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DECISÃO

 
Trata-se de petição intercorrente, interposta por Paulo Cezar Simões Silva

requerendo liminarmente a suspensão da tramitação da Ação Penal 0003199-
21.2017.4.01.3314 que atualmente está em trâmite no Juízo da 1ª Vara da Subseção
Judiciária de Alagoinhas/BA até o julgamento do presente habeas corpus.
 

Relata que o motivo da interposição da presente petição é para impedir o
prosseguimento indevido da ação penal vinculada, por expressa ausência de justa causa
em conjunto à inépcia da exordial acusatória.
 

Alega que a denúncia contra o paciente do writ foi oferecida de forma
genérica, acusando de conluio doloso para direcionar procedimento licitatório.
 

Argumenta que as únicas ações ligadas diretamente ao prefeito, ora paciente
são a assinatura do edital de abertura da licitação, homologação do resultado do certame
e assinatura do contrato com a empresa vencedora, ressaltando que são meros atos
privativos da autoridade municipal.
 

Sustenta que o paciente não foi investigado no inquérito policial, sendo que a
autoridade policial não identificou justa causa que legitimasse seu indiciamento, todavia
por ser o responsável legal do Município à época dos fatos, foi inserido no rol dos
denunciados pelo órgão acusador.
 

Destaca que há 3 (três) anos figura como réu em ação penal e devido a falta
de embasamento comprometedor seria um constrangimento ilegal, causando prejuízos
psicológicos e morais ao paciente, acrescidos de desgaste pessoal, ainda mais em
período eleitoral, o qual o paciente figura como candidato a cargo eletivo de seu município
e por essas razões, vem sofrendo acusações e denúncias levianas de grupo político rival.
 

Salienta o atual momento do marcha processual, onde os autos foram
migrados dos volumes físicos aos eletrônicos, possibilitando maior celeridade à audiência
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de instrução e julgamento da ação penal.
 

Por fim, requer a suspensão da tramitação da ação penal.
 

É o relatório. Decido.
 

O habeas corpus substitutivo ocorre quando o impetrante, em lugar de
interpor o recurso cabível à decisão, opta por questioná-la pela via do habeas corpus 
dirigido à instância superior.
 

O paciente requer, em caráter liminar, a suspensão da tramitação da Ação
Penal 0003199-21.2017.4.01.3314, com a alegação de que a denúncia do Ministério
Público Federal incorre em inépcia e que o juízo competente ao receber a denúncia
fragilizada, se equivocou ao dar continuidade à persecução penal.
 

Dessa forma, a concessão de ordem em habeas corpus é medida
excepcional, devendo ser deferida em casos específicos quando a comprovação nos
autos demonstrar que eventual indeferimento da antecipação da tutela, é possível ocorrer
prejuízo em desfavor do paciente.
 

Apesar dos fundamentos da decisão da autoridade coatora em receber a
denúncia e continuar o processo penal ser subjetiva, sem a necessidade de adentrar ao
mérito, devendo cumprir apenas os requisitos de indícios de autoria e materialidade
delitiva; devido o caso concreto englobar figura pública local, candidato à cargo eletivo em
seu município, é possível suspender o trâmite da ação penal até o julgamento definitivo
do writ sem prejuízos a marcha processual.
 

O paciente à época dos fatos era a autoridade municipal, responsável legal
pelo certame licitatório e a contratação efetiva da empresa privada prestadora do serviço
público, como prefeito, há atos inerentes ao seu cargo e compulsando os autos, ainda
não é possível afirmar que o paciente esteja envolvido na empreitada criminosa que
causou dano ao erário e não obedeceu às normas legais, pois ele participou de ações
personalíssimas, o que não comprova imediatamente ação dolosa.
 

 Neste momento, não há conclusão sobre o dolo do paciente, devendo ser
analisado com maior complexidade no instante do julgamento definitivo.
 

Nesse sentido:
 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DA
LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93). CRIME DE RESPONSABILIDADE
PRATICADO POR PREFEITOS E VEREADORES (ART. 1º, INC. II, DECRETO-LEI
201/67).
 
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FIM ESPECIAL DE OBTENÇÃO DE UMA
"VANTAGEM DECORRENTE DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO".
INÉPCIA DA INICIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
 
1. Este Tribunal Superior entende que, em razão da excepcionalidade do
trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando
ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total
ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade
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da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É
certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal
nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o
art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que, de todo modo, não impede a
propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.
 
2. Não havendo imputação que necessariamente deveria compreender a descrição do
dolo específico do agente da obtenção de vantagem indevida, há que reconhecer a
inépcia da denúncia em relação ao crime descrito no art. 90 da Lei nº 8.666/93.
 
3. É certo que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "é admissível a
coautoria e a participação de terceiros nos crimes de responsabilidade de prefeitos e
vereadores previstos no Decreto-lei 201/67" (HC 316.778/BA, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/8/2016), entretanto, no presente caso, se não
há descrição do dolo específico do agente de obter vantagem a ser auferida pelos
contratados "decorrente da adjudicação", também não se verifica justa causa para
imputar a conduta do art. 1°, inc. II, do Decreto-Lei n. 201/67, que inclusive foi
atribuída ao paciente apenas porque um dos corréus era prefeito à época dos fatos
apurados.
 
4. Recurso em habeas corpus provido, para trancar a ação penal em relação ao
paciente Gilberto Gomes de Souza, e estender os efeitos desta decisão para também
trancá-la em relação aos corréus Eliane Cristina Pucharelli, Aldovandro de Sousa,
Agnaldo José Paglione Correa e Márcia Cristina Capellini, visto que eles se encontram
na mesma situação fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP.
 
(RHC 126.876/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
25/08/2020, DJe 04/09/2020).
 

Por tal razão, defiro a liminar para conceder a suspensão da tramitação
referente a Ação Penal 0003199-21.2017.4.01.3314 até o julgamento definitivo do
presente remédio constitucional de habeas corpus.
 

Oficie-se, com urgência, ao Juízo impetrado, para que proceda ao
cumprimento da presente decisão.
 

Intime-se o impetrante.
 

Brasília, 11 de novembro de 2020.
 

 
 

Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso 
 

Relatora
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