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PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL. ART.  1º,  I,  DECRETO-LEI
201/67.  EX-PREFEITO.  DESVIO  DE  RECURSOS  PÚBLICOS
FEDERAIS ORIUNDOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO
DA  INTEGRAÇÃO  NACIONAL.  CONSTRUÇÃO  DE
UNIDADES HABITACIONAIS. PAGAMENTO INTEGRAL POR
OBRAS  ENTREGUES  PARCIALMENTE  E  COM  DEFEITOS.
CONDENAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PRELIMINAR  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INTERVENÇÃO  PENAL  MÍNIMA.  FATOS  TAMBÉM
INVESTIGADOS  EM  SEDE  DE  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CÍVEL E
ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  FARTAMENTE
COMPROVADAS.  FALHAS  COMPROVADAS  POR
AUDITORIA  REALIZADA  PELA  CEF.  RELATÓRIO  DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO SUBSCRITO
PELO  ALCAIDE  RECORRENTE.  DESVIO  E  PREJUÍZO  AO
ERÁRIO  DEMONSTRADOS.  DOLO  ESPECÍFICO
CARACTERIZADO.
PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I – SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de  Apelação Criminal  interposta por JOSÉ ROBENILSON
FERREIRA, ex-Prefeito do Município de Bento Fernandes/RN, em  face da Sentença (fls.
233/239) proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande
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do Norte que o condenou a cumprir pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela
prática do delito capitulado no inciso I, do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 201/67.

A Denúncia  (fls.  03/05-v)  ofertada  pelo  MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL descreve  as  seguintes  acusações:  (i)  o  Município  de  Bento  Fernandes/RN,
durante  a  gestão  de  JOSÉ  ROBENILSON  FERREIRA  (2001-2008),  celebrou,  mais
precisamente em 19 de novembro de 2002, o Convênio n° 237/2002 com o Ministério da
Integração Nacional, com o escopo de reconstruir 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais;
(ii) foram destinados para tal fim R$ 146.760,00 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e
sessenta reais), dos quais, R$ 140.000.00 (cento e quarenta mil reais) foram repassados ao
Município pela União e R$ 6.760,00 (seis mil setecentos e sessenta reais) ficaram por conta
do orçamento municipal; (iii) realizado procedimento licitatório na modalidade Convite (nº
034/2002), a Empresa GG Construções e Serviços Ltda. se sagrou vencedora. A ela foram
pagos os R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) repassados pela União, por meio dos
Cheques nº 850001, de 20/12/02, no valor de R$ 45.882,55 (quarenta e cinco mil, oitocentos
e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); nº 850002, de 03/01/2003, no valor de
R$ 45.535,49 (quarenta e cinco mil,  quinhentos e trinta e cinco reais  e quarenta e nove
centavos); nº 850004, de 22/01/2003, no valor de R$ 23.241,34 (vinte e três mil, duzentos e
quarenta e um reais e trinta e quatro centavos); e nº 850005, de 14/04/2003, no valor de R$
25.340,62 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos); (iv) em
11 de julho de 2003, o Apelante, na condição de Prefeito, declarou o cumprimento da obra.
Todavia, em 22 de dezembro de 2003, Relatório de Avaliação Final da Obra, lavrado pelo
Setor de Engenharia da Caixa Econômica Federal – CEF, identificou que apenas parte do
objeto do Convênio havia sido executado. Dentre as incompletudes, tem-se a abrangência
dos beneficiados, que ficou aquém do estabelecido no plano de trabalho (apenas dezessete
dos beneficiários  listados  receberam as  casas,  outros  sete  foram contemplados,  mas  não
faziam parte da lista original) e a entrega de casas incompletas ou apresentando, apenas oito
meses após a conclusão das obras, vícios construtivos; (v) a Tomada de Contas Especial nº
87/2010 aprovou apenas parcialmente as contas apresentadas, condenando o ex-prefeito ao
pagamento de R$ 140.481,88 (cento e quarenta mil,  quatrocentos e oitenta e um reais e
oitenta e oito centavos); (vi) teria havido, portanto, pagamentos à Empresa GG Construções
e Serviços Ltda. sem a concretização da obra, configurando-se, assim, o desvio de recursos
públicos em favor de terceiro; (vii) o dano ao erário teria sido de R$ 44.553,16 (quarenta e
quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos).

Em  suas  Razões  Recursais,  JOSÉ  ROBENILSON  FERREIRA
levanta a preliminar de inépcia da Denúncia, ao argumento de que não houve demonstração
de prejuízo ao Erário e nem do Dolo em sua conduta. Defende que a Acusação não logrou
êxito em demonstrar o desvio exposto na Inicial acusatória. Destaca que o Princípio do In
Dubio pro Reo  implica a impossibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor do
Acusado, ou seja, caberia à Acusação a obrigação jurídica de provar o alegado, e não à
Defesa  comprovar  a  inocência.  Subsidiariamente,  requer  a  aplicação  do  Princípio  da
Intervenção Mínima, haja vista os mesmos fatos terem sido objeto de Ação de Improbidade
Administrativa.  No  mérito,  reitera  a  inexistência  de  prova  do  dolo  específico,  de
fracionamento da licitação e de qualquer ilícito penal (fls. 246; 254/266). 
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Contrarrazões  de  Apelação  do  MPF  às  fls.  269/275,  nas  quais
rechaça as preliminares levantadas e, no mérito, requer o improvimento da Apelação.

É o que importa relatar.

Passa-se a opinar.

II – PRELIMINARMENTE:

No  caso,  restam  presentes  todos  os  requisitos  que  concernem  à
admissibilidade recursal, quais sejam: cabimento, tempestividade, interesse e legitimidade
para  recorrer,  inexistência  de  fato  impeditivo  ou  extintivo  do  poder  de  recorrer,  e
regularidade  formal;  razão  pela  qual  é  de  se  opinar  pelo  conhecimento do  Recurso
interposto.

II.1  –  PRELIMINAR  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INTERVENÇÃO
MÍNIMA

O Apelante requer a aplicação do Princípio do Direito Penal Mínimo,
tendo em vista que a conduta já vem sendo enfrentada em sede de Ação de Improbidade
Administrativa.

Quanto  ao  ponto,  a  jurisprudência  tanto  desse  Tribunal  Regional
Federal da 5ª Região, quanto dos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de considerar
independentes as Instâncias criminal, cível e administrativa – salvo quando na primeira se
concluir pela negativa do Fato ou da Autoria. In verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITA.
CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO PELA CONDENAÇÃO NA PRESENTE
AÇÃO CÍVEL MESMO TENDO SIDO ELE ABSOLVIDO NA INSTÂNCIA
PENAL.  INEXISTÊNCIA.  OMISSÃO  DO  ACÓRDÃO.  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FALTA DE APRECIAÇÃO DA ALEGADA MÁ-
FÉ E PREJUÍZO MATERIAL AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA.  IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO.  PROVIMENTO
EM  PARTE  DOS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  APENAS  PARA
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
(…) 
4.  Alegação  de  contradição  do  Acórdão,  porque  o  Embargante  fora
condenado na presente ação de improbidade, mesmo sendo absolvido na
instância  penal,  nos  termos  do  inciso  IV,  do  art.  386,  do  CPP (estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal).
5. Ausência de contradição no acórdão. A absolvição na instância penal
não gera automaticamente a absolvição no Juízo cível,  em face da
independência  das  instâncias  penal,  cível  e  administrativa,
especialmente  no  tocante  à  restituição  do  prejuízo  ao  Erário.  "O
direito civil, por sua vez, parte de pressupostos diversos, pois nele a
culpa,  mesmo  levíssima,  induz  à  responsabilidade  e  ao  dever  de
indenizar. O juízo civil é, portanto, menos rigoroso do que o criminal
no que diz respeito aos requisitos da condenação, o que explica a
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possibilidade  de  haver  decisões  aparentemente  conflitantes  em
ambas as esferas É certo  que tanto o  juízo criminal  como o cível
buscam a verdade,  em especial  quando ambos analisam o mesmo
fato. Entretanto, o critério de apreciação da prova no primeiro é um e,
no segundo, é outro. Assim, pode o recorrente ter cometido um ato
ilícito  gerador  do  dever  de  indenizar,  embora  não  tenha  sido
penalmente  responsabilizado  pelo  fato."  (REsp  1117131/SC,  Rel.
Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
01/06/2010, DJe 22/06/2010).
(…) 
(Processo:  20068103001508801,  EDAC535103/01/CE,  Desembargador
Federal  Geraldo  Apoliano,  Terceira  Turma,  JULGAMENTO:  09/05/2013,
PUBLICAÇÃO: DJE 20/05/2013 - Página 174)

Ademais, registre-se que o ora Apelante foi condenado na Ação de
Improbidade Administrativa (Processo nº 0005575-13.2012.4.05.8400) ajuizada para apurar
na  esfera  cível-administrativa  os  mesmos  fatos  ora  imputados,  tendo  tal  condenação
transitado em julgado em 17/12/2014.

III – MÉRITO

Apesar  de  o  Recorrente  levantar  “Preliminar  de  Inépcia  da
Denúncia”, os argumentos expedidos sob esta rubrica cuidam na verdade de argumentos de
mérito, razão pela qual se passará a enfrentá-los com o mérito da causa.

O Apelante levanta basicamente três argumentos em sua defesa: (1)
não houve demonstração de prejuízo ao Erário; (2) inexistência de Dolo, mormente o Dolo
específico; e (3) que a Acusação não logrou êxito em demonstrar o desvio exposto na Inicial
acusatória.

Cada um desses argumentos foi corretamente rechaçado pelo ilustre
Procurador  Regional  da  República  Dr.  Alex  Amorim  de  Miranda,  que  subscreveu  as
Contrarrazões  de  Apelação de  fls.  269/275.  Transcrevo os  seus  principais  excertos,  pela
clareza dos argumentos:

12. Em outra preliminar, o apelante tratou da aplicabilidade, ao caso, do
princípio  da presunção de inocência.  Nesse ponto,  data  venia,  também
não assiste razão ao apelante.

13. O Princípio da Presunção de Inocência, previsto no art. 5º, LVII, da
CF,  significa  que  o  acusado  deve  ser  presumido  inocente,  cabendo  à
acusação provar a veracidade do fato e a culpabilidade do agente. Está
intimamente ligado ao princípio do “in dubio pro reo”, segundo o qual, se
as provas forem insuficientes, e em caso de restarem dúvidas ao juiz, deve
ele decidir em favor do acusado que será declarado inocente.

14. Não é o que se verifica no caso dos autos. Aqui, ao contrário,  não
restaram dúvidas acerca da conduta delituosa do apelante. Houve a
instauração de um procedimento administrativo, com ampla investigação, o
oferecimento de denúncia, a instrução criminal e, por fim, a condenação do
apelante, baseada nas provas colhidas.
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(…)

19. No  mérito,  melhor  sorte  não  assiste  à  defesa  quanto  às
teses de não configuração do ato ímprobo e de inexistência do dolo na
conduta do apelante.

20. A  autoria  e  a  materialidade  delitiva  encontram-se
amplamente demonstradas, como se lê no seguinte trecho da sentença (fs.
235/236):

“Com efeito, a materialidade e autoria do crime se encontram fartamente
demonstradas nos autos. 

Em  desfavor  do  réu,  tem-se  que  o  Plano  de  Trabalho  referente  ao
Convênio  n.  237/2002 (fls.  05/07  das  Peças  de  Informação  n.
1.28.000.001199/2012-07  -  apenso),  assim como o  próprio  termo do
ajuste  celebrado  entre  a Prefeitura  de  Bento  Fernandes/RN  e  o
Ministério da Integração Nacional (fls. 82/91 - da mesma P.I.) previam a
reconstrução  de  24 (vinte  e  quatro)  unidades  habitacionais,  cujos
beneficiados foram devidamente indicados e constavam da lista de fl.
24 (idem). O valor acordado e necessário para a execução da obra em
conformidade com os termos estabelecidos, qual seja, R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais), fora devidamente liberado (ordem bancária
2002OB900383, de 04/12/2002, vide documento de fl. 105 da P.I.).

Nesse ponto, quanto à plena execução do que fora pactuado, veja-se o
que  disse  o  então  prefeito,  ora  acusado,  Sr.  JOSÉ  ROBENILSON
FERREIRA (fl. 113) em 11 de julho de 2003:

"RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A Prefeitura Municipal de BENTO FERNANDES, Estado do Rio Grande
do Norte, recebeu através do Convênio n° 237/2002 MI, a importância
de  R$  140.000,00 (cento  e  quarenta  mil  reais),  provenientes  do
Ministério  da  Integração Nacional,  por  intermédio da  Secretaria  de
Defesa  Civil,  para  a  Reconstrução  de  24 (vinte  e  quatro)  Unidades
Habitacionais, neste município, tendo havido contrapartida do órgão
executor, no valor de R$ 6.760,00 (seis mil, setecentos e sessenta reais).
Os recursos foram aplicados, rendendo o equivalente a R$ 2.647,89 (dois
seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), sendo que,
foram devolvidos ao Tesouro Nacional, através de depósito realizado no
dia 11.07.03, o montante de R$ 1.647,89 (mil seiscentos e quarenta e sete
reais  e  oitenta  e  nove  centavos),  conforme comprovante  anexo  a  esta
prestação  de  contas  e  o  restante  R$  1.000,00  (hum  mil  reais),
devolveremos na maior  brevidade possível,  quando a Construtora  G.G.
Construções Ltda., estornar tal diferença. [...]

De conformidade com o cronograma pré-estabelecido e o Plano de
Trabalho apenso aos autos junto ao órgão concedente, os serviços
foram  executados  em  conformidade  com  as  projeções  físico-
financeiras,  as  quais  foram  cumpridas  na  plenitude  sem  maiores
problemas". [Grifos acrescidos].

Os pagamentos à empresa GG CONSTRUÇÕES LTDA também foram
devidamente  efetuados,  como  demonstram  os  documentos  de  fls.
131/132.

Por fim, o ex-gestor assinou, ainda, o Termo de Aceitação de Obra (fl.
152),  documento  por  meio  do  qual,  em  nome  da  Prefeitura  de  Bento
Fernandes, o acusado afirma que:
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"[...]  a Reconstrução de 24 (vinte e quatro) Unidades Habitacionais,
neste  município,  realizada  pela  construtora  citada,  de  que  trata  o
convênio acima citado, no valor de R$ 146.760,00 (cento e quarenta e
seis mil  e  setecentos e sessenta  reais)  foi  aceita  como concluída,
obedecendo aos padrões técnicos exigidos e se encontra em perfeito
funcionamento  atendendo  plenamente  aos  beneficiários".  [Grifo
acrescido].

Pois  bem.  Apesar  da  robusta  documentação  confeccionada  pelo
acusado  JOSÉ  ROBENILSON  FERREIRA  -  atestando  o  total
cumprimento do objeto do convênio celebrado - relatório de vistoria
in  loco  elaborado  por  equipe  técnica  da  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL (fls. 178/180) comprovou que as informações repassadas
pelo  Município  de  Bento  Fernandes/RN  não  condiziam  com  a
realidade.” 

21. Considerando  as  informações  técnicas  do  relatório  de
Vistoria da Caixa (fs. 178/180), o percentual físico executado das metas
alcançou apenas 68,50% (sessenta e oito vírgula cinquenta por cento) do
objeto do convênio, correspondente a R$ 100.529,59  (cem mil, quinhentos
e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos).

22. Desta forma, houve o pagamento total da obra, por meio
dos  cheques  nº  850001  (20/12/2002),  850002  (03/01/2003),  850004
(22/01/2003),  850005  (11/04/2003)  e  218759  (30/04/2003),  fs.  131/132
das  Peças  de  Informação  em  apenso,  sem  a  correspondente
contrapartida  por  parte  da  empresa responsável  pela  execução da
obra, pois se comprovou que apenas 68,50% do objeto do Convênio
n.  237/2002 foi  concluído,  fato  que caracteriza  o  desvio  de  verbas
públicas em favor de terceiro, consoante dispõe o tipo legal atribuído
ao acusado.

23. O Acórdão nº 3767/2015, do Tribunal de Contas da União
(fs. 208/215) ratifica essa conclusão:

“A responsabilidade do ex-Prefeito  está caracterizada na aplicação
dos  recursos  em  desconformidade  com  o  previsto  no  plano  de
trabalho do Convênio, em decorrência da não execução integral do
objeto  e  redundou no descumprimento  do ajuste  firmado entre  as
partes.  Todavia,  não  é  possível  afirmar  que  houve  boa-fé  do
responsável.  É  razoável  afirmar  que  era  exigível  conduta  diversa
daquela que o ex-prefeito adotou, uma vez que dispunha do convênio
e  do plano  de  trabalho firmado entre  as  partes,  instrumentos que
definem e detalham o objeto, conforme a Matriz de Responsabilização,
Anexo I, desta instrução (fl. 213)” (grifos no original)

Apenas para reforçar os argumentos já expedidos, chama-se a atenção
para o Relatório de Avaliação Final de fls. 177/181, do Anexo I – Volume I das Peças de
Informação nº  1.28.000.001199/2012-07 em anexo.  Resta  claro  nas  observações  sobre  o
percentual da obra executada que, a par de a vistoria ter sido realizada apenas nas dezessete
unidades cujos nomes dos moradores constam na relação de beneficiários aprovada,  elas
foram entregues  com  uma  série  de  defeitos  –  tais  como  a  não-construção  de  fossas  e
sumidouros –, e com rachaduras nas paredes. 

Apesar dessas falhas no objeto da avença firmada com a Empresa GG
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Construções  e  Serviços  Ltda.,  o  Apelante  atestou  expressamente  no  Relatório  de
Cumprimento do Objeto que “(...)  os serviços foram executados em conformidade com as
projeções  físico-financeiras,  as  quais  foram  cumpridas  na  plenitude  sem  maiores
problemas.” (fl.  113 do mesmo apenso),  tendo liberado o pagamento  integral  das  obras
contratadas com recursos oriundos do Convênio MI nº 237/2002. 

Dessa forma,  restou demonstrado não apenas  o efetivo desvio e o
destinatário dos recursos em favor da Empresa GG Construções e Serviços Ltda., como os
Dolos genérico e específico do Apelante em beneficiar a construtora contratada, ao atestar o
cumprimento total de obra inacabada e determinar o pagamento integral pelos serviços.

III – CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, opina este representante do Ministério Público
Federal pelo improvimento do recurso da Apelação.

É o parecer.

Recife, 31 de Agosto de 2016.

JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Procurador Regional da República

JJBD/ELBS
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