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Em 25/07/2018 

 
 
 

Sentença               
 
O Ministério Público propôs a presente ação penal em face de DAVID LOUREIRO COELHO, 
brasileiro, casado, natural de São Fidélis, nascido em 28.08.1959, filho de Lourivalda Loureiro 
Coelho, residente à Rua Prisco Almeida, 240, bairro Barão de Macaúbas, São Fidélis/RJ, e de 
SILVIO ALEXANDRE RIBEIRO RANGEL, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG 
9546362-6, inscrito no CPF sob o numero 2871359776, nascido em 05.06.1975, residente e 
domiciliado na Rua Noronha Torrezão, 335, bloco 02, apto. 708, Santa Rosa, Niterói/RJ. 
 
           
Narra a denúncia que:  
 
"O primeiro denunciado, à época dos fatos Prefeito da Cidade de São Fidélis, de forma livre e 
consciente, em comunhão de ações e desígnio com o segundo denunciado, desviando-se dos 
deveres inerentes a função que exercia, dispensou a realização de procedimento licitatório fora 
das hipóteses previstas na Lei 8.666/93 para contratar diretamente com a Pessoa Jurídica dirigida 
pelo segundo denunciado - INSTITUTO NITEROIENSE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-, a 
prestação de serviços de assessoramento no preenchimento do módulo LRF do Sistema Integrado 
de Gestão Fiscal - SIGFIS, no período de janeiro de 2005 até o termino do referido contrato, com 
vigência de oito meses. 
Já o segundo denunciado, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com o 
primeiro denunciado, contribuiu eficazmente para a dispensa ilegal de licitação acima referenciada 
e beneficiou-se da referida dispensa na medida em que, a época dos fatos, figurando como 
representante legal do Instituto Niteroiense de Administração Pública, participou das tratativas 
diretamente com o primeiro denunciado e acabou por concretizar a venda direta dos serviços 
acima descritos. 
De acordo com as cópias do processo administrativo 2067961/06, instaurado perante o Tribunal 
de Contas do Estado para analisar a legalidade e economicidade do contrato 379/2005, firmado 
entre o Município de São Fidelis e o Instituto Niteroiense de Administração Pública, o Pleno do 
Egrégio Tribunal de Contas decidiu pela ilegalidade do referido ajuste, na medida em que o 
contrato em tela: a) não comprovou o requisito da inquestionável reputação ético-profissional, 
exigido pelo art. 24, XIII, da Lei 8666/93; b) não teve comprovada a economicidade dos serviços 
prestados; c) teve por objeto serviços que poderiam ter sido realizados pelos funcionários de 
carreira do Município, sem necessidade de contratação de terceiros. 
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Na esteira de substancioso relatório elaborado pelo Corpo Instrutivo do Tribunal de Contas, foram 
identificadas as seguintes falhas na contratação do Instituto representado pelo segundo 
denunciado (fls. 151154) 
a) Os serviços descritos no contrato são de definição genérica e imprecisa quanto ao que seria 
efetivamente prestado; 
b) A vista do quantitativo de funcionários do Município, não havia necessidade de contratação de 
terceira pessoa para realização do serviço, bastando a capacitação dos funcionários do Município, 
o que inclusive foi oferecido pelo próprio Tribunal de Contas do Estado a diversos Municípios; 
c) Ausência de relatórios comprovando os serviços realizados na área pelo INAP, a fim de 
comprovar sua reputação ético profissional nos serviços contratados; 
Conforme se verifica do procedimento que culminou com a autorização de dispensa do 
procedimento licitatório para o caso em tela, entendeu o primeiro denunciado que o certame 
licitatório se fazia desnecessário em razão da contratada ser instituição brasileira incumbida 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, com inquestionável 
reputação ético-profissional e sem fins lucrativos (art. 24, XII da Lei 8666/93). 
Contudo, não foram juntados aos autos do procedimento de dispensa de licitação a documentação 
necessária a demonstrar os requisitos exigidos para a dispensa do certame, conforme anotado no 
relatório de fls. 151-154. Registre-se que tal necessidade foi frisada no parecer jurídico exarado 
pelo Procurador Geral do Município à época dos fatos, sendo posteriormente desconsiderado pelo 
primeiro denunciado. 
Em acréscimo, aproveita o Ministério Publico para juntar aos autos cópias extraídas da rede 
mundial de computadores das decisões exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado, julgando 
ilegal a contratação do INAP pelos Municípios de Cachoeira de Macacu e Miracema, sem prévio 
procedimento licitatório, pelos mesmos motivos referentes ao procedimento que deu origem a 
presente denúncia, comprovando-as, além da ausência de reputação profissional, a reputação 
ética da contratada. 
Assim agindo, o primeiro denunciado está incurso nas penas do preceito secundário do artigo 89, 
caput, da Lei 8666/93, enquanto o segundo denunciado, assim agindo, está incurso nas penas do 
art. 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 
Ex positis, requer o Ministério Público seja a presente recebida, proferindo-se despacho liminar 
positivo, citando-se os réus para exercerem o direito de defesa, a fim de que, após a instrução 
probatória respeitando-se o devido processo legal, seja a pretensão punitiva ora veiculada julgada 
procedente, impondo-se a condenação dos réus pelos fatos narrados revertendo-se a multa 
aplicada para a Fazenda Estadual, na forma do artigo 99, §2° da Lei. 8666/93." 
 
 
Denúncia às tis. 02-02B; 
 
Inquérito Policial às fls. 02C-70;  
 
Cota ministerial às fls. 71; 
 
FAC do réu David às fls. 89/93; 
 
FAC do réu Silvio Alexandre às fis. 97/99; 
 
CAC do réu David Loureiro às fis. 100/101; 
 
CAC do réu Silvio Alexandre as fls.102 ; 
 
Denúncia recebida pela decisão judicial as fls. 104; 
 
Resposta à acusação do réu David Loureiro as fls. 111/118; 
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Resposta à acusação do réu Silvio Alexandre as fls. 128/196; 
 
Perícia requerida pelo réu David à fl. 233, com a qual não se opôs o MP (fl. 245); 
 
Audiência de instrução e julgamento realizada na forma da assentada de fls. 247, oportunidade em 
que se ratificou o requerimento de realização de perícia, foi ouvida 01 (uma) testemunha indicada 
pela Defesa Técnica, bem como interrogados os acusados; 
 
Quesitos apresentados pela defesa de David Loureiro as fls. 254/255; 
 
Quesitos do Parquet as fls. 261/262; 
 
Audiência de Instrução e Julgamento realizada pelo Juizo deprecado na forma da assentada de 
fls. 296, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha arrolada pela defesa técnica; 
 
Laudo pericial as fls. 325/343; 
 
 
Alegações Finais do Ministério Público às fls. 372/380 nas quais requereu a condenação dos réus 
nos termos da inicial acusatória;  
 
Alegações Finais do Réu Silvio Alexandre Ribeiro Rangel às fls. 381/385 nas quais requereu a sua 
absolvição e improcedência dos pedidos formulados na inicial acusatória; 
 
Alegações Finais do Réu David Loureiro Coelho às fls. 389/395 nas quais requereu a sua 
absolvição e improcedência dos pedidos formulados na inicial acusatória. 
 
 
 
 
É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. 
 
Cuida-se de ação penal na qual se imputa ao denunciado David Loureiro Coelho a prática do 
crime descrito no artigo 89, caput, da Lei 8666/93, e ao denunciado Silvio Alexandre Ribeiro 
Rangel a prática do crime descrito no artigo 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 
 
Sustentam as defesas técnicas, em síntese, a regularidade do procedimento de dispensa de 
licitação, bem como a ausência do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado na intenção de 
prejudicar o erário, bem como sustenta que não foi demonstrado o prejuízo aos cofres do 
Município, argumentando ainda na falta do dolo específico.  
 
Inicialmente, destaca-se que o legislador constituinte determinou no art. 37, inciso XXI, CRFB/88 
que "as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes". 
 
Visando regulamentar essa determinação constitucional, o legislador ordinário determinou
 que "as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei" (art. 20, 
caput, da Lei 8.666/93). 
 
Dentre as ressalvas, tem-se a prevista no artigo 24, XIII, da Lei Licitatória que estabelece: 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
(...) 
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XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da 
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação 
social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não 
tenha fins lucrativos;  (...) 
Tem-se, portanto, que a licitação é um procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato administrativo de seu 
interesse, sendo um procedimento que se desenvolve por meio de um encadeamento ordenado 
de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, de modo a propiciar a igualdade de 
oportunidade a todos os interessados, atuando ainda como fator de eficiência e moralidade nos 
negócios administrativos. 
 
A dispensa indevida de licitação fere, indubitavelmente, a moralidade administrativa, vez que o 
pressuposto da licitação é a competição, na qual é assegurada a igualdade entre todos os 
licitantes. 
 
A licitação assegura, também, a observância de outro princípio importante para a atuação da 
Administração Pública, consistente no princípio da impessoalidade.  
 
Assim, a finalidade da licitação é a obtenção do contrato mais vantajoso para a Administração, 
bem como o resguardo dos direitos de possíveis contratados. Não é sem relevância que figuram 
dentre os princípios reitores da licitação: a publicidade de seus atos, a igualdade entre os 
licitantes, o julgamento objetivo das propostas e a probidade administrativa.  
 
Não é sem razão na ótica do princípio da intervenção mínima do Direito Penal que, a dispensa de 
licitação, fora das hipóteses autorizadas em Lei, quando se conspurca conscientemente a 
moralidade administrativa, consista, então, em conduta criminosa prevista em Lei Penal Especial, 
com as devidas sanções penais.  
 
Ocorre que, segundo a doutrina, para a adequação típica do delito em apreço, o tipo subjetivo 
consubstancia-se no conhecimento do agente de que a dispensa da licitação se efetivará em 
desacordo com a Lei, in casu, com a Lei nº 8.666/93, que disciplina a Lei das Licitações e 
Contratações da Administração Pública. Ademais, de acordo com o tipo objetivo, o conhecimento 
de que a dispensa de licitação está se processando com menosprezo das formalidades que a lei 
exige para tanto, também consiste no elemento subjetivo do tipo.  
 
Registre-se que, de há muito, a jurisprudência do STJ e do STF vinha caminhando no sentido de 
que o crime previsto no artigo 89 da Lei 8666/93 é de mera conduta, não se exigindo, portanto, a 
demonstração de efetivo prejuízo para sua consumação. 
 
Ocorre que a evolução jurisprudencial, notadamente do Supremo Tribunal Federal (AP 97 e AP 
700, dentre outras), aponta para a superação do entendimento até então sufragado, passando a 
exigir, para a tipificação do delito em tela, a demonstração de intenção específica de lesar o erário, 
não mais bastando a presença do dolo genérico consistente na vontade consciente de dispensar 
ou exigir licitação fora das hipóteses legais.  
 
Em observância à evolução jurisprudencial supracitada, passa-se à análise do crime imputado a 
cada um dos réus.  
 
Os elementos coligidos nos autos retratam que o réu David Loureiro, então Prefeito de São Fidélis, 
promoveu a dispensa ilegal de licitação para contratar diretamente com o Instituto Niteroiense de 
Administração Pública, pessoa jurídica dirigida pelo réu Silvio Alexandre, a prestação de 
assessoramento no preenchimento do módulo LRF do Sistema Integrado de Gestão Fiscal- 
SIGFIS, no período de janeiro de 2005 até o término do referido contrato, com vigência de oito 
meses. 
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Conforme se verifica do procedimento que culminou com a autorização de dispensa do 
procedimento licitatório para o caso em tela, entendeu o primeiro denunciado que o certame 
licitatório se fazia desnecessário em razão da contratada ser instituição brasileira incumbida 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, com inquestionável 
reputação ético-profissional e sem fins lucrativos (art. 24, XII da Lei 8666/93). 
 
Contudo, cotejando os autos, verifica-se que na esteira do relatório elaborado pelo Corpo 
Instrutivo do Tribunal de Contas (Proc. 206.796-1/06) foram identificadas, dentre outras, as 
seguintes falhas na contratação do Instituto representado pelo segundo denunciado (fls. 151/154 
apenso): 
 
"(...) 
- Os serviços descritos no contrato são de definição genérica e imprecisa quanto ao que seria 
efetivamente prestado; 
- A vista do quantitativo de funcionários do Município, não havia necessidade de contratação de 
terceira pessoa para realização do serviço, bastando a capacitação dos funcionários do Município, 
o que inclusive foi oferecido pelo próprio Tribunal de Contas do Estado a diversos Municípios; 
- Ausência de relatórios comprovando os serviços realizados na área pelo INAP, a fim de 
comprovar sua reputação ético profissional nos serviços contratados; (...)" 
 
Nos autos do processo supramencionado, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
julgou como ilegal o contrato em tela, por "ter celebrado Contrato sem prévio procedimento 
licitatório ou sem a formalização do devido processo administrativo relativo ao ato de dispensa de 
licitação, de forma a fundamentar legalmente o ato, nos termos do art. 2° da Lei Federal 11.° 
8.666/93; não ter comprovado a economicidade dos serviços contratados, nos termos do disposto 
no artigo 3° da Lei Federal n.° 8.666/93; não ter acometido o objeto do presente Contrato a seus 
próprios servidores, tendo em vista que os serviços adjudicados envolvem matéria inerente a sua 
rotina administrativa." (fls. 239/246). 
 
Contata-se, portanto, que diversas foram as irregularidades cometidas pelo réu David Loureiro 
Coelho ao dispensar a licitação e contratar o Instituto Niteroense de Administração Pública, 
saltando aos olhos o seu dolo específico, a sua intenção específica de, efetivamente, lesar o 
erário, conforme se discorre abaixo: 
 
1. Os serviços contratados foram genéricos e imprecisos quanto ao que seria, efetivamente 
prestado pelo Instituto Niteroense; 
 
2. O quantitativo de funcionários existentes no setores correlatos ia de encontro a qualquer 
contratação de material humano, visto que, nos moldes do retratado pelo laudo pericial, o setor de 
Controle Interno possuía 08 (oito) assessores lotados, dentre eles 07 comissionados e 01 
concursado, todos com 2.° Grau Completo; já o setor de Contabilidade era composto por 07 
servidores, sendo 05 comissionados e 02 concursados, todos também com 2.º Grau Completo, o 
que retrata a total desnecessidade de contratação de terceira pessoa para a realização do serviço, 
"bastando a capacitação dos funcionários do Município, o que inclusive foi oferecido pelo próprio 
Tribunal de Contas do Estado a diversos Municípios". Ademais, tanto o laudo pericial como a 
conclusão do TCE/RJ, afirmam que os serviços contratados envolvem "matéria inerente à rotina 
administrativa dos funcionários".  
 
3. Não foram juntados aos autos do procedimento de dispensa da licitação os relatórios 
comprovando os serviços realizados na área pelo Instituto Niteroense, a fim de comprovar sua 
reputação ético profissional nos serviços contratados; 
 
4. Total desconsideração dos termos do parecer jurídico exarado pelo então Procurador Geral 
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do Município, Dr. Rossini de Oliveira Tavares, acerca da necessidade de se esclarecer a natureza 
das instituições a serem contratadas, bem como sobre a necessidade de se garantir formalismo 
necessária à comprovação da lisura da contratação, mesmo em hipótese de dispensa de licitação 
(fls. 44/45 apenso); 
 
5. Ausência de formalização do devido processo administrativo relativo ao ato de dispensa de 
licitação, de forma a fundamentar legalmente o ato, nos termos do art. 2° da Lei Federal n.° 
8.666/93; 
 
6. Ausência de comprovação da economicidade dos serviços contratados, nos termos do 
disposto no artigo 3° da Lei Federal n.° 8.666/93. 
 
 
Forçoso reconhecer, portanto, que além de todas as irregularidades acima, tamanho era o dolo 
específico do réu David Loureiro Coelho em causar prejuízo ao erário, que desconsiderou até 
mesmo o parecer jurídico exarado pelo então Procurador Geral do Município, Dr. Rossini de 
Oliveira Tavares, acerca da necessidade de se esclarecer a natureza das instituições a serem 
contratadas, bem como sobre a necessidade de se garantir formalismo necessário à comprovação 
da lisura da contratação, mesmo em hipótese de dispensa de licitação (fls. 44/45 apenso). 
 
Em decorrência de tal desiderato, conforme minucioso laudo (fls. 325/343) cuja perícia foi 
requerida pelo próprio réu David, o dano ao erário Municipal que, inicialmente, era estimado em 
R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), alcançou a expressiva quantia de R$ 150.288,00 
(cento e cinquenta mil, duzentos e oitenta e oito reais) para o desenvolvimento e 
acompanhamento no preenchimento do Módulo CAF do Sistema Integrado de Gestão Fiscal - 
SIGFIS.  
 
Como se não bastasse, deve ser esclarecido que, quanto ao crime previsto no artigo 89, caput, da 
Lei nº 8.666/93, a objetividade jurídica da norma incriminadora não é apenas a proteção do 
patrimônio público, mas também a preservação do princípio da moralidade administrativa, que 
deve nortear e presidir todos os atos praticados pela Administração Pública. O princípio da 
moralidade administrativa foi elevado à categoria de princípio constitucional explícito para toda e 
qualquer atuação da Administração Pública, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. 
Assim, a Administração Pública consoante os cânones da lealdade e boa-fé, a Administração 
Pública haverá de proceder em relação aos administrados com absoluta moralidade, sendo-lhe 
interdito agir de forma astuciosa ou maliciosa, com o escopo de burlar o espírito das leis ou 
minimizar ou dificultar o exercício dos direitos dos cidadãos.  
 
Nas mesmas penas do réu David Loureiro Coelho, incurso está o réu Silvio Alexandre Ribeiro 
Rangel que, à época, figurando como representante legal do Instituto Niteroense de Administração 
Pública, participou das tratativas diretamente com o primeiro denunciado e acabou por concretizar 
a venda direta dos serviços acima descritos, mesmo sendo conhecedor das regras licitatórias, pois 
participante recorrente de diversos procedimentos licitatórios em outros Municípios. 
 
Dispõe o artigo 89, parágrafo único, da Lei 8666/93: ´Na mesma pena incorre aquele que, tendo 
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou 
inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público´.  
 
Quanto a este tipo penal derivado, poderá ser sujeito ativo qualquer pessoa que haja concorrido 
para a irregular dispensa de licitação e dela tenha se aproveitado, para a celebração de contrato 
administrativo com a Administração Pública.  
 
Assim, o dolo do agente neste delito consiste na representação sobre ele estar se beneficiando de 
processo ilegal de dispensa ou inexigibilidade de licitação, para qual concorreu, tendo a vontade 
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livre e consciente de obter benefício com tal ilegalidade, o que restou comprovado nos autos, 
tendo o réu Silvio assumido em seu interrogatório que o contrato fora realizado sem licitação e que 
tinha conhecimento sobre a existência de outras empresas que à época prestavam serviços 
semelhantes. 
Evidencia-se pelo cotejo dos autos que os acusados, em comunhão de ações e desígnios, 
dispensaram, ilegalmente, o procedimento licitatório em questão. 
 
Não havendo causas excludentes da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade dos réus, a condenação 
é medida que se impõe. 
 
DISPOSITIVO 
 
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL constante da 
denúncia oferecida pelo Parquet para: CONDENAR DAVID LOUREIRO COELHO pela prática do 
crime descrito no artigo 89, caput, da Lei 8666/93; CONDENAR SILVIO ALEXANDRE RIBEIRO 
RANGEL pela prática do crime descrito no artigo 89, parágrafo único, da Lei 8666/93. 
 
PASSO A INDIVIDUALIZAR E APLICAR A PENA, que reputo ser justa e necessária para a 
prevenção e repressão do delito, observando-se às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.  
 
RÉU DAVID COELHO LOUREIRO  
 
1.ª FASE 
 
Da análise das circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade do condenado deve ser 
sopesada de forma elevada, uma vez que se trata de um crime que foi perpetrado contra a 
Administração Pública pelo então Chefe do Poder Executivo Municipal, a quem os eleitores 
munícipes desta Comarca confiaram o mandato eletivo, no exercício da titularidade de seus 
direitos políticos ativos, assim, depreende-se a circunstância desfavorabilíssima consistente no 
fato da prática ora inquinada ter sido perpetrada com violação de dever inerente ao cargo. Não lhe 
sendo adversas as demais circunstâncias judiciais, considerando apenas em seu desfavor a 
culpabilidade elevada, fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber: em 03 (três) anos e 06 
(seis) meses de detenção, além de 40 (quarenta) dias-multa, sendo o dia-multa no valor de duas 
vezes o salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, dadas as condições econômicas do 
acusado.  
 
2ª FASE  
 
Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, fica mantida a pena fixada na etapa 
anterior. 
 
3ª FASE  
 
Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena previstas na Parte Geral ou em Lei 
Especial, torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, além de 40 
(quarenta) dias-multa, sendo o dia-multa no valor de duas vezes o salário mínimo mensal vigente 
ao tempo do fato, dadas as condições econômicas do acusado. 
 
Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 
 
RÉU SILVIO ALEXANDRE RIBEIRO RANGEL  
 
1.ª FASE 
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Não lhe sendo adversas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber: em 
03 (três) anos de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, sendo o dia-multa no valor de duas vezes 
o salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, dadas as condições econômicas do acusado.  
 
 
2ª FASE  
 
Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, fica mantida a pena fixada na etapa 
anterior. 
 
3ª FASE  
 
Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena previstas na Parte Geral ou em Lei 
Especial, torno definitiva a pena de 03 (três) anos de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, 
sendo o dia-multa no valor de duas vezes o salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, 
dadas as condições econômicas do acusado. 
 
Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 
 
Em estrita observância ao disposto no artigo 44, inciso I, in fine, e § 2.º do Código Penal, substituo: 
para o réu David Coelho Loureiro, a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas 
de direitos consubstanciadas em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A 
ENTIDADES PÚBLICAS, pelo prazo da condenação e na forma que for atribuída pelo Juízo da 
Execução (art. 43, IV c/c art. 46 e parágrafos, ambos do CP) e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 10 
(DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS FEDERAIS; para o réu Silvio Alexandre Ribeiro Rangel, a pena 
privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos consubstanciadas em 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS, pelo prazo da 
condenação e na forma que for atribuída pelo Juízo da Execução (art. 43, IV c/c art. 46 e 
parágrafos, ambos do CP) e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS 
FEDERAIS.  
 
Tendo em vista o quantitativo de pena aplicada, a substituição da pena e, ainda, que os 
sentenciados responderam ao processo em liberdade, reconheço-lhes o direito de, nessa 
condição, apelarem da sentença. 
 
Consoante disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor de R$ 18.400,00 
(dezoito mil e quatrocentos reais), com juros legais e correção monetária desde o efetivo 
pagamento, como o mínimo para a reparação dos danos, a ser suportado pelos réus de forma 
solidária, visto que representa o valor do contrato que não poderia com dispensa de licitação ter 
sido celebrado. 
 
Condeno os réus a arcarem com as custas judiciais. Condeno o réu David Loureiro Coelho ao 
pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao perito Luiz Fernando do Coutto 
Carrapatoso a título de honorários periciais (fls. 304/305), abatendo-se deste total o valor de R$ 
1.500,00 (mil e quinhentos reais) depositado à fl. 311. 
 
Transitada em julgado, providenciem-se as comunicações e anotações de praxe e lance-se o 
nome dos réus no ROL DOS CULPADOS.  
 
P.R.I.C.  
 

São Fidélis, 25/07/2018. 
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