
EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO
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Nº________/2016/MPF/PRM/JQ/BA/GAB-FPCM

Autos nº 1713-45.2014.4.01.3308

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República
signatário,  vem, nos termos do art.  600 do Código de Processo Penal,  apresentar recurso de
APELAÇÃO com as respectivas  RAZÕES em face da sentença proferida às fls. 722-726, na
qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida em desfavor de EDSON

NEVES DA SILVA,  requerendo que sejam recebidas  e  encaminhadas  à  apreciação do egrégio
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Jequié/BA, 20 de outubro de 2016.

FLÁVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR

Autos nº 1713-45.2014.4.01.3308
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO: EDSON NEVES DA SILVA

RAZÕES DA APELAÇÃO

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
Colenda Turma,

Senhores Desembargadores,
Ilustre Procurador Regional da República,

1 – DO RESUMO DOS FATOS

Trata-se de ação penal movida em desfavor de EDSON NEVES DA SILVA, que, por
vontade livre e consciente, quando prefeito do Município de Ubatã/BA, foi responsável pelo
desvio de verbas públicas recebidas do Fundo Nacional  de Desenvolvimento da Educação –
FNDE, através do Convênio n. 3502/96, que tinha como objeto a promoção de melhorias na
qualidade do ensino do município, com previsão de conclusão da construção de estabelecimento
escolar, que seria denominada de Escola Bom Jesus, com a aquisição de materiais necessários ao
seu funcionamento.

Após  toda  a  instrução  processual,  foi  proferida  sentença  condenatória  em
25.08.2016, com o seguinte dispositivo:  “Por tudo quanto exposto, JULGO PROCEDENTE a
pretensão punitiva contida na denúncia e condeno o réu EDSON NEVES DA SILVA (CPF n.
025.466.205-68)  pela  prática  do  crime previsto  no inciso  I  do  artigo  1º  do Decreto  Lei  nº
201/67. (…) Com a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base acima do
mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão quanto ao delito do art. 1º do
inciso I do DL 201/64 e multa. (…) Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da
pena privativa de liberdade (art. 33, §2º, alínea “b”, c/c art. 69 ambos do Código Penal)”.

É o brevíssimo relatório.

2 – DO MÉRITO RECURSAL

A instrução levada a  efeito  na  presente  ação penal,  demonstrou  que,  acusado,
EDSON NEVES DA SILVA,  devidamente  qualificado  nos  presentes  autos,  foi  denunciado  e
condenado como incurso nas sanções previstas no inciso I do art. 1º, do Decreto-Lei nº 201/67,
em virtude do desvio de recursos oriundos do Convênio nº 3502/96, celebrado com o FNDE, em
benefício de particulares.
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Após  instrução  processual  penal,  verificou-se  comprovada  a  autoria  e  a
materialidade dos delitos em face do réu, impondo-se o acolhimento da pretensão penal.

A materialidade do delito, como bem expôs o juízo em sua fundamentação, ficou
demonstrada pelo Relatório de Inspeção in loco de fls. 115/123, no qual o FNDE constata que
não  houve  o  cumprimento  do  objeto  do  Convênio  nº  3502/96,  bem como  nas  declarações
prestadas pelo réu em seu interrogatório evidenciam que ele, apesar de ter pleno conhecimento
da  destinação  que  deveria  ser  dada  aos  recursos  do  Convênio  nº  3502/96,  optou  por  não
empregá-los na sua finalidade,  desviando-os em benefício da Domo Engenharia Ltda.,  como
provam os documentos de fls. 56/57, 62/66 do apenso I e fls. 110/114 dos autos principais.

A sentença há de ser reformada, pois: a) houve omissões na dosimetria da pena,
ocasião  em  que:  a.1)  deixou-se  de  valorar  desfavoravelmente  a  circunstância  judicial  da
culpabilidade;   b)  fixou como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o
regime  semiaberto,  apesar  de  a  pena  em  concreto  ser  superior  a  quatro  anos  e  de  as
circunstâncias judiciais serem desfavoráveis.

É o que se passa a detalhar.

2.1  –  DA  NECESSÁRIA  REFORMA  NA  DOSIMETRIA  DA  PENA  PARA  O
RECONHECIMENTO  DO  DESVALOR  DA  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  DA
CULPABILIDADE DO AGENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

O  combatido  decisum deixou,  de  forma  equivocada,  de  considerar  a
culpabilidade  como circunstância  desfavorável.  A cubabilidade,  ou  “grau  de culpabilidade”,
deve ser valorada negativamente sempre que a conduta do réu se subsume em diferencial da
prática corriqueira do crime.

No  caso  em  comento,  a  culpabilidade há  de  ser  considerada  porque  urge
considerar o fato de o acusado EDSON NEVES DA SILVA se tratar de pessoa com instrução acima
da média,  eis que possui graduação em ensino superior, portando diploma de bacharel em
direito, além de ser advogado e político experiente, o que lhe permitia ter maior consciência
da ilicitude das condutas praticadas,  razão pela qual haveria maior grau de reprovabilidade de
suas  ações  na  prática  dos  delitos  que  lhe  foram  imputados,  impondo-se  a  majoração  da
reprimenda, o que justifica o aumento da pena-base, como aliás já decidiu o Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, in verbis:

PROCESSUAL  PENAL  -  REVISÃO  CRIMINAL  -  HIPÓTESES  DE
CABIMENTO  -  ART.  621  DO  CPP  -  SENTENÇA  CONDENATÓRIA
CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA
DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - ARTS. 5º E 16 DA LEI 7.492/86 C/C
ART.  49  DO CÓDIGO PENAL (CRIME DO SISTEMA FINANCEIRO)  -
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL -  ELEVADA
CULPABILIDADE - INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 65
I  E  III,  ALÍNEAS  A E  B  DO  CP  -  ACÓRDÃO  FUNDAMENTADO  -
INTIMAÇÃO  -  INTERPOSIÇÃO  DA  APELAÇÃO  CRIMINAL,  PELO
DEFENSOR  CONSTITUÍDO  -  PREJUÍZO  NÃO  DEMONSTRADO  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA COMPROVADAS  -  IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO  REVISIONAL.  I.  A  revisão  criminal,  meio  pelo  qual  o
condenado busca reparar erro judiciário, desfazendo alguns ou todos os efeitos
da sentença, somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do art. 621
do Código de Processo Penal, cujo rol cuida de enumeração exaustiva. […] III.
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Verifica-se que o grau de escolaridade dos réus foi considerado como fator
de aumento de culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena e não
como circunstância agravante com afirmamos requerentes. IV. A dosimetria se
sustenta, por ter examinado, de forma correta, as circunstâncias judiciais
do caso, em especial quanto aos motivos e conseqüências do crime, e seu
reflexo na culpabilidade, que de fato está acima do normal em virtude do
grau  de  escolaridade  dos  requerentes,  que  lhes  permitia  ter  maior
consciência da ilicitude da conduta praticada.  […] IX. Improcedência da
revisão  criminal.  TRF-1  -  REVISÃO  CRIMINAL  RVCR  23287  MG
2008.01.00.023287-9

Como se observa, o crime praticado pelo réu, em especial a sua culpabilidade,
transborda das circunstâncias comumente verificadas em crimes da mesma espécie, que em sua
grande maioria são cometidos por prefeitos de baixa instrução, com pouco ou mesmo nenhum
conhecimento legal sobre a matéria. No caso do réu, ao contrário disso, tinha total consciência da
ilicitude das condutas praticadas, razão pela qual é imperativa a majoração da reprimenda, o que
justifica o aumento da pena-base.

2.2 – DA NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – QUANTIDADE DE PENA
E CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP EXTREMAMENTE DESFAVORÁVEIS

O art.  33  do  CP constitui  o  marco  legal  para  a  fixação  do  regime  inicial  de
cumprimento da pena. Nele, três fatores sobressaem para esse mister: a) a quantidade da pena; b)
a primariedade ou reincidência do condenado; c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Quando  há  condenação  por  mais  de  um  crime,  no  mesmo  processo  ou  em
processos distintos, a determinação do regime é feita pelo resultado da soma ou unificação das
penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão (Lei de Execução Penal, art. 111).

No caso dos autos, a pena do acusado passou os 4 (quatro) anos de prisão, de
maneira  que  deverá  ser  fixado  como  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  privativa  de
liberdade o regime fechado, tendo em vista que além da quantidade da pena aplicada, devem ser
levadas em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP no momento de fixação
do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, de acordo com o art. 33, §3º,
do CP.

Quanto a esse aspecto, demonstrou-se à exaustão que as circunstâncias judiciais
do  art.  59 são  extremamente  desfavoráveis  ao  réu  (duas  já  foram  reconhecidas  como
desfavoráveis pelo juízo de primeiro grau, ocasião em que se busca o reconhecimento de
mais uma), não justificando em nenhuma hipótese a fixação de um regime mais brando, como o
semiaberto aplicado pelo juiz a quo.

Ademais, as consequências foram graves, tendo em vista que foi afetada a área
social  da  educação,  que  é  setor especialmente  sensível  na realidade  nacional  hodierna.
Dentre  os  vários  setores  públicos  que  poderiam  ter  sido  violados  pelo  desvio  de  verbas
implementado  pelos  réus,  vitimou-se  justamente  um  dos  mais  frágeis  e  essenciais.  Isso
transcende  a  reprovabilidade  inerente  ao  tipo  penal,  constituindo  uma  circunstância
especialmente desfavorável do caso concreto.

As consequências práticas do desvio de recursos públicos em Ubatã podem ser
visualizadas ao se observar o  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB , 8ª
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série/9º ano, daquele município, nos anos de 2009 e 2011, quando o réu era prefeito de Ubatã:
2.0 e 2.6, de 5,0 (cinco) pontos possíveis, dois dos menores índices da Bahia e do Brasil. 

A jurisprudência caminha no sentido da aplicar o regime inicial fechado quando as
circunstâncias do art.  59 do CP forem desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 8 anos
(desta feita diante de crime patrimonial individual), veja-se:

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO  PRÓPRIO.  ROUBO
TENTADO.  MAUS  ANTECEDENTES."PERÍODO  DEPURADOR".
REGIME  PRISIONAL.  PENA INFERIOR  A 4  (QUATRO)  ANOS.  WRIT
QUE  OBJETIVA  A  APLICAÇÃO  DO  REGIME  ABERTO  PARA
CUMPRIMENTO  INICIAL  DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  REGIME
PRISIONAL  FECHADO  ESTABELECIDO  EM  VIRTUDE  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS  (CP,  ART.  33,  §  3º).
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
03. Conquanto ao réu, condenado pela prática do crime de roubo simples (CP,
art.  157,  caput),  tenha sido aplicada pena inferior a 4  (quatro)  anos  de
reclusão,  a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a
concessão, desde logo, do regime prisional semiaberto ou aberto para seu
cumprimento.
04. Habeas corpus não conhecido.
(STJ  HC  305.518/SP,  Rel.  Ministro  NEWTON  TRISOTTO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SC),  QUINTA  TURMA,
julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015)

Dessa maneira, seja pelo somatório das penas, seja pelas circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP desfavoráveis, deve o acusado, cumprir a pena privativa de liberdade em regime
inicial fechado.

3 – DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer seja dado
provimento ao recurso de apelação, para:

a) que sejam valoras desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade
(além das já valoradas), com fixação da pena in concreto acima da já estabelecida, tendo em
conta os aspectos expostos pelo Ministério Público em relação à dosimetria;

b)  fixar como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o
regime fechado em razão de a pena ser superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais serem
desfavoráveis, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Jequié/BA, 20 de outubro de 2016.

FLÁVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS
PROCURADOR DA REPÚBLICA

5/5


