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PROCESSO Nº 0811627-88.2020.4.05.0000 - PETIÇÃO CRIMINAL  

REQUERENTE: EDMÍLSON GOMES DE SOUZA

ADVOGADOS: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES E BRUNO LOPES DE ARAÚJO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LUNA FREIRE - 1ª TURMA 

 

D E C I S Ã O

 

Trata-se de nominada "MEDIDA CAUTELAR - TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO DE LIMINAR" visando:

 

"1) Seja concedida a medida cautelar, initio litis, atribuindo efeito suspensivo ao recurso especial que será interposto nos autos da ação penal
no 0000487-63.2013.4.05.8204, ou, ao menos, aos embargos de declaração já manejados nos autos principais, SUSPENDENDO TODOS OS
EFEITOS DA DECISÃO PROLATADA PELA PRIMEIRA TURMA DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO,
pelas razões já expostas alhures, evitando dano irreparável ao requerente, que caso não obtenha a medida cautelar, ficara impossibilitado de
concorrer ao cargo de prefeito constitucional do município de Cacimba de Dentro-PB;

2) Uma vez concedida a cautelar, que, então, se de conhecimento de seu teor ao ilustre Desembargador ALEXANDRE LUNA FREIRE, relator
do processo principal, por meio célere, do efeito suspensivo dado ao recurso especial que será interposto;

3) A citação do Ministério Público Federal, para acompanhamento da presente ação que, uma vez julgada procedente, certamente manterá a
cautelar, cuja concessão "in limine" é requerida nesta oportunidade.

4) Seja ao final julgado procedente a presente medida cautelar confirmando o efeito suspensivo do recurso especial que será interposto, a
fim de suspender definitivamente todos os efeitos da decisão prolatada pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região."
(grifei)

 

Alega, em resumo:

 

"Trata a ação principal (AÇÃO PENAL Nº 0000487-63.2013.4.05.8204 - EM TRAMITE NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª
REGIÃO), de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal com atuação no Estado da Paraíba em desfavor do Sr. EDMILSON GOMES
DE SOUZA (DOC. 01), ora requerente, pleiteando a condenação deste pelo crime definido pelo ARTIGO 1º INC. III DO DECRETO-LEI Nº
201/67.

Segundo o Parquet, o Sr. EDMILSON GOMES DE SOUZA, à época dos fatos Prefeito Constitucional do Município de Cacimba de Dentro-PB,
teria desviado/utilizado indevidamente recursos públicos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município de
Cacimba de Dentro/PB, na medida em que teria autorizado a transferência de recursos federais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, disponibilizado em conta corrente n. 14706-0 FMASPBF (Piso Básico Fixo do CRAS-PAIF),
Ag. 1344-7, do Banco do Brasil -, para a conta corrente do Fundo de Participação dos Municípios (conta corrente n. 2136-9, Ag. 1344-7), para
realização do PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL.

Ja em analise da denuncia ofertada pelo Parquet, tem-se que NÃO HÁ MENÇÃO E NEM DESCRIÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO
REQUERENTE DE DESVIAR OU APLICAR INDEVIDAMENTE RENDAS OU VERBAS PÚBLICAS, mas mera afirmaçao de utilizaçao
indevida de forma bastante superficial e fragil.

Fora cabalmente demonstrado nos autos da açao principal que o que aconteceu fora apenas um REMANEJAMENTO DOS RECURSOS DO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CARÁTER EMINENTEMENTE TRANSITÓRIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE
PESSOAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB, tendo sido comprovado, inclusive, o RETORNO do referido montante à conta
inicial do programa em analise (CRAS/PAIF), portanto, sequer existiu dano ao erario.

Finda a instruçao processual, o MM. Juiz de primeiro grau JULGOU PROCEDENTE a pretensao punitiva estatal (DOC. 02 - CÓPIA DA
SENTENÇA PROLATADA), condenando o requerente no crime previsto no ARTIGO 1º INC. III DO DECRETO-LEI Nº 201/67, imputando-lhe
uma pena em definitivo de 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Em simples análise perfunctória da própria sentença supracitada, verifica-se a atipicidade da conduta, tendo em vista a AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO REQUERENTE, elemento sem o qual não há que se falar nos crimes previstos no decreto lei
no 201/67, senão vejamos trechos da decisão (...)

Como bem pontuado, a decisão de primeiro grau reconheceu explicitamente que o remanejamento das verbas fora para o pagamento de
FOLHA DE PESSOAL, bem como, que HOUVE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES A CONTA INICIAL DO PROGRAMA.

Inconformado com a supracitada decisão, o requerente interpôs recurso de apelação junto ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, e este,
através da sua Primeira Turma, NEGOU PROVIMENTO AO APELO.

Um ponto que chama atenção do acórdão supracitado, e que, embora bastante extenso, vê-se que seu relator praticamente SE RESUMIU A
COPIAR E COLAR O QUE CONSTAVA NA DENÚNCIA, SENTENÇA, RECURSO DE APELAÇÃO, CONTRARRAZÕES NO MPF E PARECER
DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA (TRAZENDO AS TRANSCRIÇÕES IPSIS LITTERIS DAS REFERIDAS PEÇAS
PROCESSUAIS), o que demonstra a sua fragilidade, e preclara ofensa ao art. 93 inc. IX da CF/88, que determina que as decisões judiciais
devem ser fundamentadas, já que as razoes recursais apresentadas pelo requerente praticamente não foram devidamente analisadas.
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Vejamos alguns trechos do acórdão prolatado pelo TRF5 (DOC. 03) (...)

Ademais, tem-se que O ACÓRDÃO PROLATADO SE ENCONTRA EM MANIFESTA CONTRARIEDADE A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ADUZ QUE É INDISPENSÁVEL ESTAR DEVIDAMENTE DESCRITO O DOLO
ESPECÍFICO DE ACARRETAR PREJUÍZO AO ERÁRIO, PARA FICAR CONFIGURADO O CRIME DO ART. 1º, INCISO III, DO DECRETO-
LEI N. 201/1967 (HC N. 485.791/SP, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE 20/5/2019), O QUE JÁ
AUTORIZA A CONCESSÃO DA CAUTELAR REQUERIDA.

Desta feita, tem-se que tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região reconhecem
que o dinheiro fora utilizado única e exclusivamente para pagamento da folha de servidores, bem como, que houve a posterior devolução do
montante a conta do programa, portanto, não houve dolo no caso analisado, O QUE DEMONSTRA A ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Ato contínuo fora interposto embargos de declaração em detrimento do acórdão prolatado pela PRIMEIRA TURMA DO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, ainda estando estes PENDENTES DE APRECIAÇÃO, O QUE JUSTIFICA A INTERPOSIÇÃO DA
PRESENTE MEDIDA CAUTELAR.

Por fim, importante destacar, que o constrangimento ilegal tem atingido, inclusive, a situação eleitoral do requerente, que em razão da
condenação, por delito de gravidade insignificante, com penalidade de 03 (três) meses, por órgão judicial colegiado, do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, o impede de concorrer nas eleições de 2020, já que seu nome foi escolhido para disputar o cargo de prefeito,
novamente, no município de Cacimba de Dentro-PB.

Alias, o ora requerente já teve o seu registro de candidatura impugnado em razão de referida condenação (DOC. 09), o que justifica, ainda
mais, seja atribuído, excepcionalmente, EFEITO SUSPENSIVO ao recurso especial que ainda será interposto, ou, pelo menos, aos
embargos de declaração já protocolizados no processo principal (...)

II - DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PRESENTE PEDIDO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) (...)

Desta feita, tem-se que é juridicamente possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial regularmente interposto.

Ademais, não se descura que a uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o pedido de concessão de efeito suspensivo a
recurso especial pendente de admissibilidade pela Corte a quo OU AINDA NÃO INTERPOSTO, em situações absolutamente excepcionais,
desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a MANIFESTA CONTRARIEDADE DESTE À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, COMO
OCORRE HODIERNAMENTE NO PRESENTE CASO (...)

ANTE O EXPOSTO, verifica-se que é totalmente possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial já interposto, bem como,
ÀQUELE QUE AINDA ESTA PENDENTE DE INTERPOSIÇÃO, como acontece no caso em disceptação.

III - DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO CAUTELAR - DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA DECISÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

A) ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO REQUERENTE. CONCLUSÕES
AFERÍVEIS PELAS SIMPLES ANÁLISES DA INICIAL, DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DO TRF5 (...)

B) DO RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO DA AUSÊNCIA DE
DOLO NA CONDUTA DO REQUERENTE QUANDO DA ANÁLISE DOS MESMOS FATOS EM SEDE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

Outro ponto que chama bastante atençao no caso analisado douto(a) presidente do Tribunal Regional Federal da 5a Regiao, e que, os fatos
apurados na AÇÃO PENAL Nº 0000487-63.2013.4.05.8204, ja foram devidamente analisados tambem em sede de acao civil publica por ato
de improbidade administrativa (ambito cvel), inclusive, COM JULGAMENTO REALIZADO PELA PRIMEIRA TURMA DO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO (TRF5), NO QUAL FORA AFASTADO O DOLO NA CONDUTA DO REQUERENTE, TENDO A
DEMANDA SIDO JULGADA IMPROCEDENTE (CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO - DOC. 05).

Julgando o recurso de apelação cvel interposto PELO REQUERENTE nos autos da açao civil publica por ato de improbidade administrativa
tombada sob o no 0800041- 85.2017.4.05.8204, de relatoria do Desembargador Elio Wanderley de Siqueira Filho, a mesma Primeira Turma
do TRF5 entendeu pela INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) na conduta do requerente, afastando a fragil alegação do
municpio de Cacimba de Dentro-PB do cometimento de conduta mproba pela utilizaçao "indevida" de verbas federais repassadas pelo Fundo
Nacional de Assistência Social ao município de Cacimba de Dentro/PB para realização do pagamento de folha de pessoal.

Vejamos trechos do acordao prolatado nos autos da açao civil publica tombada sob o no 0800041-85.2017.4.05.8204, QUE AFASTOU,
QUANTO AO MESMO FATO NARRADO NA AÇÃO PENAL, O DOLO NA CONDUTA DO REQUERENTE, "verbis" (...)

Com toda venia, verifica-se uma CONTRADIÇÃO entre os julgados, bem como, ofensa ao princpio da segurança jurdica (ART. 5º INC. XXXVI
DA CF/88), ja que em um momento fora afastado o elemento subjetivo (dolo) na conduta do requerente, CONFORME SE VERIFICA DO
ACÓRDÃO PROLATADO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, e, por outro
lado, quando do julgamento da apelacao criminal pelos mesmos fatos, restou reconhecido o suposto dolo na conduta, O QUE NÃO
MERECE PROSPERAR (...)

IV - DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR:

A) DO FUMUS BONI IURIS.

FUMUS BONI JURIS - A "fumaça do bom direito" restou demonstrado no decorrer desta pretensão, já que cabalmente demonstrada a
atipicidade da conduta do Sr. EDMILSON GOMES DE SOUZA, ANTE A AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO
DOLO.

Outrossim, a demanda está alicerçada na mais atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, que preconiza que é
INDISPENSÁVEL ESTAR DEVIDAMENTE DESCRITO O DOLO ESPECÍFICO DE ACARRETAR PREJUÍZO AO ERÁRIO, para ficar
configurado o crime do art. 1o inc. III do Decreto-Lei n. 201/1967.

Dessa forma, a "fumaça do bom direito" é decorrência da própria razão de ser da presente cautelar e da relevância do seu fundamento,
coadunados com a legislação demonstrada e a firme jurisprudência aplicável aos casos análogos.
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B) DO PERICULUM IN MORA.

PERICULUM IN MORA - O "perigo da demora", por seu turno, caracteriza-se pela condenação por órgão colegiado (ACORDAO TRF5), que
gera a INELEGIBILIDADE do requerente, estando esse na condição de candidato ao cargo de prefeito no município de Cacimba de Dentro-PB,
o que pode ser visto através da ata da convenção municipal do partido do Movimento Democrático Brasileiro- MDB (DOC 06), que comprova
sua condição de candidato nas eleições de 2020. Aliás, consoante documentação anexa (DOC. 09), o registro de candidatura do requerente já
foi impugnado sob a alegação de inelegibilidade decorrente da condenação em discussão." (grifei)

 

Anteriormente distribuída ao Exmº Desembargador Federal Lázaro Guimarães, na condição de Vice-Presidente do TRF-5ª Região, que
determinou a redistribuição, verbis:

 

"Decisão 

            O requerente postula  cautelar para sustar a eficácia de acórdão da eg. Primeira Turma deste Tribunal. Ocorre que referida decisão
ainda se encontra sob apreciação daquele colegiado, eis que interpostos embargos de declaração, daí a competência do Relator para conhecer
da tutela provisória, nos termos do art.932, II, CPC.

            Ante o exposto, declino da competência para apreciar o pedido.

            Movimente-se o processo à eg. Primeira Turma deste Tribunal.

            I.

            Recife, 28 de setembro de 2020." 

 

Em razão da Prevenção em face do Processo/Apelação Criminal nº 0000487-63.2013.4.05.8204, advieram os autos para a minha Relatoria.

 

É o Relatório. Decido.

 

Na Sessão de 23.07.2020, a 1ª Turma do TRF-5ª Região negou Provimento à Apelação da Defesa de Edmílson Gomes de Souza e Mônica
Lúcia Gomes de Sousa, em Acórdão da minha lavra, nos seguintes termos:

 

"PROCESSO Nº: 0000487-63.2013.4.05.8204 (PJE) - APELAÇÃO CRIMINAL

ORIGEM: 12ª VARA FEDERAL DA PARAÍBA

APELANTES: EDMÍLSON GOMES DE SOUZA E MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA

ADVOGADOS: JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES E DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA: DUCIRAN VAN MARSEN FARENA

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LUNA FREIRE - 1ª TURMA

 

E M E N T A 

 

PENAL. EDILIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DESVIAR OU APLICAR INDEVIDAMENTE RECURSOS PÚBLICOS. ARTIGO 1º,
III, DO DECRETO-LEI 201/1967. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - Apelação interposta à Sentença proferida nos autos de Ação Criminal que julgou Procedente a Denúncia e Condenou os Réus Edmilson
Gomes de Souza e Mônica Lúcia Gomes de Sousa pela prática do Crime previsto artigo 1°, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/1967, ambos à
Pena de 03 (três) meses de detenção, substituída por Pena Restritiva de Direitos, consistente na Prestação Pecuniária de 10 (dez) Dias-Multa, à
fração de 1/2 (um meio) do Salário Mínimo vigente à época do fato delituoso.

II - As Provas produzidas nos autos, examinadas com detalhamento na Sentença, são conclusivas quanto à Autoria e Materialidade, inclusive no
tocante ao Dolo, do crime previsto no artigo 1º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67. Com efeito, os Réus, na qualidade de Prefeito e Secretária
de Administração e Finanças do Município de Cacimba de Dentro/PB, aplicaram indevidamente verbas públicas repassadas pelo Fundo
Nacional de Assistência Social, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), através de transferência bancária de conta vinculada ao
respectivo Fundo para conta do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com a finalidade de pagamento da folha de funcionários da
referida Edilidade, a revelar a Conduta descrita no Tipo Penal em questão.

III - Trata-se de Crime de mera conduta, sendo desnecessário para configuração do Delito se os recursos foram aplicados em outra finalidade
pública, considerando que o Tipo Penal exige apenas a aplicação indevida de rendas ou verbas públicas. Ainda que tenha ocorrido a devolução
dos recursos indevidamente aplicados, esta circunstância não influencia na consumação do Delito, a considerar que a consumação ocorreu
quando da aplicação indevida da verba pública, de modo que a Defesa não se desincumbiu do ônus probatório a que alude o artigo 156 do
Código de Processo Penal.
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IV - Desprovimento da Apelação.

A C Ó R D Ã O

 

Vistos e relatados estes autos em que são Partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por
unanimidade, negar Provimento à Apelação, nos termos do Relatório e do Voto do Relator e das Notas Taquigráficas constantes dos autos,
integrantes do presente Julgado.

 

Recife, 23 de Julho de 2020 (Data do Julgamento).

 

Desembargador Federal ALEXANDRE LUNA FREIRE

Relator 

 

R E L A T Ó R I O 

 

O Exmo. Desembargador Federal Alexandre Luna Freire (Relator):

 

Trata-se de Apelação interposta à Sentença proferida nos autos da Ação Criminal nº 0000487-63.2013.4.05.8204, em curso na 12ª Vara
Federal (PB), que julgou Procedente a Denúncia e Condenou os Réus Edmílson Gomes de Souza e Mônica Lúcia Gomes de Sousa pela
prática do Crime previsto artigo 1°, inciso III, do Decreto-Lei nº  201/1967[1], ambos à Pena de 03 (três) meses de detenção, substituída por
Pena Restritiva de Direitos, consistente na Prestação Pecuniária de 10 (dez) Dias-Multa, à fração de 1/2 (um meio) do Salário Mínimo vigente
à época do fato delituoso.

 

Consta da Denúncia:

 

"1 - Consta dos autos, conforme informação da Controladoria-Geral da União constante no Ofício nº
33289/2012/NAE/CGURegional/PB/CGU-PR (fls. 05 -na numeração da Justiça Federal), que, no exercício financeiro de 2012, os denunciados
EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, respectivamente, Prefeito e então Secretária de Administração e
Finanças do Município de Cacimba de Dentro/PB, autorizaram a transferência de recursos federais, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais) oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - e aplicados na conta-corrente nº 14.706-0 -FMASPBFI (Piso Básico Fixo do
CRAS/PAIF), agência 1344-7 do Banco do Brasil -, para a conta-corrente de nº 2136-9, agência 1344-7, do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), o que pode ser comprovado pelos extratos bancários acostados às fls. 06/09.

2 - Cuida-se, assim, de transferência de valores de uma conta específica, destinada para custear estritamente as despesas do aludido programa
social, para outra conta da prefeitura utilizada para finalidade diversa, o que fora confirmado pela própria edilidade, através da declaração
de fls. 10, assinada pela ora denunciada MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, onde consta a informação de que, em face da necessidade de
"cumprimento de obrigações de natureza administrativa" procedeu-se, em 02/10/2012, "ao remanejamento em caráter eminentemente
transitório de recursos (R$ 60.000,00) da c/c do Banco do Brasil nº 14.706-0, destinada à movimentação dos recursos do PAIF, para a ele
2.136-9, do mesmo banco, destinada à movimentação dos recursos do FPM (...)".

5 - Diante do arcabouço probatório acima mencionado (ofício encaminhado pela CGU, interrogatórios e acervo documental dos autos), resta
patente que houve aplicação indevida dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - no montante de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) -  para a Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB, no exercício de 2012, verba essa destinada ao custeio das ações do PAB
Fixo, donde se evidencia a presença de veementes indícios de materialidade na conduta dos denunciados em relação ao delito tipificado no art.
1°, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67 (...)

9 - É daí que vem a responsabilidade criminal de EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA no art. 1°, inciso
III, do Decreto-Lei n° 201/67, visto que a autoria e materialidade desses crimes estão demonstradas não somente em função dos documentos
acostados aos autos, mas pelas declarações feitas durante o interrogatório dos próprias denunciados; (...)

14 - Por oportuno, cabe salientar que é perfeitamente possível a responsabilização de terceiros pelos crimes de responsabilidade atribuídos a
Prefeitos, previstos no aludido Decreto-Lei nº 201/67 (...)

15 - Portanto, o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), assim entendido aquele que deveria ter sido utilizado para a população humilde
que necessita de assistência social naquela área de abrangência do Município de Cacimba de Dentro/PB, e não o foi, terminou sendo
desviada/aplicada indevidamente pelos denunciados, os quais deram a destinação que bem entenderam aos recursos públicos repassados pela
pasta do Governo Federal encarregada desse setor; (...)" [2]

 

A Denúncia foi oferecida em 07.01.2016 e recebida em 07.07.2017.

 

A Sentença considerou, em resumo:
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"O Ministério Público Federal imputou aos acusados EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA a prática
da conduta típica descrita no art. 1.°, III, do Decreto-Lei n.º 201/67, por terem, na qualidade de Prefeito e Secretária de Finanças do
município de Cacimba de Dentro/PB, respectivamente, aplicado indevidamente - em finalidade diversa - verbas públicas repassadas pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a execução de diversos programas.  (...)

Colhe-se dos autos que, no exercício financeiro de 2012, os réus autorizaram a transferência de recursos federais, no montante de R$
60.000,00 (sessenta mil reais). oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - valor que estava aplicado na conta corrente n. 14.706-0 -
FMASPBFI (Piso Básico Fixo do CRAS/PAIF), agência 1344-7 do Banco do Brasil - para a conta corrente n. 2136-9, agência 1344-7, do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

A materialidade dos fatos está devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos. Senão vejamos.

O Ofício n. 33289/2012/NAE/CGU-RegionaVPB/CGU-PR, da Controladoria Geral da União no Estado da Paraíba, datado de 07 de novembro
de 2012, decorrente da Fiscalização do 370 Evento do Projeto de Sorteios Públicos (fls. 05 dos autos) indica a  utilização indevida de recursos,
repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social,  no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), retirado da conta n. 14.706-0 -
FMASPBFI (Piso Básico Fixo do CRAS/PAI F), agência 1344-7 do Banco do Brasil e creditado na conta do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM. (...)

Todas as transferências indevidas estão documentalmente comprovadas por meio dos extratos das contas correntes respectivas (fls. 07; 09;
75/76), e da declaração exarada pela acusada MONICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, na qualidade de Secretária de Administração e Finanças
do Município, explicitando o remanejamento de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, no montante de R$ 60.000,00,
para movimentação dos recursos do FPM e pagamento da folha de pessoal do município (fI. 09), sob o fundamento de "necessidade em caráter
transitório", nos termos da declaração.

Evidenciando ainda mais a materialidade dos fatos imputados, os réus, em seus interrogatórios prestados na seara policial, afirmaram a
irregularidades na gestão dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ocorrência das (...)

Ouvidos em juízo, os réus confessaram as transferências, bem como a aplicação indevida - pagamento de folha de pessoal do município - de
parte dos recursos destinados ao Fundo Nacional de Assistência Social.  (...)

Como se depreende dos documentos dos autos e do interrogatório dos acusados, os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência
Social ao Município de Cacimba de Dentro/PB, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), foram destinados ao pagamento dos
servidores do município. Trata-se de fato devidamente comprovado nos autos, sobre o qual não há qualquer controvérsia, uma vez que admitido
por ambos os réus.

No que toca à autoria, no mesmo passo, as provas constantes dos autos, sobretudo os interrogatórios dos acusados, confirmam que foram os
réus, na qualidade de prefeito e Secretária de Administração e Finanças à época, os responsáveis pelas transferências e aplicações indevidas. 
(...)

Destarte, restou constatado que os réus, na condição de Prefeito e Secretária de Administração e Finanças do município de Cacimba de
Dentro/PB, respectivamente, desviaram, em outubro/2012, a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), oriunda do Fundo Nacional de
Assistência Social (conta n. 14.706-0, agência 1344-7, Banco do Brasil) para a conta corrente do Fundo de Participação dos Municípios -
FPM (conta corrente n. 2136-9, agência 1344-7 -Banco do Brasil), com o objetivo de pagar os funcionários públicos do município de Cacimba
de Dentro/PB. (...)

Dessa forma, restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria da conduta narrada na denúncia, em relação ao delito do art. 1.°,
inciso III, do Decreto-lei  n.º 201/67.

Com efeito, os fatos narrados na denúncia e comprovados na instrução se subsumem à descrição típica em comento, especificamente no tipo
objetivo aplicar indevidamente, que consiste em dar aplicação aos valores, mas em destinação diversa daquela prevista no contrato ou
convênio. (...)

Também não importa se os recursos foram aplicados em outra finalidade pública, pois o tipo penal em questão exige apenas a aplicação
indevida de rendas ou verbas públicas. Caso o recurso federal tivesse sido apropriado, desviado ou utilizado em proveito próprio ou alheio,
incidiria o disposto no art. 1°, I e lI, do DL nº 201/67, que comina pena bem mais grave do que aquela prevista para o tipo penal do art. 1°, 111,
do DL nº 201/67.

Por esta razão, o fato de os recursos desviados terem sido aplicados no pagamento de servidores públicos da edilidade - finalidade pública -
em nada altera a subsunção do fato à norma penal incriminadora.

A devolução do recurso federal indevidamente aplicado é circunstância que em nada influencia a consumação do crime, que, como visto, por
se tratar de crime de mera conduta, já havia sido consumado com a aplicação indevida da verba pública. (...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA
LÚCIA GOMES DE SOUSA nas penas do crime tipificado no artigo 1°, inciso III, do Decreto-lei nº.  201/1967.

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

Guarabira/PB, 10 de maio de 2018.

TÉRCIUS GONDIM MAIA

Juiz Federal Titular da 12ª Vara da SJPB" [3]

 

A Defesa dos Réus, Edmilson Gomes de Souza e Mônica Lúcia de Sousa, interpôs Apelação, postulando a reforma da Sentença, alegando, em
síntese:

 

Ê
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"(...) Narra o parquet federal, ora recorrido, que os recorrentes "... AUTORIZARAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS,
NO MONTANTE DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - E
APLICADOS NA CONTA CORRENTE Nº 14.706-0 - FMASPBFI (PISO BÁSICO FIXO DO CRAS/PAIF), AGÊNCIA 1344-7 DO BANCO DO
BRASIL -, PARA A CONTA CORRENTE Nº 2136-9, AGÊNCIA 1344-7, DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM)".

Preliminarmente douto relator, um ponto que merece destaque, é que a própria peça da denúncia menciona que os recorrentes afirmaram que o
REMANEJAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORREU EM CARÁTER
EMINENTEMENTE TRANSITÓRIO, comprovando inclusive o RETORNO do montante a conta inicial do convênio em análise (...)

Portanto, tendo havido a devolução dos recursos para a conta originária do convênio pelos recorrentes, conforme documentação já anexa ao
caderno processual, DE PLANO FICA RECHAÇADO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, elementos
necessário para configuração dos crimes de responsabilidade.

Nesse diapasão, há de salientar ainda que embora os recursos transferidos tivessem sidos utilizados para o pagamento de servidores
municipais de Cacimba de Dentro/PB, ESTE NÃO DEIXOU DE SER APLICADO EM FINALIDADE PÚBLICA, e revertido totalmente em
benefício da coletividade, AMPARADO DE JUSTIFICATIVA CONVINCENTE, de modo que restou atestado que a população local diminuiu, O
QUE FEZ COM QUE OS RECURSOS DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM FOSSE DRASTICAMENTE
DIMINUÍDO À ÉPOCA DOS FATOS,  SENDO QUE TAL FATO SEQUER FORA LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR
QUANDO DA PROLATAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

Desta forma, diante da CRISE FINANCEIRA que assolava a municipalidade, bem como, ciente de que os serviços essenciais e contínuos não
poderiam ser paralisados, sob pena de gerar um prejuízo ainda maior a toda a coletividade, os recorrentes utilizaram-se das verbas do Fundo
Nacional de Assistência Social de forma TEMPORÁRIA, para suprir a urgência, TENDO LOGO EM SEGUIDA RESTITUÍDO A CONTA
ORIGINÁRIA DO CONVÊNIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUALQUER PREJUÍZO A EDILIDADE. (...)

Não se pode nobre relator, confundir impropriedade com ilicitude, já que a intenção dos recorrentes fora exatamente rechaçar qualquer
ilegalidade nas finanças do Município de Cacimba de Dentro-PB, tanto é que após ser notificado, prontamente remanejou o valor a conta
específica, sem causar qualquer prejuízo aos cofres públicos, DEMONSTRANDO QUE SEMPRE AGIRAM DE BOA-FÉ. (...)

Desta feita, NÃO SE VERIFICA O DOLO NA CONDUTA DOS RECORRENTES, o que por si só gera a absolvição dos mesmos. (...)

In casu, a conduta imputada aos recorrentes não fora capaz de lesar tal bem jurídico, o que leva à absolvição, além de que, AS VERBAS
PÚBLICAS FORAM INTEGRALMENTE APLICADAS NO FIM A QUE SE DESTINAVAM, NÃO CAUSANDO QUALQUER PREJUÍZO AO
ERÁRIO MUNICIPAL.  (...)

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que eventuais atos que atentam contra a
administração pública só são considerados ilegais quando praticados DOLOSAMENTE.

E não se verificando, no caso dos autos, a presença do elemento subjetivo DOLO, não há falar-se na prática de qualquer ato configurador de
crime de responsabilidade o que, indubitavelmente, deve gerar a improcedência da ação.

Não cuidou, pois, o Ministério Público, a quem cabe provar a existência do fato típico, em demonstrar a ocorrência de dano ao erário público,
malversação dos recursos públicos ou dolo na conduta dos recorrentes o que enseja a improcedência da denúncia. (...)

CORROBORANDO O ENTENDIMENTO SUPRA, NÃO EXISTE NO BOJO DO PROCESSO QUALQUER DOCUMENTO DEMONSTRANDO
LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DOLO NA CONDUTA DOS AGENTES.

Ausente, pois, qualquer comprovação dos fatos narrados pelo Ministério Público Federal na presente denúncia, o que, indubitavelmente, deve
gerar a sua total improcedência. (...)

Sendo assim, afiguram-se descabidas as acusações relativas à prática dos delitos dispostos na presente denúncia, tendo em vista o que se
vislumbra do caso em tela, com foco na inexistência do pressuposto subjetivo do dolo, MERECENDO REFORMA A DECISÃO PROLATADA
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, por ser medida da mais lídima justiça."[4]

 

O Ministério Público Federal apresentou Contrarrazões pelo Desprovimento da Apelação, nos seguintes termos:

 

"No caso em epígrafe, o desvio dos recursos federais é notório, principalmente porque ocorreu o desvio da referida verba pública federal para
a conta corrente nº 2136-9, agência 1344-7, Banco do Brasil, titularizada pela Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB, conforme demonstrado
pelas movimentações contrárias das duas contas e pela confissão dos réus, com o objetivo de realizar o pagamento da folha de pessoal. 

Por seu turno, cumpre registrar que, somente em dezembro/2014 os valores desviados foram integralmente devolvidos ao Fundo Nacional de
Assistência Nacional de forma parcelada, conforme extratos de fl. 78-82. 

Insta destacar que tais manobras acarretaram prejuízos financeiros ao erário, haja vista a não aplicação dos recursos na finalidade
específica, a ausência de rendimentos de aplicação bancária, bem como os possíveis atrasos ou não prestações dos serviços de assistência
social, caracterizando, desta forma, desvio de finalidade em razão de não empregar o valor repassado em seu fim específico. 

Nesse sentido, insta salientar, que o gestor municipal e sua secretária de administração e finanças não poderiam se utilizar dos recursos
federais para pagamento de pessoal, tendo em vista a sua destinação específica. 

Durante a instrução processual, especialmente o interrogatório dos réus, provou-se a ocorrência do crime tipificado pelo artigo 1º, inciso III,
do Decreto-Lei 201/1967 tendo em vista que o acusado EDMILSON GOMES DE SOUZA confirmou que transferiu o valor de R$ 60.000,00
destinados ao Fundo Nacional de Assistência Nacional para uma conta do município para que fosse realizado o pagamento da folha de pessoal,
tendo em vista que, devido o recadastramento do IBGE, a população do seu município reduziu e consequentemente houve uma redução em torno
de 200 mil no FPM. Na ocasião esclareceu, ainda, que quando o FPM voltou ao normal o dinheiro foi devolvido para a Assistência Social
integralmente e que não foi alertado por nenhum procurador do município de que este ato poderia gerar consequências no futuro. (...)

Logo, não subsistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito, uma vez que conforme se depreende do vasto acervo probatório, nas
condições de Prefeito e Secretária Municipal de Administração e Finanças do Município de Cacimba de Dentro-PB, EDMILSON GOMES DE

Ú
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SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, autorizaram, dolosamente a transferência da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
oriundas da conta vinculada ao Fundo Nacional de Assistência Nacional para uma conta de titularidade da Prefeitura, no exercício de 2012. 

Devemos destacar que os réus não agiram amparados pelo instituto da inexibilidade de conduta diversa, pois existiam outras formas de
realizar o pagamento dos funcionários, que não fosse a utilização de um recurso com destinação própria. 

Ademais, mesmo que tivesse, utilizado o dinheiro por não haver outra alternativa para solucionar o problema, a devolução do montante poderia
ter sido realizada logo após a regularização do FPM, ou seja, menos de um ano após a transferência do montante. Entretanto, os valores
somente foram devolvidos depois de passados mais de dois anos do "empréstimo" e após serem notificados para prestar esclarecimentos, sendo
visível o prejuízo e a subsunção do fato ao tipo penal. 

Insta salientar, que a devolução dos valores não afasta o crime de desvio ou aplicação indevida. 

Estando demonstradas na hipótese dos autos, há de ser reconhecida a presença dos fatos típicos elencados no artigo 1º, III do Decreto-Lei
201/1967, o qual prevê ser crime de responsabilidade de Prefeito Municipal " desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas",
diante da subsunção do fato ao tipo penal elencado na denúncia. (...)" [5]

 

A Procuradoria Regional da República ofertou Parecer ratificando as Contrarrazões do Ministério Público Federal.[6]

 

É o Relatório.

 

V O T O 

 

O Exmo. Desembargador Federal Alexandre Luna Freire (Relator):

 

As Provas produzidas nos autos, examinadas com detalhamento na Sentença, são conclusivas quanto à Autoria e Materialidade, inclusive no
tocante ao Dolo, do crime previsto no artigo 1º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67, a se ver do excerto do Julgado:

 

"21. Colhe-se dos autos que, no exercício financeiro de 2012, os réus autorizaram a transferência de recursos federais, no montante de R$
60.000,00 (sessenta mil reais). oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - valor que estava aplicado na conta corrente n. 14.706-0 -
FMASPBFI (Piso Básico Fixo do CRAS/PAIF), agência 1344-7 do Banco do Brasil - para a conta corrente n. 2136-9, agência 1344-7, do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

22. A materialidade dos fatos está devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos. Senão vejamos.

23. O Ofício n. 33289/2012/NAE/CGU-RegionaVPB/CGU-PR, da Controladoria Geral da União no Estado da Paraíba, datado de 07 de
novembro de 2012, decorrente da Fiscalização do 370 Evento do Projeto de Sorteios Públicos (fls. 05 dos autos) indica a  utilização indevida
de recursos, repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social,  no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), retirado da conta n. 14.706-
0 -FMASPBFI  (Piso Básico Fixo do CRAS/PAI F), agência 1344-7 do Banco do Brasil e creditado na conta do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM. (...)

24. Todas as transferências indevidas estão documentalmente comprovadas por meio dos extratos das contas correntes respectivas (fls. 07; 09;
75/76), e da declaração exarada pela acusada MONICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, na qualidade de Secretária de Administração e Finanças
do Município, explicitando o remanejamento de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, no montante de R$ 60.000,00,
para movimentação dos recursos do FPM e pagamento da folha de pessoal do município (fI. 09), sob o fundamento de "necessidade em caráter
transitório", nos termos da declaração.  (...)

26. Ouvidos em juízo, os réus confessaram as transferências, bem como a aplicação indevida - pagamento de folha de pessoal do município -
de parte dos recursos destinados ao Fundo Nacional de Assistência Social.

27. O acusado Edmilson Gomes de Souza confirmou a realização da transferência indevida no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
(3'40" a 4'12" mídia digital de fls, 293) bem como ratificou todas as demais declarações prestadas em sede inquisitorial (4'52" a 5'33" -mídia
digital de fls. 293).

28. Igualmente, a acusada Mônica Lúcia Gomes de Souza, ouvida em Juízo, ratificou as suas declarações prestadas na seara inquisitorial
(1':00" a 1':32" -mídia digital de fls. 293).

29. Como se depreende dos documentos dos autos e do interrogatório dos acusados, os recursos repassados pelo Fundo Nacional de
Assistência Social ao Município de Cacimba de Dentro/PB, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), foram destinados ao pagamento
dos servidores do município. Trata-se de fato devidamente comprovado nos autos, sobre O qual não há qualquer controvérsia, uma vez que
admitido por ambos os réus.

30. No que toca à autoria, no mesmo passo, as provas constantes dos autos, sobretudo os interrogatórios dos acusados, confirmam que foram os
réus, na qualidade de prefeito e Secretária de Administração e Finanças à época os responsáveis pelas transferências e aplicações indevidas.

31. A declaração de fl. 10, assinada pela ré MONICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, o extrato bancário de fI. 09 e os comprovantes de
transferência de fls. 73/78/82, onde consta informação de que a transação bancária foi "efetuada com sucesso por MÓNICA LÚCIA GOMES
SOUSA", as declarações prestadas pela acusada à Policia Federal e em Juízo (fls. 84/86) comprovam sua participação no desvio das verbas
federais referido na denúncia. Está satisfatoriamente comprovada, pois, a prática delitiva pela ré MONICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, que
atuou dolosamente em colaboração ao corréu EDMILSON GOMES DE SOUSA na aplicação em finalidade distinta de verbas públicas federais
repassadas ao Município de Cacimba de Dentro/PB, no montante de R$ 60.000,00.
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32. Do mesmo modo, os extratos de fls. 75/76, que explicitam as transferências indevidas da conta corrente da Prefeitura de Cacimba de
Dentro (CC 8183-3), as transferências de fls. 78/82, assinadas pelo réu EDMILSON GOMES DE SOUSA, as declarações prestadas peta ré
MONICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, de que lia decisão de utilizar os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social para o
pagamento de servidores foi tomada em conjunto pela interrogada e o prefeito municipal Edmílson Gomes de Sousa" (fls. 84/85), bem como a
própria confissão do réu em Juízo (fI. 293), evidenciam que o réu EDMILSON GOMES DE SOUSA, na condição de prefeito e de ordenador de
despesas, desviou verbas públicas da finalidade para a qual se destinava (Fundo Nacional de Assistência Social), aplicando-as em outra
finalidade (pagamento de folha de pessoal do município, a qual, não obstante também pública, mas diversa daquela a que se destinava a verba
federal).

33. Destarte, restou constatado que os réus, na condição de Prefeito e Secretária de Administração e Finanças do município de Cacimba de
Dentro/PB, respectivamente, desviaram, em outubro/2012, a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), oriunda do Fundo Nacional de
Assistência Social (conta n. 14.706-0, agência 1344-7, Banco do Brasil) para a conta corrente do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
(conta corrente n. 2136-9, agência 1344-7 -Banco do Brasil), com o objetivo de pagar os funcionários públicos do município de Cacimba de
Dentro/PB.

34. Dessa forma, restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria da conduta narrada na denúncia, em relação ao delito do art.
1.°, inciso III, do Decreto-lei  n.º 201/67.

35. Quanto à tipicidade, os fatos imputados aos acusados subsumem-se formal e materialmente ao art. 1°, inciso III, do Decreto-Lei nº. 201/67.
Para a configuração do crime de desvio de verba pública, na modalidade do inciso III, faz-se necessária a presença do dolo, consistente na
vontade livre e consciente de desviar ou aplicar indevidamente as verbas ou rendas públicas, não sendo previsto nenhum elemento subjetivo
específico.

36. Conforme visto dos elementos probatórios analisados acima, não restam dúvidas de que os acusados agiram deliberada e conscientemente
no sentido de transferir a verba federal repassada, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para a conta destinada ao pagamento dos
funcionários municipais, aplicando indevidamente as verbas federais vinculadas aos fins do Fundo Nacional de Assistência Social.

37. Com efeito, os fatos narrados na denúncia e comprovados na instrução se subsumem à descrição típica em comento, especificamente no tipo
objetivo aplicar indevidamente, que consiste em dar aplicação aos valores, mas em destinação diversa daquela prevista no contrato ou
convênio.

38. Ao contrário do crime previsto no inciso, (apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio), não se
exige proveito do agente ou de terceiro estranho à administração. Bem por isso não importa que os recursos tenham sido aplicados em outro fim
público.

39. Tratando-se de crime de mera conduta, que se consuma com o desvio ou aplicação indevida de rendas ou verbas públicas, é irrelevante a
alegação da defesa de que não houve dano ao erário ou apropriação dos recursos pelos réus ou por terceiros estranhos à Administração
Pública.

40. Também não importa se os recursos foram aplicados em outra finalidade pública, pois o tipo penal em questão exige apenas a aplicação
indevida de rendas ou verbas públicas. Caso o recurso federal tivesse sido apropriado, desviado ou utilizado em proveito próprio ou alheio,
incidiria o disposto no art. 1°, I e lI, do DL nº 201/67, que comina pena bem mais grave do que aquela prevista para o tipo penal do art. 1°, III,
do DL nº 201/67.

41. Por esta razão, o fato de os recursos desviados terem sido aplicados no pagamento de servidores públicos da edilidade -finalidade pública -
em nada altera a subsunção do fato à norma penal incriminadora.

42. A devolução do recurso federal indevidamente aplicado é circunstância que em nada influencia a consumação do crime, que, como visto,
por se tratar de crime de mera conduta, já havia sido consumado com a aplicação indevida da verba pública.

Irrelevante, no caso, para a configuração do crime, a alegação da defesa de que teria  havido uma "utilização temporária" das verbas
repassadas pelo Fundo Nacional de  Assistência Social.

43. Diferente do que alega a defesa, houve a violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal, consistente na administração e finanças
públicas, nos aspectos da  moralidade e legalidade, especialmente no que diz respeito ao dever de obediência ao  planejamento por parte do
agente público. Posto isso, não se exige dano ao erário para  a configuração de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 1°, III, do DL nº
201/67.

44. Também se constata o elemento subjetivo da conduta (dolo), consistente na vontade e consciência de transferir os recursos públicos e os
utilizar em finalidade diversa daquela prevista no instrumento da transferência, conforme confessado pelos acusados em seus interrogatórios e
comprovado pelos extratos bancários colacionados aos autos (fls.72/82). (...)

46. O fato de o município de Cacimba de Dentro/PB estar passando por possível crise financeira à época também não torna legítima a conduta
dos acusados, mormente diante da vinculação dos recursos recebidos a fins específicos. Nesse aspecto, é de bom alvitre registrar que a defesa
dos acusados não logrou produzir provas de que o pagamento dos funcionários públicos não poderia ter sido feito de outra forma, que não com
o desvio dos recursos da assistência básica, ou que o município já havia adotado outras providências, como a contenção de despesas em outras
áreas da Administração municipal.

47. Diante de todo o exposto, os elementos de prova existentes nos autos comprovam que os acusados EDMILSON GOMES DE SOUZA e
MONICA LÚCIA GOMES DE SOUSA aplicaram indevidamente verbas públicas, de forma que as suas condutas subsumem-se à figura típica
prevista no art. 1º, III, do Decreto-Lei n.º 201/67."

 

Com efeito, os Réus, na qualidade de Prefeito e Secretária de Administração e Finanças do Município de Cacimba de Dentro/PB, aplicaram
indevidamente verbas públicas repassadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), através de
transferência bancária de conta vinculada ao respectivo Fundo para conta do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com a finalidade
de pagamento da folha de funcionários da referida Edilidade, a revelar, portanto, a Conduta descrita no Tipo Penal em questão.

 

Ressalte-se que se trata de Crime de mera conduta, sendo desnecessário para configuração do Delito se os recursos foram aplicados em outra
finalidade pública, considerando que o Tipo Penal exige apenas a aplicação indevida de rendas ou verbas públicas.
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Ainda que tenha ocorrido a devolução dos recursos indevidamente aplicados, trata-se de circunstância que não influencia na Consumação do
Delito, a considerar que a consumação ocorreu quando da aplicação indevida da verba pública, de modo que a Defesa não se desincumbiu do
ônus probatório a que alude o artigo 156 do Código de Processo Penal.

 

ISTO POSTO, nego Provimento à Apelação.

 

É o meu Voto."

 

Ao Acórdão, a Defesa opôs Embargos de Declaração em 20.08.2020, em relação aos quais o Ministério Público Federal apresentou
Contrarrazões em 26.08.2020, estando os autos do Processo Criminal para Julgamento daquele Recurso.

 

O artigo 3º do Código de Processo Penal estabelece que "Art. 3o  A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica,
bem como o suplemento dos princípios gerais de direito."

 

O artigo 638 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019, prevê que "Art. 638. O recurso extraordinário e o recurso
especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais,
pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos."  

 

O artigo 1.029 do CPC/2015 dispõe sobre os Recursos Extraordinário e Especial:

 

"Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente
ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

I - a exposição do fato e do direito;

II - a demonstração do cabimento do recurso interposto;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.

§ 1º Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou
ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer
caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

§ 2º ( Revogado ).            

§ 3º O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua
correção, desde que não o repute grave.

§ 4º Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal constitucional ou
infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o
território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto.

§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento
dirigido:

I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição,
ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;              

II - ao relator, se já distribuído o recurso;

III - ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da
decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037  

 

Nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, "Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"

 

Por sua vez, o artigo 995 do CPC/2015 estabelece que "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou
decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso."

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13256.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art1037
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E o artigo 261 do Regimento Interno do TRF-5ª Região, que versa sobre Medidas Cautelares, dispõe que "Art. 261. O Relator poderá, nos casos de
iminente perigo de demora, deferir a providência acautelatória postulada, ad referendum do órgão julgador competente, inclusive sem ouvir a parte contrária, quando verificar
que essa, sendo citada, poderá torná-la ineficaz, cabível, contra essa decisão, agravo, no prazo de 15 (quinze)dias."

Colhe-se que o Pedido de Efeito Suspensivo a Recurso Especial deverá ser formulado perante o Relator no Superior Tribunal de Justiça, no
período compreendido entre a publicação da Decisão de admissão do Recurso e sua distribuição, ou quando já distribuído o Recurso, ou, ainda,
ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido, no período entre a interposição do Recurso e a publicação da Decisão de admissão
do Recurso.

 

Nesse sentido:

 

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. ART. 288 DO RISTJ.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESPEJO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA CHEIA.
PRAZO CONTRATUAL DE 30 DIAS PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art.
288 do RISTJ determina que a medida cautelar é a via adequada para o pedido de tutela antecipada com o objetivo de conferir efeito
suspensivo ao recurso especial. 2. Não há violação do art. 1.022, pois o Tribunal local dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo
pronunciamento de forma clara e fundamentada. O julgamento do feito apenas se revelou contrário aos interesses da parte recorrente,
circunstância que não configura omissão, nem contradição ou obscuridade, tampouco erro material. 3. No presente caso, a convicção a que
chegou o acórdão em relação à ocorrência de descumprimento do contrato de locação pela parte recorrente (denúncia cheia), do cabimento da
multa contratual e da previsão contratual do prazo de 30 dias para desocupação do imóvel, decorreu da análise de elementos fáticos-
probatórios dos autos e da interpretação de cláusulas contratuais, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do
mencionado suporte, o que obsta a admissibilidade do especial ante o teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Agravo interno não provido."
(AINTAREsp nº 1223499, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma do STJ, j. 17.05.2018)

 

Na hipótese, não houve interposição de Recurso Especial,  razão pela qual não conheço da Pretensão veiculada nesta Medida Cautelar atinente a
atribuir-se "efeito suspensivo ao recurso especial que será interposto nos autos da ação penal no 0000487-63.2013.4.05.8204", uma vez que
não seria competente para exame de tal Pedido se a Parte houvesse interposto  o Recurso e, também, para eventual Recurso adventício.

 

No tocante ao Pedido para conferir Efeito Suspensivo "aos embargos de declaração já manejados nos autos principais", há dois aspectos a
considerar:

 

Primeiro, o artigo 1.026 do CPC/2015 dispõe que "Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o
prazo para a interposição de recurso."

 

Segundo, nos Embargos de Declaração opostos ao Acórdão Criminal alega-se a existência de (i) Contradição, porque os fatos apurados na Ação
Criminal foram objeto da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0800041- 85.2017.4.05.8204, na qual a 1ª Turma do
TRF-5ª Região não reconheceu o Dolo na conduta dos Embargantes; (ii) Omissão, uma vez que não se demonstrou o Dolo na conduta dos
Embargantes.

 

A alegação sobre a ausência de Dolo é reiterada na presente Medida Cautelar.

 

Na referida Ação Civil Pública, a 1ª Turma do TRF-5ª Região deu Provimento, em parte, à Apelação de Edmílson Gomes de Souza, conforme
Acórdão da lavra do Exmº Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho:

 

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 11, I e IV, DA LEI Nº 8.429/92. TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO PAIF PARA CONTA DO FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUJEIÇÃO DE AGENTE POLÍTICOS
À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO TRF 5ª REGIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSOS
FEDERAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE  ÓRGÃO FEDERAL. SÚMULA Nº 208 DO STJ.  COMPROVAÇÃO DA
IRREGULARIDADE NOS AUTOS. VALORES USADOS PARA O PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
DEVOLUÇÃO POSTERIOR À CONTA FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ILEGALIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM
IMPROBIDADE. PRECEDENTE STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DESVIO DA FINALIDADE PÚBLICA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 11, I, DA LIA. MANUTENÇÃO DO ATO ÍMPROBO POR NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS
APENAS EM RELAÇÃO AO EX-PREFEITO. OMISSÃO, E NÃO, MERO ATRASO. CONFIGURAÇÃO DO ART. 11, VI, DA LIA. AUSÊNCIA
DE CONDENAÇÃO DA EX- SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFORMA DAS SANÇÕES IMPOSTAS AO EX- PREFEITO.
MANUTENÇÃO APENAS DA MULTA CIVIL REDUZIDA AO DOBRO DA QUANTIA EQUIVALENTE À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO
CARGO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

1. Apelação interposta por EDMILSON GOMES DE SOUZA e CHIARA LIGIA ALMEIDA NASCIMENTO COSTA, em face de sentença
prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Paraíba que, nos autos da presente ação civil pública por improbidade administrativa, julgou
parcialmente procedentes os pedidos, por entender que os demandados incorreram em conduta prevista no art. 11, I, da Lei nº 8.429/92, ao
desviarem a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) do Fundo Nacional de Assistência Social, para a conta corrente do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de pagar funcionários públicos municipais, ainda condenando EDMILSON GOMES DE
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SOUZA, ex-prefeito, por conduta prevista no art. 11, VI, da referida lei, por ter deixado de prestar contas acerca da utilização dos recursos
destinados ao CRAS/PAIF. 

2. Os demandados foram condenados às seguintes sanções: a) pagamento de multa civil, que foi fixada para EDMILSON GOMES DE SOUZA,
no equivalente a 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida por ele na condição de prefeito, e para CHIARA LIGIA ALMEIDA
NASCIMENTO COSTA, que desempenhava a função de secretária de assistência social do Município, no equivalente a 5 (cinco) vezes o valor
recebido na última remuneração no cargo; b) suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; e c) proibição de contratar com o poder público
ou receber incentivos fiscais ou creditícios, ainda que ou intermédio de pessoas jurídica da qual seja sócio majoritário também pelo prazo de 3
(três) anos. 

3. O art. 99, § 2º, do CPC/2015 estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]". Compulsando os autos, verifica-se inexistirem provas da ausência dos
pressupostos e a parte contrária nada apontou em sentido diverso ao postulado. Assim, o benefício deve ser deferido. 

4. A jurisprudência vem se consolidando no sentido de que os agentes políticos estão sujeitos à Lei de Improbidade Administrativa. Precedente
do TRF 5ª Região. 

5. Assentou o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 208, que "compete à Justiça Federal processar e julgar o Prefeito Municipal por
desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal". Conforme o Ofício nº 187/CGPC/DEFNAS/SNAS/ MDS, o então prefeito
deveria prestar contas dos recursos ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, não havendo, assim, que se falar em incompetência da
Justiça Federal.

6. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no  sentido de que, para que seja configurado o ato de improbidade de que trata a
Lei nº 8.429/92, "é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao
menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10" (REsp 1.261.994/PE, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe
13/04/2012).

7. In casu, visa o MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB à responsabilização de ex-prefeito e ex-secretária de assistência social pelo
desvio de verbas do Fundo Nacional de Assistência Social, destinadas ao CRAS/PAIF, para a conta do Fundo de Participação dos Municípios -
FPM, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para pagar os funcionários públicos municipais. O fato ocorreu no ano de 2012.
Objetiva, ainda, que o ex-prefeito seja condenado por não ter procedido à prestação de contas, acerca de tais recursos. 

8. Compulsando os autos, tem-se que a conduta dos demandados, no que diz respeito ao desvio, restou devidamente demonstrada, ao contrário
do que fora alegado nas razões recursais. O Relatório de Fiscalização nº 3.7030 da Controladoria Geral da União - CGU é um dos documentos
que comprovam a ilegalidade, mas não é o único. A transferência é ratificada, por exemplo, por extratos das contas correntes, como bem
destacou o Juízo  a quo, e, ainda, por declaração da secretária de administração e finanças, que justificou o remanejamento como consequência
das dificuldades financeiras vivenciadas pela Edilidade. Ademais, os próprios recorrentes assumem a prática do ato. Assim, não há que se falar
em fragilidade probatória. 

9. Também estão anexados aos autos os documentos que comprovam a utilização dos recursos para cumprir finalidade pública, qual seja, o
pagamento dos servidores municipais, bem como a devolução dos valores ao Fundo Nacional de Assistência Social. Ainda que a crise
financeira enfrentada pelo Município não possa fundamentar a transferência de valores, merece reforma o entendimento do Magistrado
dirigente que concluiu pela configuração de ato ímprobo. 

10. As irregularidades na gestão não se confundem com o ato de improbidade. No caso concreto, há provas claras, apontando para a
inexistência de  elemento subjetivo, tais como, os extratos, comprovando a transferência da quantia sob a rubrica "folha de pagamento" e a
devolução dos valores. A crise financeira, ainda que não dê salvo-conduto ao gestor para atuar à margem legal, não pode ser elemento
desconsiderado, principalmente, quando se comprovou a inexistência da intenção de violar a coisa pública ou a própria lei em si. 

11. O remanejamento dos recursos, in casu, não demonstra, necessariamente, que houve desvio da finalidade pública, já que os salários dos
funcionários públicos municipais foram efetivamente pagos, não merecendo, por isso, enquadramento no art. 11, I, da LIA. 

12. "1. Os atos ímprobos são mais do que simples atos ilegais, possuem a qualificadora, isto é, o espírito de desprezo à coisa pública e aos seus
princípios e normas éticas, circunstância que causa lesão aos cofres públicos e/ou enriquecimento ilícito do autor do fato ou de terceiros.2. Já
ilegalidades e práticas irregulares não denotam necessariamente aspectos de má intenção e de maus desígnios, que são característicos da
improbidade administrativa e integram o próprio tipo ímprobo previsto em lei. Isto porque na improbidade administrativa já existe a volição
preordenada para a prática da conduta que propiciará o locupletamento frente aos cofres públicos ou lesará o Erário, o que não é encontrável
em atos simplesmente ilegais do Administrador Público" (STJ - ARESP: 403575 RJ 2013/0323797-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Data de julgamento: 27/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE 07/12/2018). 

13. Quanto à configuração do ato de improbidade por parte do ex-prefeito, consubstanciado na não prestação de contas, tem-se que não merece
reproche o entendimento do Juízo a quo. Não há como desconsiderar o Ofício nº 187/CGPC/ DEFNAS/SNAS/MDS, datado de 20 de janeiro de
2017, através do qual a Coordenação geral de Prestação de Contas do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário solicita à atual gestão a
devolução dos valores referentes ao exercício de 2012, frente à omissão do demandado em prestar contas. Apesar de o recorrente alegar que
deixou à disposição da gestão posterior os documentos necessários ao cumprimento do dever legal, nada juntou aos autos que comprove tal
informação. Configurado está o ato de improbidade previsto no art. 11, VI, da LIA, pois não se trata de mero atraso, mas sim, de omissão no
dever expressamente previsto. Precedente do TRF 5ª Região. 

14. Inexistindo o ato de improbidade previsto no art. 11, I, da Lei nº 8.429/92, deve ser excluída a condenação e, por consequência, devem ser
afastadas as sanções impostas a CHIARA LIGIA ALMEIDA NASCIMENTO COSTA. Quanto ao ex-prefeito, EDMILSON GOMES DE SOUZA,
subsiste a conduta prevista no art. 11, VI, da referida lei.

15. Como é cediço, a aplicação das penas deve ser feita sempre em observância aos princípios da princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo que não seja severa demais ou muito branda, não revelando a verdadeira finalidade de sua aplicação. Para tanto,
devem ser observados os critérios estabelecidos na Lei nº 8.429/92, para a dosimetria das penas aplicadas, tais como, a intensidade do dolo ou
da culpa do agente, as circunstâncias do fato e, por fim, a limitação sancionatória em cada caso específico, que permitem a aplicação de
algumas sanções em detrimento de outras, dependendo da natureza da conduta. Para que as penas aplicadas sejam compatíveis com a
gravidade dos atos praticados e atendam aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser excluídas as
sanções de proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, e a de suspensão de direitos políticos, subsistindo a pena de multa civil, reduzida à quantia equivalente ao dobro
da última remuneração do réu percebida na condição de prefeito. 

16. Apelação parcialmente provida."(grifei)
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O referido Julgado é de 31.05.2020 e nele afastou-se o elemento doloso quanto aos mesmos fatos discutidos no Processo Criminal  nº 0000487-
63.2013.4.05.8204, cujo Julgamento da Apelação foi posterior (23.07.2020).

 

Vê-se que a 1ª Turma, em Processos e Relatorias distintas, porém tratando dos mesmos fatos, adotou posicionamentos diversos no tocante à
questão do Dolo.

 

Assim, dada a aparente Contradição a causar insegurança jurídica, revela-se plausível a suspensão cautelar dos efeitos do Acórdão proferido
no Processo Criminal até o Julgamento dos Embargos de Declaração nele opostos.

 

Evidente, por igual, o perigo da demora em razão da condição do Requerente de Candidato a Prefeito nas Eleições 2020 e a considerar, segundo
alega, que "o registro de candidatura do requerente já foi impugnado sob a alegação de inelegibilidade decorrente da condenação em
discussão."(id. 4050000.22628902).

 

ISTO POSTO:

 

1) Nego seguimento à presente Medida Cautelar no que se refere ao Pedido de Efeito Suspensivo a Recurso Especial superveniente, nos termos
dos artigos 3º e 638 do Código de Processo Penal c/c artigos 932, III, e 1.029 do CPC/2015.

 

2) Defiro a Liminar para atribuir Efeito Suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no Processo Criminal  nº 0000487-63.2013.4.05.8204.

 

Intime-se.

 

Cite-se o Ministério Público Federal (artigo 260 do Regimento Interno do TRF-5ª Região).

 

Recife, data da validação no Sistema.

 

Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

                             Relator

 

CLS

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] DECRETO-LEI Nº. 201/1967

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;

Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;

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

IV - empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se
destinam;
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V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas financeiras pertinentes;

VI - deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do
Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos;

VII - Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente, da aplicação de recursos, empréstimos subvenções ou auxílios internos
ou externos, recebidos a qualquer titulo;

VIII - Contrair empréstimo, emitir apólices, ou obrigar o Município por títulos de crédito, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a
lei;

IX - Conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;

X - Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;

XI - Adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei;

XII - Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem vantagem para o erário;

XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;

XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da
impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;

XV - Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo estabelecido em lei.

XVI - deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor
resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal;

XVII - ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei
orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal;

XVIII - deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos
de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei;

XIX - deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os
respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício financeiro;

XX - ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação,
inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída
anteriormente;       

XXI - captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;

XXII - ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a
autorizou;

XXIII - realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei.

§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais,
com a pena de detenção, de três meses a três anos.

§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco
anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio
público ou particular.

 

 

[2] DENÚNCIA

 

Processo n.º: 0000487-63.2013.4.05.8204 (INQ 3129/PB)

Investigado: EDMILSON GOMES DE SOUZA (Prefeito de Cacimba de Dentro/PB)

Investigado: MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA

Relator : Des. Fed. VLADIMIR SOUZA CARVALHO -Pleno

DENÚNCIA N° 22936/2015

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador Regional da República que esta subscreve, vem, perante essa egrégia Corte
Regional Federal, oferecer DENÚNCIA em face de:

i) EDMILSON GOMES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, natural de Cacimba de Dentro/PB, atual Prefeito do Município de Cacimba de
Dentro/PB, com RG (...), CPF (...), residente na Rua (...);

ii) MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, brasileira, solteira, natural de Cacimba de Dentro/PB, ex-funcionária da Prefeitura de Cacimba de
Dentro/PB (Secretária de Administração e Finanças), RG (...), CPF (...), residente e domiciliada na Rua (...);

- ambos aqui denunciados pelos seguintes fatos, com os fundamentos adiante aduzidos:
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DOS FATOS:

1 - Consta dos autos, conforme informação da Controladoria-Geral da União constante no Ofício nº
33289/2012/NAE/CGURegional/PB/CGU-PR (fls. 05 -na numeração da Justiça Federal), que, no exercício financeiro de 2012, os
denunciados EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, respectivamente, Prefeito e então Secretária de
Administração e Finanças do Município de Cacimba de Dentro/PB, autorizaram a transferência de recursos federais, no montante de R$
60.000,00 (sessenta mil reais) oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social -e aplicados na conta-corrente nº 14.706-0 -FMASPBFI
(Piso Básico Fixo do CRAS/PAIF), agência 1344-7 do Banco do Brasil -, para a conta-corrente de nº 2136-9, agência 1344-7, do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), o que pode ser comprovado pelos extratos bancários acostados às fls. 06/09.

2 - Cuida-se, assim, de transferência de valores de uma conta específica, destinada para custear estritamente as despesas do aludido
programa social, para outra conta da prefeitura utilizada para finalidade diversa, o que fora confirmado pela própria edilidade, através da
declaração de fls. 10, assinada pela ora denunciada MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, onde consta a informação de que, em face da
necessidade de "cumprimento de obrigações de natureza administrativa" procedeu-se, em 02/10/2012, "ao remanejamento em caráter
eminentemente transitório de recursos (R$ 60.000,00) da c/c do Banco do Brasil nº 14.706-0, destinada à movimentação dos recursos do
PAIF, para a ele 2.136-9, do mesmo banco, destinada à movimentação dos recursos do FPM (. ..)".

3 - A corroborar o que fora apurado pela CGU, as declarações prestadas pelos investigados, ora denunciados, em seus interrogatórios
prestados em sede policial igualmente apontam para a existência de irregularidades na gestão dos recursos federais repassados pelo Fundo
Nacional de Assistência Social, conforme se observa das seguintes passagens, in verbis:

-Interrogatório de Mônica Lúcia Gomes de Sousa:

"QUE foi Secretária de Finanças do Município de Cacimba de Dentro/PB no período de 200912012; QUE no referido período foi Prefeito de
Cacimba de Dentro/PB o senhor EDMILSON GOMES DE SOUSA; QUE questionada a respeito da utilização de recursos públicos federais
repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social para o município de Cacimba de Dentro/PB, no valor de R$ 60.000,00, em 02110/2012,
respondeu que tais recursos foram utilizados para o pagamento de servidores da Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB; QUE na verdade o
repasse de recurso do FPM tinha caldo em virtude de uma diminuição da população de Cacimba de Dentro/PB, levando ao município uma
situação delicada em que não conseguia honrar o pagamento da folha; QUE a decisão de utilizar os recursos repassados pelo Fundo Nacional
de Assistência Social para o pagamento de servidores foi tomada em conjunto pela Interrogada e o prefeito municipal EDMILSON GOMES DE
SOUSA; QUE informa que é irmã do Sr. EDMILSON GOMES DE SOUSA; QUE questionada se os recursos só foram devolvidos para a conta
do Fundo Nacional de Assistência Social após a interrogada ter sido intimada em novembro de 2014, respondeu que após ter sido intimada a
prefeitura começou a fazer a devolução dos recursos, tendo as transferências sido feitas de forma parcelada (...)"(fls. 84/85 - grifei)

-Interrogatório de Edmilson Gomes de Souza:

"QUE está exercendo o 5° mandato como Prefeito do município de Cacimba de Dentro-PB, informando que já exerceu tal cargo nos seguintes
periodos: 1989/1992, 1996/2000, 200012004, 200812012 e 2012 até a presente data; QUE: questionado sobre a utilização de recursos públicos
federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social para o Município de Cacimba de Dentro, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) em 02 de outubro de 2012, respondeu que tais recursos foram utilizados para o pagamento da folha de pessoal da Prefeitura de Cacimba
de Dentro, em virtude de um desequilíbrio provocado por uma queda inesperada no repasse de recursos do Fundo de Participação dos
Municípios-FPM; ( .. .) QUE questionado porque os recursos só foram devolvidos em novembro de 2014, após intimação da Prefeitura,
respondeu que tinha orientação para que os recursos fossem devolvidos assim que o município tivesse condições, acreditando que pode ter
havido algum esquecimento (. ..)" (fls. 120 -destaquei)

4 - Daí em diante, ganha importância, para efeito de comprovação da aplicação irregular de verbas públicas pelos ora denunciados, os
extratos de movimentação bancária da conta-corrente da Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB, acostados às fls. 75 e ss. (na numeração da
polícia federa!), os quais dão conta do emprego das verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social, a serem empregadas em
finalidade específica, para o pagamento de servidores vinculados à prefeitura. 

5 - Diante do arcabouço probatório acima mencionado (ofício encaminhado pela CGU, interrogatórios e acervo documental dos autos), resta
patente que houve aplicação indevida dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social -no montante de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) -para a Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB, no exercício de 2012, verba essa destinada ao custeio das ações do PAB
Fixo, donde se evidencia a presença de veementes indícios de materialidade na conduta dos denunciados em relação ao delito tipificado no
art. 1°, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67, in verbis:

"Art. 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento
da Câmara dos Vereadores:

(...)

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

6 - Quanto à autoria, as provas colhidas no curso do inquérito são cristalinas ao apontar como responsáveis pelas pagamentos (indevidos)
realizados com os recursos públicos federais tanto o Prefeito do Município de Cacimba de Dentro/PB, EDMILSON GOMES DE SOUZA,
como a então Secretária de Administração e Finanças da referida edilidade, MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, os quais, como já
evidenciado acima, afirmaram, em seus interrogatórios, terem conhecimento da aplicação indevida dos recursos ora especificados.

7 - O elemento subjetivo do tipo, por sua vez, é evidenciado quando se observa o conhecimento e a vontade livre e consciente dos denunciados
(ocupantes de cargos de gestão do município de Cacimba de Dentro/PB) de desviar/aplicar indevidamente os recursos federais em fim diverso
daquele ordinariamente previsto.

8 - Não é demais destacar que, em termos de prejuízo financeiro causado ao erário, bem se vê que os denunciados respondem por valores que
atingem a cifra de sessenta mil reais (cf. item 5, acima). Ademais, a Administração Pública e a sociedade em geral restaram prejudicadas, tendo
em vista a liberação de valores que deveriam ser aplicados num determinado sentido social e não foram.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

9 - É daí que vem a responsabilidade criminal de EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA no art. 1°,
inciso III, do Decreto-Lei n° 201/67, visto que a autoria e materialidade desses crimes estão demonstradas não somente em função dos
documentos acostados aos autos. mas pelas declarações feitas durante o interrogatório dos próprias denunciados;
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10 - A propósito do enquadramento dos denunciados no art. 1°, inciso 111, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 c/c art. 29 do
Código Penal, sabendo-se que foi dada outra destinação aos recursos federais, que não aquela pública originariamente cogitada, com a
consumação, assim, de desvio e aplicação indevida de verbas públicas oriundas de programas sociais da União - a justificar, portanto, a
competência da Justiça Federal, por esse ego TRF/5a Região ., é o bastante aplicar, à espécie a lição de Tito Costa (in "Responsabilidade de
Prefeitos e Vereadores", Ed. RT, 3ªed., 1998, p. 50/51), nos seguintes termos: (...)

11 - No mesmo sentido, João Gualberto Garcez Ramos (in "Crimes Funcionais de Prefeitos", Ed. Del Rey, 2002, p_ 36), para quem "Desviar
significa dar ao bem ou à renda públicos uma destinação física ou jurídica não pública, diversa daquela para a qual estavam afetados" ou "Em
outras palavras, subtraí-lo de sua regular utilização e dar-lhe outro destino (...)", para mais adiante reforçar que "o tipo incrimina a conduta do
Prefeito que desvia uma renda ou verba pública sem, no entanto, visar à auferição de qualquer proveito privado': condutas essas que se
enquadram perfeitamente no caso em epígrafe.

12 - E o que não dizer da lição de José Paulo Baltazar Junior ("in" "Crimes Federais", Ed., Ed. Livraria do Advogado, 2011, p. 333/334), o
qual, firme em precedentes dos tribunais pátrios, defende a configuração do delito nos seguintes casos, os quais, mutatis mutandis, casamse
com a hipótese em tela, in verbis: (...)

13 - Não há dúvidas, destarte, com base nas provas colhidas até o presente momento, de que as condutas constantes no art. 1°, inciso III, do
Decreto-Lei nº 201/1967, consistentes em "desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas" foram perpetradas, à primeira vista,
sob a liderança do Prefeito de Cacimba de Dentro/PB EDMILSON GOMES DE SOUZA, contando, para tanto, com outra agente pública,
MONICA LÚCIA GOMES DE SOUSA (então titular da pasta de finanças da prefeitura).

14 - Por oportuno, cabe salientar que é perfeitamente possível a responsabilização de terceiros pelos crimes de responsabilidade atribuídos a
Prefeitos, previstos no aludido Decreto-Lei nº 201/67, conforme se infere dos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal. Observe-se: (...)

15 - Portanto, o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), assim entendido aquele que deveria ter sido utilizado para a população
humilde que necessita de assistência social naquela área de abrangência do Município de Cacimba de Dentro/PB, e não o foi, terminou
sendo desviada/aplicada indevidamente pelos denunciados, os quais deram a destinação que bem entenderam aos recursos públicos
repassados pela pasta do Governo Federal encarregada desse setor;

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

16 - Na medida em que delineadas a autoria e a materialidade do ilícito, nada mais resta a fazer senão oferecer a presente DENÚNCIA em face
de EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, nos moldes aqui delineados, requerendo, após autuada, seja ela
recebida, não sem antes serem realizadas as seguintes diligências:

a) a notificação dos acusados para apresentarem defesa preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 4° da Lei n.o 8.038/90), e, após recebida
a denúncia, o prosseguimento da ação penal, com a fase instrutória, se for o caso, até final julgamento, com a condenação, sendo a hipótese,
nas penas respectivas, na medida e grau de suas culpabilidades;

b) a expedição de ofício ao Setor de Distribuição da Seção (ou respectiva subseção) Judiciária do Estado da Paraíba e à Comarca de Cacimba
de Dentro/PB (ou da qual faça parte), a partir do que se aguarda o envio de Certidões de Antecedentes Criminais dos ora denunciados;

c) a expedição de ofício ao escritório da CGU, na Paraíba, solicitando identificação dos seus servidores que participaram da fiscalização a que
faz menção o Ofício nº 33289/2012/NAE/CGU-Regional/PB/CGU-PR;

-tudo isso sem prejuízo de outras providências ulteriores, na medida que a tramitação do feito assim exigir.

Pede deferimento.

Recife, 18 de dezembro de 2015.

FRANCISCO CHAVES DOS ANJOS NETO

Procurador Regional da República

 

[3] SENTENÇA

 

SENTENÇA TIPO: D

(RESOLUÇÃO N.º 535/2006)

AÇÃO PENAL N.º 0000487-63.2013.4.05.8204 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF RÉUS: EDMILSON GOMES DE SOUZA E
MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA

SENTENÇA

 I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofertou denúncia contra EDMILSON GOMES DE SOUZA e MONICA LÚCIA GOMES DE
SOUSA, imputando-lhes a prática delituosa tipificada no art. 1°, 111, do Decreto-Lei 201/67, por terem desviado/utilizado indevidamente
recursos públicos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Cacimba de Dentro/PB.

Em síntese, narra a denúncia que (fls. 02-N09):

a) Conforme informação da Controladoria Geral da União no Ofício n. 33289/2012/NAE/CGU-RegionaI/PBCGU-PR (fls. 05), no exercício
de 2012. os denunciados EDMILSON GOMES DE SOUZA, na qualidade de Prefeito do Município de Cacimba de Dentro, e MONICA
LÚCIA GOMES DE SOUSA, na condição de Secretária de Administração e Finanças do Município, autorizaram a transferência de
recursos federais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) -oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, disponibilizado em conta
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corrente n. 14706-0 FMASPBF (Piso Básico Fixo do CRAS-PAIF), Ag. 1344-7, do Banco do Brasil -, para a conta corrente do Fundo de
Participação dos Municípios (conta corrente n. 2136-9, Ag. 1344-7), consoante demonstram os extratos bancários de fls. 06/09;

b) Cuida-se, assim, da transferência de valores de uma conta específica, destinada exclusivamente ao custeio de despesas do mencionado
Programa Social, para a conta da Prefeitura utilizada para finalidade diversa, o que foi confirmado pela própria pela denunciada MONICA
LÚCIA GOMES DE SOUSA (declaração de fI. 10), ao admitir que, devido à necessidade de cumprimento de obrigações de natureza
administrativa, procede-se, em 0211012012, ao remanejamento em caráter eminentemente provisório de recursos (R$ 60.000,00) da conta
corrente do Banco do Brasil n. 14.706-0, destinada a movimentação de recursos do P/F, para a conta corrente n. 2. 136-9, do mesmo banco,
destinada à movimentação de recursos do FPM.

c) Os depoimentos prestados pelos denunciados, no âmbito do Inquérito Policial, corroboram a existência de irregularidades na gestão dos
recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social;

d) Os extratos bancários acostados às fls. 75 e ss. comprovam a utilização dos valores repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social,
disponibilizados em conta específica, no pagamento de servidores vinculados à Prefeitura;

e) Assim, resta patente que houve aplicação indevida dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - no montante de R$
60.000,00 (sessenta mil reais) - para a Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB, no exercício de 2012, verba essa destinada ao custeio das ações do
PAB Fixo, resta consumado crime tipificado no art. 1°, inciso 111, do Decreto-Lei n. 201/67;

e) As provas dos autos apontam os denunciados como os responsáveis pelos pagamentos realizados com os recursos oriundos do fundo
supramencionado, as quais, inclusive, declararam em seus interrogatórios que tiveram ciência da aplicação indevida dos recursos. Arrolou uma
testemunha.

3. Em virtude de o réu Edmilson Gomes de Sousa ostentar a qualidade de prefeito municipal, o feito tramitou originariamente perante o
Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Devidamente notificados nos termos do art. 2', I, do Decreto-Lei 201/67, os denunciados ofertaram defesa prévia conjunta, às fls. 134/156.
Como matéria preliminar, sustentaram a inépcia da inicial sob o argumento de atipicidade das condutas narradas pelo órgão ministerial, diante
da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma supostamente transgredida. Aduzem, ainda, ser a denúncia genérica, confusa, não
apresentando as circunstâncias e a classificação do crime, que sequer guarda correlação com os fatos narrados. Sustentam, também, a
ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, alegando que a notificação não foi instruída com cópias da inicial acusatória e dos
documentos nela citados. No mérito, sustentam, em síntese: (a) a ausência de dolo e ilicitude em sua conduta, tampouco de lesão ao erário,
afirmando que na denúncia consta que o valor transferido foi remanejado para a conta originária; b) que, apesar de os recursos terem sido
utilizados para o pagamento de servidores municipais do Município de Cacimba de Dentro/PB, eles foram aplicados em finalidade pública e
revertidos em benefício da coletividade; c) a justificativa para a referida aplicação foi plausível, uma vez que, como houve uma diminuição da
população local, os recursos advindos do Fundo de Participação dos Municípios foram reduzidos drasticamente; d) após ser notificado, o réu
prontamente remanejou os valores para a conta específica, não havendo nenhum prejuízo ao erário; e) a utilização transitória dos recursos em
finalidade diversa descaracteriza o tipo penal em comento, uma vez que o verbo "aplicar" denota a necessidade de utilização das verbas com
caráter definitivo. Não arrolaram testemunhas.

5. Na decisão de fI. 175, considerando a cessação da prerrogativa de foro do acusado Edmilson Gomes de Sousa, foi determinada a remessa
dos autos a este Juízo de primeiro grau.

6. Por meio da decisão de fls. 180/183, foram rejeitadas as preliminares suscitadas pela defesa dos réus e recebida a denúncia, determinando-se
a citação de ambos.

7. Antecedentes criminais dos réus acostados às fls. 184/188.

8. Devidamente citados, o réus apresentaram resposta à acusação conjuntamente, ocasião em que arguiram preliminares de inépcia da
denúncia e incompetência da Justiça Federal e, no mérito, sustentaram, em síntese: (a) a ausência de dolo e ilicitude em sua conduta tampouco
de lesão ao erário, afirmando que, na denúncia, consta que o valor transferido foi remanejado para a conta originária; b) que apesar de os
recursos terem sido utilizados para o pagamento de servidores municipais do Município de Cacimba de Dentro/PB, eles foram aplicados em
finalidade pública e revertidos em benefício da coletividade; c) a justificativa para a referida aplicação foi plausível, uma vez que, como houve
uma diminuição da população local, os recursos advindos do Fundo de Participação dos Municípios foram reduzidos drasticamente; d) após
ser notificado, o réu prontamente remanejou os valores para a conta especifica, não havendo nenhum prejuízo ao erário (fls. 212/244). Não
arrolaram testemunhas.

9. Por meio da decisão de fls. 246/249, foram rejeitadas as preliminares suscitadas pela defesa e, não sendo caso de absolvição sumária de
nenhum dos réus, determinou-se o prosseguimento do feito, designando-se audiência de instrução.

10. Em audiência realizada no 22/02/2018, foi deferido o pedido do MPF de dispensa da testemunha Alberto Oliveira da Silva. A ré Mônica
Lúcia Gomes de Sousa e seu defensor não aceitaram proposta de suspensão condicional do processo formulada pelo MPF. Em seguida, os réus
foram interrogados. Ao término da audiência, não sendo requeridas diligências complementares, foi aberto prazo para oferecimento das
alegações finais escritas (fls. 280/282). A mídia digital contendo os depoimentos repousa às fls. 293.

11. O MPF, nas suas alegações finais (fls. 296/299), sustentou que:

a) O desvio dos recursos federais é notório, principalmente porque ocorreu o desvio da referida verba pública federal para a conta corrente nº
2136-9, agência 1344-7, Banco do Brasil S/A, titularizada pela Prefeitura de Cacimba de Dentro, conforme demonstrado pelas movimentações
bancárias das duas contas e pela confissão dos réus, com o objetivo de realizar o pagamento da folha de pessoal;

b) Somente em dezembro/2014 os valores desviados foram integralmente devolvidos ao Fundo Nacional de Assistência Social de forma
parcelada, conforme extratos de fls. 78/82;

c) Tais manobras acarretaram prejuízos ao erário, haja vista a não aplicação dos recursos na finalidade específica, a ausência de rendimento
de aplicação bancária, bem como os possíveis atrasos ou não prestação de serviços de assistência social, caracterizando, dessa forma, desvio
de finalidade em razão de não empregar o valor repassado na sua finalidade específica;

d) Os réus confirmaram nos seus interrogatórios que os recursos repassadas ao Município de Cacimba de Dentro/PB pelo Fundo Nacional de
Assistência Social foram empregados no pagamento da folha de pessoal do município, tendo em vista uma redução no repasse do FPM;
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e) Logo, não subsistem dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitivas. Não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois
havia outras formas de honrar o pagamento da folha de pessoal do município. Ademais, mesmo que não houvesse outra alternativa, o valor
indevidamente aplicado poderia ter sido devolvido logo após a regularização do FPM, ou seja, menos de um ano após a transferência do
montante. Entretanto, os valores somente foram devolvidos depois de mais de dois anos do "empréstimo" e após terem sido notificados para
prestar esclarecimentos, sendo visível o prejuízo e a subsunção do fato ao tipo penal. Não obstante isso, o fato é que a devolução dos valores
não afasta o crime de desvio ou aplicação indevida de verbas públicas.

12. Os acusados EDMILSON GOMES DE SOUZA e MONICA LÚCIA GOMES DE SOUSA apresentaram alegações finais conjuntamente (fls.
304/326), aduzindo que:

a) Tendo havido a devolução dos recursos para a conta originária do convênio pelos denunciados, fica afastado o dano ao erário, elemento
necessário para configuração dos crimes de responsabilidade;

b) Embora os recursos transferidos tenham sido utilizados no pagamento de servidores do município de Cacimba de Dentro/PB, o recurso foi
aplicado em finalidade pública e revertido totalmente em benefício da coletividade, amparado de justificativa convincente, de modo que restou
atestado que a população local diminuiu, o que fez com que o repasse do FPM fosse drasticamente diminuído na época dos fatos;

c) Em suma, os denunciados utilizaram-se das verbas do Fundo Nacional de Assistência Social de forma temporária, para suprir a urgência,
tendo logo em seguida restituído à conta originária do convênio, não havendo que se falar em qualquer prejuízo;

d) Não se percebe na conduta dos denunciados deliberada má-fé ou desonestidade, ou qualquer intuito de fazer um mau uso das verbas objeto
do convênio, visto que as referidas verbas foram usadas para uma finalidade também pública, ainda que diversa daquela prevista no convênio
firmado com o Fundo Nacional de Assistência;

e) Não se verifica, portanto, dolo na conduta dos denunciados. Ademais, a conduta criminosa imputada pelo MPF requer a comprovação da
lesão ao erário, o que não existiu no presente caso. O verbo "aplicar" denota o sentido definitivo, o que não foi demonstrado na conduta dos
denunciados. Por fim, não houve qualquer ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que afasta a tipicidade.

II - FUNDAMENTAÇÃO

13. Não havendo questões preliminares pendentes de apreciação, passo diretamente ao exame do mérito.

14. O Ministério Público Federal imputou aos acusados EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA a
prática da conduta típica descrita no art. 1.°, III, do Decreto-Lei n.º 201/67, por terem, na qualidade de Prefeito e Secretária de Finanças do
município de Cacimba de Dentro/PB, respectivamente, aplicado indevidamente -em finalidade diversa -verbas públicas repassadas pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a execução de diversos programas.

15. Desse modo, a conduta típica imputada aos acusados é a descrita no art. 1º, inciso III, do Decreto-lei n.º 201/67, que tem a seguinte
redação:

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;

(...)

§1° Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e 11, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais,
com a pena de detenção, de três meses a três anos.

§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco
anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio
público ou particular.

16. Trata-se de crime de mera conduta, consumando-se com o desvio ou aplicação indevida de rendas ou verbas públicas, não sendo
necessária, para sua consumação, a obtenção de vantagem nem, tampouco, a ocorrência de prejuízo ao erário. Em vista disso, a pena
cominada ao crime tipificado no art. 1°, 111, do DL nº 201/67 é bem inferior às penas cominadas aos tipos dos incisos I e 1I do art. 1° do DL
nº 201/67.

17. As condutas típicas "são desviar, que consiste em dar uma destinação diversa da devida, ou aplicar indevidamente, que consiste em dar
aplicação aos valores, mas em destinação diversa daquela prevista na lei orçamentária, contrato ou convênio.

18. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, não sendo exigido nenhum fim especial de agir (elemento subjetivo específico), como, por exemplo, o
propósito de obter vantagem para si ou para outrem ou causar dano ao erário.

19. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça admite a coautoria e a participação de terceiros nos crimes de responsabilidade de prefeitos
e vereadores, previstos no Decreto-Lei 201/67. (HC 200500563894, ReI. Ministro PAULO GALLOTTI, Sexta Turma, DJe 29/06/2009). Dito isso,
passo a analisar a acusação imputada aos réus.

20. Fixadas tais premissas, passo a analisar a autoria e materialidade delitivas.

21. Colhe-se dos autos que, no exercício financeiro de 2012, os réus autorizaram a transferência de recursos federais, no montante de R$
60.000,00 (sessenta mil reais). oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social -valor que estava aplicado na conta corrente n. 14.706-0 -
FMASPBFI (Piso Básico Fixo do CRAS/PAIF), agência 1344-7 do Banco do Brasil - para a conta corrente n. 2136-9, agência 1344-7, do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

22. A materialidade dos fatos está devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos. Senão vejamos.

23. O Ofício n. 33289/2012/NAE/CGU-RegionaVPB/CGU-PR, da Controladoria Geral da União no Estado da Paraíba, datado de 07 de
novembro de 2012, decorrente da Fiscalização do 370 Evento do Projeto de Sorteios Públicos (fls. 05 dos autos) indica a  utilização indevida
de recursos, repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social,  no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), retirado da conta n.
14.706-0 -FMASPBFI  (Piso Básico Fixo do CRAS/PAI F), agência 1344-7 do Banco do Brasil e creditado na conta do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM. O referido documento esclarece ainda:
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"o resgate dos recursos ocorreu no dia 0211012012, ou seja, na semana anterior às eleições municipais. A análise foi efetuada nos extratos de
aplicação financeira da conta n. 14.706-0 - FMASPBFI (Piso Básico Fixo do CRASlPAIF), agência 1344-7 do Banco do Brasil. 2. Diante de tal
ocorrência, foi emitida, em 24110/2012, a Solicitação de Fiscalização n. 04/2012, requerendo ao Prefeito (EDMILSON GOMES DE SOUZA -
CPF 131.833.204-44) a apresentação do extrato bancário de Outubro/2012 e os documentos comprobatórias originais, caso tivesse ocorrido
pagamentos decorrentes desse resgate. Em resposta, a Secretária Municipal de Administração e Finanças (MONICA LÚCIA GOMES DE
SOUZA -CPF 357.22.864-15) apresentou cópia dos comprovantes de Aviso de Lançamento, a débito da conta do Programa FMASPBFI e a
crédito na conta do Fundo de Participação dos Municípios -FPM, bem como cópia do extrato dessa conta, referente a Outubr0/2012, nos
termos da declaração emitida pela Secretária (...) (n. 05).

24. Todas as transferências indevidas estão documentalmente comprovadas por meio dos extratos das contas correntes respectivas (fls. 07;
09; 75/76), e da declaração exarada pela acusada MONICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, na qualidade de Secretária de Administração e
Finanças do Município, explicitando o remanejamento de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, no montante de R$
60.000,00, para movimentação dos recursos do FPM e pagamento da folha de pessoal do município (fI. 09), sob o fundamento de
"necessidade em caráter transitório", nos termos da declaração.

25. Evidenciando ainda mais a materialidade dos fatos imputados, os réus, em seus interrogatórios prestados na seara policial, afirmaram a
ocorrência das irregularidades na gestão dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, conforme se
depreende dos trechos que se transcreve a seguir (fls. 84/85; 120):

- Interrogatório da acusada M6nica Lúcia Gomes de Sousa: "Que foi Secretária de Finanças do município de Cacimba de Dentro no período
de 200912012: Que, no referido período, foi prefeito de Cacimba de Dentro/PB o senhor EDMILSON GOMES DE SOUSA; Que questionada a
respeito da utilização de recursos públicos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social para o município de Cacimba de
Dentro/PB no valor de R$ 60.000,00, em 0211012012, respondeu Que tais recursos foram utilizados Rara o pagamento de servidores da
prefeitura de Cacimba de Denfro/PB; Que, na verdade, o repasse de recursos do FPM tinha caldo em virtude de uma diminuição da população
de Cacimba de Dentro/PB, levando ao município uma situação delicada em que não conseguia honrar o pagamento da folha; que a decisão de
utilizar os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social para o pagamento de servidores foi tomada em conjunto pela
Interrogada e o prefeito municipal EDMILSON GOMES DE SOUZA: que informa que é irmã do Sr. EDMILSON GOMES DE SOUZA; que
questionada se os recursos só foram devolvidos para a conta do Fundo Nacional de Assistência Social após a interrogada ter sido intimada em
novembro de 2014, respondeu que, após ter sido intimada, a prefeitura começou a fazer a devolução dos recursos, tendo as transferências sido
feitas de forma parcelada (fls. 84/85).

Interrogatório do acusado Edmilson Gomes de Souza:

"Que está exercendo o 5° mandato como prefeito do município de Cacimba de Dentro, informando que já exerceu tal cargo nos seguintes
períodos: 1989/1992; 1996/2000; 2000/2004; 200812012 e 2012 até a presente data; Que, questionado sobre a utilização dos recursos públicos
federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social para o município de Cacimba de Dentro, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) em 02 de outubro de 2012, respondeu que tais recursos foram utilizados para o pagamento da folha de pessoal da Prefeitura de Cacimba
de Dentro, em virtude de um desequilíbrio provocado por uma queda inesperada no repasse de recursos do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM; ( ... ) que questionado sobre porque os recursos só foram devolvidos em novembro de 2014, após intimação da Prefeitura,
respondeu que tinha orientação para que os recursos fossem devolvidos assim que o município tivesse condições, acreditando que pode ter
havido algum esquecimento (...) (fls. 119/121).

26. Ouvidos em juízo, os réus confessaram as transferências, bem como a aplicação indevida - pagamento de folha de pessoal do município -
de parte dos recursos destinados ao Fundo Nacional de Assistência Social.

27. O acusado Edmilson Gomes de Souza confirmou a realização da transferência indevida no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
(3'40" a 4'12" mídia digital de fls, 293) bem como ratificou todas as demais declarações prestadas em sede inquisitorial (4'52" a 5'33" -mídia
digital de fls. 293).

28. Igualmente, a acusada Mônica Lúcia Gomes de Souza, ouvida em Juízo, ratificou as suas declarações prestadas na seara inquisitorial
(1':00" a 1':32" -mídia digital de fls. 293).

29. Como se depreende dos documentos dos autos e do interrogatório dos acusados, os recursos repassados pelo Fundo Nacional de
Assistência Social ao Município de Cacimba de Dentro/PB, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), foram destinados ao
pagamento dos servidores do município. Trata-se de fato devidamente comprovado nos autos, sobre O qual não há qualquer controvérsia,
uma vez que admitido por ambos os réus.

30. No que toca à autoria, no mesmo passo, as provas constantes dos autos, sobretudo os interrogatórios dos acusados, confirmam que foram
os réus, na qualidade de prefeito e Secretária de Administração e Finanças à época os responsáveis pelas transferências e aplicações
indevidas.

31. A declaração de fl. 10, assinada pela ré MONICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, o extrato bancário de fI. 09 e os comprovantes de
transferência de fls. 73/78/82, onde consta informação de que a transação bancária foi "efetuada com sucesso por MÓNICA LÚCIA
GOMES SOUSA", as declarações prestadas pela acusada à Policia Federal e em Juízo (fls. 84/86) comprovam sua participação no desvio
das verbas federais referido na denúncia. Está satisfatoriamente comprovada, pois, a prática delitiva pela ré MONICA LÚCIA GOMES DE
SOUSA, que atuou dolosamente em colaboração ao corréu EDMILSON GOMES DE SOUSA na aplicação em finalidade distinta de verbas
públicas federais repassadas ao Município de Cacimba de Dentro/PB, no montante de R$ 60.000,00.

32. Do mesmo modo, os extratos de fls. 75/76, que explicitam as transferências indevidas da conta corrente da Prefeitura de Cacimba de Dentro
(CC 8183-3), as transferências de fls. 78/82, assinadas pelo réu EDMILSON GOMES DE SOUSA, as declarações prestadas peta ré MONICA
LÚCIA GOMES DE SOUSA, de que lia decisão de utilizar os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social para o pagamento
de servidores foi tomada em conjunto pela interrogada e o prefeito municipal Edmílson Gomes de Sousa" (fls. 84/85), bem como a própria
confissão do réu em Juízo (fI. 293), evidenciam que o réu EDMILSON GOMES DE SOUSA, na condição de prefeito e de ordenador de
despesas, desviou verbas públicas da finalidade para a qual se destinava (Fundo Nacional de Assistência Social), aplicando-as em outra
finalidade (pagamento de folha de pessoal do município, a qual, não obstante também pública, mas diversa daquela a que se destinava a verba
federal).

33. Destarte, restou constatado que os réus, na condição de Prefeito e Secretária de Administração e Finanças do município de Cacimba de
Dentro/PB, respectivamente, desviaram, em outubro/2012, a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), oriunda do Fundo Nacional de
Assistência Social (conta n. 14.706-0, agência 1344-7, Banco do Brasil) para a conta corrente do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
(conta corrente n. 2136-9, agência 1344-7 -Banco do Brasil), com o objetivo de pagar os funcionários públicos do município de Cacimba de
Dentro/PB.
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34. Dessa forma, restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria da conduta narrada na denúncia, em relação ao delito do art.
1.°, inciso III, do Decreto-lei  n.º 201/67.

35. Quanto à tipicidade, os fatos imputados aos acusados subsumem-se formal e materialmente ao art. 1°, inciso III, do Decreto-Lei nº.
201/67. Para a configuração do crime de desvio de verba pública, na modalidade do inciso III, faz-se necessária a presença do dolo,
consistente na vontade livre e consciente de desviar ou aplicar indevidamente as verbas ou rendas públicas, não sendo previsto nenhum
elemento subjetivo específico.

36. Conforme visto dos elementos probatórios analisados acima, não restam dúvidas de que os acusados agiram deliberada e
conscientemente no sentido de transferir a verba federal repassada, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para a conta destinada
ao pagamento dos funcionários municipais, aplicando indevidamente as verbas federais vinculadas aos fins do Fundo Nacional de
Assistência Social.

37. Com efeito, os fatos narrados na denúncia e comprovados na instrução se subsumem à descrição típica em comento, especificamente no
tipo objetivo aplicar indevidamente, que consiste em dar aplicação aos valores, mas em destinação diversa daquela prevista no contrato ou
convênio.

38. Ao contrário do crime previsto no inciso, (apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio), não se
exige proveito do agente ou de terceiro estranho à administração. Bem por isso não importa que os recursos tenham sido aplicados em outro fim
público.

39. Tratando-se de crime de mera conduta, que se consuma com o desvio ou aplicação indevida de rendas ou verbas públicas, é irrelevante a
alegação da defesa de que não houve dano ao erário ou apropriação dos recursos pelos réus ou por terceiros estranhos à Administração
Pública.

40. Também não importa se os recursos foram aplicados em outra finalidade pública, pois o tipo penal em questão exige apenas a aplicação
indevida de rendas ou verbas públicas. Caso o recurso federal tivesse sido apropriado, desviado ou utilizado em proveito próprio ou alheio,
incidiria o disposto no art. 1°, I e lI, do DL nº 201/67, que comina pena bem mais grave do que aquela prevista para o tipo penal do art. 1°,
III, do DL nº 201/67.

41. Por esta razão, o fato de os recursos desviados terem sido aplicados no pagamento de servidores públicos da edilidade -finalidade pública
-em nada altera a subsunção do fato à norma penal incriminadora.

42. A devolução do recurso federal indevidamente aplicado é circunstância que em nada influencia a consumação do crime, que, como visto,
por se tratar de crime de mera conduta, já havia sido consumado com a aplicação indevida da verba pública.

Irrelevante, no caso, para a configuração do crime, a alegação da defesa de que teria  havido uma "utilização temporária" das verbas
repassadas pelo Fundo Nacional de  Assistência Social.

43. Diferente do que alega a defesa, houve a violação ao bem jurídico tutelado  pela norma penal, consistente na administração e finanças
públicas, nos aspectos da  moralidade e legalidade, especialmente no que diz respeito ao dever de obediência ao  planejamento por parte do
agente público2. Posto isso, não se exige dano ao erário para  a configuração de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 1°, III, do DL nº
201/67.

44. Também se constata o elemento subjetivo da conduta (dolo), consistente na vontade e consciência de transferir os recursos públicos e os
utilizar em finalidade diversa daquela prevista no instrumento da transferência, conforme confessado pelos acusados em seus
interrogatórios e comprovado pelos extratos bancários colacionados aos autos (fls.72/82).

45. Confira-se, a respeito, os seguintes julgados: (...)

46. O fato de o município de Cacimba de Dentro/PB estar passando por possível crise financeira à época também não torna legítima a
conduta dos acusados, mormente diante da vinculação dos recursos recebidos a fins específicos. Nesse aspecto, é de bom alvitre registrar que
a defesa dos acusados não logrou produzir provas de que o pagamento dos funcionários públicos não poderia ter sido feito de outra forma.
que não com o desvio dos recursos da assistência básica, ou que o município já havia adotado outras providências, como a contenção de
despesas em outras áreas da Administração municipal.

47. Diante de todo o exposto, os elementos de prova existentes nos autos comprovam que os acusados EDMILSON GOMES DE SOUZA e
MONICA LÚCIA GOMES DE SOUSA aplicaram indevidamente verbas públicas, de forma que as suas condutas subsumem-se à figura
típica prevista no art. 1º, III, do Decreto-Lei n.º 201/67.

48. Restou, pois, evidenciado que os acusados agiram com dolo (consciência + vontade) em relação às aplicações indevidas de verbas públicas,
sendo suas condutas materialmente lesivas a bens jurídicos penalmente protegidos (Administração Pública e Finanças Públicas) e
transbordantes ao âmbito da normalidade social (inadequação social da conduta), razão pela qual se encontra demonstrada a tipicidade formal
(correspondência entre a conduta da vida real e o tipo legal do crime) e material (Iesividade a bem jurídico penalmente tutelado e inadequação
social da conduta) de sua atuação finalística.

49. A ilicitude material das condutas dos acusados, consubstanciada na contrariedade entre suas condutas voluntárias e o ordenamento jurídico
e na aptidão real ou potencial de lesar o bem jurídico tutelado, é natural a decorrência da (I) tipicidade formal e material da conduta, que,
como bem ressaltado pelo saudoso Ministro Francisco de Assis Toledo (Princípios Básicos de Direito Penal, 5.a edição. 7.a tiragem, São Paulo,
Editora Saraiva, 2000, p. 121), "não é mera imagem orientadora ou mero indício de ilicitude", mas o "portador da ilicitude penal, dotado de
conteúdo material e, em razão disso, de uma função verdadeiramente seletiva", e da (li) ausência de causas legais ou supralegais de
justificação de sua atuação, não identificadas, nem mesmo indiciariamente, em quaisquer dos elementos de prova colhidos nos autos.

50. Desse modo, as condutas dos acusados EDMILSON GOMES DE SOUZA e MONICA LÚCIA GOMES DE SOUSA são, formal e
materialmente, ilícitas.

CULPABILIDADE

51. A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação (censura) que se faz ao autor de um fato criminoso, tem como um de seus elementos a
exigibilidade de comportamento conforme o Direito, que nada mais é do que a possibilidade concreta e real de o agente do fato delituoso ter,
nas circunstâncias em que ocorrido este, agido de forma concorde com a norma aplicável ao caso.

52. No caso, os acusados:
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I. São imputáveis, tendo capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações e de agir de acordo com esse entendimento, condição que
detinham, também, à época da prática delituosa em julgamento;

II. Sabiam ou tinham condições de saber, num juízo leigo, que suas condutas eram proibidas (consciência potencial da ilicitude);

III. Não há prova de que estivesse presente situação que os impedisse ou tomasse inexigível, nas circunstâncias, a sua atuação de modo diverso
daquele realizado (exigibilidade de conduta diversa);

IV. Suas condutas são censuráveis, por não terem adotado comportamento diverso apesar de poder e dever agir de outra maneira.

53. Em face do exposto, são os acusados EDMILSON GOMES DE SOUZA E MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA culpáveis pelas
condutas típicas e ilícitas praticadas, merecendo a consequente reprovação (juízo negativo de culpabilidade).

III - DISPOSITIVO

54. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA
LÚCIA GOMES DE SOUSA nas penas do crime tipificado no artigo 1°, inciso III, do Decreto-lei nº.  201/1967.

IV - DOSIMETRIA

55. Passo, portanto, a fixar e dosar a reprimenda a ser imposta ao denunciado, nos termos do art. 68 do Código Penal.

56. O art. 1.°, inciso 111, do Decreto-lei n,o 201/67, na forma prevista no § 1.º do mesmo dispositivo legal, comina ao crime praticado pena de
detenção (de 03 meses a 03 anos), não sendo aplicável o disposto no art. 59, I, do CP, que diz respeito à hipótese de cominação alternativa.

57. Examino as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do CP, para, após análise de possíveis agravantes/atenuantes e causas de
aumento ou diminuição da pena, fixar a pena definitiva.

EDMlLSON GOMES DE SOUZA

58. Circunstâncias judiciais - O réu EDMILSON GOMES DE SOUZA agiu com culpabilidade normal à espécie; não há registro de maus
antecedentes; não há elementos que possibilitem a avaliação de sua conduta social e de sua personalidade; os motivos, as circunstâncias e as
consequências são próprios do crime praticado; o comportamento da vítima em nada influenciou a prática delitiva.

59. Não existindo nenhuma circunstância desfavorável, fixo a pena-base no seu patamar mínimo, 3 (três) meses de detenção, na forma do
artigo 1°, § 1°, parte final, do Decreto-Lei nº. 201/67.

60. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso 111, alínea 'd' do Código Penal, mas deixo de aplica-Ia em
razão da pena base já ter sido fixada no mínimo legal, atraindo o disposto na Súmula 231 do ST J, razão pela qual mantenho a pena
anteriormente dosada.

61. Não existindo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes nem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas, fixo a
pena em caráter definitivo em 3 (três) meses de detenção para o réu EDMILSON GOMES DE SOUZA em razão da prática da conduta
tipificada no artigo 1°, inciso III, do Decreto-Lei nº. 201/67.

62. Regime inicial de cumprimento da pena - a pena privativa de liberdade deve ser cumprida, desde o seu inicio, em regime aberto, nos termos
do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal, tendo em vista que a pena não supera o patamar de quatro anos, as circunstâncias judiciais são
favoráveis e o réu não é reincidente.

Substituição da pena

63. Por considerar satisfeitas as condições do artigo 44, incisos I e lI do Código Penal, e tratando-se de condenação inferior a 6 (seis) meses,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por multa (art. 60, §1º. do CP), fixada, nos termos do art. 60 do Código Penal e em
decorrência do resultado obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, em 10 (dez) dias-multa, sendo cada um equivalente a 1/2
(metade) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (1012012), tendo em vista a situação econômica do réu, corrigida
monetariamente a contar da data do fato delituoso (10/2012), segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a data do pagamento.

64. Em face da substituição da pena privativa de liberdade por multa, resta prejudicada a concessão da suspensão condicional da pena em sua
modalidade comum (art. 77, inciso III, do CP).

65. Efeito da condenação - Art. 1°, § 2º, do DL nº 201/67 - inabilitação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função
pública, eletivo ou de nomeação, a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 1°, § 2°, do Decreto-Lei nº. 201/67,
ficando prejudicada a decretação da perda do cargo, tendo em vista que o réu não exerce mais o cargo ocupado no momento do fato
(Prefeito do município de Cacimba de Dentro/PB).

MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA:

66. Circunstâncias judiciais - A ré MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA agiu com culpabilidade normal à espécie; não há registro de maus
antecedentes; não há elementos que possibilitem a avaliação de sua conduta social e de sua personalidade; os motivos, as circunstâncias e as
consequências são próprios do crime praticado; o comportamento da vítima em nada influenciou a prática delitiva.

67. Não existindo nenhuma circunstância desfavorável, fixo a pena-base no seu patamar mínimo, 3 (três) meses de detenção, na forma do
artigo 1°, § 1°, parte final, do Decreto-Lei nº. 201/67.

68. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea 'd' do Código Penal, mas deixo de aplicá-Ia em
razão da pena base já ter sido fixada no mínimo legal, atraindo o disposto na Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena
anteriormente dosada.

69. Não existindo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes nem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas, fixo a
pena em caráter definitivo em 3 (três) meses de detenção para a ré MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA em razão da prática da conduta
tipificada no artigo 1°, inciso III, do Decreto-Lei nº. 201/67.

70. Regime inicial de cumprimento da pena - a pena privativa de liberdade  deve ser cumprida. desde o seu início, em regime aberto, nos termos
do artigo 33,  §2º,"c", do Código Penal, tendo em vista que a pena não supera o patamar de quatro anos, as circunstâncias judiciais são



30/09/2020 Processo Judicial Eletrônico: 

https://pje.trf5.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?idBin=22704084&idProcessoDoc=22742240 21/27

favoráveis e a ré não é reincidente.

Substituição da pena

71. Por considerar satisfeitas as condições do artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal, e tratando-se de condenação inferior a 6 (seis)
meses, substituo a pena privativa de liberdade aplicada à ré por multa (art. 60. § 2°, do CP), fixada, nos termos do art. 60 do Código Penal e
em decorrência do resultado obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, em 10 (dez) dias-multa, sendo cada um equivalente a 1/2
(metade) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (10/2012', tendo em vista a situação econômica da ré, corrigida
monetariamente a contar da data do fato delituoso (10/2012), segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a data do pagamento.

72. Em face da substituição da pena privativa de liberdade por multa, resta prejudicada a concessão da suspensão condicional da pena em sua
modalidade comum (art. 77, inciso III, do CP).

73. Efeito da condenação - Art. 1°, § 2°, do DL nº 201/67 - inabilitação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função
pública, eletivo ou de nomeação, a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 1°, §2º, do Decreto-Lei nº. 201/67,
ficando prejudicada a decretação da perda do cargo, tendo em vista que a ré não exerce mais o cargo ocupado no momento do fato
(Secretária de Administração e Finanças do Município de Cacimba de Dentro/PB).

v - DISPOSIÇÕES FINAIS

74. Nos termos do art.387, §1°, do CPP, os réus devem aguardar o trânsito em julgado em liberdade, na medida em que não se vislumbra
necessidade de decretação de prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, até mesmo porque a pena privativa de liberdade foi
convertida em multa.

75. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais (art.804 do CPP).

76. Após o trânsito em julgado:

a) Comunique-se ao TRE a condenação imposta aos réus para os efeitos do art. 15, III, da CF/88;

b) Cumpra-se o disposto no art. 809, § 3.°, do CPP;

c) Remetam-se os autos à Distribuição para que seja alterada a situação dos réus:

d) Lancem-se os nomes dos réus no Rol dos Culpados;

e) Intimem-se os réus para pagamento da multa substitutiva aplicada, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), sob pena de
inscrição em dívida ativa da União na forma do art. 51 do Código Penal.

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

Guarabira/PB, 10 de maio de 2018.

TÉRCIUS GONDIM MAIA

Juiz Federal Titular da 12ª Vara da SJPB

 

[4] APELAÇÃO - RÉUS - EDMILSON GOMES DE SOUZA E MÔNICA LÍCIA GOMES DE SOUSA

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR - ALEXANDRE LUNA FREIRE - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 5ª REGIÃO.

PROCESSO Nº 0000487-63.2013.4.05.8204

EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, já amplamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, por
intermédio de seus advogados e bastante procuradores infra-assinados, nomeados e constituídos conforme instrumento de outorga de poderes já
constante nos autos, todos com escritório localizado na Rua Afonso Campos, nº 102, bairro Centro, João Pessoa-PB, onde recebem notificações
e intimações, comparece, respeitosamente, perante Vossa Excelência, para apresentar suas RAZÕES DE APELAÇÃO, o que faz nos seguintes
termos:

Tratam-se os presentes autos, em apertada síntese, de denúncia movida pelo Ministério Público Federal em desfavor do Sr. EDMILSON
GOMES DE SOUZA e da Sra. MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, ora recorrentes, ex-Prefeito Constitucional do Município de
Cacimba de Dentro/PB e Ex-Secretária de Administração e Finanças respectivamente, alegando que estes teriam desviado/utilizado
indevidamente recursos públicos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Cacimba de Dentro/PB, na
medida que autorizaram a transferência de recursos federais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - oriundos do Fundo Nacional de
Assistência Social, disponibilizado em conta corrente n. 14706-0 FMASPBF (Piso Básico Fixo do CRAS-PAIF), Ag. 1344-7, do Banco do
Brasil -, para a conta corrente do Fundo de Participação dos Municípios (conta corrente n. 2136-9, Ag. 1344-7), para realização do
pagamento de folha de pessoal.

Extrai-se da denúncia, "verbis": (...)

Ao final, requereu o parquet federal a condenação dos recorrentes nas penas do ARTIGO 1º INC. III DO DECRETO-LEI Nº 201/67.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz a quo JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, em desarmonia com a prova constante
nos autos, condenando os recorrentes no crime previsto no ARTIGO 1º INC. III DO DECRETO-LEI Nº 201/67, imputando-lhes uma pena em
definitivo de 03 (três) meses de detenção.

Passemos a demonstrar, de forma mais específica, os equívocos da sentença vergastada e a necessidade de absolvição dos apelantes, JÁ QUE
NÃO DEMONSTRADO OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME EM DISCEPTAÇÃO, MUITO MENOS, FORA

Ú
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DEMONSTRADO O DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS, ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E O DOLO NA CONDUTA DOS
RECORRENTES, conforme restou demonstrado no decorrer da instrução processual e pelas razões a seguir delineadas.

I - DO MÉRITO:

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS, DANO AO ERÁRIO E DOLO NA
CONDUTA DOS RECORRENTES - ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME EM DISCEPTAÇÃO.

Narra o parquet federal, ora recorrido, que os recorrentes "... AUTORIZARAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS, NO
MONTANTE DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - E
APLICADOS NA CONTA CORRENTE Nº 14.706-0 - FMASPBFI (PISO BÁSICO FIXO DO CRAS/PAIF), AGÊNCIA 1344-7 DO BANCO
DO BRASIL -, PARA A CONTA CORRENTE Nº 2136-9, AGÊNCIA 1344-7, DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
(FPM)".

Preliminarmente douto relator, um ponto que merece destaque, é que a própria peça da denúncia menciona que os recorrentes afirmaram
que o REMANEJAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORREU EM CARÁTER
EMINENTEMENTE TRANSITÓRIO, comprovando inclusive o RETORNO do montante a conta inicial do convênio em análise, senão
vejamos:

"... que após ter sido intimada a prefeitura começou a fazer a devolução dos recursos... (Mônica Lúcia Gomes de Sousa - fls.04)

"... tinha orientação para que os recursos fossem devolvidos assim que o município tivesse condições(...)

... tais recursos foram utilizados para pagamento da folha de pessoal da Prefeitura de Cacimba de Dentro, em virtude de um desequilíbrio

provocado por uma queda inesperada no repasse dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios-FPM". (Edmilson Gomes de Souza -
fls.04)

Portanto, tendo havido a devolução dos recursos para a conta originária do convênio pelos recorrentes, conforme documentação já anexa ao
caderno processual, DE PLANO FICA RECHAÇADO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, elementos
necessário para configuração dos crimes de responsabilidade.

Nesse diapasão, há de salientar ainda que embora os recursos transferidos tivessem sidos utilizados para o pagamento de servidores
municipais de Cacimba de Dentro/PB, ESTE NÃO DEIXOU DE SER APLICADO EM FINALIDADE PÚBLICA, e revertido totalmente em
benefício da coletividade, AMPARADO DE JUSTIFICATIVA CONVINCENTE, de modo que restou atestado que a população local
diminuiu, O QUE FEZ COM QUE OS RECURSOS DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM FOSSE DRASTICAMENTE
DIMINUÍDO À ÉPOCA DOS FATOS, SENDO QUE TAL FATO SEQUER FORA LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO
SINGULAR QUANDO DA PROLATAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

Desta forma, diante da CRISE FINANCEIRA que assolava a municipalidade, bem como, ciente de que os serviços essenciais e contínuos não
poderiam ser paralisados, sob pena de gerar um prejuízo ainda maior a toda a coletividade, os recorrentes utilizaram-se das verbas do Fundo
Nacional de Assistência Social de forma TEMPORÁRIA, para suprir a urgência, TENDO LOGO EM SEGUIDA RESTITUÍDO A CONTA
ORIGINÁRIA DO CONVÊNIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUALQUER PREJUÍZO A EDILIDADE.

Ou seja, o remanejamento dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Cacimba de Dentro-
PB de forma TEMPORÁRIA e EXCEPCIONAL se deu por FATO TOTALMENTE ALHEIO A VONTADE DOS RECORRENTES, já que
estavam diante de uma necessidade urgente da municipalidade.

A oitiva dos recorrentes em juízo só veio a corroborar com as alegações já expostas alhures, tendo em vista que estes confirmaram que os
valores foram devolvidos para a conta do convênio, bem como, que o município à época dos fatos encontrava-se em situação financeira
bastante delicada, TENDO EM VISTA QUE O IBGE TERIA ATESTADO A DIMINUIÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA
DE DENTRO-PB, O QUE CONSEQUENTEMENTE INFLUENCIOU NA DIMINUIÇÃO DOS VALORES REPASSADOS A TÍTULO DE FPM.

Portanto, não se percebe na conduta dos recorrentes deliberada má-fé ou desonestidade, ou qualquer intuito de fazer um mau uso das verbas
objeto do convênio, visto que as referidas verbas foram usadas para uma finalidade também pública, ainda que diversa daquela prevista no
convênio firmado com o Fundo Nacional de Assistência Social. O ATO IMPUTADO AOS RECORRENTES NÃO TEVE A GRAVIDADE O
SUFICIENTE PARA ENQUADRAR-SE COMO CRIME CONFORME TENTA DEMONSTRAR O PARQUET FEDERAL.

Não se pode nobre relator, confundir impropriedade com ilicitude, já que a intenção dos recorrentes fora exatamente rechaçar qualquer
ilegalidade nas finanças do Município de Cacimba de Dentro-PB, tanto é que após ser notificado, prontamente remanejou o valor a conta
específica, sem causar qualquer prejuízo aos cofres públicos, DEMONSTRANDO QUE SEMPRE AGIRAM DE BOA-FÉ.

NÃO MERECE ACOLHIMENTO OS ARGUMENTOS DO MAGISTRADO DE PISO QUANDO ADUZ: "41. Por esta razão, o fato de os
recursos desviados terem sido aplicados no pagamento de servidores públicos da edilidade - finalidade pública - em nada altera a subsunção do
fato à norma penal incriminadora. 42. A devolução do recurso federal indevidamente aplicado é circunstância que em nada influencia a
consumação do crime, que, como visto, por se tratar de crime de mera conduta, já havia sido consumado com a aplicação indevida da verba
pública. Irrelevante, no caso, para a configuração do crime, a alegação da defesa de que teria havido uma "utilização temporária" das verbas
repassadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social."

Ora douto relator, com toda vênia, o destino dos recursos, bem como, como se deu a sua utilização influencia na análise do caso em
disceptação.

OS RECORRENTES EM NENHUM MOMENTO TIVERAM O INTUITO DELIBERADO DE COMETER QUALQUER CRIME, NÃO
EXISTINDO NADA NOS AUTOS QUE APONTE NESSE SENTIDO.

NOUTRA BANDA, O PARQUET EM NENHUM MOMENTO DEMONSTROU QUALQUER PREJUÍZO QUE FORA OCASIONADO AO
MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB, O QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO.

Ademais, não se tem comprovação nos autos de que os recorrentes incorporaram ao seu patrimônio particular, qualquer montante oriundo
dos recursos federais do Fundo Nacional de Assistência Social, ou que o dinheiro tenha sido aplicado em outro fim senão o público.

Desta feita, NÃO SE VERIFICA O DOLO NA CONDUTA DOS RECORRENTES, o que por si só gera a absolvição dos mesmos.

Com a máxima vênia, merece reforma a decisão vergastada, quando sustenta equivocamente que: (...)
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Portanto, a conduta criminosa imputada pelo Ministério Público Federal aos recorrentes, requer a comprovação da lesão ao erário, O QUE
NÃO EXISTIU NO CASO EM DISCEPTAÇÃO.

Pois bem, não restou comprovado até o presente momento nenhum desviou ou aplicação indevida de verbas públicas, uma vez que o verbo
"Aplicar" denota o sentido definitivo, o que não fora demonstrado na conduta dos recorrentes.

Art. 1º

(...)

III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas. (Art. 1º, III, Decreto-Lei 201/67).

Nesse diapasão, a comprovação de que os recursos retornaram a conta bancária específica demonstram bem o desejo dos recorrentes de
remanejar tais valores para a conta de origem, RATIFICANDO A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E O DOLO EM INFRINGIR A LEGISLAÇÃO
PENAL.

Ocorre que, o bem jurídico penalmente tutelado pela lei não foi atingido pela conduta dos recorrentes, o que leva à atipicidade e à
consequente absolvição.

A tipicidade exige, pois, ao contrário do narrado neste processo, a verdadeira ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja, A EFICIÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

In casu, a conduta imputada aos recorrentes não fora capaz de lesar tal bem jurídico, o que leva à absolvição, além de que, AS VERBAS
PÚBLICAS FORAM INTEGRALMENTE APLICADAS NO FIM A QUE SE DESTINAVAM, NÃO CAUSANDO QUALQUER PREJUÍZO
AO ERÁRIO MUNICIPAL.

Além da ausência de ofensa ao objeto da tutela penal, tem-se, ainda, a falta de elemento subjetivo, o que, também, implica atipicidade da
conduta dos recorrentes. OU SEJA, UMA VEZ ATENDIDO O INTERESSE PÚBLICO, COMO NO CASO DOS PRESENTES AUTOS
PROCESSUAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDUTA DOLOSA.

Compulsando a decisão ora vergastada, verifica-se que o juízo de base em nenhum momento demonstrou o dolo na conduta dos recorrentes, ou
seja, o intuito deliberado de desviar ou aplicar indevidamente verbas públicas, o que por si só já gera a improcedência da demanda.

Extrai-se do depoimento prestado em juízo pelo Sr. Edmilson Gomes de Souza, ora recorrente, que demonstra que este em nenhum momento
agiu com dolo, vejamos:

QUE SEMPRE PRESERVOU OS FUNCIONÁRIOS; QUE SEMPRE PROCURAVA UM MEIO DE NÃO ATRASAR OS FUNCIONÁRIOS; QUE
NÃO SABIA DA GRAVIDADE; QUE SUA FORMAÇÃO É DE MÉDICO; QUE O DINHEIRO VOLTOU NORMALMENTE AOS COFRES DA
PREFEITURA; QUE O RESSARCIMENTO SE DEU DE FORMA INTEGRAL; QUE FEZ O REMANEJAMENTO DOS RECURSOS PARA
EVITAR A PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS; QUE HAVIA PROCURADORIA JURIDICA NO MUNICÍPIO; QUE NENHUM PROCURADOR
OU ASSESSOR JURIDICO TERIA O ALERTADO QUE O REMANEJAMENTO DOS RECURSOS PODERIA CAUSAR ALGUM PREJUÍZO.

Merece reforma a decisão atacada quando sustenta: (...)

O Tribunal Regional Federal da 5º Região tem precedentes firmados no sentido de afastar o crime quando ausentes o dano ao erário e o dolo
na conduta, "verbis": (...)

O TRF5 na análise de caso idêntico na seara cível, já decidiu de seguinte maneira, verbis: (...)

Extrai-se do voto condutor, exarado pelo Desembargador Federal Geraldo Apoliano, seguido à unanimidade, "verbis": (...)

Sobre a destinação dos bens, rendas ou serviços públicos e a configuração do delito capitulado pelo Ministério Público Federal, ora recorrido,
elucida João Gualberto Garcez Ramos, "in verbis": (...)

Onde situar, pois, qualquer conduta dolosa, supostamente, praticada pelos recorrentes?

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que eventuais atos que atentam contra
a administração pública só são considerados ilegais quando praticados DOLOSAMENTE.

E não se verificando, no caso dos autos, a presença do elemento subjetivo DOLO, não há falar-se na prática de qualquer ato configurador de
crime de responsabilidade o que, indubitavelmente, deve gerar a improcedência da ação.

Não cuidou, pois, o Ministério Público, a quem cabe provar a existência do fato típico, em demonstrar a ocorrência de dano ao erário
público, malversação dos recursos públicos ou dolo na conduta dos recorrentes o que enseja a improcedência da denúncia. 

Com relação ao Decreto-lei nº201/67, sabe-se que"os crimes definidos nesta lei são dolosos, pelo que só se tornam puníveis quando o Prefeito
busca intencionalmente o resultado, ou assume o risco de produzi-lo. Por isso, além da materialidade do ato, exige-se a intenção de praticá-lo
contra as normas legais que o regem. O que se dispensa é a valoração do resultado, para a tipificação do delito. Mas, em se tratando de crime
contra a Administração Municipal, é sempre possível e conveniente perquirir se o agente atuou em prol do interesse público, ou para satisfazer
interesse pessoal ou de terceiro. Se o procedimento do acusado, embora irregular, foi inspirado no interesse público, não há crime a punir"
(Direito Municipal Brasileiro, 5ª ed. SP: RT, 1985, p. 590).

Para configurar os crimes definidos no Decreto-Lei nº201/67, mister é a comprovação do dolo específico do agente. Sem a comprovação do
elemento subjetivo, não se cogita do crime de responsabilidade, como acontece no caso em tela.

Diante do acervo probatório colacionado aos autos pelo parquet, consigna-se que não restou comprovado, a materialidade dos crimes, assim
como, o dolo dos denunciados, elemento subjetivo indispensável para a configuração das condutas tidas como delituosas.

No mesmo sentido, a lição de TITO COSTA: Quando o agente teve em mira, antes e acima de tudo, a preocupação de atender ao interesse
público, será impossível a punição pela evidente ausência de dolo. Nesse sentido, manifestação do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo,
em aresto relatado pelo Juiz Ricardo Couto: "Se o procedimento irregular do acusado, no tocante à observância dos preceitos do Dec.-lei n.
201/67, foi inspirado pelo interesse público, o qual procurava servir com dedicação, não há crime a punir" (Responsabilidade de Prefeitos e
Vereadores, 4ª ed., SP: RT, 2002, p. 55).
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Sobre o tema, é certo que a condenação pelos crimes definidos no Decreto-Lei nº201/67 exige a comprovação do dolo específico. Sem a
demonstração do elemento subjetivo, não se cogita de "crimes de responsabilidade".

De há muito, são os precedentes da Corte de Justiça de São Paulo, vejamos: (...)

E, também: (...)

Logo, se não houve ofensa ao princípio da moralidade administrativa, ausente à má-fé aparente ou dolo por parte dos recorrentes.

CORROBORANDO O ENTENDIMENTO SUPRA, NÃO EXISTE NO BOJO DO PROCESSO QUALQUER DOCUMENTO
DEMONSTRANDO LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DOLO NA CONDUTA DOS AGENTES.

Ausente, pois, qualquer comprovação dos fatos narrados pelo Ministério Público Federal na presente denúncia, o que, indubitavelmente,
deve gerar a sua total improcedência.

Não pode, nobre julgador, uma condenação nas pesadas sanções previstas pelo Decreto-Lei nº 201/67 ser proferida com base,
exclusivamente, em suposições, como pretende o Parquet Federal, ora recorrido.

Além do mais, não existe nos autos, diante da impossibilidade, comprovação alguma de que o agente político tenha se enriquecido
ilicitamente, causado dano ao erário, ou sequer deixado de cumprir os princípios da administração pública, como exige a lei, NÃO
PODENDO UMA POSSÍVEL CONDENAÇÃO TOMAR POR BASE APENAS SUPOSIÇÕES E/OU INCERTEZAS, COMO PRETENDE
O PARQUET SOB PENA DE AFRONTAR A LEGISLAÇÃO PÁTRIA APLICÁVEL À ESPÉCIE.

Desta forma, para que seja enquadrada nas hipóteses de crime de responsabilidade, a conduta do agente, ainda que por omissão, deverá
acarretar enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, causando-lhe lesão, O QUE NÃO SE CONFIGUROU NO PRESENTE CASO.

Outrossim, além de não ter havido enriquecimento ilícito ou dano ao erário, não fora comprovada a má-fé por parte do agente, não se podendo
lançar mão da aplicação das penalidades previstas no Decreto-Lei nº 201/67.

É tanto excelência, que na denúncia, o parquet sequer se prestou a comprovar a existência do dolo, ou ao menos, demonstrar a vontade livre e
consciente dos recorrentes em desviar recursos públicos.

Ao contrário, o Sr. Edmilson Gomes de Souza sempre respeitou os princípios da legalidade e moralidade, e pautou sua gestão nas necessidades
públicas.

Não se verificou, portanto, a existência do dolo, consistente na vontade livre e consciente de causar dano ao erário, ou enriquecimento ilícito
de quem quer que seja, e nem tampouco aos princípios que regem a Administração, motivo pelo qual não se verifica crime de
responsabilidade no caso aqui relatado.

Sendo assim, afiguram-se descabidas as acusações relativas à prática dos delitos dispostos na presente denúncia, tendo em vista o que se
vislumbra do caso em tela, com foco na inexistência do pressuposto subjetivo do dolo, MERECENDO REFORMA A DECISÃO
PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, por ser medida da mais lídima justiça.

II - CONCLUSÃO:

DIANTE DO EXPOSTO, requer os recorrentes a Vossa Excelência, que sejam acolhidos todos os argumentos evidenciados alhures, para que ao
final seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação apresentado, no sentido de:

01) Reformar a decisão recorrida, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a denúncia apresentada, absolvendo os recorrentes do
crime imputado na inicial acusatória, PELOS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO PRESENTE RECURSO;

02) Na hipótese remota do desprovimento do presente recurso, pede-se que a matéria seja expressamente debatida sob a ótica da contrariedade
ao ARTIGO 1º INC. III DO DECRETO-LEI Nº 201/67, art. 386, VII, do CPP e 395, inciso III, do CPP, dentre outros, permitindo-se assim a
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ficando assim a matéria prequestionada.

Nestes termos, pede deferimento.

João Pessoa (PB), 23 de Janeiro de 2019.

JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES

ADVOGADO OAB/PB 1.663

DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS

ADVOGADO OAB/PB 17.586

[5] CONTRARRAZÕES

 

CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO CRIMINAL 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu representante legal in fine assinado, intimado para apresentar CONTRARRAZÕES À
APELAÇÃO CRIMINAL interposta por EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, vem, perante V.Exa., no
prazo legal, expor e requerer o que segue.

Insurgem-se os recorrentes contra a sentença (id. 4058204.2619667) proferida pelo Juiz Federal da 12ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba,
que julgou procedente a acusação formulada na denúncia, condenando-os pela prática do delito previsto no art. 1º, inciso III, do Decreto-Lei
n.º 201/67, culminando a pena de 3 (três) meses de detenção, sendo substituída pela pena de multa e inabilitação pelo prazo de cinco anos para
o exercício de cargo ou função pública para ambos os réus. 

I. DOS FATOS 

Ú
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Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES
DE SOUSA, imputando-lhes a prática delituosa tipificada no art. 1º, inciso III, do Decreto-Lei n.º 201/67.

Narra a denúncia que EDMILSON GOMES DE SOUZA, à época Prefeito do Município de Cacimba de Dentro/PB, e MÔNICA LÚCIA
GOMES DE SOUSA, na qualidade de então Secretária de Administração e Finanças da mesma edilidade, autorizaram a transferência de
recursos federais, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social - e aplicados na
conta-corrente nº 14.706-0 - FMASPBFI (Piso Básico Fixo do CRAS/PAIF, agência 1344-7, do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), comprovado pelos extratos bancários acostados aos autos.

Na sentença de id. 4058204.2619667, o magistrado julgou procedente a pretensão ministerial, condenando os réus pela prática do delito
previsto no art. 1º, inciso III, do Decreto-Lei n.º 201/67, à pena de 03 (três) meses de detenção, que foi substituída pela pena de multa e
inabilitação pelo prazo de cinco anos para o exercício de cargo ou função pública.

Dá-se, então, a interposição da apelação a seguir contraditada, em cujas razões (id. 4050000.14132553) a defesa de EDMILSON GOMES DE
SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, pugna pela absolvição, sob o argumento, em síntese, de atipicidade da conduta e ausência do
elemento subjetivo (dolo).

Sendo esse o cenário apresentado para análise, passo às contrarrazões. 

II. ANÁLISE MINISTERIAL 

A pretensão recursal de EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA não merece provimento, senão
vejamos. 

O principal argumento da defesa é de que, diante de uma grave crise financeira que assolava o município, houve um remanejamento dos
recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para pagamento da folha de pessoal da Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB, em virtude
de um desequilíbrio provocado por uma queda inesperada no repasse dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. Afirma
que foi realizada a devolução dos recursos para a conta originária do convênio, não havendo que se falar em prejuízo a edilidade, nem
tampouco em dolo na conduta dos agentes. 

Assim, alegam que "a comprovação de que os recursos retornaram a conta bancária específica demonstram bem o desejo dos recorrentes de
remanejar tais valores para a conta de origem, ratificando a ausência de má-fé e o dolo em infringir a legislação penal. Ocorre que, o bem
jurídico penalmente tutelado pela lei não foi atingido pela conduta dos recorrentes, o que leva à atipicidade e à consequente absolvição." 

Tal questão foi abordada com propriedade nas alegações finais do Ministério Público Federal em primeira instância (id. 4058204.2619672)
pelo que transcrevo parte daquela peça, acolhendo-a como manifestação do MPF também em segunda instância: 

(...) 

II - MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME 

Nos termos do art. 1º, III, do Decreto-lei nº 201/67, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder
Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas
públicas. 

Esse tipo penal exige, para sua caracterização, que o prefeito dê uma destinação diversa da devida, ou aplique indevidamente a verba
pública, o que consiste em dar aplicação aos valores, mas em destinação diversa daquela prevista. 

Desta forma, analisando os autos, verifica-se que, encerrada a instrução processual, a materialidade e autoria do ilícito narrados na
denúncia restou cabalmente demonstrada. 

Com efeito, ficou constatado que EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, em razão das funções que
ocupavam à época, isto é Prefeito e Secretária de Administração e Finanças do Município de Cacimba de Dentro/PB, respectivamente,
desviaram em outubro/2012, a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) oriundos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (conta nº
14.706-0, agência 1344-7, Banco do Brasil) para a conta corrente do Fundo de Participação dos Municípios - FPM (conta-corrente nº 2136-
9, agência 1344-7, Banco do Brasil), com o objetivo de pagar os funcionários públicos. 

No caso em epígrafe, o desvio dos recursos federais é notório, principalmente porque ocorreu o desvio da referida verba pública federal para
a conta corrente nº 2136-9, agência 1344-7, Banco do Brasil, titularizada pela Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB, conforme demonstrado
pelas movimentações contrárias das duas contas e pela confissão dos réus, com o objetivo de realizar o pagamento da folha de pessoal. 

Por seu turno, cumpre registrar que, somente em dezembro/2014 os valores desviados foram integralmente devolvidos ao Fundo Nacional de
Assistência Nacional de forma parcelada, conforme extratos de fl. 78-82. 

Insta destacar que tais manobras acarretaram prejuízos financeiros ao erário, haja vista a não aplicação dos recursos na finalidade
específica, a ausência de rendimentos de aplicação bancária, bem como os possíveis atrasos ou não prestações dos serviços de assistência
social, caracterizando, desta forma, desvio de finalidade em razão de não empregar o valor repassado em seu fim específico. 

Nesse sentido, insta salientar, que o gestor municipal e sua secretária de administração e finanças não poderiam se utilizar dos recursos
federais para pagamento de pessoal, tendo em vista a sua destinação específica. 

Durante a instrução processual, especialmente o interrogatório dos réus, provou-se a ocorrência do crime tipificado pelo artigo 1º, inciso III,
do Decreto-Lei 201/1967 tendo em vista que o acusado EDMILSON GOMES DE SOUZA confirmou que transferiu o valor de R$ 60.000,00
destinados ao Fundo Nacional de Assistência Nacional para uma conta do município para que fosse realizado o pagamento da folha de
pessoal, tendo em vista que, devido o recadastramento do IBGE, a população do seu município reduziu e consequentemente houve uma
redução em torno de 200 mil no FPM. Na ocasião esclareceu, ainda, que quando o FPM voltou ao normal o dinheiro foi devolvido para a
Assistência Social integralmente e que não foi alertado por nenhum procurador do município de que este ato poderia gerar consequências
no futuro. 

Por sua vez, MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA afirmou, em seu interrogatório, que as verbas públicas federais repassadas à conta do
Fundo Nacional de Assistência Nacional foram utilizadas para pagar os funcionários devido as dificuldades que passava o município pela
queda de receita; que não havia outras alternativas para pagar os funcionários; que a transferência foi feita em diversas parcelas
voluntariamente de forma integral; que cerca de 6 meses depois o FPM voltou ao normal. Informou, ainda, que nesse período foram geradas
muitas despesas e por isso a demora na devolução dos valores. 



30/09/2020 Processo Judicial Eletrônico: 

https://pje.trf5.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?idBin=22704084&idProcessoDoc=22742240 26/27

Em verdade, da análise da vasta documentação anexada aos autos, não há dúvidas quanto à ocorrência do desvio/aplicação indevida das
verbas públicas federais destinadas à assistência social daquele município. 

Logo, não subsistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito, uma vez que conforme se depreende do vasto acervo probatório,
nas condições de Prefeito e Secretária Municipal de Administração e Finanças do Município de Cacimba de Dentro-PB, EDMILSON
GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA, autorizaram, dolosamente a transferência da quantia de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), oriundas da conta vinculada ao Fundo Nacional de Assistência Nacional para uma conta de titularidade da Prefeitura,
no exercício de 2012. 

Devemos destacar que os réus não agiram amparados pelo instituto da inexibilidade de conduta diversa, pois existiam outras formas de
realizar o pagamento dos funcionários, que não fosse a utilização de um recurso com destinação própria. 

Ademais, mesmo que tivesse, utilizado o dinheiro por não haver outra alternativa para solucionar o problema, a devolução do montante
poderia ter sido realizada logo após a regularização do FPM, ou seja, menos de um ano após a transferência do montante. Entretanto, os
valores somente foram devolvidos depois de passados mais de dois anos do "empréstimo" e após serem notificados para prestar
esclarecimentos, sendo visível o prejuízo e a subsunção do fato ao tipo penal. 

Insta salientar, que a devolução dos valores não afasta o crime de desvio ou aplicação indevida. 

 

Estando demonstradas na hipótese dos autos, há de ser reconhecida a presença dos fatos típicos elencados no artigo 1º, III do Decreto-Lei
201/1967, o qual prevê ser crime de responsabilidade de Prefeito Municipal " desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas",
diante da subsunção do fato ao tipo penal elencado na denúncia. 

Desta forma, diante de tudo o quanto exposto, impõe-se a responsabilização de EDMILSON GOMES DE SOUZA e MÔNICA LÚCIA
GOMES DE SOUSA pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso III, do Decreto-Lei 201/1967.  

(...)  

Acrescente-se de que não se deve confundir dolo com má-fé. Enquanto aquele consiste na vontade livre e consciente de praticar determinada
conduta, prescindindo-se da análise da consciência da ilicitude, a má-fé carrega consigo essa noção. Para se afirmar a presença do dolo,
basta que se demonstre que o agente praticou a conduta de forma consciente. 

No caso, inequívoco que os réus agiram com vontade livre e consciente, dirigida ao emprego da verba do convênio em outra finalidade.
Sabiam o que estavam fazendo, portanto correto afirmar que agiram com dolo.

A verba pública foi liberada para atender à finalidade específica constante no plano de trabalho previamente aprovado pelo órgão
concedente, a qual deve ater-se o gestor. É evidente que a União, ao repassar a verba à edilidade por uma de suas entidades, qual seja, o
Fundo Nacional de Assistência Social tinha por fim atingir uma finalidade, atender a uma necessidade que reconheceu existente no
Município. Fosse para pagar o funcionalismo municipal evidentemente não teria sido celebrado o convênio que era voltado para as pessoas
carentes da edilidade. O desvio da verba para essa finalidade, assim, gerou prejuízo para os verdadeiros destinatários, ato este merecedor de
punição. 

Portanto, restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime, assim como o dolo na conduta dos apelantes, conforme bem delineado
pelo órgão ministerial local e pelo juízo sentenciante. 

3. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o NÃO PROVIMENTO da apelação interposta por EDMILSON GOMES DE SOUZA e
MÔNICA LÚCIA GOMES DE SOUSA.

Recife, data do sistema.

Duciran Van Marsen Farena 

Procurador Regional da República

 

[6] PARECERS

 

PARECER

Trata-se de recursos de apelação interpostos por  Edmilson Gomes de Souza e Mônica Lúcia Gomes de Souza contra a sentença
condenatória da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ambos
os apelantes nas penas do crime tipificado no artigo 1°, inciso III, do Decreto-lei n° 201/1967. A ambos coube a fixação da pena em caráter
definitivo em 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, que posteriormente foi substituída por 10 (dez) dias-multa, sendo cada um
equivalente a ½ (metade) do salário mínimo vigente à época do fato (10/2012).

Os apelantes, valendo-se da faculdade conferida pelo artigo 600, §4º, do CPP, apresentaram suas razões recursais na segunda instância,
perante esse Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Os autos vieram encaminhados à Procuradoria Regional da República, que contra-arrazoou o recurso, retornando agora para nova
manifestação do Ministério Público Federal com atuação perante o TRF/5ª Região.

OPINO.

Os recursos interpostos devem ser conhecidos, mas, à míngua de respaldo legal a amparar o pleito, improvidos.

Com efeito, a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas pelos fartos elementos constantes dos autos.
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Nesse diapasão, por economia processual e acolhendo integralmente as lúcidas razões expostas pelo eminente Procurador Regional da
República Dr. Duciran Van Marsen Farena (id. 4050000.14351892), nas contrarrazões apresentadas em desfavor das apelações interpostas,
adoto-as como razão e fundamento para o presente parecer, opinando, por conseguinte, pelo não provimento dos recursos de apelação e pela
manutenção da sentença a quo.

Recife, 22 de julho de 2019.

(Assinado Eletronicamente)

Roberto Moreira de Almeida

Procurador Regional da República
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