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S E N T E N Ç A

1. Relatório

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em desfavor de
MANOEL  MESSIAS  SUKITA  SANTOS  e  JOSÉ  EDIVALDO  DOS  SANTOS,
respectivamente, ex-prefeito e ex-secretário municipal de finanças de Capela/SE, atribuindo-
lhes a prática dos delitos previstos nos incisos I e III do Art. 1º, do Decreto-Lei 201/67.

Narra  a  denúncia,  em apertada  síntese,  que  ambos  os  réus,  valendo-se  dos  seus  cargos  na
Prefeitura de Capela/SE, desviaram, no período compreendido entre 30 de setembro de 2011 a
31 de dezembro de 2012, a quantia de R$ 728.362,94 (setecentos e vinte e oito mil, trezentos e
sessenta  e  dois  e  noventa  e  quatro  centavos),  recebida  pelo  Município  em decorrência  de
convênio  firmado  com  o  Governo  Federal  com  a  finalidade  de  implantar  o  sistema  de
esgotamento sanitário no município (Convênio n.º 632219/2007).

Afirma  o  Parquet  que  a  prova  dos  desvios  "encontra-se  claramente  demonstrada  na
Informação nº 1803/2013 da  Controladoria Geral da União - CGU (fl. 309/326), a qual trata
exatamente  dos  desvios  realizados  no  exercício  dos  denunciados,  das  contas  originais  do
convênio para as contas de nº 13.807-0 e a de nº 9238-X, ambas do Banco do Brasil."

Por fim, sustenta que estão comprovadas as condutas imputadas nos depoimentos prestados
pelo  prefeito  e  secretário  de  finanças  sucessores  dos  réus,  no  Relatório  de  Fiscalização  nº
480/2011/TCU e  no Procedimento  de  Tomada de  Contas  Especial  nº  25280.010.22/2013-2,
instaurado pela FUNASA, que apontaria diversas irregularidades na implementação do sistema
de esgotamento sanitário do Município de Capela/SE.   

Realizada a notificação dos acionados e apresentadas as defesas, a denúncia foi recebida (fl.
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58/59 - id 4058504.1355922).

Citados,  os  acusados  apresentaram  resposta  à  acusação  (id  4058504.1355915),  não  sendo
suscitadas preliminares.

Por meio da decisão lançada no id 4058504.1356056, foi dado seguimento à fase de instrução
com  a  designação  de  audiência  para  oitiva  das  testemunhas  arroladas  pela  defesa  e
interrogatório dos réus.

Na  petição  lançada  no  id  4058504.1511869,  os  réus  requereram  a  juntada  de  suposta
documentação comprobatória da inexistência de apropriação,  por parte dos  réus, das verbas
recebidas por meio do Convênio n.º 632219/2007.

Acostou-se o Termo de Audiência no id 4058504.1512231, com o link dos depoimentos das
testemunhas e interrogatórios dos réus (id 4058504.1513090).

Em  fase  de  diligências,  o  réu  requereu  a  realização  de  perícia  contábil  na  documentação
acostada (id 4058504.1519033). O MPF, por sua vez, rechaçou a necessidade de realização da
perícia requerida (id 4058504.1551990).

Na decisão lançada no id 4058504.1632842, consta o indeferimento do pedido de realização de

prova  pericial,  bem  como  a  determinação  de  intimação  dos  réus  para  a  apresentação  de
alegações finais.

O Ministério Público Federal apresentou manifestação (id 4058504.1669680), pugnando pela
condenação dos acusados, com a capitulação das condutas imputadas no inciso I, do art. 1º, do
Decreto-Lei 201/67. Ademais, o Órgão acusador juntou aos autos cópia do Laudo Contábil (nº
171/2014-SETEC/SR/DPF/SE)  realizado  pela  Polícia  Federal  que  comprovaria  os  desvios
imputados.

Por  fim,  a  defesa  apresentou  alegações  finais  (id  4058504.1700841).  Na  peça  apresentada,
sustentou-se, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, a atipicidade do fato, por conta
da ausência de lesão ao erário,  vantagem pessoal  e/ou a terceiro,  bem como a ausência de
elemento subjetivo na conduta.

É o relatório. Passo a sentenciar.

2. Fundamentação

2.1. Preliminar - Inépcia da inicial

De saída, cumpre-me examinar a preliminar suscitada pela defesa em sede de alegações finais,
assentando, desde já, que a argumentação exposta não merece prosperar. 

É  de  sobranceiro  conhecimento  que  a  denúncia  é  considerada  inepta  quando  ausentes  os
pressupostos constantes no art. 41 do Código de Processo Penal, que assim estatui:

Art.  41.  A  denúncia  ou  queixa conterá  a  exposição  do  fato  criminoso,  com todas  as  suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo,
a classificação do crime e, quando, necessário o rol das testemunhas.

Não é inepta, portanto, a denúncia que contém condição efetiva que autorize o denunciado a
exercer adequadamente a sua defesa, demonstrando de forma clara o crime na sua totalidade e
especificando a conduta ilícita supostamente praticada.
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Pois bem, da análise do caso em testilha, constata-se inexistir qualquer elemento que enseje a
inépcia da inicial apresentada. A peça acusatória expõe de forma clara a conduta supostamente
praticada  pelos  acusados,  consistente  no  suposto  desvio  das  verbas  recebidas  por  meio  do
Convênio  firmado  com  o  Governo  Federal,  para  fins  de  implementação  do  sistema  de
esgotamento sanitário, no município de Capela/SE.

Ora, houve o delineamento das condutas imputadas a cada réu, individualmente, inclusive com
a discriminação dos valores supostamente desviados. 

Destarte, é forçoso concluir que a peça acusatória está devidamente pormenorizada e lastreada
em razoável suporte probatório, não restando caracterizada, portanto, a inépcia alegada.

2.2. Do mérito

Adentrando no exame do mérito do caso propriamente dito, em breve síntese, anoto que as
imputações realizadas pelo Parquet são as de que os recursos oriundos de convênio firmado
com o Governo Federal, cuja utilização pelo Município de Capela estava vinculada à construção
do sistema de esgotamento sanitário da edilidade, foram desviados pelos réus, que, à época,
eram Prefeito e Secretário de Finanças do Município de Capela/SE.

O desvio da quantia de R$ 728.362,94 (setecentos e vinte e oito mil reais, trezentos e sessenta e
dois e noventa e quatro centavos), supostamente, foi operacionalizado por meio da realização
saques em espécie na boca do caixa, derivados de cheques nominais à Prefeitura Municipal de
Capela,  além  da  utilização  indevida  dos  valores,  por  meio  de  transferências  bancárias
irregulares.

Ademais,  conforme  o  órgão  ministerial,  a  despeito  do  dispêndio  da  verba  vinculada  ao
convênio,  fato  demonstrado  pela  Informação  nº  1803/2013-CGU-Regional/SE/CGU-PR  (fl.
309/326), não houve a implementação do sistema de esgotamento sanitário na edilidade.

Ao todo,  segundo a  peça  acusatória,  foram realizadas  14  (catorze)  transferências  da  Conta
Convênio  para  outras  de  titularidade  da  Prefeitura  Municipal,  no  período  de  30/09/2011  a
31/12/2012.

Ficou demonstrado nos autos que as transferências eletrônicas objurgadas foram autorizadas
pelos réus, com unidade de desígnios, na qualidade de Prefeito e Secretário de Finanças do
Município de Capela/SE.

A denúncia subsumiu os fatos narrados aos tipos penais previstos nos incisos I e III, do art. 1º,
do Decreto-Lei 201/67.

2.2.1. Do tipo penal previsto no inciso III do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 201/1967:

Inicio a análise da demanda pelo crime previsto no inciso III, do art. 1º, do Decreto-Lei 201/67,
segundo o qual:

Art.  1º  São crimes  de  responsabilidade dos  Prefeitos  Municipal,  sujeitos  ao  julgamento  do
Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

(...)

III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;

Muito bem, a meu sentir, não resta dúvida a respeito da consumação do tipo penal em apreço no
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caso dos autos, tendo por base todos os instrumentos de prova carreados. Explico.

O relatório da Controladoria Geral da União trazido pelo MPF em suas razões é taxativo ao
afirmar que houve o efetivo desvio das verbas vinculadas ao convênio para contas próprias da
Prefeitura Municipal de Capela (fl. 309/326 - do IPL).

Já  por  meio  do  Acórdão  nº  2431/2011-TCU  (TC  011.815/2011-6  -  fl.  347/355  do  IPL)
demonstra-se  a  irregularidade  das  obras  de  esgotamento  conveniadas,  que  sequer  foram
iniciadas na gestão do réu MANOEL MESSIAS.

No  mesmo  sentido,  a  informação  de  inexistência  das  obras  foi  confirmada  pela  própria
Prefeitura Municipal, por meio do Ofício nº 344/2015-HAS/PRSE/MPF (fl 357/358), no qual
restou consignado que "a atual  gestão não localizou nenhuma obra executada referente ao
convênio  citado,  que  resultou  na  instauração  de  processo  administrativo  sob  o  nº
25.280.010.022/2013-32 pela  FUNASA e  Tomada  de  Contas  Especial  para  a  apuração da
inadimplência do Convênio supracitado."

Como se não bastasse,  a prova testemunhal  corrobora os documentos coligidos aos autos e
converge no sentido de demonstrar o cometimento do ilícito em apreço por parte dos réus.

A testemunha Ezequiel Ferreira, quando questionada, afirmou que não houve licitação para o
convênio, nem obras para execução do esgotamento sanitário. Afirmando apenas que ocorreu a
drenagem das águas da chuva em algumas localidades do município.

De  outra  sorte,  a  despeito  das  alegações  do  declarante  JILDÊNIO  SANTOS,  irmão  de
MANOEL MESSIAS e Secretário de Obras de Capela/SE, no período de 2008 a 2012, de que
efetivamente houve a realização das obras de saneamento, suas declarações não servem para
infirmar a  tese Ministerial e os elementos de prova carreados,  em especial  por este não ter
sabido  informar  sequer  se  os  recursos  utilizados  vinham  de  recursos  federais,  bem  como
identificar com detalhes quais eram suas atividades como secretário.

Nessa toada, não ficou comprovada a realização de obras de esgotamento sanitário, inexistindo
nos autos qualquer processo licitatório ou de dispensa ou inexigibilidade decorrente das
obras  de  esgotamento  supostamente  realizadas  antes  do  recebimento  das  verbas  da
FUNASA.

Anoto,  por  oportuno,  que  registros  fotográficos  de  obras  de  saneamento  básico,  porque
desacompanhados  da  data  da  sua  realização ou de  prova documental  que  os  explique,  não
servem para demonstrar que as obras de esgotamento sanitário tinham sido realizadas, antes do
recebimento dos valores oriundos do Convênio, como pretendem os demandados. Ao contrário,
pareceu-me, durante todo o curso da instrução processual que a defesa pretendeu equiparar as
obras emergenciais realizadas pela Prefeitura de drenagem pluvial e de pavimentação asfáltica
com  as  ainda  necessárias  obras  de  esgotamento  sanitário,  na  forma  em  que  previstas  no
Convênio  de  que  cuidam  os  presentes  autos.  Estratégia  que,  registro,  careceu  de  aparato
probatório.

Ora, a própria tese exposta pela defesa reconhece o desvio das verbas carimbadas ao passo que
se embasa em duas linhas argumentativas principais: 1) a utilização dos valores sacados para o
pagamento de despesas correntes da prefeitura (repasses para a Câmara de Vereadores, despesas
com folha de pagamento, dentre outros); e 2) a efetiva realização das obras de saneamento, em
momento anterior, com numerários próprios da Edilidade. 

O fato é que, diante de qualquer perspectiva, não se controverte quanto à não utilização dos

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam...

4 de 18 23/05/2018 11:23



recursos oriundos do convênio em epígrafe na implementação do sistema de saneamento  básico
do Município, sendo incontroverso que os valores repassados foram inicialmente transferidos
da  conta  originária  do  convênio  para  as  contas  nº  9238-X  e  13807-0,  de  titularidade  da
Prefeitura Municipal de Capela.

Saliente-se  que,  apesar  das  alegações  de  emprego  dos  valores  em  finalidade  pública,  de
ausência de dolo específico do autor e de não constatação de dano ao erário, tais assertivas não
exoneram o réu de sua responsabilidade penal, uma vez que o crime previsto nos inciso III, do
Art 1º, do Decreto-Lei 201/67, exige apenas a existência de dolo genérico para configuração do
seu elemento subjetivo.

Neste sentido, os seguintes julgados:

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE  RESPONSABILIDADE.  ART.  1º,  III,  DO
DECRETO-LEI  201/67.  EX-PREFEITO.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS
APTOS  A  EMBASAR  A  CONDENAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se o delito do art.
1º, III, do DL 201/67 de crime que "consiste em dar aos fundos públicos aplicação diversa

da determinada em lei ou não autorizada por lei, pois, diversamente do que ocorre no
peculato, o sujeito ativo, na espécie, não visa a locupletar-se ou a outrem, em detrimento
da  Fazenda  Pública,  pois  os  dinheiros,  embora  irregularmente,  são  empregados  em
benefício da própria administração pública. (...) Bem por isso, a pena imposta pelo Dec.-lei
201/67, para a infração do inciso III, do art. 1º, é mais leve que a prevista nos incisos I e
II." 2. Na espécie, a acurada análise dos elementos tomados pela acusação como suficientes a
demonstrar a prática do crime em questão enseja conclusão em sentido diametralmente oposto,
uma  vez  que,  embora  evidenciem inconformidades  eventualmente  passíveis  de  sanção  nas
esferas administrativas e civil, não fornecem os subsídios necessários à capitulação da conduta
como crime. E, não obstante as aparentes contradições,é possível se inferir que não há nos autos
qualquer elemento capaz de evidenciar que os recursos tenham sido desviados ou aplicados
indevidamente  pelo  acusado.  3.  Tão  somente  a  deficiência  na  prestação  de  contas  com os
documentos necessários não constitui fundamento apto para condenar o acusado pela prática do
delito de desvio ou aplicação indevida de bens ou rendas públicas. O ônus da prova incumbe à
acusação e a simples alegação no sentido não comprova a incontornável prática do delito em
análise.  4.  Manutenção  da  r.  sentença  absolutória  recorrida.  5.  Recurso  de  Apelação  não
provido.
(ACR  00265920220134013900  0026592-02.2013.4.01.3900  ,  DESEMBARGADOR
FEDERAL  MÁRIO  CÉSAR  RIBEIRO,  TRF1  -  TERCEIRA  TURMA,  e-DJF1
DATA:24/06/2016 PAGINA:.)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART.
1º,  INCISOS  III  E  IV  DO  DECRETO-LEI  Nº  201/67.  COMPROVAÇÃO  DO
MATERIALIDADE  E  DA  AUTORIA  DELITIVA.  DOLO  GENÉRICO.  APELAÇÃO
CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA-BASE FIXADA EM 09 (NOVE) MESES
DE DETENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PENA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. 1.
Os  incisos  III  e  IV,  do  art.  1º,  do  Decreto-Lei  201/67  prevêem enquadrarem-se  como
crimes de responsabilidade o desvio ou aplicação indevida de rendas ou verbas públicas e
o emprego de subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em
desacordo  com  os  planos  ou  programas  a  que  se  destinam.  2.  Materialidade  delitiva
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comprovada no sentido de que parte da renda do FUNDEF - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério foi utilizada para
pagar despesas administrativas diversas da finalidade do fundo, bem como que não houve
o emprego de 60% dos recursos do Fundo na remuneração dos profissionais do magistério
em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, como determina o
art. 7º da Lei 9.424/96. 3. Dolo do apelante evidente não apenas por ser ele a pessoa que,
na  qualidade  de  prefeito  do  município,  era  o  agente  responsável  pela  ordenação  de
despesas  da  municipalidade,  mas  sim porque  tinha  ciência  de  que  parte  da  verba do
FUNDEF estava sendo destinada para custear despesas do município que não atendiam
aos fins da verba federal, desvirtuando a utilização dos recursos federais. 4. "É vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base", nos termos
da Súmula n.º  444, do STJ.  5.  Aos crimes do art.  1º,  incisos  III  e  IV, o  Decreto-lei  prevê
penalidade  de  03  (três)  meses  a  03  (três)  anos  de  detenção.  Diante  da  avaliação  das
circunstâncias judiciais, mostrou-se razoável a fixação da pena-base em 09 (nove) meses de
detenção. 6. Apelações criminais da defesa e do Ministério Público improvidas.
(ACR 200683080009593, Desembargador Federal Marcelo Navarro, TRF5 - Terceira Turma,
DJE - Data::03/06/2013 - Página::155.)

Forte no exposto, com a devida materialidade e autoria comprovada no que concerne ao delito
capitulado no art.1º, III, do Decreto-Lei 201/67, considerando que eram os réus os responsáveis
pelas  transferências  bancárias  e  pela  emissão  dos  cheques  nominais  de  que  se  cuida,  a
condenação se impõe.

2.2.2. Do tipo penal previsto no inciso I do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 201/1967:

Realizada a análise da primeira imputação, cumpre avaliar a acusação do MPF referente ao
delito previsto no Art.1º, I, do Decreto-Lei 201/67. Acusação que, formulada na peça inicial, foi
ratificada em alegações finais.

Transcrevo, por oportuno, o tipo penal em comento:

Art.  1º  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;

No tipo em apreço, de desvio ou apropriação de bens ou rendas públicas, é elemento do tipo o
proveito próprio ou alheio, em relação às rendas públicas utilizadas.

Desse  modo,  o  tipo  descrito  tem por  escopo evitar  a  utilização  de  meios,  instrumentos  ou
qualquer  outra  forma  de  sobrelevar  interesses  privados  em  detrimento  da  Administração
Pública. 

Neste  ponto  específico,  verifica-se  que  a  responsabilidade  criminal  deve  nortear-se  pelos
estreitos limites fixados pelo legislador, que prevê como fato típico a apropriação ou desvio de
verbas públicas, em proveito próprio ou alheio.

Conforme sustentou o Órgão Ministerial, o modus operandi utilizado pelos réus consistiu na
transferência dos valores repassados pela FUNASA da conta originária do convênio para as
contas nº 9238-X e 13807-0, de titularidade da Prefeitura Municipal de Capela e,  conforme
consta do Laudo Pericial anexado aos autos (id 4058504.1669411 a 1669537), parte dos valores
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ali depositados foram sacados através de cheques nominais à Prefeitura.

É certo que os saques  foram feitos  de maneira  dolosa e continuada,  conforme o Laudo de
Perícia  Criminal  Federal  nº171/2014-SETEC/SR/DPF/SE,  por  meio  de  cheques  endossados
pelos réus.

Entretanto,  sustenta  a  defesa que a totalidade dos valores transferidos pelos  réus da Conta-
Convênio nº  17.358-4 foi  utilizada em favor  da  municipalidade,  apenas havendo desvio na
finalidade dos recursos, embora sempre pública. É o que pretendem demonstrar os acusados e
aqui reside a diferença nevrálgica entre o presente tipo penal e aquele previsto no inciso III do
art. 1.º do Decreto-Lei n.º 201/1967.

A questão que me cumpre responder, portanto, é a seguinte: logrou a defesa demonstrar que os
saques devidamente documentados foram realizados, em sua totalidade, para cobrir despesas
comprovadamente realizadas em favor do Município de Capela/SE?

Parece-me que não e passo a explicar o porquê.

Com a  finalidade  de  comprovar  a  utilização  das  verbas  federais  em despesas  correntes  do
município  de  Capela/SE,  os  réus  apresentaram  diversos  documentos  contábeis  (id

4058504.1511904  a  1512081),  como  autorizações  de  transferência  realizadas  pelos  réus,
seguidas de notas de empenho e liquidação, dentre outros.

Ademais, nos termos expostos na petição de id 4058504.1511869:

 "o valor do repasse, referente ao importe de R$ 1.132.175,86 (hum milhão, cento e trinta e dois
mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), foi utilizado para:

R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi repassado para Câmara de Vereadores;
R$ 82.459,91 (oitenta e dois mil reais quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e
um centavos) foi repassado para secretaria de educação e foi utilizado, pela secretaria,
para pagamento de folha de pessoal;
R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) foi repassado para secretaria de
assistência social  e deste valor: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil)  foi  utilizado para
pagamento de bolsa ajuda, R$ 207.729,50 (duzentos e sete mil setecentos e vinte e nove
reais e cinquenta centavos) para pagamento da folha e  R$ 2.270,50 (dois mil duzentos e
setenta reais e cinquenta centavos) para pagamento de fornecedor.
R$ 348.812,92 (trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e doze reais e noventa e dois
centavos)  foi  utilizado  pagamento  de  folha  de  pessoal,  diretamente  da  conta  do
convênio);
R$  305.903,03  (trezentos  e  cinto  reais  novecentos  e  três  reais  e  três  centavos)  foi
transferido para uma conta da prefeitura, de recursos próprios, e também foi utilizado
para pagamento de folha."

A  destinação  indicada  pelo  réu,  inclusive,  corrobora  o  quadro  sintético  de  transferências
apresentado pela CGU na Informação 1803/2013 (fl. 320 do IPL).

Neste  ponto específico,  o  réu MANOEL MESSIAS,  em seu interrogatório,  reiterou que as
despesas custeadas com os valores provenientes do convênio  foram destinados às Folhas de
Pagamento do município, bem como ao pagamento do benefício assistencial do Município de
Capela/SE, o "bolsa-ajuda".

Dessa forma, vislumbram-se duas supostas espécies de pagamentos realizados às custas das
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verbas recebidas, a saber: a) pagamentos de folhas de salário e despesas incidentes sobre esta e;
b) despesas com benefícios assistenciais instituídos no âmbito da Administração Municipal.

No que tange aos repasses realizados para o pagamento das despesas com Cargos e Salários é
possível dizer que houve a mínima comprovação do alegado.

Ora,  grande  parte  das  autorizações  de  transferências  dos  recursos  da  Conta  Convênio para
outras contas da Prefeitura vieram acompanhas de escriturações contábeis que, minimamente,
sustentam as alegações lançadas. Digo, minimamente, porque, embora não tenha sido realizada
a perícia contábil pretendida, os documentos carreados aos autos pela defesa que demonstrariam
o pagamento de folha de salários não foram impugnados pelo órgão ministerial.  

 A título ilustrativo, trago à baila a documentação constante no id 4058504.1511904 que, por
comprovar o suposto uso das verbas em favor da edilidade, não faz subsumir a conduta de
desvio de recursos públicos federais àquela prevista no inciso III ora em apreciação, mas, tão
somente, à conduta prevista no inciso I do multicitado dispositivo legal, como já se disse.

No mesmo sentido, os documentos constantes no id 4058504.1511929 subsidiam a tese de que
parte  dos  valores  transferidos,  inclusive  ao  Fundo  de  Assistência  Social  do  Município,  foi
efetivamente utilizada para o pagamento das despesas com folha salarial.

De outra sorte, no que concerne à suposta despesa realizada para o pagamento dos benefícios
assistenciais,  não há  nos autos a  devida comprovação do mero desvio de finalidade e,  até
mesmo, da destinação pública dos recursos. Aqui, de outra sorte, não há dúvidas concretas a
beneficiarem o réu. Explico.

A meu sentir, a simples destinação das verbas para contas da própria Prefeitura Municipal, em
especial contas do Fundo Municipal de Assistência Social, sem a devida comprovação do uso
último em finalidade pública não ilide a tese exposta pelo MPF.

Ora,  conforme  exposto  pelos  réus  na  manifestação  de  id  4058504.1511869,  R$  85.000,00
(oitenta e  cinco mil  reais) foram transferidos para a  conta "BB-POBREZA" com a suposta
finalidade de pagar os benefícios de bolsa-ajuda. Havendo a confirmação da transferência na
Informação 1803/2013-CGU-PR, de 23/09/2013 (fl. 320 do IPL).

Muito se debateu em audiência, a respeito do amparo assistencial suscitado pela defesa, que
constituía benesse instituída no âmbito municipal e,  conforme oitivas,  diretamente paga aos
beneficiários, após a retirada do dinheiro das contas da prefeitura.

Ocorre  que,  em nenhum momento,  foi  realizada  a  comprovação  da  efetiva  destinação  dos
valores,  não  havendo  sequer  nos  autos  uma  lista  de  beneficiários  alcançados  pelo  alegado
programa de distribuição de renda. Nesse sentido, registro que nem mesmo a perícia pugnada
pelos demandados lograria precisar o destino de um dinheiro sacado sem registros.

Em assim sendo, é de se ver que, após a transferência eletrônica dos recursos a mando dos réus,
tais  valores  que  aparentemente seriam destinados ao projeto  assistencial  foram sacados por
meio de cheques endossados, na própria agência bancária, não sendo possível se constatar a
efetiva utilização da verba, uma vez que, a partir de então, não há qualquer escrituração ou
documentação correlata realizada pelos réus. 

Neste  ponto específico,  urge  salientar  que  já  tramitou  neste  Juízo  Federal  uma Ação Civil
Pública  por  Improbidade  Administrativa (Processo nº  0800138-29.2015.4.05.8504),  ajuizada
pelo mesmo autor em face dos presentes réus, JOSÉ EDIVALDO e MANOEL MESSIAS.
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Naqueles autos, foi discutido o mesmo contexto fático exposto na presente inicial: o desvio das
verbas recebidas para a implementação do sistema de esgotamento sanitário de Capela/SE. E, na
sentença proferida, o juízo de culpa firmado foi o da ausência de comprovação da finalidade
pública no uso das verbas federais supostamente desviadas para o pagamento dos benefícios
assistenciais suscitados pela defesa.

É cediço que o provimento de mérito firmado em sede de Ação de Improbidade é diverso e
independente da culpa a ser reconhecida na seara penal. Contudo, as alegações da defesa em
ambos  os  autos  caminharam no  mesmo sentido  e  as  provas  produzidas  não divergiram no
tocante à ausência da efetiva comprovação da destinação assistencial das verbas, a despeito das
ordens de saques realizadas na "boca do caixa".

Neste  sentido,  por  entender  aplicável  também ao caso em apreço,  transcrevo aqui  parte  da
argumentação  por  mim  levantada  nos  autos  da  AIA,  no  que  concerne  à  ausência  de
comprovação do efetivo uso de parte dos valores recebidos em finalidade pública, in litteris:

"60.Em sua defesa, argúem os demandados, que os valores sacados eram utilizados para o
pagamento à comunidade de benefícios assistenciais implantados pela Prefeitura.

61.Ora, ainda que não se ignore que pretendem os demandados, com tal argumentação, lançar

a  tese  de  uma  suposta  "tredestinação  lícita"  dos  recursos  federais  que,  enviados  para  a
implementação  da  rede  de  esgoto  do  município,  teriam  sido  utilizados  em  finalidade
supostamente pública, tenho que tal linha de defesa não merece prosperar. A uma, porque se,
em  tese,  cogitável  a  aceitação  da  "tredestinação  lícita"  diante  de  uma  conjuntura  tão
particular,  quanto excepcional,  do Município,  em que seu gestor  se visse  obrigado a fazer
escolhas de gestão, como pagar a folha de pessoal ou assistir à parcela da população mais
necessitada em detrimento de outros pagamentos municipais, inadmissível é tornar essa prática
ordinária como ocorria na Prefeitura de Capela. A duas, porque não há nos autos nenhum
documento  que  demonstre  que  os  valores  sacados  foram,  de  fato,  utilizados  para  uma
finalidade tão pública quanto honrosa, como querem fazer crer os demandados.

62.  Vale  dizer,  embora  se  alegue,  repetidamente,  a  utilização  do  dinheiro  no  Bolsa-Ajuda,
nenhum documento foi juntado aos autos que demonstre essa vinculação.

63. Aqui, passo a examinar as regras de distribuição de ônus da prova no ordenamento jurídico
pátrio. Dispõe o art. 363 do Código de Processo Civil:

Art. 383.  O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

 64. Distribuindo tal ônus no caso dos autos, tenho que o Ministério Público Federal autor se
desincumbiu do encargo de demonstrar a não utilização dos recursos públicos federais na a
finalidade para a qual foram destinados, qual seja a implementação do sistema de esgoto no
município de Capela/SE. Logrou demonstrar também que tal verba foi sacada em espécie por
funcionários da Prefeitura Municipal,  que agiam sob comando direto dos demandados que
assinavam, conjuntamente, os cheques correspondentes.

65. Sabido que o dinheiro é bem móvel, transferível pela tradição, prevista no art. 1267 do
Código Civil, a partir do momento que se entregavam os valores aos demandados ou a sua
equipe de gestão, por meio de autorização dos réu, transferia-se a titularidade do numerário
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para eles.

66. Nessa contextura, restou para os réus demonstrar que tal verba não entrou na sua esfera
patrimonial  de  disponibilidade,  que  dela  não  se  apropriaram  e  utilizaram-na,  em  sua
integralidade, em benefício dos munícipes, atestando assim a existência de fato impeditivo do
direito alegado pelo Parquet. Tudo para afastar a imputação de incorporação ilícita de verbas
públicas. Não se desincumbiram os réus de tal ônus, contudo.

67. Uma vez mais, repito, embora tenham reiteradamente aduzido em audiência que os valores
foram utilizados em programas assistenciais, não há prova documental de tal fato. Prova que
por  tratar-se  de  dinheiro  público,  cuja  oficialidade  do  dispêndio  é  regra  basilar  de
transparência, não pode ser puramente testemunhal.

68. Noutras palavras, embora a defesa tenha falado de registro de beneficiários e de recibos
emitidos pela Prefeitura quando da concessão dos benefícios,  nada se trouxe nesse sentido
(poderiam ter juntado ainda lista de beneficiados e valores efetivamente entregues nas datas em
que foram realizados os saques, notas ficais compatíveis com os valores sacados e as datas das
movimentações financeiras, etc)."

Por óbvio que não se devem aplicar as regras de distribuição do ônus da prova  suscitadas no

excerto acima transcrito, uma vez que, na seara penal, cumpre à acusação comprovar os fatos
descritos na inicial.

Ocorre que, no caso dos autos, as alegações lançadas pelo Parquet encontram-se devidamente
documentadas nas ordens de transferências realizadas pelos réus e nos saques realizados por
meio de cheque endossados por ambos e sacados em moeda, tudo conforme os autos do ICP
1.35.000.000453/2013-98  e  o  Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  nº171/2014-SETEC/SR
/DPF/SE.

Nesse sentido, inclusive, o Laudo Policial trazido pelo MPF elenca diversos favorecidos pelos
saques realizados diretamente das contas da Prefeitura Municipal,  dentre  eles o próprio réu
Manoel Messias Sukita Santos. 

Em resumo, as alegações da defesa não lançaram dúvida razoável sobre a tese acusatória de
forma a infirmar a imputação descrita na inicial e confirmada na instrução processual.

Sendo assim, entendo que o suposto gasto de dinheiro público federal,  no montante de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), com a população do município, para fins de pagamento do
benefício de bolsa-ajuda, não ficou demonstrado nos autos, nem sequer parcialmente.

De  fato,  o  que  está  devidamente  comprovado  é  que  a  verba  federal  foi  retirada  da  conta
destinada ao esgotamento municipal a mando dos réus, não se conhecendo seu real destino.

Não bastasse isso, o  próprio modo de operação utilizado pelos réus e descrito pelo MPF em sua
inicial torna, por si só, praticamente impossível o rastreamento e a fiscalização da destinação do
dinheiro público transferido no caso.

E, embora não seja o acréscimo patrimonial injustificado do réu Manoel Messias, objeto de
particular apreciação na presente ação penal, não posso deixar de consignar que o Laudo da
Polícia Federal, juntado aos autos no ID 4058504.1669530 (Laudo n.º 171/2014 - SETEC/SR
/DPF/SE), concluiu que aquele "recebeu no período de 2008 a 2012, R$3,4 milhões a título de
depósitos e transferências na conta corrente sem justificativas". Período que, registre-se, inclui
o período de desvio investigado nos presentes autos (setembro de 2011 a dezembro de 2012).
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Tudo a demonstrar o desvio de verbas federais em benefício próprio dos denunciados.

Ora, no sentido argumentação acima delineada, cumpre colacionar alguns julgados da Egrégia
Corte  do  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região  que,  em  demandas  análogas,  reputou
inservível a mera argumentação de destinação lícita de verbas, quando tais alegações não foram
corroboradas pelos elementos de prova colhidos na instrução processual, encontrando-se, dessa
forma, na contramão do documentos trazidos e das oitivas colhidas. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESVIO E APLICAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS
DO FUNDEB. ART. 1o., INCISO I III, DO DL 201/67. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO DELITO INSERTO NO ART. 1o., INCISO III,
DO DL 201/67. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS QUANTO AO TIPO DO
INCISO I. DOLO DEMONSTRADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO
POR PARTE DA DEFESA. APELO NÃO PROVIDO. 1.  O Magistrado a quo, na sentença
condenatória,  no  que  diz  respeito  ao  delito  inserto  no  art.  1o.,  inciso  III,  do  DL  201/67,
reconheceu a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, tendo registrado
o seguinte: considerando-se, no entanto, o montante de pena relativa ao crime contido no art.
1o., inciso III, do DL 201/67 (1 ano, 10 meses e 14 dias) e levando-se em conta que a prescrição
deve ser analisada em relação a cada crime individualizado (art. 119 c/c art. 107, IV, ambos do
CP), verifica-se que este segundo crime encontra-se prescrito. 2. No que concerne ao delito

capitulado no art. 1o., inciso I, do DL 201/67, devidamente evidenciada a materialidade e
autoria delitiva. 3. No decorrer do interrogatório, o acusado trouxe tese defensiva que não
comprovou, destacando que os valores dos cheques foram utilizados para complemento da
folha de funcionários e que não atingiu o percentual legal em razão da construção de uma
escola e da mudança do FUNDEF para FUNDEB. A real utilização dos valores destacados
nos cheques bancários não foi esclarecida de forma suficiente pelo ora apelante, restando
claro, então, frente a todo o contexto apresentado, o desvio de recursos públicos federais.
4.  Também o dolo  na  conduta do acusado  foi  perfeitamente  evidenciado  pelas  provas
colhidas, que demonstraram que o acusado livremente efetuou saque "na boca do caixa"
para finalidade em nenhum momento esclarecida por elementos concretos nos autos. 5.
Não pode ser acolhida a alegação de suposto erro contábil ocorrido quando da mudança do
perfil do FUNDEF para FUNDEB, porque desarrazoada, não bastando a esse propósito a mera
alegação em juízo. Seria preciso indicar em documento contábil específico as eventuais falhas
ou inconsistências nos relatórios de fiscalização da CGU, o que não foi promovido pela defesa.
6. O Magistrado a quo, após o exame das circunstâncias judiciais, fixou a penalidade inicial do
acusado, pelo cometimento do delito do art. 1o., inciso I, do DL 201/67, em 4 anos e 6 meses de
reclusão, isso considerando o preceito secundário do artigo em estudo, que fixa uma penalidade
entre  2  e  12  anos  de  reclusão,  e  anotando  como  negativas  as  circunstâncias  judiciais
culpabilidade,  por  ser  o acusado gestor  municipal,  e  consequências do crime. 7.  Tenho por
elevada a pena-base fixada em tal  montante,  isso  porque na circunstância culpabilidade foi
considerado como negativo o fato de ser o réu gestor municipal, elemento já inserto no próprio
tipo penal em apreço, descrito em legislação que dispõe justamente sobre a responsabilidade de
Prefeitos e  Vereadores.  8.  Tendo em conta que resta apenas uma circunstância como sendo
prejudicial ao acusado, mais precisamente as consequências do crime, fixa-se a pena privativa
de liberdade inicial do réu em 3 anos de reclusão, penalidade esta que se torna definitiva, haja
vista a inexistência de outros elementos nas demais  fases de dosagem. O regime inicial  de
cumprimento da pena será  o aberto (art.  33,  parág. 2o.,  c,  do CPB).  9.  Preenchimento dos
requisitos constantes do art. 44, do CPB, promovendo-se, então, a substituição da pena privativa
de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade e
outra de prestação pecuniária, que deverão ser definidas no Juízo de Execuções Penais.  10.
Apelação criminal da defesa a que se nega provimento, para, de ofício, diminuir a penalidade do
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réu para o quantum de 3 anos de reclusão, promovendo-se a substituição desta por duas penas
restritivas de direito; no mais, se mantém a sentença atacada.
(ACR 00000161920144058202, Desembargador Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu,
TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::06/05/2016 - Página::41.) (Grifos próprios).

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  EX-PREFEITO.  CRIME  DE  DESVIO  DE  VERBAS
PÚBLICAS.  ART.  1o.,  INCISO  I,  DO  DECRETO  LEI  201/67.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DEVIDAMENTE  COMPROVADAS.  DOLO  EVIDENCIADO.
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  DELITO.  IMPOSSIBILIDADE.  PENA  EXACERBADA.
REDUÇÃO DA PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO. VALOR ADEQUADO DA
REPARAÇÃO CIVIL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1.  A materialidade do
delito foi comprovada pela documentação que veio carreada à denuncia, bem assim pelo
interrogatório e oitivas realizadas no procedimento inquisitivo e no decorrer da instrução.
A autoria também restou devidamente provada nos autos pelos documentos trazidos e
oitivas. Provas suficientes à formação do convencimento pelo decreto condenatório, pois
repousam nos autos diversos documentos, como o processo de tomada de contas do TCU,
relatórios  e  oitivas  que confirmam os fatos  contados  na peça do Parquet. 2.  O  delito
capitulado no  inciso  I,  art.  1o.  do DL 201/67,  que restou comprovado neste  processo,
corresponde à figura penal do art. 312 do CPB, nas modalidades peculato-apropriação ou
peculato-desvio. A conduta típica é a mesma. É punida a ação do agente que se apropria

de bem móvel a que tem acesso em razão do cargo, ou a conduta do agente que tem a
posse da coisa e lhe dá destinação diversa da exigida em lei, isso em proveito próprio ou
alheio,  como ocorreu na hipótese.  3.  Já o inciso III,  trata da aplicação das verbas em
finalidade distinta, mas ainda em proveito da administração pública. Na hipótese, em que
pese  ter  a  defesa  ter  argumentado  que  as  verbas  foram  aplicadas  no  pagamento  de
servidores do município,  tal  fato não foi  de maneira nenhuma comprovado nos  autos,
estando o contexto a demonstrar que o desvio foi, sim, para fins particulares. E mesmo
assim, o acordo vedava expressamente tal hipótese específica, de pagamento de servidores com
os recursos repassados à Edilidade, registrando que de forma alguma os recursos poderiam ser
utilizados para pagamento de pessoal, qualquer que fosse o regime empregatício. 4. O parág.
1o., do art. 1o., do DL 201/67, estabelece um parâmetro de pena de 2 a 12 anos, no caso do
delito do inciso I, e já na primeira fase, o Juízo a quo entendeu por fixar a pena em 8 anos e 6
meses, acima até do termo médio de 7 anos reclusão. Não que a pena devesse ficar no mínimo
legal  de  dois  anos,  de  forma  alguma,  até  porque  existem  circunstâncias  desfavoráveis  ao
acusado, mas não se justifica se chegar já na primeira fase da dosimetria, tendo em consideração
os fatores negativos existentes, para além do termo médio. 5. Tendo em vista as circunstâncias
elencadas no art. 59 do CPB, e auferidas neste feito, deve-se reduzir a pena-base de 8 anos e 6
meses de reclusão, para o quantum de 4 amos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime
semi-aberto,  pena esta  que termina por ser  a  pena definitiva do  acusado,  em razão de  não
haverem elementos a serem aferidos na segunda e terceira fase da dosimetria (art. 68 do CPB).
Mantém-se a condenação do acusado à inabilitação, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de
cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação. 6. O valor da reparação civil corresponde ao
montante desviado dos cofres públicos. 7. Apelação criminal do acusado a que se dá parcial
provimento.
(ACR 200180000073566, Desembargador Federal  Manoel  Erhardt, TRF5 - Primeira Turma,
DJE - Data::08/03/2012 - Página::187.) (Grifos próprios)

Por todo o exposto, entendo que, ao menos em relação às transferências realizadas nas datas de
30/10/2012 e 14/11/2012, à conta BB-POBREZA, no valor global de R$ 85.000,00 (oitenta e
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cinco mil reais), não restou comprovada a destinação lícita suscitada.

Desta  feita,  resta  superada,  no  que  concerne  aos  valores  transferidos  sob  a  alegação  de
pagamento de benefícios assistenciais sem a devida comprobação, a tese de tredestinação lícita
de recursos, a amparar a saída absolutória dos réus.

Por  consequência,  com  base  nas  provas  produzidas  nos  autos,  entendo  comprovadas  a
materialidade e autoria do delito capitulado no art.1º, I, do Decreto-Lei 201/67, para as verbas
transferidas da Conta Convênio nº 17.358-4, Agência 0280-1, no montante de R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais), sem a efetiva comprovação da utilização em favor da edilidade.

3. Dispositivo

3.1. Da Condenação

Ante o exposto,  JULGO PROCEDENTE a  pretensão punitiva  deduzida na denúncia  para
CONDENAR os réus MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS E JOSÉ EDIVALDO DOS

SANTOS pela prática dos crimes previstos no art. 1o, I e III, do Decreto-Lei no 201/67.

3.2. Da Dosimetria

Passo a fixar a quantidade da pena, em obediência ao procedimento do art. 68 do Código Penal,
de forma fundamentada para atender os ditames do art. 93, inc. IX, da Carta Magna:

3.2.1. Do crime previsto no inciso Art. 1º, I, do DL 201-67.

MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS

1a Fase:

Entendo incabível a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na culpabilidade,
uma vez que, por se tratar de crime próprio de prefeito e sendo condenado por desvio de verbas,
esta por si só, pressupõe uma atividade administrativa anterior ao desvio perpetrado, de forma
que entendo incabível utilizar a experiência do acusado como gestor para exarperar-lhe a pena
base.

Não há registro de maus antecedentes, de modo que essa circunstância deve ser havida por
favorável ao denunciado.

Quanto  à  conduta  social  não  há  nada  que  a  desabone,  devendo  esta  circunstância  ser
considerada favorável;  quanto à  personalidade do agente,  nada  foi  juntado  aos  autos  que
justifique sua valoração negativa.

Os motivos do crime, diversamente do que pretende o MPF, são os ordinários à espécie, já
sendo punível  pela  própria  tipicidade  e previsão do delito,  de  forma que a  circunstância  é
favorável ao réu. As circunstâncias do crime não transcenderam ao habitual, de modo que essa
circunstância deve ser favorável ao réu.

As consequências advindas da conduta, a meu sentir, são desfavoráveis ao réu tendo em vista
que,  pelo  desvio  das  verbas  destinadas  ao  sistema  de  esgotamento,  não  houve  a  efetiva

implementação da rede sanitária, conforme demonstrado pelo órgão ministerial.

O comportamento da vítima não se aplica.
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Considerando,  assim,  que  apenas  uma  das  circunstâncias  judiciais  previstas  no  art.  59  do
Código Penal  é desfavorável ao réu, fixo a pena base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de
reclusão nos moldes do previsto no art. 1º, §1º, do Decreto-Lei n.º 201/67.

2a Fase:

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aplicadas nesta fase da dosimetria.

3a Fase:

Do Concurso material:

O denunciado, como visto, praticou mais de um crime, mediante mais de uma ação, conforme
atestam  os  documentos  juntados  no  ICP  1.35.000.000453/2013-98  -  FL  319/320,  que
demonstram  a  realização  de  transferências  eletrônicas  para  as  contas  BB  -  Pobreza  em
30/10/2012 e 14/11/2012.

De  tal  sorte,  consoante  previsão  do  art.  69  do  CP,  aplicam-se  cumulativamente  as  penas
privativas de liberdade em que haja incorrido o réu. Sendo assim, somadas as penas, torna-as
definitivas em seis anos e seis meses de reclusão.

JOSÉ EDIVALDO DOS SANTOS

1a Fase:

Também aqui entendo incabível a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na
culpabilidade, uma vez que, por se tratar de crime próprio de prefeito e sendo condenado por
desvio de verbas,  esta por  si  só,  pressupõe uma atividade administrativa anterior  ao desvio
perpetrado,  de  forma que entendo  incabível  utilizar  a  experiência  do  acusado como gestor

público para exarperar-lhe a pena base.

Não há registro de maus antecedentes, de modo que essa circunstância deve ser havida por
favorável ao denunciado.

Quanto  à  conduta  social  não  há  nada  que  a  desabone,  devendo  esta  circunstância  ser
considerada favorável;  quanto à  personalidade do agente,  nada  foi  juntado  aos  autos  que
justifique sua valoração negativa.

Os motivos do crime, diversamente do que pretende o MPF, são os ordinários à espécie, já
sendo punível  pela  própria  tipicidade  e previsão do delito,  de  forma que a  circunstância  é
favorável ao réu. As circunstâncias do crime não transcenderam ao habitual, de modo que essa
circunstância deve ser favorável ao réu.

As consequências advindas da conduta, a meu sentir, são desfavoráveis ao réu tendo em vista
que, pelo desvio das verbas destinadas ao sistema de esgotamento do município, não houve a
efetiva implementação da rede sanitária, conforme suscitado pelo MPF 

O comportamento da vítima não se aplica.

Considerando,  assim,  que  apenas  uma  das  circunstâncias  judiciais  previstas  no  art.  59  do
Código Penal  é desfavorável ao réu, fixo a pena base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de
detenção nos moldes do previsto no art. 1º, §1º, do Decreto-Lei no 201/67.
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2a Fase:

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aplicadas nesta fase da dosimetria.

3a Fase:

Do Crime Continuado:

O denunciado, como visto, praticou mais de um crime, mediante mais de uma ação, conforme
atestam  os  documentos  juntados  no  ICP  1.35.000.000453/2013-98  -  FL  319/320,  que
demonstram  a  realização  de  transferências  eletrônicas  para  as  contas  BB  -  Pobreza  em
30/10/2012 e 14/11/2012.

De  tal  sorte,  consoante  previsão  do  art.  69  do  CP,  aplicam-se  cumulativamente  as  penas
privativas de liberdade em que haja incorrido o réu. Sendo assim, somadas as penas, torna-as
definitivas em seis anos e seis meses de reclusão.

Do crime previsto no inciso Art. 1º, III, do DL 201-67.

MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS

1a Fase:

Como já registrei, também aqui entendo incabível a exasperação da pena-base além do mínimo
legal baseada na culpabilidade, uma vez que, por se tratar de crime próprio de prefeito e sendo
condenado por desvio de verbas, esta por si só, pressupõe uma atividade administrativa anterior
ao desvio perpetrado, de forma que entendo incabível utilizar a experiência do acusado como

gestor para exarperar-lhe a pena base.

Não há registro de maus antecedentes, de modo que essa circunstância deve ser havida por
favorável ao denunciado.

Quanto  à  conduta  social  não  há  nada  que  a  desabone,  devendo  esta  circunstância  ser
considerada favorável;  quanto à  personalidade do agente,  nada  foi  juntado  aos  autos  que
justifique sua valoração negativa.

Os motivos do crime, diversamente do que pretende o MPF, demonstraram-se favoráveis ao réu
uma vez que, conforme demonstrado na instrução, grande parte dos saques foi utilizada para o
pagamento de despesas com folha de pagamento do Município, de forma que a circunstância é
favorável ao réu. As circunstâncias do crime não transcenderam ao habitual, de modo que essa
circunstância deve ser favorável ao réu.

As consequências advindas da conduta, a meu sentir, são desfavoráveis ao réu tendo em vista
que,  pelo  desvio  das  verbas  destinadas  ao  sistema  de  esgotamento,  não  houve  a  efetiva
implementação da rede sanitária, conforme suscitado pelo MPF. 

O comportamento da vítima não se aplica.

Considerando,  assim,  que  apenas  uma  das  circunstâncias  judiciais  previstas  no  art.  59  do
Código Penal  é desfavorável ao réu, fixo a pena base em 07 (sete) meses de detenção nos
moldes do previsto no art. 1º, §1º, do Decreto-Lei no 201/67.
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2a Fase:

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aplicadas nesta fase da dosimetria.

3a Fase:

Do Crime Continuado:

Aqui,  diferentemente  do  que  ocorreu  na  dosimetria  dos  primeiros  crimes  praticados  pelo
denunciado, entendo que o caso é de crime continuado e não de concurso material de crimes.
Isso porque, embora ali, houvesse desígnios distintos, separados por razoável período de tempo,
nas condutas aqui  apreciadas,  o  denunciado,  como visto,  praticou mais de um crime, cujas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes permitem que se tomem
os subsequentes como continuação do primeiro deles.

De tal  sorte,  consoante previsão do art.  71 do CP, considerando que foram praticados doze
condutas (ICP 1.35.000.000453/2013-98 - FL 319/320) continuadas elevo a pena base em 2/3, o
que faço com fundamento no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "em
se  tratando  de  aumento  de  pena  referente  à  continuidade  delitiva,  aplica-se  a  fração  de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações, 1/4, para 4 infrações, 1/3 para
5 infrações, 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (HC 258.328-ES, RELATOR
MINISTRO  ROGÉRIO  SCHIETTI  CRUZ,  6ª  TURMA,  24/02/2015;  HC  273.262-SP,
RELATOR MINISTRO GURGEL DE FARIA,  5ª  TURMA,  06/11/2014;  HC195872-RJ,  5ª
TURMA, RELATOR NEWTON TRISOTTO, 21/05/2015).

Logo, passa a pena a ser de 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

JOSÉ EDIVALDO DOS SANTOS

1a Fase:

Uma vez mais, registro que tenho por incabível a exasperação da pena-base além do mínimo
legal baseada na culpabilidade, uma vez que, por se tratar de crime próprio de prefeito e sendo
condenado por desvio de verbas, esta por si só, pressupõe uma atividade administrativa anterior
ao desvio perpetrado, de forma que entendo incabível utilizar a experiência do acusado como
gestor para exarperar-lhe a pena base.

Não há registro de maus antecedentes, de modo que essa circunstância deve ser havida por
favorável ao denunciado.

Quanto  à  conduta  social  não  há  nada  que  a  desabone,  devendo  esta  circunstância  ser
considerada favorável;  quanto à  personalidade do agente,  nada  foi  juntado  aos  autos  que
justifique sua valoração negativa.

Os motivos do crime, diversamente do que pretende o MPF, demonstraram-se favoráveis ao réu
uma vez que, conforme demonstrado na instrução, grande parte dos valores transferidos foi
utilizada para o pagamento de despesas com folha de pagamento do Município, de forma que a
circunstância é favorável ao réu. As circunstâncias do crime não transcenderam ao habitual, de
modo que essa circunstância deve ser favorável ao réu.

As consequências advindas da conduta, a meu sentir, são desfavoráveis ao réu tendo em vista
que,  pelo  desvio  das  verbas  destinadas  ao  sistema  de  esgotamento,  não  houve  a  efetiva
implementação da rede sanitária, conforme suscitado pelo MPF. 
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O comportamento da vítima não se aplica.

Considerando,  assim,  que  apenas  uma  das  circunstâncias  judiciais  previstas  no  art.  59  do
Código Penal  é desfavorável ao réu, fixo a pena base em 07 (sete) meses de detenção nos
moldes do previsto no art. 1º, §1º, do Decreto-Lei no 201/67.

2a Fase:

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aplicadas nesta fase da dosimetria.

3a Fase:

Do Crime Continuado:

O  denunciado,  como  visto,  praticou  mais  de  um  crime,  cujas  condições  de  tempo,  lugar,
maneira  de  execução  e  outras  semelhantes  permitem que se  tomem os  subsequentes  como
continuação do primeiro deles.

De tal  sorte,  consoante previsão do art.  71 do CP, considerando que foram praticados doze
condutas (ICP 1.35.000.000453/2013-98 - FL 319/320) continuadas elevo a pena base em 2/3, o
que faço com fundamento no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "em
se  tratando  de  aumento  de  pena  referente  à  continuidade  delitiva,  aplica-se  a  fração  de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações, 1/4, para 4 infrações, 1/3 para
5 infrações, 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (HC 258.328-ES, RELATOR
MINISTRO  ROGÉRIO  SCHIETTI  CRUZ,  6ª  TURMA,  24/02/2015;  HC  273.262-SP,
RELATOR MINISTRO GURGEL DE FARIA,  5ª  TURMA,  06/11/2014;  HC195872-RJ,  5ª
TURMA, RELATOR NEWTON TRISOTTO, 21/05/2015).

Logo, passa a pena a ser de 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Encerrada a fase de dosimetria da pena,  registro que, havendo condenação dos réus em penas
de reclusão e detenção, inviável o somatório das mesmas, devendo os acusados iniciarem o
cumprimento da condenação pela pena de reclusão. Tudo conforme a Inteligência do art. 69 ,
parte final, do CP.

Regime de Cumprimento de Pena e Substituição da Pena.

Considerando  a  quantidade  da  pena  privativa  de  liberdade  imposta,  o  regime  inicial  de

cumprimento  da  pena  será  o  semi-aberto  (art.  33,  §  2o,  "b",  do  CP),  sendo  incabível  a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude da quantidade da
pena imposta.

3.5. Das Disposições Finais

Deixo  de  fixar  o  mínimo  indenizatório,  considerando  que,  de  acordo  com o  entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja fixado na sentença valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração, com base no art. 387, IV, do CPP, é necessário
pedido  expresso  do  ofendido  ou  do  Ministério  Público  e  a  concessão  de  oportunidade  de
exercício do contraditório pela ré (Resp. 1.248.490-RS; Resp. 1.185.542-RS; Resp. 1.193.083-
RS).

Custas  processuais  nos  termos do Regimento de Custas  da  Justiça  Federal.  Condeno o réu
MANOEL  MESSIAS  SUKITA  SANTOS  ao  pagamento  dos  honorários  advocatícios  do
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defensor nomeado.

Após o trânsito, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e oficie-se ao TRE/SE para fins
do art. 15, III, da Constituição Federal, e adotem-se as devidas providências para a execução da
pena.

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

Propriá/SE, Data Infra.

ADRIANA FRANCO MELO MACHADO
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