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DECISÃO

Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de NERIVAL INÁCIO DE 
QUEIROZ apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região (Apelação Criminal n. 0800505-18.2017.4.05.8202).

Foi o paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de fraude ao 
procedimento licitatório e peculato-desvio.

Nos termos da peça acusatória, o paciente e os corréus formaram 
organização destinada a fraudar licitações e mascarar desvios de recursos públicos.

Nesse tear, descreveu o titular da ação penal pública que a empresa São 
Bento Construções e Serviços Ltda. pertencia ao corréu 
Damião Cavalcanti dos Santos e fora usada para fraudar licitações públicas, tendo sido 
criada com o objetivo de dar aparência de legalidade aos desvios de recursos públicos.

Nessa linha, segundo consta na denúncia, o Município de Santana de 
Mangueira teria autorizado a instauração da Tomada de Preços n. 015/2012, com o 
objetivo de selecionar uma empresa para a execução do objeto do Convênio TC/PAC 
n. 0332/2012, no valor de R$ 989.348,78 (novecentos e oitenta e nove mil trezentos e 
quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), firmado com a Fundação Nacional de 
Saúde – FUNASA, para a construção de 140 cisternas semienterradas para 

armazenamento de água da chuva.
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Da análise do procedimento licitatório referente à mencionada Tomada de 
Preços, foi identificada a fraude licitatória empreendida para beneficiar indevidamente a 
São Bento Construções e Serviços Ltda. 

Concluiu o Ministério Público que a Tomada de Preços n. 015/2012 não teria 
passado de um simulacro arquitetado pela, à época, prefeita de Santana de Mangueira 
– PB em conjunto com os membros da Comissão Permanente de Licitação e o 
administrador da empresa São Bento Construções e Serviços LTDA., para que fossem 
frustradas a licitude e a real competitividade do referido certame.

Além disso, assinalou que a corré Tânia Mangueira Nitão Inácio, em conluio 
com o empresário Damião Cavalcanti Santos, teria desviado, em proveito de NERIVAL 
INÁCIO DE QUEIROZ, Emiliam Inácio Pereira, Valdemiro Tavares Lucena, Vander 
Carlos Rodrigues Valoes, Josimar Pereira Dias e Joaquim Bezerra de Lucena a quantia 
de R$ 488.276,43 (quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e setenta e seis reais e 
quarenta e três centavos), provenientes dos cheques utilizados para movimentar a 
conta do Convênio TC/PAC n. 0332/2012, repassados pela FUNASA ao Município.

Ressaltou, outrossim, o denunciante que Tânia Mangueira Nitão Inácio, 
NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ e Emiliam Inácio Pereira teriam se utilizado da 
estrutura formal (bancária) da empresa São Bento Construções e Serviços Ltda. para 
mascarar a origem ilícita de 72% dos recursos públicos do Convênio TC/PAC n. 
0332/2012, obtidos pela organização criminosa por meio da fraude licitatória e dos 
desvios de recursos públicos alegados. Nessa linha, para dissimular a origem do 
dinheiro público obtido ilicitamente, o Município de Santana de Mangueira realizaria os 
pagamentos, primeiramente, à "empresa fantasma" para, só depois, chegar até os 
particulares com alguma relação com a prefeita municipal.

Superadas as demais fases processuais, o paciente foi condenado à pena 
de 5 anos e 5 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, 
bem como ao pagamento de multa equivalente a 2% do valor transferido em 
decorrência do contrato.

Contra o édito condenatório insurgiram-se a defesa e o Ministério Público.

O colegiado regional deu parcial provimento aos recursos para aplicar o 
princípio da consunção e afastar a condenação do réu pelo crime previsto no art. 90 da 
Lei n. 8.666/1993, bem como a fim de aumentar a pena-base do delito de desvio de 
verbas públicas, redimensionando a sanção do acusado a 3 anos e 6 meses de 
reclusão, a ser cumprida no regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 
duas restritivas de direitos (e-STJ fls. 29/68).
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No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa, como primeira tese, a 
atipicidade da conduta. Sublinha que o comportamento descrito na peça acusatória não 
se enquadra formalmente no delito de peculato-desvio.

Destaca que, "conforme as próprias premissas do acórdão, não se verifica 

destinação diversa aos valores, sendo que foram devidamente repassados à empresa 

contratada e a obra foi efetivamente concluída. Não há neste caso acusação de 

sobrepreço ou superfaturamento da obra pública e os valores previamente definidos no 

Termo de Compromisso TC/PAC n. 0332 pela Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA, órgão federal sem qualquer ingerência da administração municipal, foram 

integralmente destinados à empresa em decorrência do pagamento relativo aos 

serviços incontroversamente prestados a contento. Nesse sentido, não há como 

prosperar a condenação, considerando provada a existência de desvio, se não foi 

comprovado e sequer alegado superfaturamento na obra. Afinal, se a obra foi 

integralmente concluída nos moldes definidos e o valor foi integralmente pago à 

empresa no montante definido, revela-se impossível ou, ao menos, incerto o desvio" (e-
STJ fl. 9). Acrescenta que "o funcionário público – a Prefeita – não deu ao objeto 

material aplicação diversa da que lhe foi determinada. Por força de convênio celebrado 

com órgão do governo federal, os recursos realmente deveriam ser destinados à 

empresa construtora das cisternas, como efetivamente o foram" (e-STJ fl. 11).

Reverbera, outrossim, que a jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido 
de que o delito de peculato-desvio exige a comprovação de que o agente possuía a 
vontade deliberada e consciente de dar ao objeto material aplicação diversa da que lhe 
foi determinada. Pondera que no caso "o ato coator deixa de demonstrar a existência 

do dolo. Isso, porque, como visto, o elemento subjetivo é fundamentado a partir da 

conduta de fraude à licitação, em relação à qual não há uma única menção ao 

paciente, especialmente porque ele não era agente público a interferir nos assuntos 

relativos à prefeitura, de modo que não teve qualquer ingerência quanto ao 

procedimento licitatório. Ou seja, nada é indicado acerca de sua participação ou sua 

colaboração para o hipotético anterior ajuste do esquema criminoso, momento em que 

teria sido estabelecida a vontade consciente de se empreender o futuro desvio" (e-STJ 
fl. 16). Afirma que, "diante do mero recebimento de valores, na qualidade de terceiro, 

porém sem qualquer efetiva demonstração de sua vontade a anuir ou de viabilizar 

suposto desvio, não se mostra suficiente e adequada a subsunção aos elementos 

normativos configuradores do tipo imputado" (e-STJ fl. 18).

Subsidiariamente, sustenta a ilegalidade, ante a ausência de fundamentos 
suficientes, do acórdão que fixou a pena-base acima do mínimo legal. Assere que a 

Edição nº 0 - Brasília,    
Documento eletrônico VDA30712599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  ANTONIO SALDANHA PALHEIRO   Assinado em: 10/11/2021 14:54:05
Publicação no DJe/STJ nº 3268 de 11/11/2021. Código de Controle do Documento: 18da1955-1ce1-4ba4-9faa-0b37ef7a291d



sanção básica foi exasperada com base em elementos inerentes ao tipo penal. 
Ressalta que o montante supostamente desviado pelo paciente não é elevado a ponto 
de desbordar a reprovabilidade inerente ao tipo e merecer maior repressão.

Diante dessas considerações, pede, em tema liminar, sejam suspensos os 
efeitos da condenação até o julgamento definitivo do presente inconformismo.

No mérito, busca (e-STJ fl. 27):
a) seja reconhecida a atipicidade da conduta do paciente i) pela ausência de 
comprovado desvio, ou ii) pela ausência do elemento subjetivo de dolo, 
reformando-se a condenação.

b) seja reformada a dosimetria da pena para afastar as circunstâncias 
judiciais valoradas negativamente com base em elementos inerentes ao tipo 
penal.

 

É o relatório.

Decido.

A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas 

corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa 
minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.

Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora 
impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.

Na espécie, destacou o Tribunal Regional Federal que "a análise dos dados 

bancários e movimentação financeira obtidos junto ao Banco do Brasil e através de 

decisão proferida nos autos do Processo n. 0001258-10.2016.4.05.0000 

(PEQUEB118/PB), ausente de dúvida, comprovam o desvio de verbas públicas 

repassadas pela FUNASA ao Município de Santana de Mangueira/PB" (e-STJ fl. 45). 
Ressaltou que o "montante total depositado nessas contas bancárias soma R$ 

188.776,43 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e 

três centavos), dinheiro público que restou transferido da conta vinculada ao Convênio 

TC/PAC n. 332/2012, em benefício de pessoas e empresas sem comprovada relação 

com a execução da obra pública, restando configurado, portanto, o crime de desvio de 

rendas públicas, tipificado no art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967" (e-STJ fl. 54).

Sendo assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, 
mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção 
constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal.

Ante o exposto, indefiro a liminar.

Solicitem-se informações ao Tribunal a quo e ao Juízo de primeiro grau, 
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ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no 
quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.

Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais 
constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela 
Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.

Publique-se. Intimem-se.

        Brasília, 10 de novembro de 2021.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 
Relator
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