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SENTENÇA 
 
 

1. RELATÓRIO 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO , por seu 
Procurador-Geral de Justiça, ofereceu denúncia em desfavor de XXX, devidamente 
qualificado na peça acusatória, imputando-lhe a prática do delito previsto no Art. 1º, 
inciso I, do Decreto-lei 201/67. 

Consta na exordial acusatória que, nos dias 21.06.2000 e 28.07.2000, 
o acusado, na qualidade de Prefeito do Município de Santa Cruz da Baixa Verde, 
efetuou dois pagamentos no vaIor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), através 
dos empenhos n.º 07.0701.2000.0033.01 e 07.0701.2000.00333.02, quitando por 
completo as despesas com a empresa DF Engenharia Ltda, referentes a construção 
da barragem no Sítio Mariri, com base em duas medições fictícias, sendo constatado 
através de vistoria realizada pela equipe de técnicos do Tribunal de Contas do 
Estado que, em 16.08.2000, tais obras ainda não estavam concluídas. Acrescenta 
ainda que, além da irregularidade acima, a obra foi orçada com valor de R$ 
38.715,47 (trinta e oito mil setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos) 
acima do valor de mercado, de acordo com os cálculos elaborados pela equipe 
técnica. 

O processo, inicialmente, tramitou perante o Tribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco, que notificou o réu para o oferecimento de resposta (fl. 68v), 
recebeu a denúncia conforme acórdão de fls. 85/88 e procedeu ao interrogatório de 
fls. 106/107. O réu apresentou defesa-prévia nas fls. 121/122, ofertando rol com 08 
testemunhas. Foram, ainda, ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e 
defesa nas fls. 133/140 e 142/147. Na fase de diligências prevista no art. 10 da Lei 
n.º 8.038/90, o Parquet Estadual requereu na fl. 149 os antecedentes criminais do 
réu  enquanto a defesa do réu requestou nas fls. 312/313 a realização de perícia 
para atestar os serviços executados e o preço final da obra e a expedição de ofício 
ao TCE/PE para informar acerca do julgamento da prestação de contas no exercício 
financeiro de 2000.  

Antes de se manifestar sobre o deferimento ou indeferimento da 
perícia, o Relator do feito determinou a oitiva do Procurador-Geral de Justiça que, na 
promoção de fl. 335, suscitou a preliminar de incompetência absoluta do Tribunal de 
Justiça, uma vez que a verba para construção da barragem é oriunda do Convênio 
n.º 515/99, firmado entre a Prefeitura de Santa Cruz da Baixa Verde e a Secretaria 
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de Infra-Estrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional. Em decisão de fl. 
345, o Relator declinou de sua competência por se tratar de verba de origem federal 
para a construção de obra, determinando a remessa do feito para o eg. Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região.  

Durante o trâmite perante o Tribunal Regional, a Procuradoria Regional 
da República da 5ª Região ratificou integralmente os termos da denúncia oferecida 
pelo Parquet Estadual.  

Sem convalidar os elementos até então coligidos, o Desembargador 
Federal Relator procedeu à nova notificação do acusado na fl. 382-v, tendo este 
apresentado resposta preliminar de fls. 388/391 e a resposta escrita de fls. 420/423.  

Nas fls. 429/431, a PRR da 5ª Região se manifestou sobre a defesa 
preliminar do acusado. 

Decisão de fl. 438 declarando a incompetência do TRF da 5ª Região 
em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 84 do CPP, com a redação 
determinada pela Lei 10.628/2002, pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 
controle concentrado, determinando a remessa dos autos para a Subseção 
Judiciária de Serra Talhada.  

Decisão deste Juízo recebendo à denúncia em 11/01/2006 (fls. 
485/487). 

Devidamente citado na fl. 510, o réu foi interrogatório nas fls. 515/517 e 
apresentou defesa prévia nas fls. 520/521, acompanhado de rol de testemunhas. 

Foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (fls. 
560/561, 583/584) e três pela defesa (fls. 604/605 e 630/631). 

Na fase de diligências previstas no art. 499 do CPP, o Ministério 
Público Federal requereu os antecedentes atualizados do réu (fl. 640), os quais 
foram juntados nas fls. 662, 681 e 690, ao passo que a defesa equivocadamente 
apresentou alegações finais, sendo a referida peça desentranhada (fls. 643/655) e 
devolvida à defesa (fl. 660). 

Em sede de alegações finais (fls. 695/701), o Ministério Público Federal 
pugnou pela condenação do réu no crime capitulado na denúncia por restarem 
provadas a autoria e materialidade delitiva. Já a defesa apresentou alegações finais 
nas fls. 712/723, sustentando, preliminarmente, a ausência de justa causa em razão 
do não exaurimento da via administrativa, vale dizer, o julgamento da tomada de 
contas especial n.º 011.135/2001-08 pelo Tribunal de Contas da União e, no mérito, 
a inexistência de crime ante a farta prova documental contida nos autos. 

Em decisão de fl. 799, determinou-se, com fulcro parágrafo único do 
art. 384 do CPP, a baixa do processo ao Ministério Público Federal para, querendo, 
aditar a denúncia ante a possibilidade de nova definição jurídica do fato por fato não 
descrito explicito ou implicitamente na denúncia. 
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Em manifestação de fls. 805/808, o Parquet Federal ratificou os termos 
da denúncia, bem como as suas alegações finais, requerendo a condenação do réu 
nas sanções previstas no art. 1º, I, do Decreto-Lei n.º 201/67.  

É o relatório. Passo a decidir. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO 

 
2.1. Ausência de justa causa 

O réu sustenta a ausência de justa causa ante a inexistência de 
julgamento da tomada de contas especial n.º 011.135/2001-08 pelo Tribunal de 
Contas da União, visto que a absolvição na seara administrativa constituirá uma 
verdadeira causa excludente, requerendo a aplicação analógica  do entendimento 
firmado sobre os crimes contra a ordem tributária.  

É certo que o Judiciário, após a valoração do conjunto probatório, pode 
chegar à mesma conclusão da seara administrativa, contudo inexiste uma 
vinculação incondicional  entre ambas por força do princípio da independência 
relativa das instâncias administrativa e penal, conforme julgados abaixo transcritos: 

 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PREFEITOS E 
VEREADORES E CRIMES CONTRA A LEI DE LICITAÇÃO. ACÓRDÃO 
CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO JULGADO. 
POSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 267 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA 
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO 
STF E DO STJ. APROVAÇÃO DE CONTAS PELO TRIBUNAL DE 
CONTAS ESTADUAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. 
1. Os recursos para os Tribunais Superiores, em regra, possuem apenas o 
efeito devolutivo, não obstando a execução da condenação, com a 
expedição de mandado de prisão. Incidência da Súmula n.º 267 do STJ. 
Inexistência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. 
2. O fato de o Tribunal de Contas eventualmente aprova r as contas a 
ele submetidas, não obsta, diante do princípio da i ndependência entre 
as instâncias administrativa e penal, a persecução penal promovida 
pelo Ministério Público, bem como a responsabilizaç ão penal dos 
agentes envolvidos em delitos de malversação de din heiros públicos. 
Precedentes desta Corte. 
3. Ordem denegada.” 1 
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE 
PREFEITO. RECURSOS FEDERAIS OBJETO DE CONVÊNIOS. 
EMPREGO IRREGULAR. COMPETÊNCIA. APROVAÇÃO DE CONTAS, 

                                                           
1 STJ, HC 34506/RS, 5ª Turma, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, julgado em 10.08.2004, DJ 30.08.2004 p. 314 
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COM RESSALVAS, NO TCU. CONDENAÇÃO. PRECRIÇÃO 
RETROATIVA.  
- Tratando-se de pretenso ilícito, capitulado no Art. 1.º, do DL 201/67, 
relativo a recursos federais destinados a município, mediante convênio, 
sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União, é competente para 
o feito criminal a Justiça Federal; 
- Irregularidades formais menores, sem o ânimo de apropriação e sem 
produzir dano ao erário, não configuram crime de responsabilidade;  
- Resta, porém, tipificado o ilícito, quando o réu, prefeito municipal, recebe 
recurso e não os aplica nos fins conveniados. Caso em que não restaram 
cumpridas as obras conveniadas, a saber, a construção de salas de aula, a 
eletrificação de determinada área, a construção de barragem e a 
conclusão de serviço de esgoto sanitário. Irrelevância da construção 
posterior dos empreendimentos; 
- A aprovação das contas pelo TCU não vincula o Judic iário. 
Homenagem à independência das instâncias ; 
- Ausência de prova da apropriação dos recursos desviados, seja em favor 
do prefeito, sem em favor de outrem, daí por que é de se presumir que os 
valores desviados foram aplicados em outros fins públicos. Motivo, aliás, 
do julgamento do TCU favorável ao chefe do executivo municipal; 
- Condenação nos ilícitos dos incisos III e IV, do art. 1.º, do DL 201/67, com 
a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição.” 2 
 

Ademais, o entendimento sobre os crimes contra a ordem tributária 
constitui uma verdadeira exceção ao referido princípio, visto que, nos crimes desta 
natureza, o tributo devido constitui elemento normativo de competência da 
autoridade fiscal através do lançamento tributário.  

Rejeitada a preliminar, examino o mérito da causa.  

 
2.2 Mérito. 
 
2.2.1 Autoria e materialidade delitiva 
 
Inicialmente, observo que, embora ratificada  e recebida  à denúncia, 

não houve convalidação expressa  dos atos instrutórios praticados perante o 
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, optando este Juízo em realizar 
integralmente nova instrução criminal. Como o processo correu perante Juízo 
absolutamente incompetente  e os atos processuais até então praticados não 
foram ratificados por este Juízo ou pelo TRF da 5ª Região, impõe-se o 
reconhecimento da nulidade da prova oral produzida, com exceção do interrogatório 
de fls. 106/107, e das provas documentais que por já estarem nos autos não 
precisam ser novamente colacionadas.   

                                                           
2 TRF 5ª Região, AP n.º 200082010036098/PB, Pleno, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado 
em 25/04/2007, DJ Data: 11/06/2007, pág. 429, nº 110.  
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No campo processual, a busca da verdade – com a conseqüente 
certeza judicial – se dá por meio de um processo de reconstrução histórica e por isso 
a atividade do juiz costuma ser comparada à do historiador. A prova nunca dará ao 
juiz a certeza, mas somente uma aproximação, maior ou menor da certeza dos 
fatos3.  

Pois bem. 

Ao negar a existência de qualquer irregularidade, o acusado acabou 
por confessar a prática do fato descrito na denúncia consistente no pagamento total 
da obra no montante de R$ 80.000,00 antes da sua conclusão integral sob a 
justificativa de que assim procedeu para evitar um aditamento ao contrato.  

 
“A barragem foi orçada em R$ 80.000,00, devendo ser pago R$ 40.000 
para o início da obra e mais R$ 40.000 quando estivesse terminada a obra; 
Que faltando entre 20 a 30 por cento para o término  da obra, a 
construtora citada exigiu do interrogado (tendo em vista  que o valor 
inicial acordado não seria suficiente para o términ o da barragem ante 
os custos da obra) o adiantamento dos R$ 40.000,00 restantes para 
terminar a obra, sob pena de ter que realizar um te rmo aditivo no qual 
seria cobrado mais 20% do valor da obra inicial par a o término da 
barragem ; Que, após o pagamento da segunda parcela de R$ 40.000,00, 
a obra foi concluída nos quinze dias seguintes; (...) Que confirma o 
depoimento prestado em Juízo às fls. 106/107 ” (Interrogatório de José 
Bezerra dos Santos – fls. 516/517 – Grifos acrescentados)  
 

Mais claro ainda a sua versão prestada por ocasião do seu 1º 
interrogatório, verbis:  

 
 “Que diz o interrogando ter procedido aos pagamentos  no valor total 
de R$ 80.000,00, por meio dos empenhos n.º 07.0701. 2000.0033.01, 
este lavrado em 21/06/200, no valor de R$ 40.000,00 , e o outro de n.º 
07.0701.2000.0033.02, de idêntico valor, emitido em  28/07/2000, como 
forma de pagamento à empresa DF Engenharia Ltda., p ara a 
construção de barragem no Sítio Mariri, tendo em vi sta o constante 
aumento do material de construção ; que tais pagamentos foram feitos 
com o intuito de evitar a elaboração de aditivo ao contrato, o que 
pretendia a empresa DF Engenharia junto a Prefeitur a Municipal de 
Santa Cruz da Baixa Verde ; que ressalta o interrogando estar a 
mencionada obra 80% concluída quando do pagamento do valor 
estipulado no empenho ocorrido em 28/07/2000; que o interrogando não 
considera as medições fictícias como diz a denúncia, ante o argumento de 
que quando do pagamento da última parcela à empresa contratada para a 
obra de barragem, já que estava esta com 80% concluída; que diz ser 

                                                           
3 Cf. BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, pp. 29/31 
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medição fictícia se nada tivesse feito; (...) que diz o interrogando 
corresponder a verdade a afirmativa do laudo de auditoria técnica, do TCE, 
de fl. 08, quando diz que o contrato para a construção da obra já  
mencionada foi assinado em 13/06/2000, data esta que teve início a 
construção da barragem, estando esta em 28 de julho daquele ano, 
quando da integralização de seu pagamento, inacabada, mas com 80% já 
concluída” (Interrogatório de José Bezerra dos Santos – fls. 106/107) 
 

Já as testemunhas, servidores do TCE/PE que efetuaram a fiscalização 
na obra e a Secretária de Finanças a época dos fatos, corroboraram os termos da 
peça pórtico, cujos trechos mais importantes ora se transcreve: 

 
“(...) Que trabalha no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco desde 
1995, como Técnico de Inspeção de Obras Públicas; que se recorda de ter 
realizado inspeção no Município de São José da Baixa – rectius: Santa 
Cruz da Baixa Verde –, juntamente com REGINALDO JOSÉ DA SILVA; 
que fiscalizou naquele município a construção da barragem no sítio do 
MARIRI; que esteve por diversas vezes presente naquela obra; que a 
referida obra já estava concluída, mas diferentemente da planilha; que 
houve diferenças de preços porque a obra foi realizada com trator de 
esteira, empurrando o material do local para fazer a parede da barragem, 
sem que fosse utilizado o equipamento apropriado (rolo compactador, pé-
de-carneiro ou pata curta), que daria a compactação exigida na planilha; 
que o correto seria o uso do trator para escavar, os caminhões para 
transportar o material e o rolo compactador para compactar; que foi usado 
para as três tarefas apenas o trator; que, além dessa irregularidade, 
salvo engano, houve o pagamento antecipado da obra,  que ainda não 
havia iniciado ; (...) que a obra a foi concluída, mas com a compactação 
não foi feita com o material adequado, com as primeiras chuvas a 
barragem rachou, mas suportou a água, pelo que sabe o depoente, ao 
menos no primeiro ano” (XXX – fls. 558/559) 
 
“(...) Que a testemunha foi com um colega até Santa Cruz da Baixa Verde 
para verificar as obras realizadas naquele município; que independia se a 
obra seria realizada com recursos próprios ou através de convênios; que 
não ocorreu nenhum problema para que realizassem seu trabalho; que das 
obras verificadas apenas a da barragem apontada na denúncia apresentou 
irregularidades; que teria estimado o valor da obra por volta de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), mas esta tinha sido contratada pelo dobro 
disso, ou seja, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); que apenas 30% da obra 
havia sido concluída, mas o pagamento havia sido to tal ; que também 
descobriu problemas na planilha de obras já que verificaram um trator 
recolhendo material do próprio local quando havia sido estipulado que este 
seria trazido de uma jazida distante entre 12 a 20 km; que outra 
irregularidade detectada é que o trator  fazia a escavação e a compactação 
do material quando na planilha era dito que um equipamento específico, o 
rolo compactador, é que deveria fazer tal trabalho; que o trator não 
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pertencia à Prefeitura mas era contratado; que nessa oportunidade 
conversou com o então Secretário de Obras e este procurava justificar o 
que a seu ver era injustificável; que em uma segunda oportunidade ao 
voltar encontrou a obra terminada e o próprio prefeito José Bezerra lhe 
mostrou o que havia sido feito dizendo que a barragem já estava 
armazenando água; que segundo a testemunha isto era verdade 'mas o 
dinheiro gasto teria dado para fazer duas barragens, que não voltou para a 
cidade após a apresentação do laudo (...) .” (XXX –fls. 583/584) 
 
“(...) Que a testemunha era secretária de finanças ao tempo em que 
ocorreram os fatos narrados na denúncia; que tem conhecimento que 
houve uma licitação para construção de uma barragem localizada no sítio 
Mariri; que se recorda que houve pagamento antecipado em re lação à 
obra da aludida barragem (...)” (XXX – fls. 604/605). 
 

Por sua vez, a materialidade delitiva foi sobejamente comprovada por 
intermédio das provas documentais contidas nos autos, mormente cópia do contrato 
n.º 008/2000 (fls. 38/44), notas de empenho n.ºs 07.0701.2000.033.01 e 
07.0701.2000.0033.02 acompanhados dos respectivos boletins de medição (fls. 
13/23) e, por fim, Laudo de Auditoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco, acerca da obra de construção da Barragem do Sítio Mariri, localizada 
no município de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, cujo trecho reproduzo:  

 
“No dia 16 de agosto, durante a realização da primeira visita da operação 
eleição, foram verificadas algumas irregularidades, sobretudo com relação 
à obra de Construção de Barragem no Sítio Mariri, a saber: 
1 – O contrato nº 008/2000, que objetivava a constr ução da barragem 
supracitada, foi assinado em 13 de junho, e em 28 d e julho de 2000 já 
estava integralmente pago, através de duas supostas  medições, uma 
vez que a obra, na ocasião da vistoria, ainda não e stava concluída. 
2– Vislumbra-se no caso, a existência de adiantamen to de recursos 
sem previsão tanto no contrato quanto no edital, ca racterizando 
vantagens indevidas sobre as quais os outros partic ipantes do 
convite não tiveram conhecimento quando da elaboraç ão de suas 
propostas. 
3 – Também devido ao adiantamento injustificado, houve dano ao erário 
municipal caracterizado pela impossibilidade de execução dos serviços 
não realizados na fase em que se encontra a obra. Os serviços que estão 
irremediavelmente prejudicados são: Fornecimento de material argiloso 
para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com DMT 8km e 
Execução de aterro com material argiloso, utilizando-se processo 
mecânico. 
4 – Além das irregularidades acima apontadas, o contrato foi 
excessivamente acima do preço de mercado. 
(...) 
Com base no Confronto Orçamentário acima, esta equipe sugere a 
devolução do excesso apontado, ou seja, R$ 38.715, 47, correspondente a 
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36.383,30 UFIR´s, tendo em vista o pagamento adiantado, mencionado no 
item 2 deste laudo (...)”.  
 

Há, portanto, nos autos prova irrefutável do pagamento antecipado da 
obra ora tratada, consoante se infere dos “empenhos” de fls. 13 e 18 e, ainda, as 
falsas medições referidas pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco (fls. 16 e 21). Isso fica mais evidente ao se verificar que a liberação da 
1ª parcela ocorreu cerca de 10 (dez) dias depois da assinatura do contrato, não 
sendo verossímil que a empresa contratante houvesse concluído metade da obra em 
tão pouco tempo. 

A justificativa apresentada pelo réu (evitar um aditamento ao contrato) 
não elide a sua responsabilidade criminal, uma vez que, havendo alterações das 
circunstâncias do contrato que afetassem o seu equilíbrio econômico-financeiro, 
competiria a Administração analisar a ocorrência de força maior, fato do príncipe, 
fato da Administração e alteração unilateral para só então formalizar o aditamento, 
uma vez que as hipóteses de alteração do contrato são taxativas. Ressalte-se que a  
álea ordinária constitui um risco inerente ao exercício da atividade empresarial pela 
empresa contratada, não dando direito ao aditamento. 

 
Lei 8.666/93, Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos;  
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 
por esta Lei; 
II - por acordo das partes: 
a) omissis 
b) omissis  
c) omissis;  
d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre 
os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilibrio econômico-financeiro inici al do contrato , na 
hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe , configurando área econômica extraordinária e 
extracontratual . (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 
 

Quanto à existência do superfaturamento  da obra, a situação não é 
tão cristalina assim. Isto porque se verifica, a partir da confrontação dos dados da 
planilha constantes nas fls. 11/12 referente aos serviços e material empregados na 
construção da barragem, três situações distintas, ou seja, alguns itens contratados 
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são menores do que os orçados pelo TCE-PE, em outros, são um pouco superiores 
e, por fim, existe uma disparidade muito grande de preços. Diante de tantas 
divergências e tratando-se de denúncia versando desvio de renda pública em 
proveito alheio, seria necessário a realização de perícia (Laudo de exame em obras 
de engenharia) quanto a conclusão  e o custo final  da obra, uma vez que tais 
elementos constituem corpo de delito do crime previsto no art. 1º, I, do DL n.º 
201/67. A propósito, confira o acórdão abaixo ementado: 

 
EMENTA: I. Jurisprudência: inaplicabilidade às suas alterações do 
princípio da irretroatividade penal: validade da condenação de ex-prefeito, 
denunciado por peculato, pelo crime do art. 1º, I, do Dl 201/67, conforme a 
jurisprudência atual do STF (HC 70.671). II. Exame de corpo de delito: 
substantivada a imputação do desvio de recursos púb licos na 
contratação e parcial pagamento de obras superfatur adas, a realidade 
desse superfaturamento integrava o corpo de delito e, por 
conseguinte, deveria ter sido objeto de exame peric ial por dois 
expertos oficiais  (CPrPen., art. 159, cf. L. 8.862/94): não pode, contudo, a 
defesa alegar a nulidade da perícia feita por perito único e não integrante 
da instituição oficial de criminalística, se, ciente de sua designação, sem 
protesto, ofereceu quesitos e discutiu as conclusões do laudo: dever de 
lealdade consagrado no art. 565 CPrPenal. 4 
 

No caso em exame, em nenhum momento, a acusação requereu a sua 
produção, não podendo ser suprida por corpo de delito indireto se tal prova sequer 
foi produzida oportunamente no curso da instrução criminal. De outro lado, embora a 
defesa do réu haja postulado a sua realização durante o trâmite no Tribunal de 
Justiça (fls. 312/313), silenciando-se a respeito em momento posterior, entendo, na 
espécie, que tal prova é desnecessária  ao deslinde da controvérsia, visto que os 
fatos descritos se enquadram em modalidade diversa da capitulada da denúncia – a 
qual terei oportunidade de explicar no próximo tópico desta sentença –, ausente 
qualquer prejuízo para a defesa.  

Ora, ainda que se admitisse a ocorrência de superfaturamento, este, 
em verdade, decorreu do pagamento por serviços não realizados, tais como a 
utilização de material do próprio local  quando havia sido estipulado que este seria 
trazido de uma jazida de argila distante entre 12 a 20 km e equipamento 
inadequado  (trator de esteira) quando seria utilizado o equipamento apropriado (rolo 
compactador, pé-de-carneiro ou pata curta), que daria a compactação exigida na 
planilha; que o correto seria o uso do trator para escavar, os caminhões para 
transportar o material e o rolo compactador para compactar, cuja conjunção de 
fatores resultou numa obra de qualidade inferior (a testemunha Aristóteles 
Cavalcante Mendes informou que a barragem rachou).  A propósito, destaque-se 

                                                           
4 STF, HC 75.793/RS, 1ª Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 31/03/1998, DJ 08-05-1998 
PP-00003   
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a manifestação da SECEX-PE constante no Acórdão n.º 142/2004 – Plenário que 
converteu a representação do TCE/PE em Tomadas de Contas Especial, verbis: 

 
“Em que pese os técnicos do TCE/PE terem afirmado que alguns serviços 
pagos teriam como ser realizados, considerando o estágio da obra, à data 
da vistoria, o cálculo do excesso apontado levou em conta apenas a 
diferença de preços dos serviços contratados e pagos, tendo sido 
consideradas executadas as quantidades previstas na planilha de contrato. 
Segundo o TCE/PE, ‘os serviços que estão irremediavelmente 
prejudicados são: fornecimento de material argiloso para aterro, inclusive 
carga, descarga e transporte com DMT 8 KM e Execução de aterro com 
material argiloso, utilizando-se processo mecânico.’ 
Em sintonia parcial com o que afirmaram os técnicos do TCE/PE, o 
Relatório de Viagem (fiscalização a cargo do concedente), datado de 
30.08.2000 (fls. 110/11, Vol. II) informa que ‘Todo material para a 
construção do maciço é proveniente da bacia de acumulação não se 
justificando o pagamento dos itens 2.1.2 e 2.2.2 da referida planilha 
orçamentária.’ 
Os intens 2.1.2 e 2.2.2 são, respectivamente (fl. 240): ‘Escavação, carga 
mecânica e transporte de material de primeira categoria’ (R$ 4.816,00) e ‘ 
Fornecimento de material argiloso para aterro, inclusive carga, descarga e 
transporte com DMT 8 Km’ (R$ 6.748,00). 
Vê-se que, dada a construção da barragem como material do próprio 
maciço, não há como cogitar do pagamento de serviços de entrega de 
material argiloso proveniente de barreira com distância medida de 
transporte de até 8 Km. 
A discordância quanto ao item restante existe quanto ao serviço 
executado. Os técnicos do TCE/PE entendem que, não havendo 
importação de material argila de jazida, não há que se falar em execução 
de aterro, com compactação mecânica, desse material. 
Dada a divergência de opiniões, ficamos com a unanimidade apontada, 
qual seja, o pagamento (R$ 5.544,00) por serviços de fornecimento de 
material argiloso (item 2.2.2 da planilha orçamentária) que não foram 
realizados”  (Fls. 338/344) 
 

Assim, após a devida análise do conjunto probatório, entende que 
restou provado o seguinte: 1) em 13.06.2000, o acusado, na qualidade de Prefeito 
do Município de Santa Cruz da Baixa Verde, firmou contrato de obra pública sob o 
n.º 009/2000 com a Ansil Construtora Ltda., posteriormente transformada em DF 
Engenharia Ltda., para a construção de uma barragem, localizada no Sítio Mariri; 2) 
Com base em dois boletins de medição e notas fiscais de serviço ideologicamente 
falsos, a Prefeitura Municipal, por seu alcaíde, realizou, respectivamente, dois 
pagamentos no valor de R$ 40.000,00 cada, correspondente ao custo total da obra 
orçado em R$ 80.000,00, através de notas de empenho n.ºs 07.0701.2000.033.01 e 
07.0701.2000.0033.02, expedidas nos dias 21.06.2000 e 28.07.2000; 3) Ocorre que, 
no dia 16.08.2000, durante vistoria efetuada por servidores do Tribunal de Contas do 
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Estado de Pernambuco, verificou-se que a obra havia sido integralmente paga sem 
que estivesse concluído.  

 
2.2.2 Enquadramento típico 
 
Inicialmente, é mister salientar que o recebimento da denúncia nos 

termos em que ofertada não vincula o magistrado no julgamento final da cau sa, 
pois ato de recebimento constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, 
bastando para tanto a narração de um fato aparentemente delituoso amparado por 
indícios de autoria e materialidade (justa causa) e ausente quaisquer causas de 
rejeição previstas no art. 43 do CPC.  

É também corrente na doutrina e jurisprudência que o réu se defende 
dos fatos articulados na denúncia e de que o Juiz não está impedido de dar nova 
definição jurídica aos fatos, ainda que importe na aplicação de pena mais grave 
(emendatio libelli). Não pode, sim, o magistrado, sob pena de nulidade, condenar o 
agente por fato que não esteja explícita ou implicitamente descrito na denúncia, sem 
a observância da regra prevista no art. 384 ou de seu parágrafo único, posto que 
restará ofendido o princípio da correlação  entre a imputação e a sentença, 
acarretando evidente cerceamento de defesa. 

A denúncia se encontra vazada nestes termos: 

 
“O denunciado, no exercício do mandato eletivo como Chefe do Executivo 
Municipal, nos dias 21.06.2000 e 28.07.2000 efetuou pagamento nos valor 
total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) através do empenhos n.º 
07.0701.2000.0033.01, fls. 03, e nº 07.0701.2000.0033.02, fls. 08, quitando 
por completo as despesas com a empresa DF Engenharia Ltda., referente 
a construção de barragem no Sítio Mariri, após a realização de duas 
medições fictícias, sendo constatado através de vistoria realizada pela 
equipe de técnicos do Tribunal de Contas do Estado que, em 16.08.2000, 
tais obras não estavam concluídas.  
Além da irregularidade acima apontada, a obra  foi orçada com o valor de 
R$b 38.715,35 (trinta e oito mil, setecentos e quinze reais e quarenta e 
sete centavos) acima do valor de mercado, de acordo com os cálculos 
elaborados pela equipe constante às fls. 01/02” (fls. 05/06). 
 

Por esse fato, o Parquet imputou ao acusado a utilização indevida, em 
proveito alheio, previsto no art. 1º, I, do DL n.º 201/67, verbis: 

DL n.º 201/67, Art. 1º.  São crimes de responsabilidade dos Prefeitos 
Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente 
do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito 
próprio ou alheio 
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Não é preciso muito esforço na espécie para se verificar que houve 
evidente excesso na capitulação legal, uma vez que o fato principal  narrado  foi o 
pagamento antecipado da obra antes da sua conclusão. A informação quanto a 
existência de superfaturamento é utilizado como argumento de reforço  da prática 
da irregularidade, não podendo extrair explícita ou implicitamente o cometimento do 
crime descrito no art. 1º, I do DL n.º 201.  

Ora, a denúncia não é uma peça formal, já que cumpre diversas 
funções no processo penal, visto ue delimita a atividade cognitiva do Juiz sobre 
os fatos que serão objetos de julgamento , permite o exercício da ampla defesa do 
e define a competência do órgão jurisdicional. 

No caso em exame, a denúncia é lacônica em descrever de que forma 
ocorreu o desvio, quem usufrui vantagem, não passando tudo de mera presunção. 
Com efeito, não existe um delito autônomo de superfaturamento, constituindo este, 
em verdade, um indício do crime de peculato-apropriação ou peculato-desvio. Neste 
ponto, invoco o exceto do voto do Desembargador Federal, Dr. Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, verbis:  

 
“Ocorre que tal capitulação não se compadece com a realidade dos autos. 
É que em nenhum documento da causa se fala em apropriação pelo 
prefeito de qualquer valor. E as razões que determinaram a não conclusão 
das obras não apontam necessariamente para a apropriação. Aliás, 
houvesse o Ministério Público efetivamente se compr ometido em 
demonstrar a apropriação, e teria o ônus de prová-l a, inclusive 
declinando o valor e o destino. 
Mas disso não cuidou a denúncia, nem a prova dos autos. E tanto assim é 
que o TCU terminou por aprovar as contas, com as ressalvas formais já 
apontadas. 
Também não se disse concretamente, e muito menos se  provou, que 
outrem houvesse se apropriado das quantias pretensa mente 
desviadas. Quem teria se apropriado? Note-se que a denúncia não 
aponta qualquer co-autor que houvesse sido benefici ado com o 
desvio. 
Se desvio houve, e não tenho dúvidas sérias sobre o  fato, este se fez 
em favor de outros fins que não podem ser senão pre sumidos 
públicos . É o caso claro da linha de eletrificação que não foi realizada no 
sítio próprio, mas em outro. 5 

Ressalte-se que, embora o MP não esteja obrigado formular denúncia 
com base em prévia investigação, podendo se valer de quaisquer peças de 
informações na formação da opinio deliciti, é certo que ao oferecer denúncia  direta 
assume o risco de não descrever o fato com todas as circunstâncias, fornecendo 
uma versão incompleta dos fatos. 

                                                           
5 TRF 5ª Região, AP n.º 200082010036098/PB, Pleno, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado 
em 25/04/2007, DJ Data: 11/06/2007, pág. 429, nº 110.  
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De outro lado, analisando os demais incisos do art. 1º do DL n.º 
201/65, denota-se que o fato descrito na denúncia se subsume a moldura do art. 1º, 
V, 2ª parte, do DL 201/67. 

 
DL n.º 201/67, Art. 1º.  São crimes de responsabilidade dos Prefeitos 
Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente 
do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em 
desacordo com as normas financeiras pertinentes ; 
 

Isto porque o processamento da despesa está regulado no art. 58 e ss. 
da Lei n.º 4.320/64, compreendendo as seguintes fases: 1) o empenho; 2) a 
liquidação; 3)  a autorização; 4) o pagamento.  

Deste modo, tanto comete o crime previsto no art 1º, V do DL n.º 
201/67 o Prefeito que realiza a despesa sem a sua correspondente formalização do 
procedimento ou em total desobediência de suas fases legais. Com efeito, o 
pagamento integral da obra antes de sua conclusão importou em subversão de suas 
fases, posto que é vedado o pagamento sem prévia liquidação, violando assim o 
disposto nos arts. 62 e 63, § 2º, III da Lei n.º 4.320/64: 

 
Art. 62. O pagamento  da despesa só será efetuado  quando ordenado 
após sua regular liquidação.  
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:  
I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 
II - a importância exata a pagar; 
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços 
prestados terá por base: 
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 
II - a nota de empenho; 
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva 
do serviço . 
 

Por outro lado, consta nos autos a informação de pagamento por 
serviços não realizados, conduta sim que se amoldaria ao art. 1º, I, DL n.º 201/67 na 
modalidade peculato-desvio, razão pela qual este Juízo determinou a baixa dos 
autos ao Parque Federal para, querendo, aditar a denúncia. Todavia, em 
manifestação de fls. 805/808, o Ministério Público optou em ratificar a descrição 
fática, o que impede a atuação deste magistrado, já que o fato em tela não se 
encontra explícito ou implicitamente descrito na exordial, não podendo sobre ele se 
manifestar sob pena de configuração de sentença extra-petita. 
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3. DISPOSITIVO 

 
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE  o pedido deduzido na 

denúncia para CONDENAR o réu XXX, como incurso nas penas do Art. 1º, V, do 
Decreto-lei 201/67. 

Passo a dosar-lhe a pena consoante o critério trifásico. 

Analisando as circunstâncias judiciais, observo: 1) a culpabilidade é 
normal à espécie, nada tendo a se valorar; 2) o réu possui alguns inquéritos em 
curso, contudo não se pode valorá-los como maus antecedentes; 3) nada há para  
desabonar a sua personalidade; 4) a motivação do delito é natural à espécie; 5) as 
circunstâncias do crime não prejudicam o denunciado; 6) as conseqüências do crime 
foram relativamente graves, pois foi construída uma barragem de baixa qualidade 
que rachou no primeiro ano de uso; 7) não há falar-se na influência do 
comportamento da vítima, ante a natureza do delito, cujo sujeito passivo é o próprio 
Estado.  

Pelos motivos acima, fixo a pena base em 04 (quatro) meses de 
reclusão. 

Não existem circunstâncias agravantes, atenuantes, nem tampouco 
causas de aumento e de diminuição de pena, torno-a definitiva em 04 (quatro) 
meses de reclusão. 

Outrossim, decreto a inabilitação do condenado, pelo prazo de 
cinco anos, para o exercício de cargo ou função púb lica , eletivo ou de 
nomeação, com fulcro no § 2º do art. 1º do DL n.º 201/67.  

Considerando que o acusado satisfaz os requisitos do art. 44, incisos I 
a III do CPB, com redação dada pela Lei nº 9.714 de 25 de novembro de 1998 (pena 
aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave 
ameaça, não reincidência em crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis), 
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO RÉU EM U MA PENA 
RESTRITIVA DE DIREITO, com fulcro no § 2º do art. 44 do Código Penal, 
consistente na modalidade prevista no art. 43, IV do Código Penal (com redação 
determinada pela Lei nº 9.714/98), prestação de serviços , na razão de uma hora 
por dia de condenação, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, a 
entidades públicas a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal quando da 
realização da audiência admonitória.  

Observadas as circunstâncias judiciais, fixo o regime inicialmente 
aberto (art. 33, § 2º, c, § 3º c/c 36, ambos do CP), em caso de eventual cumprimento 
da pena privativa de liberdade.   

Ausentes as circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar, poderá o 
réu recorrer em liberdade, eis que assim permaneceu durante toda a instrução.   
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Transitada em julgado para a acusação, voltem-me co nclusos para 
análise da prescrição retroativa.  

Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais.  

Publique-se. Registre-se. Intime-se.  

 

Serra Talhada, 14 de novembro de 2007. 

 
 

FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 
Juiz Federal Substituto da 18ª Vara/PE 
 Subseção Judiciária de Serra Talhada 


