
 

 

  

Processo n.º 0800851-96.2016.8.10.0075  

Acusado: JOSÉ GERALDO AMORIM PEREIRA
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MM. Juiz,
 

 
 

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra JOSÉ GERALDO AMORIM PEREIRA pela prática do delito descrito nos arts. 89, caput, e

90 da Lei n.º 8.666/1993.
 
 
 

A defesa junta aos autos a declaração de extinção de punibilidade pelo instituto da

prescrição quanto ao art. 90 da Lei n° 8.666/93 pelo TJMA e requer a extinção da punibilidade

pelo instituto do abolitio criminis em relação ao art. 89 do mesmo diploma.
 
 
 

                          Vieram os autos para manifestação. Era o que cumpria relatar.
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Consabido que, com o advento da nova Lei de Licitações e Contratos

Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), revogaram-se imediatamente os crimes previstos na Lei

n.º 8.666/1993.
 
 
 

Entretanto, foi inserido o capítulo II-B ao Título XI, da Parte Especial do Código

Penal, transferindo para o nosso Estatuto Repressor toda a disciplina dos crimes cometidos nos

processos licitatórios e nos contratos administrativos deles decorrentes, dentre eles, a

contratação direta ilegal, que agora está previsto no artigo 337-E do referido diploma legal.
 
 
 

Com a nova lei de licitação e contratos, os crimes nela dispostos passaram a

receber maior reprimenda penal, posto que antes todos eram apenados com detenção,

impedindo o início do cumprimento da pena em regime fechado.
 
 
 

Neste novo cenário, apenas os arts. 337-I e 337-J continuam apenados com

detenção. Nos demais casos, como o do artigo 337-E, é admissível o regime inicial fechado na

execução da pena.
 
 
 

Ocorre que o artigo 193, I, da nova lei de licitações e contratos administrativos

assim dispõe:
 

 
 

Art. 193. Revogam-se: 

I  - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação

desta Lei;
 
 
 

II  - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os

arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos

da publicação oficial desta Lei.
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Todavia, a revogação dos crimes   da   Lei   n.º   8.666/1993   não significa que

necessariamente tenha ocorrido “ abolitio criminis” (art. 2º. do CP). No mesmo sentido, citamos:

 

[...]. I - A revogação do tipo penal não configura abolitio criminis em todos os casos,

podendo ocorrer a continuidade típico normativa.
 

(TJ-DF 07122026420218070000 DF 0712202-64.2021.8.07.0000,Relator: NILSONI DE

FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 17/06/2021, 3ª Turma Criminal, Data de

Publicação: Publicado no DJE : 23/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
 

 
 

A “abolitio criminis” não está atrelada ao   simples   fato   de   ter ocorrido a

revogação de um dispositivo penal. Deve   ser   analisado   se   há ausência de continuidade do

tipo de ilícito em confronto com o ordenamento jurídico-penal. Ou seja, se uma conduta estava

prevista no tipo X e este é revogado, mas no mesmo momento (sem solução de continuidade)

ela segue tipificada no novo tipo Y, não houve “ abolitio criminis”, mas continuidade normativo-

típica.
 
 
 

Logo, a “ abolitio criminis” não se confunde com a continuidade normativo-típica.

“Enquanto aquela exprime o desejo do legislador de não mais criminalizar determinada conduta

(como aconteceu com o adultério), nessa o caráter criminoso do fato é mantido, mas apenas

em outro dispositivo penal (foi o que se deu com o atentado violento ao pudor, que estava

previsto no art. 214 do Código Penal, e que foi deslocado para o artigo anterior, o qual prevê o

estupro). Ocorre aqui uma simples alteração topográfica do delito” (GOMES, Luiz Flávio,

BIANCHINI,  Alice e DAHER, Flávio. Curso de direito penal 1: parte geral (arts. 1º a 120). 2. ed.

Salvador: Juspodvm, 2016, p. 150).
 
 
 

Nesse sentido, a revogação formal da lei penal não significa obrigatoriamente 

abolitio criminis, pois há possibilidade, embora revogada a lei, de a figura criminosa ser

transferida para outro dispositivo, permanecendo inalterada a situação penal do agente. Tal

fenômeno chama-se PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, que, por sua vez,

significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento para outro

tipo penal. A intenção do legislador, nesse caso, é de que a conduta continue sendo

considerada criminosa, porém, em outro dispositivo legal.
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Quanto ao princípio da continuidade normativa-típica, o Superior Tribunal de

Justiça já se manifestou em casos semelhantes:

 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO FALSA DE

ESTRANGEIRO. REVOGAÇÃO DA LEI N. 6.815/80. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO

JURÍDICA PARA AQUELA INSCULPIDA NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. CP.

PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL.

DESPROVIDO. 1.Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a

conduta imputada ao agravante (art. 125, XIII, da Lei Federal 6.815/1980) continua

sendo crime, mesmo após a revogação do estatuto do estrangeiro, porquanto

prevista no art. 299 do Código Penal, aplicando-se, ao caso, o princípio da

continuidade normativa típica. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ –

AgRg no REsp: 147475 SP 2010/0332938-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,

Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE

04/05/2020).

 
 

              A doutrina vem esclarecendo que a única exceção ao princípio da continuidade

normativo-típica ocorre no caso do art. 337-E do Código Penal, que reproduziu apenas

parcialmente a redação do art. 89 da Lei n.º 8.666/1993, operando-se a abolitio criminis na

conduta de “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à

inexigibilidade”.
 
 
 

              Para melhor esclarecer, verifica-se que o art. 89 da Lei n.º 8.666/1993 veiculava 03 tipos

penais mistos alternativos, de ação múltipla ou de conteúdo variado: 1) “dispensar”;   2) “inexigir”

licitação fora das hipóteses previstas em lei ou 3) “Deixar de observar as formalidades”.

             

              Desse modo, observa-se que o novo art. 337-E do Código Penal, continua criminalizando

as condutas de dispensar e inexigir a licitação fora das hipóteses legais, quando assim

menciona:

 
 

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses
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previstas em lei:
 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
 

 
 

              Portanto, como sobredito houve abolitio criminis somente quanto à conduta omissiva

própria de “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade.
 
 
 

               Dessa forma, a conduta do demandado continua criminalizada no art. 337-E do Código

Penal, aplicando-se, portanto, o princípio da continuidade normativo- típica.
 
 
 

              Em casos análogos, nossos pretórios vêm ventilando o mesmo entendimento que o aqui

apresentado, conforme colaciono abaixo:

 
 

HABEAS CORPUS – Dispensa de Licitação – Art. 89 da Lei 8.666/93 – Abilitio criminis –

Alegam que aludida imputação foi revogada pelo art. 193, I, da Lei 14.133/2021.

Sustentam, ainda, que o escritório de advocacia foi contratado pela municipalidade em

razão de sua notória especialidade, como admitido pelo art. 13, V, c.c. art. 25, ambos da

Lei 8.666/93, pugnando pelo trancamento da ação penal – INADMISSIBILIDADE – A

revogação do artigo 89 da Lei nº 8.666/93 não culminou na abolitio criminis da

conduta incriminada por este tipo penal, uma vez que tal ação criminosa passou a

ser tipificada no artigo 337-E do Código Penal, em consonância com o princípio da

continuidade normativo-típica. [...]. (TJ-SP - HC: 21945676520218260000 SP 2194567-

65.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 10/09/2021, 12ª Câmara

de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/09/2021).

 
 

              Diante da jurisprudência já ventilada por nossos pretórios acerca do tema em comento,

temos que com exceção da conduta de “deixar de observar as formalidades pertinentes à

dispensa ou à inexigibilidade” , há continuação típico- normativa das condutas de dispensa e

inexigibilidade ilegal de licitação, que foram transportadas para o artigo 337-E, do Código Penal,

sob as formas de admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses

previstas em lei.
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              Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por intermédio do Promotor de

Justiça signatário, pugna pelo prosseguimento regular do feito.
 

 
 

Bequimão (MA), data da assinatura eletrônica.
 

 
 

Raimundo Nonato Leite Filho
 

Promotor de Justiça (Respondendo)
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