal ser a última fatio em razão do principio da, 

Intervenção mínima. 

É de se afi rmar, todavia, que, conforme aduz o artigo 20 da 

Resolução CPJ n O 017/2018 1
, °surgimento de novos elementos de investigação 

poderão ocasionar O desarquivamemo do presente feito, sendo retomada, 

penamo, a presente Investigação. 

3 - DA CONCLUSÃO 

1.1111. 20, s~ i>(' uve< Ilode"" 1111 e .<, ! lenCIII <Ie OO\l~ e lelnCrlt0$ <1e .>!Q<."«C<W, IJiJ\lení o n~mb.() 00 M,,\o5. I[,1I1) p."btlC" 
leouerer o OC':.i1fQUivameno.o 00'> ~ut()'j, . prlW,(len~ 'i\II(II,·,t "- comunlcllç llo " que ~ relt re o ao.!. so tIe$1il ResOl uç.'o 
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Mlnlsterlo Público do Estado da Parafba 

procuradoria-Geral de Jusnça 

Comissão de Combate aOS Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa - CCRIMP 


Ante o exposto, ausente indícios elementares de tipicidade l 

penal nos falos objeto da preseme investigação. não vislumbro justa causa para o ' 

início de uma ação penal e determino o ARQUIVAMENTO do presente 

procedimento investigatório. nos termos do art igo 19 da Resolução CPJ 017/2018 2, 

ol Com fundamento no Artigo 41 , I da Lei Complementar n

97/2010 - LOMP, dê-se ciência à investigada, fazend o constar a possibilidade de 

imerpar recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 5 dias 3
, 

J::>I; i:1J!!tdo o prazo, dê-se baixa no registro . 

João Pessoa. 12 de junho de 2019. 

ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS 

10 Subprocurador Geral de Justiça (em exercício) 

ZAr l. 19 se o membro do IAKustéroo P" t;l,( o r~ndltet ~IO prOCf'rllmenlO Il lVCS!rrOillÓIlO ou nociCla Ile 1.110 u im.nal se 
wnverx:er 00 "'e ~ ' stél"lc f!; lle /u11( la,m t ll lu I>~, a " prop'n'tl,lli\ (1oc aÇao peMI po"it)i,CtI promoverá O llf~rvMlElI1l0 d os a Ulos . 
IlIlcnOO·o tu,,,.l!unenl,'\(llImen le, 

i 
11 I " A prOll 'OCrlo fie ar-QUNdn,e~tO st r,). 5llres.entada ao j.,lílO COlllpetell[{!, 1'05 ll)QIdes dO alI 28 do Cód'!)o de Processu 
P;!o l ill. ou BO Co"~ell>o Su~"()( do M '" 'SICIIQ PúbltCo. nos teuno s d.11('()I~ laçào "'I,I &<llt . 

ti 1'> Na hlpOlese d(> 'll"QUIVameflIO 00 OrOtetJime'lIo 'OVt~ l1UaIÓ"O cnn un ill. ou (\() OOQUénIQ tJQIoeo3l . CIV<lI1do amp.tradO enl 
u ordo \J", I.aO t)<e .secução peoal. 1\O:l lermos (10 .1.600 CO\eIlOl. a pro,noç.ao de a rqulllamenlO serll necesS~IIl>ffiefl!e 
apre~ent.-1da ao juizO compelenle. n~ .nOlrles (/0 arl. 28 (lo C60igo Oe J>,oceMo penal. 

J (LEI COMPLeMeNTAR N" 97 DE 22 OE DEZEM8RO OE Z010 - LOMP) 
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