
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5ª REGIÃO

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR  FEDERAL  RELATOR  E
DEMAIS INTEGRANTES DA 1ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 5ª REGIÃO

DVMF/MPF/PRR5/           /2016

Processo nº : 0006727-33.2011.4.05.8400 (ACR 13367 – RN)
Apelante : Francisco Pereira do Vale
Apelante : Aldia Neuma Nascimento do Vale
Apelado : Ministério Público Federal
Relator : Desembargador  Federal  Alexandre  Luna Freire  (convocado)  –  1ª
Turma

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Regional da

República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem

perante  essa  1ª  TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª  REGIÃO

apresentar  PARECER sobre  a  causa  em  epígrafe,  conforme  fatos  e

fundamentos adiante externados.

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Federal

em desfavor de FRANCISCO PEREIRA DO VALE e ALDIA NEUMA NASCIMENTO

DO VALE, no afã de vê-los condenados como incursos na sanção prevista no

art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.

A  tese  acusatória  consiste  no  fato  de  que  o  primeiro

denunciado,  enquanto  Prefeito  de  Pureza/RN,  agindo  de  forma  livre  e

consciente,  no  período  de  16/04/2003  a  31/12/2004,  recebeu  recursos

públicos federais referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino

para  Atendimento  à  Educação  Fundamental  de  Jovens  e  Adultos  –  PEJA,

através  do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  –  FNDE  e
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valores  relativos  ao  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  –  PNAE,

promovendo o desvio de recursos públicos em proveito próprio e da segunda

denunciada.

Ultimada a instrução, o douto Juiz lavrou sentença (fls. 90/99),

julgando  procedente  a  pretensão  punitiva  estatal  deduzida  na  denúncia

contra  os  acusados,  condenando-os às  sanções  do  artigo  1º,  inciso  I,  do

Decreto-Lei nº 201/67.

Na  sobredita  sentença,  o  juízo  a  quo reconheceu  a

materialidade  e  autoria  delitivas,  condenando  os  recorridos  da  seguinte

forma: a) FRANCISCO PEREIRA DO VALE, pena privativa de liberdade de 03

(três) anos e 04(quatro) meses de reclusão; b) ALDIA NEUMA NASCIMENTO

DO VALE, pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04(quatro) meses

de reclusão. Por fim, o magistrado, aplicando o disposto no § 2º do art. 44 do

Código Penal, substituiu as penas privativas de liberdade acima mencionadas,

cada uma, por duas restritivas de direito (prestação de serviço a comunidade

ou entidades públicas e prestação pecuniária). 

O Ministério Público Federal não apresentou recurso.

Os  réus,  alegando  prescrição  da  pretensão  punitiva,  às  fls.

106/107, requereram a extinção da punibilidade.

Às  fls.  110/113,  o  Ministério  Público  Federal,  manifestou-se

contrário à ocorrência da prescrição punitiva.

Em Decisão, às fls. 115/117, o Juízo do Primeiro Grau indeferiu

o pedido dos réus.

Os  apelantes,  às  fls.  118/128,  apresentaram  suas  Razões

Recursais, sustentando, em síntese: a) ausência da conduta típica delituosa e

requerendo a absolvição; b)  subsidiariamente,  a desclassificação do crime
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postulado no art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67, para o crime previsto no

art. 1º, III, do mesmo diploma legal.

Contrarrazões do Ministério Público Federal às fls. 131/141. 

Brevemente relatados, opino.

2. ANÁLISE MINISTERIAL

Francisco Pereira do Vale e  Aldia Neuma Nascimento do Vale,

aduzem a inexistência de conduta delituosa e pugnam pela absolvição. No

entanto, a pretensão recursal dos réus não merece acolhida.

A  materialidade  e  autoria  do  delito  estão  fartamente

comprovadas, como já ressaltado nas contrarrazões do  Parquet no primeiro

grau, em trechos aqui destacados, aos quais filiamo-nos:

[…]
Os  documentos  das  folhas  33  a  36  e  108  a  119  do  apenso  I,
revelam  a  movimentação  financeira  das  contas  bancárias  ns.
9.265-7, n. 17.862-4 e n. 5.920-X, todas da agência 3698 do Banco
do  Brasil  S.A.,  destinadas  especificamente  para  o  aporte  dos
recursos repassados pelo FNDE ao Município de Pureza-RN relativos
ao PEJA e ao PNAE, durante o ano de 2004, observando-se que o
total  de  recursos  repassados  para  esses  programas  foram  num
montante de, respectivamente, R$ 98.473,70 e R$ 12.178,80 em
valores da época.
[…]
As microfilmagens dos cheques de n. 850021 (R$ 2.000,00),
850061 (R$ 12.000,00) e 850068 (R$ 3.000,00), referentes à
conta  bancária  n.  17.862-4  da  agência  3698 do  Banco  do
Brasil S.A., vinculada ao PEJA,  vistas nas folhas 33, 57 e 63
do  apenso  II,  que  somam  um  total  de  R$  17.000,00,
comprovam que foram emitidos em favor da apelante Aldia
Neuma Nascimento do Vale, cujos quais foram também sacados
por ela diretamente no caixa e desviados em proveito próprio ou
alheio, porquanto inexiste qualquer comprovação do destino dado a
esses recursos.

Além disso,  os documentos das folhas 35,  39,  53 e 67 do
apenso  II,  referentes  às  microfilmagens  dos  cheques
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emitidos  pela  Prefeitura  de  Pureza-RN,  durante  o  ano  de
2004,  vinculados  ao  PEJA,  embora  nominais  as  pessoas  de
Josilene  Rodrigues  do  Nascimento  (cheque  n.  850033),  Izael
Bezerra  de  Araújo  (cheque  n.  850092),  Francisco  de  Assis  do
Nascimento  Gabriel  (cheque  n.  850029)  e  Joelma  Cristiane  do
Nascimento  Gabriel  (cheque  n.  850062),  foram  sacados
diretamente no caixa e parte desses recurso (cerca de R$
8.680,00)  foram  repassados  à  apelante  Aldia  Neuma
Nascimento  do  Vale,  que  deles  se  apropriou  em  proveito
próprio ou alheio. 

Essa conclusão se extrai dos próprios depoimentos prestados
pelas  pessoas  supostamente  favorecidas  com  os  cheques,
confirmados em juízo, assim como também do interrogatório da
apelante Aldia Neuma Nascimento do Vale. Nesse pórtico, pode-se
inferir  que os apelantes Francisco Pereira do Vale e Aldia Neuma
Nascimento do Vale, com o intuito de se apropriarem dos recursos
públicos do PEJA ou de os desviarem em proveito próprio ou alheio,
emitiram cheques em favor de pessoas que eram ou não credoras
do  Município  de  Pureza-RN  para  que  elas, a  pedido  dos  dois
apelantes,  retirassem  os  valores  correspondentes  em
agências do Banco do Brasil S.A. em Natal-RN, e, em seguida,
repassassem o respectivo montante a eles (folhas 74 e 75,
76 e 77, 83 e 84 e 85 e 86 do inquérito policial e do conteúdo
gravado na mídia de folha 60 dos autos).

Portanto, da análise dos autos resta incontroverso que os réus,

ora  apelantes,  se  beneficiaram  diretamente  das  verbas públicas  federais

repassadas ao Município de Pureza/RN, para utilização no Programa de Apoio

aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação Fundamental de Jovens

e Adultos – PEJA, bem como os valores relativos ao Programa Nacional de

Alimentação Escolar – PNA, apropriando-se indevidamente das verbas.

Outrossim,  conforme  acertadamente  ressaltado  pelo

magistrado de primeiro grau:

Importante  mencionar  que,  embora  o  denunciado  tenha
alegado que o dinheiro referente ao empréstimo teria sido
utilizado  para  o  pagamento  dos  funcionários,  não  há  nos
autos qualquer prova que confirme essa versão.

Ademais, não bastasse todo o exposto, verifica-se que, em 01 de
novembro  de  2004,  foi  depositada  uma  quantia  de  R$
1.000,00  (mil  reais),  sem  identificação  do  depositante,  na
conta  bancária  n.º  13.120,  agência  3698,  pertencente  ao  réu
FRANCISCO  PEREIRA,  conforme  documento  colacionado  às  fls.
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86/90, do apenso V.

Nesse diapasão, percebe-se,  da mesma forma, que no ano de
2004, foram realizados inúmeros depósitos na conta bancária
15.199,  agência  3698,  pertencente  à  ré  ALDIA  NEUMA,
igualmente, sem qualquer identificação,  conforme documento
acostado à fls. 92 do apenso V.

Constata-se que as alegações apresentadas pelos apelantes,

têm intuito protelatório, não existindo qualquer evidencia que corrobore com

o contexto fictício da tese recursal.

 Por fim, do mesmo modo, a tese subsidiária apresentada, com

o fito da desclassificação do crime tipificado no art. 1º, I, do Decreto-lei nº

201/67, para o crime previsto no art. 1º, III, do mesmo diploma legal, não

merece  acolhimento,  em  razão  dos  elementos  apresentados  em  todo  o

robusto  conjunto  probatório,  comprovando  o  desvio  de  verbas  públicas

federais,  em proveito  próprio  ou alheio.  Amoldadas ao tipo,  tais  condutas

mereceram total reprovação pelo juízo a quo. 

Neste sentido, tem se posicionado o Egrégio Tribunal Regional

Federal 5a Região:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  DESVIO  DE  VERBAS  PÚBLICAS.
ARTS. 1º, I E III, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. RESPONSABILIDADE
DE PREFEITO. CONVÊNIO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE JOGOS
EDUCATIVOS.  LIBERAÇÃO  DE  RECURSOS.  APLICAÇÃO  DE  PARTE
DOS  RECURSOS  NA  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DIDÁTICO  EM
BENEFÍCIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, III,
DO  DECRETO-LEI  Nº  201/67.  VALOR  DE  R$  36.849,90  DE
DESTINAÇÃO IGNORADA. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. DOLO DO
PREFEITO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  CONFIGURADAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PEN APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PARTE DOS REQUISITOS DO ART.  59 DO CP DESFAVORÁVEL AO
RÉU. PENA DE INABILITAÇÃO. APELO DO MPF IMPROVIDO.
[...]
9. O valor de R$ 36.849,90 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta
e nove reais e noventa centavos), supostamente pago à empresa
Comercial Mipel Ltda., porém fora retirado da conta conveniada sem
qualquer destinação ou contrapartida em favor do Município. Laudo
pericial da Polícia Federal que atesta não haver documentos
que provem a regular aplicação destes recursos ou de sua
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destinação, estando ausentes documentos ou recibos, visto que as
notas fiscais da empresa Comercial Mipel Ltda. atestam apenas o
pagamento com contraprestação de R$ 41.470,00 (quarenta e um
mil e quatrocentos e setenta reais).
10. Ainda que não há provas de apropriação pelo ex-Prefeito,
com certeza há desvio do R$ 36.849,90 (trinta e seis mil,
oitocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), com
destinação ignorada. Autoria e materialidade comprovadas.
Conduta  dolosa,  incidindo  ele  nas  penas  do  art.  1º,  I,  do
Decreto-lei nº 201/67.
[...]
13. Imposição da pena de inabilitação para o exercício de cargo ou
função  pública  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  nos  termos  do
parágrafo 2º, do art. 1º, do Decreto-lei nº 201/67.
[...]
15. Apelação do MPF provida em parte, para condenar o Réu
pela prática do delito previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº
201/67  apenas  em  face  do  desvio  de  verbas  públicas  do
Convênio nº 94.705/2000 entre o Município de Belém de São
Francisco e o FNDE, no montante de R$ 36.849,90 (trinta e
seis  mil,  oitocentos  e  quarenta  e  nove  reais  e  noventa
centavos), à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de
reclusão,  substituída  por  02  (duas)  penas  restritivas  de
direitos, e de inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o
exercício  de  cargo  ou  função  pública,  eletivo  ou  de
nomeação, consoante firmado pelo art. 1°, parágrafo 2º, do
Decreto-lei n° 201/67.

(PROCESSO: 200583030008424, ACR11256/PE, DESEMBARGADOR
FEDERAL  GERALDO  APOLIANO,  Terceira  Turma,  JULGAMENTO:
26/06/2014, PUBLICAÇÃO: DJE 10/07/2014 – Página 283)

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pelo

pelo  NÃO  PROVIMENTO do  recurso  interposto  pelos  réus,  devendo  ser

mantida a sentença por seus próprios fundamentos. 

Recife-PE, 18 de março de 2016.

DUCIRAN VAN MARSEN FARENA
Procurador Regional da República

DVMF/MFS
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