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SENTENÇA TIPO D – 2016
CLASSE 13.101 – AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARTE  RÉ:  HÉLIO  JOSÉ  CARMO DA  SILVA,  ENÉAS  CAMPOS  SOUZA  e  IVAN  LUIZ 
RODRIGUES SANTOS

1. RELATÓRIO

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu  denúncia  contra  HÉLIO 
JOSÉ CARMO DA SILVA, ENÉAS CAMPOS SOUZA e IVAN LUIZ RODRIGUES SANTOS, já 
qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 312 do Código Penal1 e 
art. 90 da Lei n. 8.666/932.

Consta da denúncia que os acusados, na condição de agentes públicos da 
Prefeitura Municipal de Jequié/BA, falsificaram os documentos referentes às licitações n. 223, 
226  e  233,  todas  de  2008,  contribuindo  para  fraude  nos  aludidos  certames  e  desvio  de 
recursos públicos. 

A denúncia foi lastreada pelo Inquérito Policial n. 115/2009 e Procedimento 
Investigatório Criminal n. 58/2012 (fls. 02-c a 804).

Os Réus apresentaram defesa às fls. 846/864, 874/900 e 920, suscitando, 
em sede de preliminares, a inépcia da denúncia e ausência de justa causa. 

1Falsificação de documento público
Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
(...)
Peculato
 Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do 
cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
2 Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o  
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
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A denúncia foi recebida em 09.04.2014 (fls. 925/926), oportunidade em 
que foram rejeitadas as preliminares arguídas.

Devidamente  citados,  os  acusados  apresentaram  defesa  prévia  (fls. 
960/980, 982/1.013 e 1.021/1.022).

Decisão  de  fls.  1.024/1.027  ratificou  o  recebimento  da  denúncia, 
designando audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e interrogatório 
dos réus.

Na audiência  de instrução  e  julgamento  (fl.  1.067)  foram ouvidas  uma 
testemunha da acusação, 03 (três) de defesa e colhidos os interrogatórios dos Réus. 

Em sede de alegações finais (fls. 1.083/1.091) o órgão ministerial pugnou 
pela emendatio libeli para condenação dos réus apenas no delito do art. 297 com a causa de 
aumento do §3º do CP3, por 03 (três) vezes, em concurso material (art. 69 do CP4).

As  defesas  também  apresentaram  alegações  finais  (fls.  1.094/1.103, 
1.105/1.122 e 1.024/1.143). 

O Réu HELIO JOSÉ pugnou pelo reconhecimento da ausência de provas 
quanto à materialidade e autoria.

A defesa do Réu ENÉAS aduziu a ausência de participação e de dolo do 
acusado nas condutas supostamente criminosas e, no que tange a eventual aplicação da pena, 
a ausência de concurso material entre os delitos. 

O Réu IVAN LUIZ também postulou sua absolvição, diante da ausência de 
provas e de conduta dolosa.

3 Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

4Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as  
penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro  
aquela.  
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É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 DA EMENDATIO LIBELI

Na denúncia o MPF imputou ao acusado a prática dos crimes capitulados 
nos arts. 297 e 312 do Código Penal e art. 90 da Lei n. 8.666/93, do Código Penal, os quais 
preceituam:

Falsificação de documento público
Art.  297 -  Falsificar,  no  todo  ou  em  parte,  documento  público,  ou  alterar  
documento público verdadeiro:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
(...)
Peculato
 Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro  
bem móvel,  público ou particular,  de que tem a posse em razão do cargo,  ou  
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Art. 90.  Frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro  
expediente,  o caráter  competitivo  do procedimento  licitatório,  com o intuito  de  
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da  
licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Já em sede de alegações finais, o parquet reputou aplicável o instituto da 
emendatio libeli (art. 383 do CPP), para condenação dos requeridos apenas no crime de falso, 
tendo em vista “a grande quantidade de documentos falsificados e que o esquema fraudulento  
foi descoberto antes de haver desvio de recursos públicos e de os procedimentos licitatórios  
estarem formalizados” (fl. 1.084).

Reconheço a hipótese de emendatio postulada pelo parquet.

De  fato,  após  a  instrução  probatória  não  é  possível,  como  pretendeu 
inicialmente a acusação, desnudar o complexo esquema de fraude a procedimentos licitatórios 
e desvio de recursos públicos apontado na inicial.

Note-se  que,  a  despeito  de  uma  possível  responsabilização  de  outros 
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agentes públicos, não há qualquer prova de que os Réus tenham efetivamente atuado em 
conluio  para  contratação de empresas determinadas ou que receberiam alguma vantagem 
indevida com a operação.

Não  obstante,  resta  avaliar  as  provas  das  quais  o  MPF  se  valeu  para 
afirmar  que  os  réus,  na  condição  de  agentes  públicos  e  com o  uso  de  tal  prerrogativa, 
falsificaram documentos públicos, condutas que, se comprovadas, merecem repreensão penal 
específica.

Saliento que os fatos correspondentes já se encontravam imputados na 
denúncia o que garantiu o pleno exercício do direito de defesa pelos Réus. 

2.2  DOS DOCUMENTOS REFERENTES À LICITAÇÃO N. 223/2008 – AUSÊNCIA 
DE MATERIALIDADE DELITIVA

De  logo  afasto  a  materialidade  delitiva  quanto  aos  documentos 
supostamente referentes à licitação n. 223/08.

É  que,  como  se  pode  ver  às  fls.  235/321,  nenhum  dos  documentos 
referentes a tal procedimento, e aos quais o MPF imputa a falsidade material, foi assinado, ou 
seja, estão todos apócrifos.   

Conforme pacífico  na  doutrina,  papéis  sem assinatura  ou meras  cópias 
reprográficas, sem autenticação, não são documentos para efeitos penais5.

Isto  porque,  obviamente,  tais  papéis  não  possuem  qualquer  valor 
probatório, o que retira, por completo, a potencialidade lesiva da conduta.

 É  bem  possível  que  tais  documentos  fossem  assinados  em  seguida, 
completando  a  conduta  criminosa,  mas  é  certo  que  não  o  foram,  e  se  houve  intenção 
criminosa esta se limitou, exclusivamente, aos atos preparatórios (art.  31 do CP6) que,  in 

5 “Da mesma  forma,  por  não  serem  considerados  documentos  para  efeitos  penais,  não  constitui  crime  o  uso  de  documentos  impressos  ou  
integralmente datilografados, sem qualquer assinatura, que tenham sido falsificados, bem como o uso de cópias não autenticadas de documento ”. 
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - parte especial. v.3., 6. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p.357). 
6   Casos de impunibilidade
Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo  
menos, a ser tentado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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causu, não possuem punição específica.

Quanto ao ofício de fl. 323, que solicitou a aquisição de 3.000 (três mil) 
sacos  de  cimento,  mesmo  material  que  seria  (conforme  fazem  menção  os  documentos 
apócrifos) adquirido pela licitação n. 223/08, não foi imputada nenhuma falsidade ao mesmo e 
também não consta qualquer referência à participação dos réus em sua produção.  

Sobre o bilhete que anexado ao ofício (fl. 322), com uma suposta indicação 
para alteração de sua data, também é certo que a intenção criminosa, se houve, não passou 
dos atos preparatórios.

Também não foi imputada falsidade à cotação de preço constante à fl. 315, 
subscrita por pessoa estranha aos autos.

A exemplo do ocorrido no procedimento licitatório n. 226/2008 (conforme 
se  verá  adiante)  os  documentos  referentes  à  habilitação  das  empresas  supostamente 
concorrentes  também  foram  impressos  em  períodos  de  tempo  extremamente  próximos, 
indicando que houve mera montagem do processo.

Ocorre que tais documentos, em si, não são falsos, e como nenhum dos 
atos da licitação chegou a ser subscrito não se pode falar em documento público para fins 
penais.

Em resumo, embora existam evidências da preparação de atos criminosos, 
não houve a consumação delitiva necessária, que neste caso consiste no momento em que os 
documentos impressos são assinados, de qualquer forma, pela agente público.

Desprovidos de tais assinaturas, os impressos não possuem qualquer valor 
no mundo jurídico, o que, de imediato, afasta a potencialidade lesiva.      

Logo,  concluo  estar  ausente  a  materialidade  delitiva  do  delito  de 
falsificação quanto aos documentos constantes às fls. 235/324 do Anexo I.

2.3 DOS DOCUMENTOS REFERENTES ÀS LICITAÇÕES N. 226 E 233/2008

2.3.1 MATERIALIDADE
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A discussão remanescente gira em torno do efetivo desenvolvimento, no 
plano fático, dos processos licitatórios n. 226 e 233, todos de 2008, ou se os documentos 
apreendidos em operação da Polícia Federal como pertencentes a tais procedimentos foram 
forjados pela comissão de licitação.

O depoimento prestado pela Srª. Joana D’ARCK , que também integrou a 
comissão de licitação do município no decorrer do ano de 2008, é taxativo no sentido de que 
não  eram realizadas  as  sessões correspondentes,  havendo mera  aposição de assinatura  a 
documentos previamente montados. Vale transcrever do seu depoimento extrajudicial e em 
Juízo:

Depoimento extrajudicial:
“ Que, chegando os ofícios ao setor de compras,  o próprio Hélio  do Carmo os  
distribuía a cada uma das pessoas do setor, para montar o certame, conforme os  
valores envolvido; que os  valores maiores eram distribuídos a Enéas Campos, para  
fazer convites. Que Enéas recebia as solicitações de despesas (SDs) e mantinha  
contatos  constantes  com  Hélio;  que  a  depoente  foi  chamada  para  o  setor  de  
compras em janeiro de 2008 , apenas para fazer solicitações de despesas, mas a  
partir de julho de 2008, foi colocada na comissão de licitação e passou a receber  
processos para assinar; que a depoente foi surpreendida por esse procedimento;  
que a depoente não sabia nada de licitação, nem tomou curso nenhum para ir para  
lá;que achava que aquilo era o procedimento normal; que certa vez, Enéas chegou  
a falar informalmente com a depoente, que, se ela não quisesse assinar, iria se ver  
com a Diretor do departamento (Helio do Carmo) e com o prefeito; que todo o  
segundo semestre do ano 2008 (período em que a depoente integrou a comissão  
de licitação) transcorreu dessa maneira; que os processos licitatórios, em todo o  
período  no qual o depoente integrou  a comissão de licitação (de julho a dezembro  
de  2008)  ,  eram completamente  montados;  que  a  depoente  jamais  assistiu  a  
sequer uma sessão de julgamento durante todo  esse período; que os convites  
223/2008, 226/2008 e 233/2008, que ocorreram neste ano e foram apreendidos  
pela  Polícia  Federal,  foram  completamente  montados;  que  as  empresas  eram  
convidadas às vezes por telefone para participar das licitações; que as empresas  
retiravam as propostas de preços já preenchidas com os dados de cada uma; que  
as empresas compareciam à prefeitura, retiravam a proposta, levavam e traziam 
de volta, no dia combinado com Enéas Campos e Hélio de Carmo que Hélio Carmo  
ligava para as empresas 

(...)

Que as propostas eram trazidas pelas empresas em envelopes às vezes abertos, às  
vezes fechados; que cada empresa vinha e entregava os seus envelopes a Enéas;  
que as empresas nunca se reuniam, todas juntas, no mesmo momento; que cada  
uma comparecia à prefeitura e falava a Enéas e Hélio organizava toda a papelada  
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e, depois que tudo já estava pronto, entregava à comissão de licitação somente  
para  assinar  todos  os  documentos  (atas  de  reunião,  proposta  de  preços,  
documentação das empresas); que efetivamente todos os processos licitatórios na  
modalidade convite ficavam na prefeitura, no estado em que foram apreendidos  
pela Polícia Federal: papéis soltos, desordenados, não numerados, não eram cópias  
ou trechos de convites; que eram os originais mesmo” (depoimento de Joana D’Arc 
- fls.10-12 do Anexo I , vol.1). 

Depoimento em Juízo:

MPF – A Sra. chegou a participar desses atos? Por que pela licitação, pelo que diz a  
Lei n° 8.666, cada ato, todos que participam do ato tem que assinar, a CPL , a  
comissão de licitação, em tese, participa de tudo, A Sra., participava de ato por  
ato? A Sra. falou que não participava, né? 
JOANA D’ARCK  – Eu não participava eu não tinha tempo, eu não tinha como.  
(Depoimento de testemunha Joana D’ARCK , trecho 0h26’40 a 0h27’00’’ da mídia 
de fl.1079) 
JUIZ – A Sra. Sabe explicar porque a polícia federal chegou lá e encontrou todos  
esses procedimento desorganizados, ou seja, alguns sem assinar, alguns com data  
posterior,  alguns  se  referiam ao  processo  e  outros  não,  segundo   o  auto   de  
apreensão que a polícia federal conseguiu colher lá? 
JOANA D’ARCK - Eu não sei lhe explicar Dr.; porque o setor de compras é muito  
papel e os papéis ficam em cima das mesas . 
JUIZ - Então só para encerrar aqui e eu entender, a Sra. .  Informou que nuca  
participou de nenhuma sessão de licitação da comissão permanente licitação não e  
isso? 
JOANA D’ARCK  – Eu não tinha como. 
JUIZ  -  SIM.  O  motivo  a  Sra.  falou  anteriormente  .só  objetivamente  ;  nunca  
participou? 
JOANA D’ARCK – Não participei. 
JUIZ – E não sabe se as reuniões existiam, porque a Sra . Estava na sala ao lado,  
mas a Sra. citou outra pessoa que estava na comissão se José Hélio, não foi? 
JOANA D’ARCK – José Alves.
JUIZ – Seu José Alves e a Sra. disse em determinado momento que o Sr . José  
Alves  ficava  na  mesma  sala  que  a  Sra.  e  ele  também não  participou  dessas  
supostas sessões que a Sra. . não via lá ou ficava na sala com a Sra.? 
JOANA D’ARCK - Eu acredito que não , porque ele ficava na sala com a gente. 
JUIZ - Nesses horários que a Sra. disse que via no mural o horário de reunião?
JOANA D’ARCK – Ele trabalhava cá, a gente era muito, a gente ficava muito a  
gente ali, né? 
JUIZ - Mas depois a Sra. tinha que assinar os documentos  do dia né ? 
JOANA D’ACK – Isso. 
JUIZ – E assinava mesmo sem ter participado, mesmo  sem saber o que constou  
lá? 
JOANA D’ARCK – Assinava. 
JUIZ : O Sr . José Alves também? 
JOANA D’ARCK – Também. 
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(Depoimento de Joana D’arck, minutos 0h55min00s a 0h55min32s da mídia de fls. 
1.079) 

A defesa logrou desqualificar o depoimento prestado pela Srª Joana, ora 
imputando-lhe a pecha de contraditório, ora contrapondo-lhe os depoimentos prestado pelas 
testemunhas Marly Teixeira e Neide Moura, as quais afirmaram que as sessões de licitação 
ocorriam com regularidade no setor competente do Município.

De  logo  saliento  existirem  outras  provas  nos  autos  dando  conta  da 
materialidade delitiva, não havendo que se afirmar que a mesma esteja sendo reconhecida, 
exclusivamente, por prova testemunhal, o que seria de difícil verificação.

É que, a despeito da jurisprudência não exigir perícia para a comprovação 
da falsidade documental7, a palavra de uma única testemunha não é deveras capaz de infirmar 
toda  a  presunção  de  veracidade  formada  em  favor  dos  atos  produzidos  na  seara 
administrativa.

Ou seja, se houvesse uma mera declaração testemunhal dando conta de 
que não houve uma sessão de uma comissão de licitação e, por outro lado, houvesse uma ata, 
subscrita por agentes estatais, publicada em autos administrativos regulares e com todas as 
condições legais satisfeitas, dificilmente prevaleceria a tese da testemunha.

Mas não é essa a situação que se apresenta nos autos.

A  Sr.  Marly,  embora  tenha  afirmado  que  as  sessões  ocorriam,  jamais 
presenciou uma sequer, ou mesmo demonstrou com clareza como poderia certificar que os 
encontros ocorridos em sala lateral à que trabalhava diziam respeito aos certames licitatórios 
indicados nos autos ou a quaisquer outros certames. Neste sentido, vale transcrever do seu 
depoimento: 

JUIZ - A senhora tem que observar que narrou aqui esse juízo a existência de uma  
sala mais ou menos nesse tamanho. A senhora não se recorda em detalhes, mas  
que tinha cinco pessoas nessa sala, a senhora confirma isso para mim? A sala que  
a senhora trabalhava tinha cinco pessoas? 
MARLY - Isso... É. é, isso , foi que eu falei.

7 “Este Superior Tribunal tem entendido que, para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na  
hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso.”   (AgRg no 
AREsp 206.656/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 25/11/2015).
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JUIZ – No momento dessas reuniões, que a senhora sabia que eram licitações que  
estavam agendadas, algumas dessas cinco pessoas saía da sala e ia à sala ao lado,  
da sala de licitações, pelo que a senhora se recorda? 
MARLY - Não me lembro. 
JUIZ  –  Não  recorda  se  nenhum  desses  ia  para  essa  reunião  que  tava  
acontecendo...
MARLY - Não me recordo. 
JUIZ – E a senhora falou que tinha quatro pessoas, já citou ai, só não recorda o  
nome de uma delas, não é isso? 
MARLY – Isso. 
JUIZ-A Sra..Joana D’ARCK   estava lá na sala?
MARLY – HUM hum.
JUIZ –O Senhor João.João Alves? 
MARLY – Isso.
JUIZ - Estava que a senhora falou. E o Senhor Ivan. 
MARLY – Isso.
JUIZ-  Eles  ficavam  na  sala  no  momento  em  que  essas  reuniões  estavam 
acontecendo ao lado? Que a senhora ouviu dizer? 
MARLY-Só participava da licitação quem fazia parte de licitação. 
JUIZ-Quem fazia parte. Como assim? 
MARLY-Dá comissão da licitação, da licitação... 
JUIZ-Sim, mas a senhora me disse aí que eles não saiam da sala 
MARLY-Eu não participava,  Zé Alves...  eu não partici...  Na época ele  ficou um  
período que não participava da licitação. 
JUIZ-Sim. 
MARLEY – Eu não me lembro... Zé Alves... Eu não me lembro. 
JUIZ-Ele  ficava  na  mesma sala  que  a  senhora,  por  isso  que  ,  daí  a  fonte  de  
conhecimento desse trabalho. 
MARLY. Isso. 

A Srª. Neide Moura, por sua vez, afirmou ter participado, exclusivamente, 
das licitações que envolviam aquisição de materiais para a Secretaria de Educação, na qual 
exercia a função de Diretoria Administrativa (1h21min50s da mídia de fl. 1.079), não trazendo, 
portanto,  qualquer  contribuição à solução do caso dos autos,  pois  nenhuma das licitações 
envolveu materiais para aquela Secretaria. 

Mas, além dos depoimentos da testemunha de acusação e da fragilidade 
dos  depoimentos  prestados  pelas  testemunhas  de  defesa,  há  nos  autos  outras  provas  e 
indícios veementes da falsificação perpetrada.

Cabe relembrar que os documentos pertinentes às licitações n. 226 e 233, 
todas de 2008, foram obtidos em busca e apreensão policial realizada com autorização da 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL KARINE COSTA CARLOS RHEM DA SILVA em 05/07/2016, com base na Lei 11.419 
de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 1427803308216.

                                 Pág. 9/20



 

  0  0  0  0  2  0  4  5  8  2  0  1  4  4  0  1  3  3  0  8      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JEQUIÉ

Processo N° 0000204-58.2014.4.01.3308 - VARA ÚNICA DE JEQUIÉ
Nº de registro e-CVD 00246.2016.00013308.1.00411/00128

justiça, como parte da operação denominada “Vassoura de Bruxa” (fls. 166/267).

Ao  analisar  os  documentos  apreendidos  pela  Polícia  Federal,  a 
Controladoria Geral da União - CGU registrou uma série de impropriedades que indiciam que 
tais  procedimentos foram montados,  sendo impossível  afirmar  que os certames licitatórios 
tenham efetivamente ocorrido na prática (fls. 117/118). Vale transcrever:

Constatações: 
(...)
Indícios de montagem de processos licitatórios. 
A  documentação  relativa  ao  convite  n°  233/2008,  que  trata  da  aquisição  de  
medicamentos , apresenta fortes indícios de que se trata de montagem de processo  
licitatório , uma vez que , embora tenha sido realizado reunião de recebimento e  
abertura das propostas , em 02/12/2008 , as empresas não firmaram os protocolos  
de  recebimento  dos  editais  ,não  constam  rubricas  das  participantes  nos  
documentos e nem nas propostas analisadas pela CPL. Teria sido vendedora desta  
licitação a empresa JARBAS RODRIGUES SANTOS, CNPJ 07.888.533/0001-09, no  
valor  de  R$ 56.997,65.  Registre-se  que os  documentos  não estão enumerados  
ordenadamente  o  que  permite,  a  qualquer  tempo,  a  inclusão  e/ou  retirada  de  
folhas. 

Tais documentos encontram-se às fls.  116/233 e 325/434 do Anexo I 
destes autos, ao qual nos referiremos nos apontamentos seguintes.

De  logo  causa  estranheza  que,  apesar  de  se  referirem  a  processos 
administrativos  -  e,  portanto,  a  “uma série  de atos,  lógica  e  juridicamente concatenados,  
dispostos com o propósito de ensejar a manifestação de vontade da Administração8” - tais 
documentos não foram numerados sequencialmente e quase todos eles foram impressos e 
encadernados em três vias.

Ora, sabe-se que a documentação relativa a um processo, seja qual for, 
demanda uma organização lógica que expresse o encadeamento fático que é a sua essência. A 
ausência de numeração e a juntada de três vias de cada ato já indicia a ausência desse rigor 
mínimo e também infama a autenticidade de tais documentos.

Indo além, nota-se que muitos dos papéis que seriam referentes àqueles 
procedimentos foram assinados por apenas alguns dos responsáveis pelos atos, indiciando, 
mais uma vez, a ausência de uma sequência lógica.

8 FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 1ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003. p. 25.
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 Na licitação tipo carta-convite n. 233/2008, aberta para a compra de 
medicamentos, as empresas MARINO BARRETO, COSME BATISTA DE FIGUEREIDO e JARBAS 
RODRIGUES SANTOS teriam comparecido à sessão correspondente, apresentado propostas e 
foram declaradas habilitadas (fl. 167).

Ocorre que os protocolos que dariam certeza de que tais empresas foram 
convidadas a participar do certame estão em branco (fls. 158/166), nenhuma delas assinou a 
ata  que  registrou  as  respectivas  presenças  e  nem mesmo  as  propostas  que  teriam sido 
encaminhadas à comissão de licitação (fls. 177, 192 e 205).

Além  disso,  causa  profunda  espécie  o  fato  de  que  o  comprovante  de 
inscrição e situação cadastral das empresas COSME BATISTA e MAURINO BARRETO tenham 
sido emitidos pela  internet,  em horários quase que simultâneos (fls. 191 e 204), o mesmo 
ocorrendo com as certidões de regularidade do FGTS referentes às 03 (três) empresas (fls. 
184, 194 e 211).

Ora, é no mínimo improvável que se trate de mero evento fortuito, fruto do 
acaso, sendo muito mais plausível que tal documentação tenha sido meramente montada, sem 
qualquer correspondência com a realidade, o que constitui flagrante falsificação. 

Mas há uma circunstância que evidencia, ainda mais, a falsidade da ata de 
fl. 167 e dos demais documentos que teriam sido elaborados pela comissão de licitação.

A referida ata foi firmada como sendo referente à sessão para a abertura 
das propostas, a qual teria ocorrido no dia  02 de dezembro de 2008. Entretanto, os já 
citados  comprovantes  de  inscrição  cadastral  da  empresa  COSME  BATISTA  FIGUEIREDO  e 
MAURINO BARRETO foram, estranhamente, emitidos pela internet no dia 04 de dezembro de 
2008, ou seja, dois dias depois.

Ora, como conferir fé a uma ata se os documentos que ela deveria avaliar 
só foram impressos dois dias depois da sua realização?

Além de  tudo  isso,  a  empresa  JARBAS RODRIGUES SANTOS,  declarada 
vencedora  pela  comissão  de  licitação,  sequer  possuía  autorização  para  funcionamento  de 
empresa, menos ainda cadastro da ANVISA, ou qualquer autorização do poder público para 
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vender medicamentos (fl. 66). Em vistoria in locu, a Polícia Federal constatou que:
“Faz-se necessário aqui registrar algumas características da empresa que foram  
observadas  pela  equipe:  as  instalações  da  empresa  são  altamente  precárias.  
Apesar de ser uma distribuidora, não possui linha telefônica fixa. Na única mesa  
existente tem um aparelho telefônico/fax ligado somente a rede eletrônica (não  
soube explicar para que esse aparelho então). Dentro da loja tem uma prateleira  
com escassos materiais hospitalares, nenhuma área de armazenamento e nenhum 
extintor, apesar de ter álcool, à vista. Percebe-se que a fechada da empresa, que  
notadamente era distribuidora de água, não foi alterada pintando por cima somente  
as letras “J.R.S’’. É possível deduzir que neste local efetivamente não funciona uma  
distribuidora de medicamentos. S.M.J.

No  dia  08/10/2008  às  9:00h  a  equipe  compareceu  na  empresa  e  não  havia  
novamente  nenhum  responsável.  Resolvemos  deixar  a  documentação  e  o  
questionário com a Sra. Gualterina, pegando sua qualificação. Explicamos que no  
dia posterior viríamos buscar as respostas. 

Retornamos no dia 09/10/2008 para pegarmos a documentação. Novamente não  
havia nenhum responsável. Pegamos com a Sra. Gualterina uma resposta em papel  
timbrado,  carimbado  e  assinado  pelo  Sr  .  Jarbas  Rodrigues  santos  CPF,  
015.695.015-48,  confirmando  a  participação  da  empresa  na  licitação  da  carta  
convite 03/08 e 17/08. A Sra. Gualteriana e a Sra. Iara, esta por telefone, tinham  
nos falado que o Sr. Jarbas estava viajando, devido a isto paira sobre a assinatura  
contida no documento uma duvida sobre a sua autenticidade , S.M.J. 
Em conversa com o Sr. Rodrigo da empresa de moto táxi (trabalha a 3 anos no  
mesmo local), vizinha à loja J.R.S.  nos falou que: a empresa em questão funciona  
há aproximadamente 5 (cinco) meses e que antes funcionava uma distribuidora de  
água, que o dono tem um veiculo corsa preto; que nesses 5 meses já tiveram três  
secretarias diferentes e que no dia 07/10/2008 chegou uma camionete preta e  
pegou uns papeis na empresa, não soube especificar o horário, mas confirmou ter  
sido após a visita da equipe.”  

Por tudo quanto exposto, nenhuma credibilidade há de se conferir à ata de 
fl.  167 (repetida às fls.  168/169),  ou aos demais  documentos referentes ao procedimento 
licitatório n. 233/2008, sendo forçoso concluir que eles foram falsificados.

No que tange ao processo licitatório n. 226/08, aberto para a aquisição 
de materiais de construção, além da ausência de sequência numerada dos atos e da repetição 
dos mesmos atos em três vias, também existem outros elementos que corroboram a tese da 
falsidade documental.

Estranhamente,  o  presidente  da  comissão  de  licitação,  Sr.  IVAN  LUIZ 
RODRIGUES SANTOS não subscreveu o mapa comparativo das propostas, mas apenas uma 
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folha isolada que, dada a ausência de sequência numérica não se pode dizer que fariam parte 
do referido mapa (fls. 414/416 e 417); a adjudicação foi encadernada no processo antes do 
relatório da comissão e da adjudicação do prefeito; e o contrato foi assinado pela adjudicada 
antes, frise-se,  antes da adjudicação e até mesmo da homologação do prefeito quanto ao 
certame (fls. 327/337 e 429/434).    

Além disso, o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de uma 
das  empresas,  a  SANDRO  BARROS  SANTOS,  documento  indispensável  para  aferir  a 
qualificação jurídica da empresa supostamente concorrente, foi impresso em 03 de dezembro 
de 2012 (fl. 392), ou seja, um dia depois da data em que teria sido realizada a sessão para 
recebimento e abertura do envelope correspondente, dia 02 de dezembro de 2012 (fl. 343).

Diante desses elementos é impossível conferir fé também aos documentos 
referentes ao procedimento licitatório n. 226/08.   

Impossível atribuir a inconsistência da documentação, como pretendeu a 
defesa do Réu ENÉAS CAMPOS SOUZA, ao fato dos documentos serem impressos através de 
sistema de informática.

Ora,  é  notório  que  era  utilizado  um  programa  de  informática  para  a 
confecção de tais documentos, mas a utilização dos meios eletrônicos não obsta que os atos 
sejam  produzidos  um  a  um,  obedecendo  a  sequência  lógica  que  se  espera  de  qualquer 
processo administrativo.

Tais irregularidades flagrantes confirmam a tese de que os procedimentos 
licitatórios  226/08 e  233/2008 não  ocorreram no mundo dos  fatos,  sendo completamente 
falsos os documentos de fls. 116/233 e 325/434 do Anexo I destes autos.

2.3.2 AUTORIA

Note-se  que  a  autoria  atribuída  pela  denúncia  não  corresponde, 
estritamente, aos subscritores dos documentos comprovadamente falsos.

Ao que se pode concluir isto ocorre, pois o  parquet concluiu que outras 
pessoas foram responsáveis pela elaboração dos documentos, que, em seguida eram levados, 
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já “prontos”, aos seus subscritores.

Essa é a narrativa que se depreende do depoimento extrajudicial da Srª 
Joana D’arc. 

De  antemão  ressalto  que,  diversamente  da  materialidade  delitiva,  cuja 
prova, de regra, não pode ser suprida pelo depoimento de testemunhas, a autoria pode ser 
desvelada, sem qualquer atropelo, a partir  de pessoas que presenciaram o desenrolar  dos 
fatos, in causu, a “fabricação” dos documentos.

Neste turno, as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, foram 
taxativas  no  sentido  de  que  o  réu  ENÉAS  CAMPOS  SOUZA,  na  condição  de  Diretor  do 
Departamento de Licitações, era o responsável pela “montagem” dos procedimentos licitatórios 
posteriormente levados à assinatura dos membros da comissão de licitação.

Note-se  que  as  testemunhas,  inclusive  a  arrolada  pela  acusação,  Srª. 
Joana D’arc, veementemente refutaram que o réu tivesse o dolo de locupletar-se do erário 
público, tese sustentada, com ainda mais veemência, por sua defesa.

E, após as alegações finais, o próprio Ministério Público reconheceu não 
haver provas de tal intenção, do contrário insistiria na condenação pelo delito de peculato, 
ainda que na forma tentada, já que teria havido interrupção dos atos por motivos alheios à 
vontade do agente (busca e apreensão pela Polícia Federal).

Posto nestes termos, é preciso reafirmar que não se busca mais inferir a 
participação e o dolo do agente no crime contra o patrimônio público.

Não obstante, quanto ao delito de falsidade tanto a autoria quanto o dolo 
são irrefutáveis. 

Das pessoas listadas como membros da comissão de licitação apenas o 
corréu IVAN ALMEIDA ANDRADE afirmou participar  de  algum certame.  A Srª  Joana  D’arc 
repetiu diversas vezes nunca ter participado, a Srª. Marly afirmou que enquanto as sessões de 
licitação supostamente ocorriam, ela, a Srª. Joana, o Srº José Alves e o Réu IVAN ficavam em 
uma sala ao lado, sem participar, portanto, da sessão.
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As testemunhas e os réus repetiram reiteradas vezes que a sala em que as 
sessões de licitações efetivamente ocorriam ficava aberta e que havia uma porta que dava 
acesso à sala em que as demais pessoas do setor trabalhavam. 

Mas algumas dessas pessoas, especificamente a Srª. Joana, o Srº. José 
Alves e o Réu IVAN eram membros da comissão de licitação.

Ora,  afirmar  que  as  licitações  ocorriam  sem  que  os  seus  membros 
estivessem lá é uma contradição em seus próprios termos que só confirma a falsidade dos 
documentos produzidos. 

Ao mesmo tempo, todas as testemunhas confirmaram que a documentação 
dos procedimentos licitatórios ficava a cargo do Réu ENÉAS, o único que, à época dos fatos 
(segundo  semestre  de  2008),  possuía  algum  conhecimento  sobre  tais  procedimentos 
(13min23s; 30min40s da mídia de fl. 1.074).

Indubitável, pois, a autoria delitiva quanto ao Réu ENÉAS, tanto pelo cargo 
que  ocupava,  quanto  pelos  depoimentos  que  confirmaram sua atuação  na  montagem dos 
processos licitatórios. 

O  Réu  IVAN,  além  de  ter  subscrito  os  papéis  que  fazem referência  à 
Licitação n. 226/2008, comprovadamente falsos, ainda confirmou ser superior hierárquico de 
ENÉAS (02h28min), informação corroborada pela testemunha Marly (34min44s).

O fato do Réu ter subscrito um dos procedimentos fraudulentos demonstra 
que ele tinha ciência da produção dos atos pelo seu subordinado e nada fez para detê-lo, pelo 
contrário, corroborou com sua conduta, devendo responder por ambas as falsidades.

De logo saliento que o fato do MPF não ter denunciado os outros indivíduos 
que  subscreveram  as  atas,  ainda  que,  em  tese,  sejam  coautores  ou  partícipes,  não  há 
qualquer inviabilidade ao prosseguimento dessa ação, pois, não vige na ação penal pública o 
princípio da indivisibilidade, aplicável, estritamente, à ação penal privada.  

O Réu JOSÉ HÉLIO, por sua vez, estava em grau hierárquico superior aos 
outros  dois  Réus,  ocupando  o  cargo  de  Coordenador  do  Departamento  de  Compras  do 
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Município (33min20s). 

Mas, além do cargo ocupado, é possível concluir que o mesmo possuía um 
papel ativo na produção dos documentos falsificados.

A  testemunha  Joana  D’arc  expressamente  afirmou  que  era  ele  o 
responsável pelo contato com fornecedores contratados (19min07s). 

Ora, se os documentos falsificados tinham como objeto a contratação dos 
fornecedores e o Sr. JOSÉ HÉLIO era o superior hierárquico dos outros réus, outra conclusão 
não se impõe senão a de que ele atuou como mandante da atividade criminosa, ou, pelo 
menos, corroborou a conduta de seus subordinados.

Conclui-se, portanto, haver provas da autoria delitiva quanto à falsificação 
dos documentos pertinentes aos procedimentos licitatórios n. 226/08 e 233/2008.   

2.3.3 CAUSA DE AUMENTO

Todos os Réus atuaram na condição de servidores públicos e se valeram de 
tal condição para a falsificação dos documentos, fazendo incidir a causa de aumento de 1/6 
(um sexto) prevista no §1º do Art. 297 do CP:

Art.  297  -  Falsificar,  no  todo  ou  em  parte,  documento  público,  ou  alterar  
documento público verdadeiro:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§ 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do  
cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.GN

2.3.4 CONCURSO DE CRIMES

O MPF logrou afastar a tese de crime continuado em virtude do interstício 
temporal entre as condutas ter sido superior a 30 (trinta) dias (fl. 1.089v.). 

Entretanto,  ainda  que  se  desconsidere  as  datas  constantes  nas  atas 
comprovadamente  falsas,  os  documentos  referentes  à  qualificação  das  empresas 
supostamente participantes do certame, já citados como evidenciadores da falsificação (fls. 
191, 184, 194, 204, 211 e 392) foram impressos em datas contíguas, o que permite concluir  
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estarem presentes as mesmas condições de tempo exigidas pelo art. 71 do CP9.

Quanto  às  demais  condições  (lugar  e  maneira  de  execução)  não  há 
qualquer dúvida quanto à semelhança e, consequentemente, ao preenchimento dos requisitos 
legais.

Diante do número de condutas, duas, o percentual aplicável deve ser o de 
1/6 (um sexto), no esteio da jurisprudência majoritária.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,  JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 
punitiva contida na denúncia e condeno os réus  HÉLIO JOSÉ CARMO DA SILVA, ENÉAS 
CAMPOS SOUZA  e IVAN LUIZ RODRIGUES SANTOS  pela prática do crime previsto no 
artigo 297, c/c 71 do CP. 

Atendendo ao disposto no art. 59 do CP, passo à dosimetria da pena.

3.1 HÉLIO JOSÉ CARMO DA SILVA

A  culpabilidade  deve  ser  considerada  normal  à  espécie;  não  possui 
antecedentes  comprovados  nos  autos;  não  há  notícia  nos  autos  que  desabone  sua 
personalidade; os motivos do crime são comuns a essa modalidade delitiva, do mesmo modo 
as  circunstâncias;  as  consequências  foram  de  pouca  monta;  e  não  há  que  falar  em 
comportamento da vítima. 

Visto todas as circunstâncias terem sido favoráveis, fixo a pena-base em 
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecendo o valor do dia-multa em 1/30 
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária, 
haja vista não haver provas nos autos de que o réu goze de condição econômica que permita a 
exasperação do seu valor. 

9 Crime continuado

 Art.  71 -  Quando o agente,  mediante mais  de uma ação ou omissão,  pratica dois  ou mais  crimes da mesma espécie e,  pelas  
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do 
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um 
sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Não incidiram atenuantes, agravantes.

Não  incidiram causas  de  diminuição.  Diante  da  incidência  da  causa  de 
aumento prevista no §1º do Art. 297 do CP, bem como do percentual de 1/6 (um sexto) pelo 
crime  continuado,  fixo  a  pena  definitiva  em  02  (dois)  anos,  08  (oito)  meses  e  19 
(dezenove) dias e  18 (dezoito)dias-multa.  

Uma vez que estão configurados os pressupostos do art. 44, I a III do CP 
do mesmo codex, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, 
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação e  multa 
equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, em atendimento à situação econômica do 
réu,  tomando-se  por  base  o  valor  do  salário  mínimo vigente  à  época do  fato,  atualizado 
monetariamente (art. 44, 2º, in fine, do CPB).

3.2 ENÉAS CAMPOS SOUZA

A  culpabilidade  deve  ser  considerada  normal  à  espécie;  não  possui 
antecedentes  comprovados  nos  autos;  não  há  notícia  nos  autos  que  desabone  sua 
personalidade; os motivos do crime são comuns a essa modalidade delitiva, do mesmo modo 
as  circunstâncias;  as  consequências  foram  de  pouca  monta;  e  não  há  que  falar  em 
comportamento da vítima. 

Visto todas as circunstâncias terem sido favoráveis, fixo a pena-base em 
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecendo o valor do dia-multa em 1/30 
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária, 
haja vista não haver provas nos autos de que o réu goze de condição econômica que permita a 
exasperação do seu valor. 

Não incidiram atenuantes, agravantes.

Não  incidiram causas  de  diminuição.  Diante  da  incidência  da  causa  de 
aumento prevista no §1º do Art. 297 do CP, bem como do percentual de 1/6 (um sexto) pelo 
crime  continuado,  fixo  a  pena  definitiva  em  02  (dois)  anos,  08  (oito)  meses  e  19 
(dezenove) dias e 18 (dezoito) dias-multa.  
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Uma vez que estão configurados os pressupostos do art. 44, I a III do CP 
do mesmo codex, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, 
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação e  multa 
equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, em atendimento à situação econômica do 
réu,  tomando-se  por  base  o  valor  do  salário  mínimo vigente  à  época do  fato,  atualizado 
monetariamente (art. 44, 2º, in fine, do CPB).

3.3 IVAN LUIZ RODRIGUES SANTOS

A  culpabilidade  deve  ser  considerada  normal  à  espécie;  não  possui 
antecedentes  comprovados  nos  autos;  não  há  notícia  nos  autos  que  desabone  sua 
personalidade; os motivos do crime são comuns a essa modalidade delitiva, do mesmo modo 
as  circunstâncias;  as  consequências  foram  de  pouca  monta;  e  não  há  que  falar  em 
comportamento da vítima. 

Visto todas as circunstâncias terem sido favoráveis, fixo a pena-base em 
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecendo o valor do dia-multa em 1/30 
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária, 
haja vista não haver provas nos autos de que o réu goze de condição econômica que permita a 
exasperação do seu valor. 

Não incidiram atenuantes, agravantes.

Não  incidiram causas  de  diminuição.  Diante  da  incidência  da  causa  de 
aumento prevista no §1º do Art. 297 do CP, bem como do percentual de 1/6 (um sexto) pelo 
crime  continuado,  fixo  a  pena  definitiva  em  02  (dois)  anos,  08  (oito)  meses  e  19 
(dezenove) dias e 18 (dezoito) dias-multa.  

Uma vez que estão configurados os pressupostos do art. 44, I a III do CP 
do mesmo codex, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, 
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação e  multa 
equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, em atendimento à situação econômica do 
réu,  tomando-se  por  base  o  valor  do  salário  mínimo vigente  à  época do  fato,  atualizado 
monetariamente (art. 44, 2º, in fine, do CPB).
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4. PROVIDÊNCIAS FINAIS  

Condeno, os Réus, ainda, ao pagamento das custas processuais devidas.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, podem os réus recorrer em 
liberdade. 

Após o trânsito em julgado, providencie a Secretaria: 1º) o lançamento do 
nome  dos  condenados  no  Livro  Rol  dos  Culpados;  2º)  as  anotações  e  comunicações  de 
interesse estatístico; 3º) a comunicação da condenação ao TRE/BA, nos termos do art. 15, III, 
da CF/88. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Diligencie a Secretaria o pagamento dos honorários arbitrados em favos da 
defensora nomeada (fl. 1.067).

Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Jequié (BA), 5 de Julho de 2016

Documento assinado eletronicamente
KARINE COSTA CARLOS RHEM DA SILVA

Juíza Federal
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