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DENÚNCIA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Regional da Repúbli-

ca infrafirmado, vem apresentar DENÚNCIA contra:

Danieli  de Abreu Machado,  brasileira,  casada,  Prefeita  do  Município  de

Santana do Cariri/CE, CPF nº 442.813.073-20, RG nº 211951691 SSP/CE

nascida em 14/05/1972, filha de Arclébio Pereira Machado e Maria Dalva de

Abreu Machado, residente na Rua Padre Cícero, 517, Parque Grajeiro, Cra-

to/CE; e

Arclébio  Pereira  Machado,  brasileiro,  casado,  médico,  CPF  nº

004.523.784-00,  RG  nº  1332421  SSP/PE,  nascido  no  Crato/CE,  em

15/11/1939, filho de Antonio de Luna Machado e Almira Pereira Machado, re-

sidente na Rua Toinho Ribeiro, 237, Centro, Santana do Cariri/CE.

DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

O objeto desta ação penal pública é a prática do delito previsto no art. 1º, in -

ciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, que tem como denunciada a atual prefeita de Santana

do Cariri/CE, Danieli de Abreu Machado, e  Arclébio Pereira Machado,  o que justifica a

competência do TRF 5ª Região. 



Com efeito, a competência para processar e julgar a prática delitiva perpetra-

da pelos denunciados é do Tribunal de Apelação, conforme pacífica jurisprudência, como

ilustram os seguintes arestos:              

A prática delitiva perpetrada por prefeito leva a competência de Tribunal de

Apelação, conforme pacífica jurisprudência, como ilustram os seguintes arestos:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DES-
VIO DE VERBAS DO FNDE. PREFEITO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS A
ÓRGÃO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. SÚMULA 208/STJ. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE é uma autarquia fe-
deral que atende a uma política nacional de educação, provendo recursos e execu-
tando ações, cujo interesse da União resta evidenciado.
2. O FNDE provê e fiscaliza os recursos remetidos com o finalidade de estimular o
desenvolvimento da educação nos Estados, Distrito Federal e municípios.
3. A malversação de verbas oriundas do FNDE enseja o interesse da União, visto
que é necessária a prestação de contas a órgão federal, aplicando-se à espécie a
Súmula 208/STJ.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal Regional da 1ª Regi-
ão, um dos suscitados.
(CC 106.173/BA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, jul-
gado em 28/04/2010, DJe 07/05/2010)

CRIMINAL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  PREFEITO.  MALVERSAÇÃO  DE
VERBAS PÚBLICAS ORIUNDAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVI-
MENTO DA EDUCAÇÃO. HABEAS CORPUS. FISCALIZAÇÃO DE ÓRGÃOS FE-
DERAIS. SUJEIÇÃO DAS CONTAS AO TCU. AUTORIDADE APONTADA COMO
COATORA. IRRELEVÂNCIA FRENTE À MATÉRIA DE FUNDO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL.
I.  Cuidando-se de processo em que existe o envolvimento de prefeito municipal
em possível crime de malversação de verbas federais, oriundas da FUNDAÇÃO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, sobressai a com-
petência da Justiça federal para o processo e julgamento do feito. Inteligência da
Súm. n.º 208 desta Corte.
II. Compete à Justiça Federal o julgamento de ordem de habeas corpus que visa
ao trancamento de inquérito instaurado para apurar possível desvio de verbas pú-
blicas federais, sujeitas à fiscalização de órgãos federais e à prestação de contas
ao Tribunal de Contas da União, sobressaindo efetivo interesse da União Federal.
III. Tratando-se originariamente de trancamento de inquérito policial, o que delimita
a competência é a matéria de fundo - indiciamento dos réus - não importando a Au-
toridade que, primordialmente, requereu a investigação.
IV. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, o Suscitante.
(CC  35.188/MA,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em
27/11/2002, DJ 10/03/2003, p. 85)

A competência do TRF 5ª Região é, pois, indubitável.



SINOPSE FÁTICA

Conforme restou apurado nos autos do Inquérito Policial em anexo, a denun-

ciada Danieli  de Abreu Machado, na qualidade de Prefeita Municipal, aplicou indevida-

mente verbas públicas federais, mediante o pagamento de valores ao médico Arclébio Pe-

reira Machado, também denunciado e pai da Prefeita, no período de abril a setembro de

2013, por serviços não prestados, perpetrando com essa conduta o delito capitulado no

artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, assim tipificado:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos
ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento
da Câmara dos Vereadores:

[...]

Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, ren-
das ou serviços públicos;

[…]

§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos
itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com
a pena de detenção, de três meses a três anos.

Com efeito, a prática delitiva consistiu na aplicação indevida de recursos fe-

derais repassados pelo Ministério da Saúde ao Município de Santana do Cariri/CE, medi-

ante o pagamento de serviços não prestados, conforme demonstra a vasta documentação

constante nos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada a partir da análise

das folhas de pagamento do médico Arclébio Pereira Machado, no período de janeiro a

setembro de 2013 (fls. 148/161 do apenso I), decorrente de fictícia prestação de serviços

em unidade de PSF no Município de Santana do Cariri/CE (fls. 152/156 do apenso I), do

Distrato 0209001/2013, Distrato do Contrato nº 012/2013 (fls. 58/59 do apenso I), das fo-

lhas de registro de comparecimento de Arclébio Pereira Machado em unidades de PSF no

Município de Santana do Cariri/CE (fls. 70-A/70-I do apenso I) no citado período,  da ação

de execução interposta pelo Município de Santan do Cariri/CE em face de Arclébio Perei-



ra Machado (fls. 127/130) e do Processo administrativo Disciplinar instaurado pela Prefei-

tura Municipal de Santana do Cariri/CE (fls. 131/141), além das declarações do próprio Ar-

clébio Pereira Machado (fls. 63/64 do apenso I).

No que concerne à autoria, dúvida nenhuma paira acerca da responsabilida-

de criminal dos denunciados, eis que Danieli de Abreu Machado, na condição de chefe do

poder executivo municipal, nos meses de abril a setembro de 2013, autorizou o pagamen-

to de valores ao médico Arclébio Pereira Machado, que os recebeu, sem que tenha pres-

tado os respectivos serviços médicos ao Município.

Agindo livre e conscientemente, com o afã de aplicar indevidamente verbas

públicas, a Prefeita Municipal Danieli de Abreu Machado autorizou o pagamento de servi-

ços sabidamente não prestados pelo seu genitor, Arclébio Pereira Machado, que recebeu

os valores sem a contraprestação dos serviços, o que se amolda cristalinamente ao dis-

positivo penal encartado no artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67.

ENQUADRAMENTO LEGAL 

Danieli de Abreu Machado, na condição de Prefeita do Município de Santana

do Cariri/CE, autorizou o pagamento de valores não devidos ao médico Arclébio Pereira

Machado, que os recebeu, sem que tenha prestado os respectivos serviços  médicos ao

Município, praticando os denunciados, em concurso de pessoas, o crime descrito no arti-

go 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, c/c artigo 69 do Código Penal, consistente na

aplicação indevida de verbas públicas.

PEDIDO

Restando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, conforme autos

do incluso inquérito policial, vem o Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador

Regional da República infrafirmado, oferecer a presente DENÚNCIA em face de Danieli

de Abreu Machado e de Arclébio Pereira Machado, já qualificados, pela prática do crime

tipificado no artigo 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, requerendo sejam os presentes autos

autuados, determinando-se a notificação dos denunciados para que apresentem defesa

preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 4º, caput, da Lei nº 8.038/90, e



que seja recebida a presente denúncia e promovida a citação dos réus, com o prossegui -

mento da ação penal até prolação de decisão condenatória.

Requer,  ao final,  o  Ministério  Público Federal  que sejam os denunciados

condenados nas penas da lei, consoante explicitado.

Termos em que

Espera deferimento.

Recife, 26 de abril de 2016.

ROBERTO MOREIRA DE ALMEIDA

Procurador Regional da República

LL

Rol de testemunhas:

Vereador do Município de Santana do Cariri/CE, Antônio Arclébio Vieira Dias (fl. 05)

Vereador do Município de Santana do Cariri/CE, Vicente Brilhante Feitosa (fl. 05)

Vereador do Município de Santana do Cariri/CE, Fabrício Sales Pereira (fl. 05)

Vereador do Município de Santana do Cariri/CE, Luiz Paulo Alencar Bráulio (fl. 05)

Vereador do Município de Santana do Cariri/CE, José Wilson Vieira da Costa (fl. 05)

Vereador do Município de Santana do Cariri/CE, Francisco Eduardo Freire de Oliveira (fl.
05)

Vereadora do Município de Santana do Cariri/CE, Gilvaneide Sisnando de Oliveira (fl. 05)
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