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PARECER Nº 615/2017

EMENTA:  PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE  DE  PREFEITO  E  TERCEIROS
ENVOLVIDOS. ART. 1º DO DECRETO-LEI 201/67. DESVIO
DE VERBAS PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ELÓI DE SOUZA/RN. CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E
A  UNIÃO  PARA  A  RECONSTRUÇÃO  DE  32  (TRINTA  E
DUAS CASAS DE TAIPA PARA A POPULAÇÃO CARENTE.
CONDENAÇÃO  DOS  RÉUS.  ERRO  NA  DOSIMETRIA  DA
PENA.  NECESSIDADE  DE  VALORAÇÃO  DA
PERSONALIDADE DOS AGENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DA
CULPABILIDADE DE FATO. GRAVE VIOLAÇÃO AO BEM
PÚBLICO.  NECESSIDADE  DE  ATENTAR  À
PROPORCIONALIDADE  DA  PENA.  SENTENÇA  A
MERECER REFORMA.

I. DOS FATOS

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réus Adilson Pereira de
Oliveira, João Maria de Oliveira Lima e Demétrio Constantino de S. Neto e igualmente pelo
Ministério Público Federal em face da sentença (fls.320/330) que julgou procedente a ação,
condenando os réus pela  prática do crime previsto no art.  1º,  inciso I,  do Decreto-Lei  nº
201/67, em razão do desvio de verbas públicas repassadas ao Município de Senador Elói de
Souza/RN, em favor próprio e alheio, durante o ano de 2000.
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1.1  DA DENÚNCIA DO MPF: O Ministério  Público  Federal  ofereceu
Denúncia contra os réus supracitados, em virtude do desvio de verbas públicas oriundas do
convênio SIAFI nº 386352, firmado entre a Prefeitura Municipal de Elói de Souza/RN e a
União,  representada  pelo  Ministério  da  Integração  Nacional,  no  valor  de  R$  146.530,56
(cento e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), tendo como
objeto  a  reconstrução  de  32  (trinta  e  duas)  casas  de  taipa  para  a  população  carente  do
município. 

Ocorre  que  os  réus  simularam a  contratação  da  Empreiteira  Constantino
Ltda.,  supostamente  responsável  pela  execução das obras,  após Carta-Convite  nº  02/2000,
tendo sacado os  referidos  valores  repassados  pela  União,  por  meio  de  cheques  nominais
endossados pelo ex-Prefeito e seu Tesoureiro. 

Diante disso, a culpabilidade dos réus restou comprovada, anteriormente, no
bojo da ação de improbidade administrativa nº 009945-40.2009.4.05.8400, bem como pelo
Tribunal de Contas da União (Tomada de Contas Especial n.º 033.427/2012-7), que julgou
irregular  as  contas  referentes  ao  referido convênio  nº  171/99,  condenando o ex-gestor  ao
pagamento da quantia de 146.530,56 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e
cinquenta e seis centavos), conforme o consignado Acórdão nº 270/2014.

1.2         DA SENTENÇA: O eminente Juiz a quo julgou procedente o pedido
ministerial, condenando os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 1º, inciso I do
Decreto Lei 201/67 c/c 71 do Código Penal e do art. 299, parágrafo único, e com o art. 304 do
Código Penal, em concurso material, atribuindo-lhe pena privativa de liberdade de 02 (dois)
anos  e  07  (sete)  meses  de  reclusão,  substituída por duas  penas restritivas  de  direito
(prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade), nos seguintes termos:

III. 1 DO RÉU ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA
Considerando a culpabilidade normal  à espécie;  que o condenado é
primário e possui bons antecedentes; que pelo que dos autos consta, a
conduta do condenado é normal no meio social; que não existem nos
autos  elementos  suficientes  à  aferição  da  personalidade  do  agente,
razão pela qual deixo de valorá-la; que o motivo do delito não merece
valoração  outra  além da  já  fixada  pelo  próprio  tipo  penal;  que  as
circunstâncias devem ser valoradas, pois o valor desviado se propunha
a construção de casas populares direcionada à população humilde; que
não houve consequências extrapenais; que a vítima em sendo o Poder
Público, em nada contribuiu para o cometimento do ilícito, FIXO A
PENA-BASE em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a qual,
inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas
de  diminuição  e  de  aumento  de  pena,  TORNO  CONCRETA  E
DEFINITIVA, devendo ser  cumprida  nos  termos  do art.  33  §  2º,
alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, em regime inicialmente aberto e
em estabelecimento  penal  a  ser  definido  pelo  Juízo  das  Execuções
Penais.
De outra parte, uma vez satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código
Penal  Pátrio,  pois  a pena aplicada  não é  superior  a quatro  anos;  o
crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu
é primário;  e a culpabilidade,  os antecedentes,  a conduta social  e a
personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as
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circunstâncias  do  delito  indicam  que  a  substituição  ali  prevista  é
suficiente  à  repressão  do  delito  perpetrado,  SUBSTITUO  a  pena
privativa de liberdade fixada por uma pena restritiva de direitos, nos
termos do art. 44 § 2º, 1ª parte, do Código Penal, qual seja: prestação
pecuniária  (art.  43,  inciso  I,  Código  Penal),  consubstanciada  no
pagamento da quantia, em dinheiro, de $ 12.000,00 (doze mil reais), a
ser depositada em conta judicial destinada à entidade(s) públicas(s) ou
privada(s)  com finalidade  social  a  ser(em)  fixada(s)  pelo  Juízo  da
Execução, nos termos da Resolução n.º 154, de 13 de julho de 2012,
do  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  Prestação  de  Serviços  à
Comunidade (Art. 43, inciso IV, do Código Penal) pelo período de 02
(dois) anos e 07 (sete) meses, em entidade a ser fixada pelo Juízo da
Execução,  à  razão  de  tarefa  de  uma  hora  por  dia  de  condenação,
ressalvando-se  à  ré  cumprir  a  pena  substitutiva  em  menor  tempo,
nunca inferior  à  metade  da pena privativa  de liberdade  fixada,  nos
termos do art. 46, §§ 3º e 4º, do Código Penal.

III. 2 DO RÉU JOÃO MARIA DE OLIVEIRA LIMA
Considerando a culpabilidade normal  à espécie;  que o condenado é
primário e possui bons antecedentes; que pelo que dos autos consta, a
conduta do condenado é normal no meio social; que não existem nos
autos  elementos  suficientes  à  aferição  da  personalidade  do  agente,
razão pela qual deixo de valorá-la; que o motivo do delito não merece
valoração  outra  além da  já  fixada  pelo  próprio  tipo  penal;  que  as
circunstâncias são negativas, já que o valor desviado se propunha à
construção de casas populares direcionada à população humilde; que o
crime em apreço não possui consequências extrapenais; que a vítima,
em sendo o Poder Público, em nada contribuiu para o cometimento do
ilícito, FIXO A PENA-BASE em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de
reclusão,  a qual,  inexistindo circunstâncias  atenuantes  e agravantes,
bem como  causas  de  diminuição  e  de  aumento  de  pena,  TORNO
CONCRETA E DEFINITIVA, devendo ser cumprida nos termos do
art.  33  §   2º,  alínea  “c”,  e  §  3º,  do  Código  Penal,  em  regime
inicialmente  aberto e em estabelecimento  penal  a  ser  definido  pelo
Juízo das Execuções Penais.
De outra parte, uma vez satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código
Penal  Pátrio,  pois  a pena aplicada  não é  superior  a quatro  anos;  o
crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu
é primário;  e a culpabilidade,  os antecedentes,  a conduta social  e a
personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as
circunstâncias  do  delito  indicam  que  a  substituição  ali  prevista  é
suficiente  à  repressão  do  delito  perpetrado,  SUBSTITUO  a  pena
privativa de liberdade fixada por uma pena restritiva de direitos, nos
termos do art. 44 § 2º, 1ª parte, do Código Penal, qual seja: prestação
pecuniária(  art.  43,  inciso  I,  Código  Penal),  consubstanciada  no
pagamento da quantia, em dinheiro, de R$ 10.000,00( dez mil reais),
a ser depositada em conta judicial destinada à entidade(s) públicas(s)
ou privada(s) com finalidade social a ser(em) fixada(s) pelo Juízo da
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Execução, nos termos da Resolução n.º 154, de 13 de julho de 2012,
do  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  Prestação  de  Serviços  à
Comunidade (Art. 43, inciso IV, do Código Penal) pelo período de
02(dois) anos e 07(sete) meses, em entidade a ser fixada pelo Juízo da
Execução,  à  razão  de  tarefa  de  uma  hora  por  dia  de  condenação,
ressalvando-se  à  ré  cumprir  a  pena  substitutiva  em  menor  tempo,
nunca inferior  à  metade  da pena privativa  de liberdade  fixada,  nos
termos do art. 46, §§ 3º e 4º, do Código Penal.

III.3 DO RÉU DEMÉTRIO CONSTANTINO DE SOUZA NETO

Considerando  a  culpabilidade  normal  à  espécie;  que  o
condenado é primário e possui bons antecedentes; que pelo que dos
autos consta, a conduta do condenado é normal no meio social; que
não  existem  nos  autos  elementos  suficientes  à  aferição  da
personalidade  do agente,  razão pela  qual  deixo de valorá-la;  que o
motivo do delito não merece valoração outra além da já fixada pelo
próprio tipo penal; que as circunstâncias são negativas, já que o valor
desviado se propunha à construção de casas populares direcionada à
população humilde; que o crime em apreço não possui consequências
extrapenais;  que  a  vítima,  em  sendo  o  Poder  Público,  em  nada
contribuiu para o cometimento do ilícito, FIXO A PENA-BASE em
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes, porém ante a
causa de diminuição de pena previsto no art. 29, § 1º do Código Penal,
diminuo  em 1/6  a  pena,  alcançando  a  sanção de  01  (um)  ano,  09
(nove)  meses  e  20  (vinte)  dias,  a  qual  TORNO  CONCRETA  E
DEFINITIVA, devendo ser  cumprida  nos  termos  do art.  33  §  2º,
alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, em regime inicialmente aberto e
em estabelecimento  penal  a  ser  definido  pelo  Juízo  das  Execuções
Penais.

De outra parte, uma vez satisfeitos os requisitos do art. 44 do
Código Penal  Pátrio,  pois  a  pena  aplicada  não é  superior  a  quatro
anos;  o  crime  não foi  cometido  com violência  ou  grave  ameaça  à
pessoa; o réu é primário; e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social  e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias  do  delito  indicam  que  a  substituição  ali  prevista  é
suficiente  à  repressão  do  delito  perpetrado,  SUBSTITUO  a  pena
privativa de liberdade fixada por uma pena restritiva de direitos, nos
termos do art. 44 § 2º, 1ª parte, do Código Penal, qual seja: prestação
pecuniária  (art.  43,  inciso  I,  Código  Penal),  consubstanciada  no
pagamento da quantia, em dinheiro, de R$ 3.000,00 (três mil reais), a
ser depositada em conta judicial destinada à entidade(s) públicas(s) ou
privada(s)  com finalidade  social  a  ser(em)  fixada(s)  pelo  Juízo  da
Execução, nos termos da Resolução n.º 154, de 13 de julho de 2012,
do  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  Prestação  de  Serviços  à
Comunidade (Art. 43, inciso IV, do Código Penal) pelo período de 01
(um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, em entidade a ser fixada 
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pelo Juízo da Execução,  à razão de tarefa  de uma hora por dia de
condenação, ressalvando-se à ré cumprir a pena substitutiva em menor
tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada,
nos termos do art. 46, §§ 3º e 4º, do Código Penal.

1.3 APELAÇÃO DO MPF:  inconformado, o Ministério Público Federal
interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, sustentando o resguardo da
proporcionalidade na aplicação da pena, uma vez que o Ilustre Magistrado, ao entender que os
acusados  agiram  com  a  culpabilidade  normal  à  espécie,  teria  deixado  de  valorar
negativamente tal circunstância judicial no momento da fixação da pena, incorrendo, portanto,
em desrespeito às circunstâncias do art. 59, caput, do Código Penal.

1.4 APELAÇÃO E CONTRARRAZÕES DOS RÉUS:  por sua vez,  os
réus apresentaram apelação e contrarrazões à Apelação Ministerial,  alegando que as penas
fixadas  foram exacerbadas,  em virtude  da  ausência  de  elementos  nos  autos  que  valorem
negativamente a conduta dos réus, requerendo, assim, a fixação da pena no mínimo legal.

Em seguida, vieram os autos a esta Procuradoria Regional da República para
a emissão de parecer. 

É o relatório. 

II. Do Direito

2.1 – Quanto à correção da pena-base

2.1.1 – Da análise da personalidade dos Réus

Acerca da análise da personalidade, ensina Cezar Roberto Bitencourt, que:
“deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a
presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um
episódio acidental  na vida do réu.” (Código Penal Comentado, 9ª ed. São Paulo: Saraiva.,
2015, p. 298-299).

No caso em apreço, os réus demonstraram profunda falta de sensibilidade
ético-social, ao desviar as verbas públicas destinadas à reconstrução de 32 (trinta e duas) casas
de taipa populares, o que representa um profundo escárnio e desprezo à moralidade pública,
bem como ao bem comum dos seus cidadãos. 

Quanto a remota possibilidade dessa prática ter sido eventual e acidental na
vida dos réus, os fatos comprovados nos autos afastam essa hipótese,  uma vez que foram
processados  em  diversos  casos  anteriormente,  conforme  demonstrado  o  histórico  de
condenações  do  ex-prefeito  ADILSON  DE  OLIVEIRA  PEREIRA,  que  também  foi
condenado em 1º  grau  pela  prática  de atos  de  improbidade administrativa,  nos  autos  dos
processos nº 0010964-81.2009.4.05.8400, 00101116-65.2007.4.05.8400, 00115-80.2007.4.05.
8400, 008512-69.2007.4.05.8400.

Por tal motivo, deve a circunstância ser considerada em seu desfavor dos
Réus.
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2.1.2 – Das circunstâncias do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, é imperioso destacar o entendimento do
Juízo  da  1ª  Vara  Federal/RN  no  julgamento  da  Ação  de  Improbidade  nº  0009945-
40.2009.4.05.8400,  onde  são  descritas  a  forma,  a  natureza  da  ação  delituosa,  os  meios
utilizados, objeto do convênio, tempo, lugar e a forma de execução do crime:

O que se mostra óbvio, é que o convite nº 02/2000 foi forjado. Que
não foi  respeitado  o princípio  da  competitividade,  sendo certo  que
houve verdadeiro acerto para que a empresa Empreiteira Constantino
LTDA.,  criada  tão  somente  para  figurar  em  licitações  feitas  pela
Prefeitura  de  Senador  Elói  de  Souza,  se  sagrasse  vencedora  do
certame, sendo que o dinheiro relativo ao convênio foi recebido pelos
réus  Adilson  de  Oliveira  Pereira  e  João  Maria  de  Oliveira,  que
contrataram,  informalmente,  os  serviços  do  Sr.  José  Constantino,
pagando-lhe apenas pela mão de obra.

Portanto, é incontestável que as circunstâncias do delito em causa devem ser
consideradas em desfavor dos Réus, pois é de ser agravada a situação do gestor público que
frauda  licitação  para  contratação  de  empresa  fantasma,  que  apenas  fornece  a  nota  fiscal
necessária ao comprovante da despesa, realizando o trabalho de forma direta por um preço
significativamente menor,  o que demonstra  o superfaturamento anterior  e uma trama bem
articulada para dificultar a descoberta do ilícito.

2.1.3 – Das consequências do crime.

Em  relação  às  consequências  do  crime,  trata-se  de  elemento  indicativo,
especialmente nos crimes contra o patrimônio,  de que o resultado determinou um enorme
prejuízo ao erário no valor de R$ 146.530,56 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta
reais e cinquenta e seis centavos), o que acarretou na impossibilidade de reconstrução de 32
(trinta  e  duas)  casas  de  taipa  para  a  população  carente  em área  de  risco  do  município,
privando-a  do  direito  à  moradia  digna,  com  condições  adequadas  de  higiene  e  saúde,
afrontando  diretamente  os  mais  preciosos  princípios  constitucionais  que  regem  a
Administração Pública e tutelam a dignidade da pessoa humana.

Todavia,  a sentença não considerou o valor do bem jurídico atingido em
razão do ilícito praticado, ignorando o fato de os réus terem agido com dolo de enriquecer
ilicitamente à custa do patrimônio público, bem como não atentou para o fato de quanto maior
a capacidade do agente de cumprir a lei, maior será a gravidade de sua violação e mais intensa
a culpabilidade.

Portanto, as consequências do crime devem ser consideradas em desfavor
dos Réus.

2.1.4 – Do comportamento da vítima.

A circunstância deve ser considerada como neutra, em razão da vítima ter
sido o Poder Público, em nada contribuiu para o cometimento do ilícito.
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2.1.5 – Conclusão.

A sentença  merece  ser  reformada para  serem valoradas  a  intensidade  da
culpabilidade e a extensão do injusto praticado pelos réus, uma vez que não se pode escusar
de  fixar  a  pena  proporcional  e  adequada,  não  devendo  o  magistrado  ater-se  apenas  aos
aspectos subjetivos do agente. 

A gravidade da lesão ao erário merece reprimenda justa e proporcional à
violação do bem público e dos prejuízos financeiros (Poder Público) e moral (pessoas pobres
beneficiárias),  respeitando  o  caráter  pedagógico  da  pena,  como  meio  de  desestimular  tão
nefasta prática de corrupção.

No caso em apreço, não é razoável que um agente público na condição de
Prefeito pratique o desvio de verbas públicas de vultuosos valores e seja punido pela ínfima
pena de dois anos, sete meses e nove dias, a ser convertida em pena restritiva de direitos. 

Contudo, Excelência, é preciso resgatar o elemento da proporcionalidade da
pena, tendo em vista as particularidades do caso concreto real e a lesão causada, zelando pela
primazia da culpabilidade de fato e não se limitando apenas à culpabilidade do autor, sendo
esta última incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Diante desses aspectos, a conclusão lógica é a de que três circunstâncias
judiciais devem ser consideradas em desfavor do réu, o que leva a um acréscimo da pena.

3  –  Ante  ao  exposto,  opina  a  PROCURADORIA  REGIONAL  DA
REPÚBLICA pelo provimento  da  apelação do Ministério  Público  Federal,  para o fim de
aumentar as penas impostas aos réus, ficando prejudicado o recurso da defesa.

É o parecer.

Recife, 19 de Janeiro de 2017

Domingos Sávio Tenório de Amorim
Procurador Regional da República
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