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AO PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

Processo n° : 000761-93.2016.4.05.0000      INQ 3244 CE
Autor : Ministério Público Federal
Indic./Invest. : Sem indiciado
Investigado : Danieli de Abreu Machado
Investigado : Arclébio Pereira Machado
Relator : Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

PETIÇÃO N.º  19881/2016

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  Regional  da

República infra-assinado, vem perante V. Ex.ª, nos autos do inquérito em epígrafe, expor e

requerer o seguinte:

I.  Danieli  de  Abreu Machado,  atual  prefeita  do  Município  de  Santana  do

Cariri/CE, e Arclébio Pereira Machado, foram denunciados como incursos nas sanções do art.

1°, inciso II, do Decreto-Lei n.° 201/67, nos termos da peça exordial de fls. 02/06, pela

aplicação  indevida  de  recursos  oriundos  do  Ministério  da  Saúde,  no  período  de  abril  a

setembro de 2013.

II.  Na resposta preliminar  (fls.  17/29),  Arclébio  Pereira  Machado argui  a

inépcia da inicial, pela descrição genérica dos fatos; ausência de fato típico, “haja vista que o

contrato  foi  regular  e  atendeu o  interesse  público,  devendo  eventual  distorção  sobre  a

eventualidade da qualidade da prestação do serviço ser resolvido no campo cível, mercê de

conduta típica, antijurídica e culpável.” (fl. 23); que se trata de crime próprio, inadmitindo

coautoria.  No  mérito,  alega  terem  sido  os  serviços  prestados  com  regularidade  e  que

eventual defeito, relativamente as inconsistências nos horários das funções exercidas junto
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ao PSF e ao Hospital Municipal, deram-se “para dar escopo à contratação realizada.” (fl. 26).

Explica que, “sendo médico cirurgião, sempre pronto para atendimento emergencial junto ao

hospital Municipal, quando requisitado seus serviços, em função da urgência e emergência

características das atividades de cirurgião, se deslocava para referidos atendimentos, ainda

que às custas da completude do atendimento junto ao PSF.” (fl. 26).

Requer seja declarada a inépcia da exordial, como também a atipicidade da

conduta.  Pugna  pela  improcedência  da  ação,  por  falta  de  dolo,  considerando  “os

documentos que comprovam a atividade médica do Acusado junto ao PSF e ao Hospital

Municipal em regime de plantão, verificado ainda a precária condição de trabalho haja vista

o desmonte promovido na Prefeitura Municipal, em especial nos serviços de saúde, conforme

atesta  o  próprio  TCM/CE”  (fl.  29  –  junta  mídia  à  fl.33).  Pede  a  absolvição  sumária  e,

alternativamente, a rejeição da peça delatória. 

III. Na resposta preliminar (fls. 41/51), Danieli Abreu Machado, aduz ser a

denúncia inepta, pela falta de descrição clara e precisa da sua conduta. Assevera inexistir

provas  indiciárias  suficientes  da  indevida  utilização  de  verba  pública  federal,  mormente

porque, a despeito do “Distrato Contratual nº 0209001/2013, em face das pontuais faltas do

médico Arclébio Pereira nos hospitais,  os serviços médicos em regime de plantão foram

prestados,  conforme  se  observa  pelos  simples  levantamentos  dos  prontuários  médicos

produzidos no Hospital Senhora de Santana e no Posto de Saúde de Dom Leme” (fl. 47).

Desse modo, a conduta narrada na exordial é atípica, pois não agiu como ordenadora das

despesas, a verba fora empregada no pagamento dos serviços prestados ao Programa de

Saúde da Família  –  PSF,  tampouco houve dolo,  conquanto  não autorizou indevidamente

verbas públicas em proveito próprio ou alheio. Requer a rejeição da exordial por inépcia e

falta de justa causa para o exercício da ação penal.

IV. As alegações dos investigados não prosperam.

V.  A eventual  inépcia da peça denunciatória só pode ser acolhida quando

demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em manifesto

prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43, do Código

de Processo Penal, o que não se vislumbra in casu.
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A denúncia narra fato típico e antijurídico, com todas as suas circunstâncias,

qualificação  dos  acusados  e  a  classificação  do  crime,  permitindo  aos  investigados  o

conhecimento da acusação formulada, sem qualquer imprecisão na conduta atribuída aos

denunciados, devidamente amparada nos elementos de prova, preenchendo, por sua vez, os

requisitos previstos no artigo 41, do CPP. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  decidiu  que  “3.  "Nos  crimes  de  autoria

coletiva, é prescindível a descrição  minuciosa e individualizada da ação de cada acusado,

bastando  a  narrativa  das  condutas  delituosas  e  da  suposta  autoria,  com  elementos

suficientes  para  garantir  o  direito  à  ampla  defesa e  ao contraditório".  (AgRg no  AREsp

257.232/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/09/2014); “1. A denúncia, peça

vestibular da ação penal, reclama, para o seu recebimento os pressupostos que fazem-na

escapar dos óbices do artigo 41 do CPP. 2. É cediço na Corte Especial que a denúncia não

precisa  pormenorizar  a  conduta  dos  acusados,  desde  que  a  imputação  seja  clara  e

específica,  permitindo  a  adequação típica  e  a  ampla  defesa,  com o  preenchimento  dos

requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal. Precedentes: APn nº 411/SP, Rel. Min.

FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 24.04.2006; HC nº 49.731/SP, Rel. Min. HAMILTON

CARVALHIDO,  DJ  de  20.08.2007;  HC  nº  63.176/BA,  Rel.  Min.  FELIX  FISCHER,  DJ  de

26.02.2007.” (Apn nº 514/PR, processo nº 2006/0188653-8, Corte Especial, Relator Ministro

LUIZ  FUX,  julgamento  16/06/2010,  DJe  02/09/2010);  “III.  Peça  acusatória  atende  aos

requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, na medida em que houve a exposição do

fato  considerado  criminoso,  com  suas  circunstâncias,  assim  como  se  deu  a  devida

qualificação do acusado e a classificação do crime. IV. Eventual inépcia da denúncia só pode

ser  acolhida  quando  demonstrada  inequívoca  deficiência  a  impedir  a  compreensão  da

acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das

falhas apontadas no art. 43 do CPP (...)”. (HC nº 66600/MG, processo nº 2006/0203933-9,

Quinta Turma, Relator Ministro GILSON DIPP, julgamento 10/05/2007, DJ 25/06/2007, pág.

264); 

Na espécie, a inicial acusatória, em conformidade com o artigo 41 do Código

de Processo Penal, descreve que Danieli de Abreu Machado, atual prefeita do Município de

Santana  do  Cariri/CE,  aplicou  indevidamente  recursos  oriundos  do  Ministério  da  Saúde,
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mediante o pagamento de valores a  Arclébio Pereira Machado, médico e pai da primeira

denunciada, no período de abril a setembro de 2013, por serviços não prestados à edilidade,

apontando,  ainda,  a  existência  de  indícios  suficientes  de  autoria  em  relação  aos

investigados,  além de subsídios  aptos  a  configurar  a  materialidade  delitiva,  de  forma a

permitir-lhes o exercício do direito de defesa.

Demonstrou-se  que  Danieli  Machado,  na  qualidade  de  chefe  do  poder

executivo municipal, autorizou o pagamento de valores ao médico Arclébio Machado, seu

genitor, por serviços não executados, quando tinha total conhecimento de que as cargas

horárias das funções de médico no Posto de Saúde e plantonista no Hospital de Santana do

Cariri eram incompatíveis, como se observa das  folhas de pagamento do médico Arclébio

Pereira Machado, no período de janeiro a setembro de 2013 (fls. 148/161 do apenso I); das

folhas e registro de comparecimento de Arclébio Pereira Machado em unidades do PSF (fls.

70-A/70-I do Apenso I) no citado período; do Distrato do Contrato n° 012/2013 (fls. 58/59

do Apenso I), datado de setembro de 2013, além do depoimento do próprio médico (fls.

63/64 do apenso I), que disse ter somente trabalhado no PSF até março de 2013 e, “em

virtude dos atendimentos no Hospital, (…) não realizava atendimento no Posto de Saúde

todos os dias da semana”, trabalhando por três dias na semana no posto de saúde.

Demais disso, as declarações dos acusados (fls. 67/68 e 72/73), aliadas às

demais provas constantes dos autos,  evidenciam que a Prefeita tinha conhecimento das

atividades do médico no PSF e no Hospital,  e,  portanto, da respectiva incompatibilidade

entre  as  cargas  horárias.  Da  mesma forma,  o  médico,  favorecendo-se  da  qualidade  de

prefeita da filha, desempenhou atividades sabidamente incompatíveis, bem como recebeu

pagamento por serviços não prestados. Frise-se, ainda, que o médico foi contratado em

janeiro de 2013, pela então Secretária Maria Dalva de Abreu Machado, mãe da prefeita, o

que demonstra que a Prefeita tinha o domínio do fato. 

Descabido o argumento de que os crimes de responsabilidade previstos no

artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67 somente são imputados a Prefeito, haja vista que esses

delitos também admitem coautoria e participação de terceiros estranhos à função pública.

(STJ, HC 43.076/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2006,

DJe 29/06/2009).
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Irrelevantes também as teses de falta de prova, dolo, de dano, pois, como se

sabe, na fase do recebimento da denúncia, há um mero juízo de prelibação, sendo suficiente

a simples possibilidade de procedência da ação, prevalecendo o princípio do in dubio pro

societate.

A instrução criminal se prestará para esclarecer e pormenorizar de que forma

os  denunciados  participaram  do  delito  que  lhes  são  imputados,  permitindo-lhes  ampla

dilação dos fatos e provas, quando a defesa poderá levantar todos os aspectos que julgar

relevantes para provar a inexistência de configuração da autoria e da materialidade delitivas.

Frise-se,  ainda,  que  o  acusado  se  defende  dos  fatos  descritos  na  peça

delatória e não da tipificação do delito.

Segundo  a  jurisprudência  dominante  do  Superior  Tribunal  de  Justiça

“Eventual  inépcia  da  denúncia  só  pode  ser  acolhida  quando  demonstrada  inequívoca

deficiência  a  impedir  a  compreensão  da  acusação,  em  flagrante  prejuízo  à  defesa  do

acusado,  o  que  não  se  vislumbra  in  casu.  Rejeitando-se  as  alegações  concernentes  à

regularidade formal da peça pórtica, passa-se ao exame sobre se seria o caso de eventual

conclusão sobre a improcedência da acusação, na forma do julgamento antecipado da lide.

A  improcedência  só  pode  ser  reconhecida  quando  evidenciada,  estreme  de  dúvidas,  a

inviabilidade da instauração do processo, quando for possível afirmar-se, sem necessidade

de formação de culpa, que a acusação não procede. Na decisão final, a dúvida beneficia o

réu e, nesta fase de recebimento da exordial, a dúvida beneficia a acusação. Sobressaem

suficientes indícios de autoria com relação à conduta imputada ao acusado, sendo que as

alegações  de  sua  defesa  preliminar  ficam restritas  a  meras  suposições,  em função  da

inexistência de elementos aptos a alicerçarem, inequivocamente, os seus argumentos.” (Apn

nº 345/AP,  processo  nº  2004/0084481-9,  Corte  Especial,  Relator  Ministro  GILSON DIPP,

julgamento  20/04/2005, DJ 26/09/2005, pág.  159);   “A discussão do dolo específico é

matéria que reclama a sobrevinda da instrução, notadamente se a defesa não apresentou

dados seguros de exclusão do elemento anímico do tipo. Recurso provido para receber a

denúncia.  Recurso  provido  para  receber  a  denúncia.” (REsp  707314/MA,  processo  nº

2004/0169311-3,  Sexta  Turma,   Relatora  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,

julgamento 11/12/2009, DJe 01/02/2010); “A rejeição prematura da denúncia pela possível

atipicidade de conduta do agente, só é possível, nos casos em que, efetivamente, reste de
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plano comprovada. No caso, a exordial acusatória descreve condutas delituosas que exigem

profunda  produção  de  provas.  Recurso  conhecido  e  provido  para  que  seja  recebida  a

denúncia.” (REsp 140333/PR, processo nº 1997/0049094-7, Quinta Turma, Relator Ministro

JORGE SCARTEZZINI, julgamento 08/02/2000, DJ 24/04/2000, pág. 66).

VI.  Desta sorte, as alegações dos investigados não descaracterizam o ilícito

descrito na exordial, fazendo-se necessária a instrução criminal em virtude da existência de

indícios de autoria e materialidade do crime imputado, justificando, assim, o recebimento da

denúncia.

VII. Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer o recebimento da

denúncia pelo Plenário desse Tribunal, a citação do acusado para audiência de interrogatório

e acompanhamento dos demais atos e termos do processo, nos termos do art. 7º e ss., da

Lei n.º 8.038/90.

Recife, 17 de novembro de 2016.

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA
Procurador Regional da República
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