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SENTENÇA
 

 
 
 
 
1) RELATÓRIO
  

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia (fls. 23-30; ID nº 367382873) em desfavor de 1) 

EUVALDO DE ALMEIDA ROSA - ex-prefeito do município de Santo Antônio de Jesus/BA, nascido em 19/06/1961 e inscrito no

CPF sob o nº 224.075.105-34 -, 2) REGINALDO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO – presidente da comissão de licitação, nascido em

21/05/1972 e inscrito no CPF sob o nº 907.080.595-02; 3) SAMUEL SILVA SOUZA – membro da comissão de licitação, nascido

em 30/06/1987 e inscrito no CPF sob o nº 031.021.855-17; 4) LINSMARA BRITO DOS SANTOS CERQUEIRA – sócia-

administradora da empresa BLIXT CONSTRUTORA LTDA (CNPJ nº 07.624.427/0001-74), nascida em 08/03/1984 e inscrita no

CPF nº 025.424.825-00 -, pela prática do crime de desvio de verba (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967) e de frustração

do caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90, caput, da Lei nº 8.666/1993).

 
Informa o MPF que, em 22/12/2009, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA celebrou contrato de

repasse com a UNIÃO, por intermédio do Ministério das Cidades, para a construção de uma nova via estruturante, por meio do

qual recebeu R$ 1.097.333,33 (hum milhão, noventa e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Para a

realização da obra, o então prefeito EUVALDO realizou certame licitatório, por meio do qual, juntamente com REGINALDO e

SAMUEL, teria favorecido fraudulentamente a empresa representada pela acusada LINSMARA. Além disso, a quantia paga teria

sido superior àquela prevista na proposta de preço, não havendo a conclusão da obra.

 
Defesas prévias de 1) EUVALDO (fls. 446-458; ID nº 367382888), 2) REGINALDO (fls. 493-495; ID nº
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367382888), 3) SAMUEL (fls. 300-332; ID nº 367382877) e 4) LINSMARA (fls. 402-412; ID nº 367382888).

 
Este Juízo (fls. 513-516; ID nº 367382888): a) reconheceu a extinção da punibilidade, em virtude da prescrição

ordinária, em relação ao delito de frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90, caput, da Lei nº

8.666/1993); b) afastou as questões preliminares suscitadas, rejeitando as alegações de absolvição sumária; c) recebeu a

denúncia em relação ao crime de desvio de verba (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967).

 
Foram exibidos os antecedentes criminais dos acusados (fls. 535-557; ID nº 367382888).

 
Apresentaram respostas à acusação: 1) EUVALDO (fls. 16.899-16.913; ID nº 438502394), 2) REGINALDO (fls.

16.931-16.948; ID nº 544386901), 3) SAMUEL (fls. 16.959-16.999; ID nº 621315891) e 4) LINSMARA (fls. 17.001-17.007; ID nº

628902973).

 
Este Juízo (fls. 17.014-17.017; ID nº 786511977): a) afastou as questões preliminares suscitadas; b) designou

audiência de instrução e julgamento.

 
Foi realizada a audiência de instrução e julgamento (fls. 17.097-17.098 e 17.124-17.125; ID nº 865370068 e ID

nº 971004173).

 
A ré LINSMARA exibiu documentos (fls. 17.134-17.139; ID nº 996303169 até ID nº 996303173).

 
O MPF ofertou alegações finais (fls. 17.140-17.159; ID nº 997303673), oportunidade em que requereu a

condenação dos quatro acusados.

 
Em seguida, apresentaram alegações finais: 1) EUVALDO (fls. 17.184-17.208; ID nº 1015934268); 2)

REGINALDO (fls. 17.184-17.208; ID nº 1015934268) SAMUEL (fls. 17.161-17.182; ID nº 1015878287); 4) LINSMARA (fls. 17.210-

17.219; ID nº 1020517774).

 
É o relatório do essencial.

 
 
 
 
 
2) FUNDAMENTAÇÃO
 
 
 
2.1) Breves considerações
 
A instância penal foi instaurada visando a aferir a responsabilidade criminal pela suposta prática do crime de desvio de verbas (art.

1º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967).
  

Ausência da prestação de contas

 
Art. 1º do Decreto-Lei nº 201/1967 - 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; [...]

 
§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.
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§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de

cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo

ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou

particular.

 
 
 

2.2) Mérito
  

Na situação em epígrafe, verifico que foi celebrado um contrato de repasse entre a UNIÃO, que foi representada

pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), e o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA (fls. 32-42; ID nº 367382877).

Por meio deste instrumento, o referido município recebeu recursos federais, por intermédio da CEF, para que fossem aplicados

em uma obra, qual seja, a execução de nova via estruturante na Avenida 29 de Maio.

 
Por envolver verba federal com destinação específica, os pagamentos pelos serviços contratados apenas

seriam efetuados após a regular fiscalização e posterior constatação - por um preposto da CEF - da efetiva realização da obra,

conforme previsto na então vigente legislação acerca de licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993) e nas obrigações

contratuais pactuadas (cláusulas 3ª, 8ª e 10ª).

 
Nessa linha de intelecção, foi aberta uma licitação, na modalidade de concorrência (fls. 43-72; ID nº 367382877).

 
Em 14/06/2011, após ter sido vencedora do certame (fls. 338-379; ID nº 367382877), a empresa BLIXT

CONSTRUTORA LTDA celebrou contratos com o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA (fls. 97-112 e 16.408-16.421;

ID nº 367382877 e ID nº 390263424). Dentre outros mecanismos de controle, foi previsto que o pagamento das “faturas referentes

às etapas da obra” somente seria efetuado após a verificação de comissão instituída para este fim (cláusula 14ª).

 
Naquela ocasião, de acordo com o respectivo estatuto (fls. 128-132; ID nº 367382877), a BLIXT

CONSTRUTORA LTDA era composta: i) pela ré LINSMARA; ii) por FÁBIO, então companheiro e hoje marido de LINSMARA. Na

ocasião, ambos se qualificaram como empresários. Todavia, na época, LINSMARA possuía apenas ensino médio e hoje é

nutricionista (fls. 17.097-17.098 e 17.124-17.125; ID nº 865370068 e ID nº 971004173). Por sua vez, FÁBIO é técnico em

contabilidade (nível médio), trabalhava na BLIXT como gerente de obra (apenas da parte de execução) e hoje atua como

comerciário (fls. 17.097-17.098 e 17.124-17.125; ID nº 865370068 e ID nº 971004173). Portanto, nenhum dos 2 (dois) tinha

formação em engenharia ou arquitetura.

 
Ademais, em razão das etapas da obra realizadas pela BLIXT, foram emitidas notas fiscais (fls. 239-242 e 245-

248; ID nº 367382877).

 
E, em decorrência das atividades executadas, corroboradas por vários boletins de medição, sob a fiscalização

da CEF, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA efetuou pagamentos para a BLIXT (fls. 16.395-16.407 e 16.427-

16447; ID nº 390263423 até ID nº 390263424 e ID nº 390263424 até ID nº 390263427).

 
Para tanto, a 1ª etapa da obra, que foi realizada pela BLIXT, atendeu ao memorial descritivo, à planilha

orçamentária e ao cronograma físico-financeiro (fls. 16.593-16.624; ID nº 390305883), que foram elaborados pelo MUNICÍPIO DE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA.

 
Em seu depoimento judicial, CRISTÓVÃO – engenheiro e responsável técnico da obra (fls. 17.097-17.098 e

17.124-17.125; ID nº 865370068 e ID nº 971004173) – disse que: i) não houve qualquer conduta irregular da BLIXT; ii) os preços

eram inexequíveis; iii) havia muita dificuldade de executar com aquele preço; iv) quando solicitava a compra de material à

administração da obra, sempre havia muita dificuldade na aquisição; v) os derivados de petróleo aumentaram de preço, o que

incrementou muito o custo da obra; vi) na sequência, a obra foi paralisada por falta de verba. Naquela oportunidade, o engenheiro

esclareceu, ainda, que: a) na proposta de preços, constava que a composição da BDI seria de 25% sobre os preços unitários; b)
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na proposta orçamentária, constava que a composição da BDI seria de 30%; c) embora este fato específico seja apontado como

sobrepreço, não houve sobrepreço; d) o BDI é o valor estimado do lucro da construtora, ao prestar determinado serviço, ou seja,

trata-se da composição do preço final; e) pouco importa o BDI estimado, pois os custos eram bem altos, de sorte que o lucro era

mínimo; f) a obra se tornou inexequível, em razão do custo do material. Por fim, o responsável técnico afirmou que: i) a BLIXT

tinha capacidade técnica para realizar a obra, mas não tinha condições financeiras para tanto; ii) naquelas condições, nem

mesmo a OAS ou a Odebrecht conseguiria executar; iii) o preço apresentado na licitação já partiu de um orçamento apertado; iv)

com o passar do tempo, os custos foram elevados, de sorte que se tornou inexequível.

 
Por sua vez, FÁBIO – então companheiro e atual marido de LINSMARA, que trabalhava na BLIXT como gerente

de obra da parte de execução (fls. 17.097-17.098 e 17.124-17.125; ID nº 865370068 e ID nº 971004173) - disse que: a) foi

concluído menos da metade da obra, por ausência de verba; b) só havia pagamento após a fiscalização e a medição do

MUNICÍPIO e da CEF; c) havia muita dificuldade e muitos atrasos no recebimento do pagamento.

 
Já a testemunha LEANDRO – que atuava nas licitações do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA

(fls. 17.097-17.098 e 17.124-17.125; ID nº 865370068 e ID nº 971004173) – afirmou que: a) realmente, deveria ter havido uma

convergência de percentuais de BDI; b) houve algum erro, que provocou essa divergência no BDI; c) a planilha orçamentária da

empresa – que é mais sintética - tinha como base os valores da SINAPE; d) a outra planilha detalha a composição daqueles

valores de orçamento; e) não havia sobrepreço; f) os preços dos itens da proposta vencedora – apresentada pela BLIXT – eram

mais baixos que aqueles apontados pela CEF; g) cada etapa de obra concluída era submetida sempre a 2 (duas) fiscalizações e 2

(duas) medições, 1 (uma) do MUNICÍPIO e 1 (uma) da CEF; h) a BLIXT reclamava de atrasos de repasse de pagamento, mas tais

atrasos eram recorrentes, uma vez que se tratava de recurso originário da UNIÃO.

 
BRAULIO – que é arquiteto e atuou na execução do referido contrato (fls. 17.097-17.098 e 17.124-17.125; ID nº

865370068 e ID nº 971004173) –, a seu turno, esclareceu que: a) o orçamento foi elaborado com base no sistema SINAPE; b) o

orçamento e o projeto foram aprovados pela CEF. Naquela oportunidade, o profissional apontou que a sequência padrão é: 1) o

MUNICÍPIO avalia se o objeto contratado foi realizado e se está de acordo com o previsto; 2) MUNICÍPIO elabora um boletim de

medição; 3) o preposto da CEF vai até o local para verificar se a medição está de acordo com a realidade; 4) se houver

divergência, prevalece a planilha orçamentária. Inclusive, o arquiteto salientou que: i) acredita ter havido algum equívoco, que

provocou a divergência de BDI; ii) nas obras, são admitidos BDIs de 20 a 30%; iii) mesmo diante do erro, os BDIs apontados

estavam dentro da margem usualmente aceita, que possui amparo legal; iv) deveria ter havido uma diligência para substituição do

documento, eliminando tal divergência; v) o preço contratado estava abaixo do orçamento e foi homologado pelo sistema utilizado

pela CEF, que é o SINAPE; vi) a documentação apresentada pelo licitante era reanalisada pela CEF, uma vez que havia recursos

públicos federais envolvidos.

 
Finalmente, o réu EUVALDO – que é médico cardiologista e ex-prefeito do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO

DE JESUS/BA (fls. 17.097-17.098 e 17.124-17.125; ID nº 865370068 e ID nº 971004173) – disse em seu interrogatório que: a)

não se lembra de qualquer conduta irregular da empresa; b) havia muito mais cuidado com as obras decorrentes de convênio; c)

o pagamento somente era liberado após a certificação da conclusão da respectiva etapa da obra; d) todos os documentos –

desde o projeto inicial até a execução – passaram pela CEF, o que dava maior tranquilidade à administração pública.

 
Por sua vez, o acusado REGINALDO – que é pedagogo e atuou como presidente da mencionada licitação (fls.

17.097-17.098 e 17.124-17.125; ID nº 865370068 e ID nº 971004173) – afirmou que: a) todos os documentos do certame

passaram por ele; b) a proposta foi avaliada pela comissão de licitação; c) a parte do BDI não foi avaliada pela comissão de

licitação, pois havia técnicos do MUNICÍPIO incumbidos de fazer tal exame; d) não chegou a notar a referida divergência; e) não

possui conhecimento técnico a respeito da composição de planilhas de obra; f) a CEF autorizava a licitação e, posteriormente, a

contratação, porque envolvia recursos públicos; g) os prepostos da CEF analisaram tudo e não apontaram qualquer problema; f)

embora tivesse havido divergência de BDI entre a planilha de cálculos e planilha orçamentária, os percentuais de 25% e de 30%

de BDI eram aceitos, conforme as regras editalícias; g) supõe que essa divergência – nas planilhas da BLIXT – foi provocada pelo

grande volume de licitações, de sorte que a empresa pode ter usado – por engano - um documento relativo a outro certame.
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O denunciado SAMUEL – que integrou a comissão de licitação, possuía apenas ensino médio (na época dos

fatos) e hoje é administrador de empresas (fls. 17.097-17.098 e 17.124-17.125; ID nº 865370068 e ID nº 971004173) – disse que:

a) apenas analisava o preço, para verificar se estava abaixo do preço estimado; b) os preços ofertados pela BLIXT eram menores

que os previstos no SINAPE; c) a CEF é quem analisava detidamente tais documentos.

 
Por último, a investigada LINSMARA – que era sócia-administradora da BLIXT, possuía apenas ensino médio

(na época dos fatos) e hoje é nutricionista (fls. 17.097-17.098 e 17.124-17.125; ID nº 865370068 e ID nº 971004173) – esclareceu

que: a) teve que se afastar das atividades profissionais, na ocasião dos fatos, por problema de depressão, que foi provocado pelo

falecimento de sua genitora (fls. 17.134-17.139; ID nº 996303169 até ID nº 996303173); b) a divergência de BDI foi causada por

um erro do engenheiro contratado pela BLIXT, que elaborava as planilhas; c) a obra não pôde ser concluída por vários atrasos

nos pagamentos, ou seja, por sucessivos atrasos no repasse das verbas; d) a BLIXT foi fechada por dificuldades financeiras; e)

sofreu prejuízos financeiros com o encerramento da empresa; f) no momento, está trabalhando em casa, fornecendo refeições.

 
Ora, diante dos elementos apontados, não há sequer uma única prova que demonstre a apropriação ou o desvio

de recursos federais, que foram destinados ao MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA.

 
Ao contrário do que sustenta o MPF, nas suas alegações finais (fls. 17.140-17.159; ID nº 997303673), não há

qualquer irregularidade - seja na celebração dos contratos da empresa BLIXT CONSTRUTORA LTDA com o MUNICÍPIO DE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA (fls. 97-112 e 16.408-16.421; ID nº 367382877 e ID nº 390263424), seja durante a execução

contratual.

 
Por meio de prova documental, restou comprovado que parte da obra foi concluída pela BLIXT, em observância

ao memorial descritivo, à planilha orçamentária e ao cronograma físico-financeiro (fls. 16.593-16.624; ID nº 390305883).

 
Outrossim, também por prova documental, foi demonstrado que somente após a confecção de vários boletins de

medição da obra realizada, sob a fiscalização da CEF, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA liberou pagamentos

para a BLIXT (fls. 16.395-16.407 e 16.427-16447; ID nº 390263423 até ID nº 390263424 e ID nº 390263424 até ID nº 390263427).

Para tanto, foram emitidas notas fiscais (fls. 239-242 e 245-248; ID nº 367382877).

 
Ademais, de forma uníssona, as testemunhas – CRISTÓVÃO, FÁBIO, LEANDRO e BRAULIO (fls. 17.097-

17.098 e 17.124-17.125; ID nº 865370068 e ID nº 971004173) - afirmaram que: a) os documentos da licitação, da contratação e

da execução contratual eram duplamente examinados - pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA e pela CEF; b)

ninguém detectou a divergência de BDIs; c) este erro não indica sobrepreço, pois – na verdade – os valores eram inexequíveis; d)

o contrato foi rescindido, em razão dos atrasos nos repasses dos recursos federais e na inexequibilidade contratual (diante dos

preços muito baixos).

 
Além do mais, unanimemente, os réus – EUVALDO, REGINALDO, SAMUEL e LINSMARA (fls. 17.097-17.098 e

17.124-17.125; ID nº 865370068 e ID nº 971004173) – relataram que: a) a documentação da licitação foi examinada pelos

engenheiros da CEF, mas não foi detectada a divergência de BDIs; b) a execução contratual foi regular; c) a rescisão contratual

foi provocada pelos preços inexequíveis praticados pela BLIXT, bem como pelos vários atrasos nos repasses das verbas federais

e nos preços.

 
Evidentemente, a divergência de percentuais de BDIs – por si só - não tem o condão de macular a contratação

de uma obra e/ou a sua execução, sobretudo quando a construção é submetida a sucessivas fiscalizações de entes distintos.

 
Tampouco a diferença de percentuais de BDISs – por si só – demonstra a existência de apropriação ou de

desvio de verbas federais.

 
Portanto, diante desse conjunto probatório, não identifico a materialidade.
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Inclusive, também não constato a presença de dolo - correspondente ao binômio conhecimento e vontade. Isso

porque os réus EUVALDO (médico cardiologista), REGINALDO (pedadogo), SAMUEL (à época dos fatos, apenas com ensino

médio) e LINSMARA (à época dos fatos, apenas com ensino médio) não teriam condições técnicas de calcular e identificar

divergências de percentuais em planilhas de obra, que são elaboradas por engenheiros ou arquitetos.

 
Sendo assim, ausentes os elemento objetivo (materialidade) e subjetivo (dolo) do tipo, o fato não constitui

infração penal, ou seja, é atípico.

 
Desse modo, a absolvição se impõe (art. 386, III, do CPP).

 
 
 
 
 
3) DISPOSITIVO
  

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para absolver EUVALDO DE

ALMEIDA ROSA, REGINALDO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, SAMUEL SILVA SOUZA e LINSMARA BRITO DOS SANTOS

CERQUEIRA da imputação de do crime de desvio de verba (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967), uma vez que o fato não

constitui infração penal (art. 386, III, do CPP).

 
Saliento que este Juízo já havia reconhecido a extinção da punibilidade, em virtude da prescrição ordinária

(fls. 513-516; ID nº 367382888), em relação ao delito de frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90,

caput, da Lei nº 8.666/1993).

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

 
Salvador, data da assinatura digital.

 
 
 

ANTÔNIO OSWALDO SCARPA
 

Juiz Federal da 17ª Vara
 

Especializada Criminal
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