
PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
6ª VARA CRIMINAL DE NATAL/RN

Processo nº 0029964-91.2009.8.20.0001
ACUSADOS: Armando José e Silva, Arnaldo Saint-Brisson Assunção Ramos,
Belkiss Nascimento de Medeiros, Fernando Antônio Amâncio da Silva, Fabiano
César Lima da Mota e Roberto Batista de Paula

EMENTA: PECULATO. CONTINUIDADE
DELITIVA. FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
CONCURSO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CRIME-MEIO. ABSORÇÃO. DELAÇÃO
PREMIADA. REDUÇÃO DA PENA.

I – O delito de peculato, previsto no art. 312, do
Código Penal, ocorre quando um funcionário público se
apropria, ou desvia, dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tenha posse
em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio.

II - A qualidade de funcionário público
comunica-se ao particular que participa do peculato,
desde que este seja conhecedor da condição de agente
público de quem também atua no crime.

III – A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do
CP, ocorre quando são praticados ilícitos de uma
mesma espécie, mediante mais de uma conduta, unidos
pela semelhança das condições de tempo, maneira de
execução, e circunstâncias em que foram executados.

IV – O crime de formação de quadrilha do art. 288
do CP exige a associação de mais de três pessoas para o
fim de cometer crimes, e as condutas delituosas
cometidas em continuidade delitiva admitem a
configuração do tipo penal em questão.

V - Se a falsidade ideológica é usada como meio a
obtenção do peculato, é por este absorvido.

VI – Demonstrada a materialidade e autoria dos
delitos de peculato e formação de quadrilha, impõe-se a
condenação dos acusados.

VII - Se um dos réus firmou acordo de delação
premiada com o Ministério Público, trazendo
infromações importantes para o deslinde do esquema
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criminosa, porém não preenchendo as condições do
perdão judicial previsto na Lei nº 9.807/1999, impõe-se
a redução de pena.

Vistos etc.,

1 – RELATÓRIO:

Trata-se de Ação Penal Pública promovida pelo
Ministério Público contra ARMANDO JOSÉ E SILVA, ARNALDO
SAINT-BRISSON ASSUNÇÃO RAMOS, BELKISS NASCIMENTO DE
MEDEIROS, FERNANDO ANTÔNIO AMÂNCIO DA SILVA, FABIANO
CÉSAR LIMA DA MOTA e ROBERTO BATISTA DE PAULA, qualificados
nos autos, os quatro primeiros pela prática das condutas delituosas previstas nos
artigos 312 (sete vezes), 288 e 299 c/c art. 69, todos do Código Penal, e os dois
últimos pelos crimes dos artigos 312 (sete vezes) e 288, c/c art. 69, também do
Código Penal.

A denúncia, recebida em 25/09/2009, relata um
esquema criminoso referente a desvios de recursos da Secretaria de Estado do
Turismo – SETUR, que aconteceram de junho de 2005 a fevereiro de 2006, e
resultaram no desvio e apropriação da quantia de R$ 53.550,00 (cinquenta e três
mil quinhentos e cinquenta reais).

De acordo com a peça acusatória FABIANO
CÉSAR LIMA DA MOTA foi contatado por ROBERTO BATISTA DE PAULA
para fornecer notas fiscais de serviços fictícios supostamente prestados pelas
empresas M.A. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA e F.C. LIMA DA MOTA,
afirmando que a quantia obtida com essa fraude seria rateada entre ele e os
participante do esquema na SETUR, que ficou conhecido como "FOLIADUTO".

Através dessas Notas Fiscais, ROBERTO
BATISTA DE PAULA, ARMANDO JOSÉ E SILVA, ARNALDO
SAINT-BRISSON ASSUNÇÃO RAMOS, BELKISS NASCIMENTO DE
MEDEIROS, FERNANDO ANTÔNIO AMÂNCIO DA SILVA, todos ocupantes
de cargos comissionados na SETUR, revezavam-se na prática de atos
administrativos necessários a formalização de contratações, sempre em valores de
dispensa de licitação, simulando uma ajuda financeira da SETUR para eventos
que de fato aconteceram em diversas cidades do interior do Estado, porém os
serviços constantes das Notas Fiscais não foram prestados e os eventos não
contavam com essa ajuda financeira da SETUR.

Instrui o processo as peças informativas constantes
do Inquérito Civil nº 030/06 (Anexos I e II), e os autos do Processo nº
001.09.030651-2 (Apensos I e II), referente as quebras de sigilo bancário e fiscal.

Após citados, os acusados apresentaram suas
defesas (fls. ARNALDO fls. 52/60; ROBERTO fls. 74/86; ARMANDO fls.
88/97; FERNANDO fls. 113/122; BELKISS fls. 127/142; FABIANO fls.
155/156), sendo que as preliminares arguídas foram rejeitadas (fl. 161).

Nas audiências de instrução (fls. 193/194, 252,
2



305/306, 343, 350v/352, 431/434, 508, 557), foram inquiridas as testemunhas
arroladas no processo, e os réus foram interrogados.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o
Ministério Público requereu diligências (fl. 308), que foram parcialmente
deferidas (fl. 355) e cumpridas (fls. 367374, 375/378, 445/448, 511/516, 560/564,
578/581 e 583/584), após o que as partes ofertaram suas alegações finais.

O Ministério Público (fls. 585/612) pediu a
procedência parcial da denúncia, para que haja a condenação dos réus
ARMANDO, ARNALDO, BELKISS, FERNANDO e ROBERTO como incurso
nas penas do art. 312 (sete vezes) e art. 288, c/c art. 69, todos do Código Penal,
restando o crime de falsidade ideológica absorvido pelo de peculato; a concessão
do perdão judicial ao réu FABIANO, em razão de sua colaboração premiada, ou,
no caso de condenação, a redução da pena no grau máximo (2/3), nos termos da
Lei nº 9.807/1999; e a fixação do valor de R$ 53.550,00 como reparação dos
danos.

ARNALDO e ARMANDO (fls. 613/626 e
629/641) pugnaram pela improcedência da denúncia, sustentando que os atos por
eles realizados nos processos condiziam com as suas funções desempenhadas na
SETUR; que os serviços contratados foram prestados; que não se beneficiaram de
qualquer desvio de recursos públicos; e que não há que se falar em quadrilha pois
sequer sabiam que estavam praticando crimes.

BELKISS (fls. 645/649) sustentou que não sabia da
existência do esquema relatado pelo Ministério Público, e diante da ausência de
qualquer ilicitude por ela praticada, pediu a improcedência da denúncia.

FERNANDO (fls. 650/ 659) pediu a sua
absolvição, pois apenas desempenhou as atribuições do seu cargo, e a denúncia é
inepta, uma vez que o crime evidentemente não ocorreu.

FABIANO (fls. 660/666) requereu a concessão do
perdão judicial, nos termos do art. 13 da Lei n° 9.807/1999, em razão do Termo
de Colaboração Premiada por ele firmado (fls. 104/105), o qual elucidou todo o
esquema criminoso dos autos.

Por fim, ROBERTO (fls. 667/681) pugnou pela
improcedência da denúncia, porque restou provado que ele não cometeu nenhum
dos crimes de que foi acusado.

Vêm os autos conclusos.
É, em suma, o Relatório. Passo a devida

Fundamentação e posterior Decisão.

2 – FUNDAMENTAÇÃO:

2.1 – FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA (materialidade e autoria):

Pela prova dos autos, a materialidade e autoria
delitivas restaram fartamente demonstradas, de forma a caracterizar a prática,
pelos réus ARMANDO, ARNALDO, BELKISS, FERNANDO, FABIANO e
ROBERTO, das condutas delituosas narradas na denúncia, já que todos eles, em
uma sucessão de atos administrativos e jurídicos, praticaram condutas que se
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constituíram em desvio de dinheiro público da Secretaria Estadual de Turismo –
SETUR, através de 07 (sete) procedimentos fraudulentos de dispensa de licitação
em que se pagava por serviços não prestados pelo contratante.

Nenhuma dúvida existe de que houve o desvio
do dinheiro público da Secretaria Estadual de Turismo – SETUR, o que
ocorreu através do pagamento por serviços que não foram efetivamente
prestados.

O réu FABIANO firmou Termo de Colaboração
Premiada com o Ministério Público (fls. 104/105), presta depoimento perante o
Ministério Público (fls. 317 do anexo 1) e, em seu interrogatório em Juízo, narra
detalhadamente todo o esquema criminoso ao afirmar que a acusação é
integralmente verdadeira e tudo foi feito através de ROBERTO; que
conhecia os demais acusados e sabia a função e o cargo comissionado de cada
um deles na SETUR, mas não teve nenhuma negociação com os mesmos, pois
ROBERTO era o seu único contato no caso; que já tinha efetivamente
prestado serviços a SETUR, e foi procurado por ROBERTO para saber se
podia fornecer notas fiscais de eventos, e o esquema combinado seria ele
receber o pagamento da SETUR, sacar a quantia, ficar com 8 ou 13% para
si, dependendo de já ter sido retido ou não o ISS, e entregar o restante a
ROBERTO; que fez exatamente o que ele pediu, e os processos foram
formados, porém nenhum dos serviços referentes aos 07 eventos constantes
da denúncia foram prestados; que não esteve em nenhum desses eventos e o
serviço não foi prestado nem de forma terceirizada; que a sua participação
no esquema foi entregar a ROBERTO as 07 notas fiscais para formalizar os
processos, sacar as quantias e entregar o dinheiro a ROBERTO, ficando
apenas com o seu percentual combinado, que era de 8 ou 13%; que sacava o
dinheiro no banco, e logo ROBERTO lhe telefonava, ocasião em que ia até a
SETUR lhe entregar o dinheiro; que não se falavam por telefone,
ROBERTO sempre pedia para ele ir lá, sendo que apenas uma vez entregou
o dinheiro na casa de ROBERTO.

Ao especificar como se dava o procedimento,
FABIANO explicou que ia conversar com ROBERTO, atendendo ao
chamado deste, e ele dizia o que queria, sendo que a partir daí formulava a
proposta e entregava com a respectiva nota fiscal, já tendo a certeza de que
receberia o pagamento; que não entregava propostas de outras empresas, só
a sua; que a partir da entrega da sua nota fiscal, ROBERTO era quem fazia
o trâmite interno, até seguir para a Controladoria; que da entrega dos
documentos até se receber o dinheiro não demorava muito, a não ser quando
não tinha dinheiro na SETUR, pois era preciso solicitar um repasse da
Secretaria de Planejamento; que não tinha conhecimento das outras pessoas
que participavam do esquema, mas imaginava que tinha essas outras
pessoas, pois ROBERTO não poderia fazer tudo sozinho, e existia um
trâmite a ser seguido dentro da SETUR; que sabia que para receber o
dinheiro estavam sendo inseridas declarações falsas nos processos, pois
alguém teria que atestar a prestação do serviço.

Mais adiante, FABIANO confirma o
depoimento prestado perante o Ministério Público em que diz ter
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conhecimento de que os valores desviados seriam usados em benefício dos
acusados ("eles, as pessoas da Secretaria"), em especial para pagamento de
diárias.

Assim, e de acordo com o depoimento prestado
pelo réu FABIANO, tem-se que o esquema de desvio de recursos teve seu início
com ato do acusado ROBERTO, chefe do Setor Financeiro da SETUR, que
procurou o réu FABIANO, proprietário de empresas já fornecedora de serviços a
SETUR, e propôs a este fornecer notas fiscais de serviços fictícios supostamente
prestados pelas empresas M.A. PRODUÇÕES E EVENTOS (MARCELO DA
COSTA – ME) ou F.C. PRODUÇÕES (F.C. LIMA DA MOTA), a fim de que a
quantia obtida com a fraude fosse rateada entre eles e outros funcionários da
SETUR, que viriam a ser ARMANDO, ARNALDO, BELKISS e FERNANDO.

Observe-se que é o próprio réu FABIANO,
contratado para prestar os serviços e recebedor dos recursos da SETUR mediante
a emissão de nota fiscal, quem afirma que não prestou os serviços e que,
portanto, recebeu os valores constantes nos respectivos processos de forma
indevida, devolvendo os mesmos a ROBERTO para ser rateado entre os demais
participantes, ou seja, que se tratava de mera simulação para desvio do
dinheiro público.

Em princípio, a versão do acusado FABIANO é
verossímel já que narra um esquema criminoso que o coloca no centro da ação e,
portanto, também o incrimina, quando o seu silêncio poderia dificultar e até
inviabilizar a obtenção de prova necessária à comprovação cabal do delito. A
mera narrativa, entretanto, não seria suficiente a uma condenação de natureza
penal, que está a exigir juízo de certeza, razão pela qual necessita, para ensejar
um decreto condenatório, da confirmação por outros elementos de convicção que
conduzam à comprovação dos fatos.

Ocorre que a prova testemunhal e documental
constante dos autos confirma o depoimento do réu FABIANO e deixa claro que
os serviços objeto dos respectivos processos de fato não foram prestados, sendo
apenas simulação para a obtenção do desvio dos recursos da Secretaria de
Turismo.

De fato, foram formalizados 07 (sete) processos de
dispensa de licitação na SETUR:

Ÿ1Processo nº 117975/2005, do Evento Junino de Serra de
São Bento/RN, referente à locação de palco, som,
iluminação e camarim (fls. 344/378 – Anexo II);

Ÿ2Processo nº 192791/2005, do Festival Gastronômico de
Pipa/RN, referente à locação de palco, tendas e
iluminação (fls. 403/435 – Anexo II);

Ÿ3Processo nº 204757/2005, da Vaquejada de Santo
Antônio/RN, referente à locação de palco, som e
iluminação (fls. 436/464 – Anexo II);

Ÿ4Processo nº 229785/2005, do Encontro regional de
Corais no CEFET, referente à contratação de som,
iluminação e banda de forró (fls. 465/500 – Anexo II);
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Ÿ5Processo nº 249022/2005, do Congresso da AEDAVE,
referente à contratação de projetor multimídia,
sonorização e acompanhamento técnico (fls. 501/524 –
Anexo II);

Ÿ6Processo nº 28215/2006-3, do Carnaval de Areia
Branca/RN, referente à locação de banheiros químicos
(fls. 553/579 – Anexo II);

Ÿ7Processo nº 28223/2006-8, do Carnaval de
Guamaré/RN, referente à contratação da montagem de
estrutura com fechamento em madeirite (fls. 580/608 –
Anexo II).

Apesar da formalização dos processos, os mesmos
são fraudulentos, se valendo de documentos falsificados e que não representam a
verdade dos fatos, além de conduzirem ao pagamento de valores por serviços que
efetivamente não foram prestados.

Em relação ao Evento Junino de Serra de São
Bento, consta da fl. 145 do Anexo I um ofício da Prefeitura de Serra de São
Bento/RN informando não ter conhecimento de evento patrocinado pela SETUR.
E embora em Juízo o então prefeito, FRANCISCO ERASMO DE MORAIS,
tenha dito que houve um apoio através do Deputado CLÁUDIO PORPINO, o
fato é que do depoimento da pessoa de GILVAN AUGUSTO DE LIMA (fls.
88/90 do Anexo I), o serviço foi prestado pela empresa RIPA, e não pela M.A. do
réu FABIANO, como ficou constando do fraudulento Processo nº 117975/2005.

Quanto ao Festival Gastronômico de Pipa, consta
da fl. 103/140 do Anexo I um ofício da Prefeitura de Tibau do Sul/RN
informando que não houve patrocínio da SETUR para o Festival Gastronômico
de Pipa. O então Secretário de Turismo do Município, CLAUDIO FERREIRA
DE SOUZA FREITAS, que organizou e coordenou o evento, foi inquirido em
Juízo (fls. 252/253) e confirmou que em 2005 não houve apoio formal do
Governo do Estado. Ele disse que até foi solicitado um apoio a SETUR, mas não
houve qualquer formalização, apenas de modo inesperado foi montado um palco
na praça pela pessoa de WILLIAM COLLIER, e esse palco acabou ajudando,
embora nada houvesse sido acordado com o Governo em relação a ele.

Verdade que WILLIAM COLLIER foi ouvido
como testemunha e disse que estava participando do evento em Pipa quando foi
procurado por FABIANO para executar os serviços de montagem de palco, tenda
e iluminação; que já havia terceirizado outros serviços para FABIANO, e em Pipa
prestou o serviço e recebeu o pagamento diretamente de FABIANO.

O réu FABIANO, entretanto, deixou claro nos
autos que nunca fez qualquer tipo de negócio com WILLIAM COLLIER.

Aliás, o depoimento de WILLIAM COLLIER se
torna ainda mais vulnerável quando observado o apontamento que FABIANO fez
em relação ao mesmo por ocasião de seu interrogatório, dizendo que acha que
WILLIAM mentiu em Juizo porque tem uma amizade estreita com ARNALDO;
que antes da audiência de oitiva de WILLIAM, foi procurado por
WILLIAM que lhe pediu para afirmar sobre esse evento de Pipa, em razão
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da amizade com ARNALDO, e que o restante dos eventos podia deixar, mas
afirmasse quanto ao de Pipa; que disse a ele que não faria isso; que não sabe
porque ele queria exatamente esse de Pipa, mas parece que WILIAM falou
que era porque ARNALDO estava mais ligado a esse de Pipa.

Ademais, possível dúvida ainda existente em
relação à fraude nesse caso é dissipada quando se observa que no Processo nº
192791/2005 em questão, referente ao Festival Gastronômico de Pipa, consta que
foram apresentadas propostas das empresas B.R. PROMOÇÕES e A.M.
PROMOÇÕES ARTÍSTICAS. No entanto, os representantes dessas empresas,
respectivamente BRUNO RANYERE E SILVA e FRANCISCO DE ASSIS
MONTEIRO, foram ouvidos como testemunhas em Juízo e não reconheceram as
assinaturas e os timbres constantes das propostas como sendo de suas empresas, o
que confirma a ocorrência de um procedimento fraudulento na contratação da
empresa M.A. do réu FABIANO.

FRANCISO DE ASSIS, da A.M., deixou claro que
nunca prestou serviço, nem mesmo de forma terceirizada, a qualquer órgão
público ou empresa do Rio Grande do Norte, e o que aconteceu foi que usaram
fraudulentamente os documentos de sua empresa, inclusive alterando a
logomarca, e fazendo constar no local da assinatura A.M. PRODUÇÕES, em vez
de A.M. PROMOÇÕES. Ele disse que sequer prestava os tipos de serviços
constantes da proposta falsa, pois sua empresa, na verdade, era proprietária de
uma rádio em Fortaleza/CE.

Da Vaquejada de Santo Antônio, de acordo com
as testemunhas IVO ÉRICO DE SOUZA NUNES, organizador da vaquejada, e
SAMUEL SANDOVAL DA FONSECA NETO, proprietário da empresa
SAMUCA, de fato houve um apoio da SETUR para a vaquejada de 2004 ou
2005, porém prestado pela empresa SAMUCA, e não por uma das empresas do
réu FABIANO. Consta dos autos, inclusive, os processo de pagamento à
SAMUCA, com as notas fiscais e toda a documentação pertinente (fls. 294/331
do Anexo I). SAMUEL afirmou que montou toda a estrutura do evento, com um
palco grande, som, camarim e tendas, e após emitir a nota fiscal recebeu o valor
da secretaria estadual através de crédito em sua conta.

Do Encontro de CORAIS no CEFET, foi ouvida
em Juízo a pessoa de ROSANGELA FERREIRA SILVA DE ALBUQUERQUE,
diretora de coral e organizadora do encontro, sendo que ela afirmou que o evento
não teve nenhum apoio ou participação da SETUR, pois foi totalmente
patrocinado pela Prefeitura através da Secretaria de Educação, e não teve nenhum
órgão do Estado participando de qualquer forma do evento.

Também nesses Processos nº 204757/2005 e nº
229785/2005, respectivamente da Vaquejada de Santo Antônio e do Encontro de
CORAIS no CEFET, constam que foram apresentadas propostas das empresas
B.R. PROMOÇÕES e A.M. PROMOÇÕES ARTÍSTICAS, cujos representantes
não reconheceram como suas as assinaturas e os timbres.

No que se refere ao Congresso da AEDAVE, foi
tomado o depoimento judicial de CRISTINA LEMOS, promotora de eventos que
trabalha no Hotel Serhs Natal, e disse que esse congresso contou com o apoio da
SETUR para montagem de estrutura e quem organizou foi a empresa
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ESCANDINÁVIA PLUS, que salvo engano tem como responsável CRISTINA
GRAM; que o que recebeu em relação ao fato foi uma ordem de serviço dizendo
que os equipamentos seriam trazidos pela SETUR.

No Processo nº 249022/2005 desse Congresso da
AEDAVE, consta que foram apresentadas propostas das empresas J.A. DE LIMA
e A.M. PROMOÇÕES ARTÍSTICAS. Ocorre que o representante da J.A. DE
LIMA, EROCIANO FELICIANO DA SILVA, declarou nos autos não
reconhecer como válida a proposta em nome de sua empresa, que inclusive está
com indicação de endereço errado e que não condiz com a sua sede ou depósito, o
que, aliás, foi constatado através do Relatório de Diligência à fl. 79 do Anexo I. O
representante da A.M., FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, por sua vez, não
reconheceu a assinatura e o timbre constantes das propostas de sua empresas.

Do Carnaval de Areia Branca, consta das fls.
199/226 do Anexo I um ofício da Prefeitura de Areia Branca/RN comunicando
que havia um convênio com a Fundação José Augusto, mas a verba não foi
repassada, e o carnaval foi todo com recursos próprios da municipalidade. Em
Juízo, o então prefeito, MANUEL CUNHA NETO, mudou um pouco a versão
para dizer que havia falado com o Secretário de Turismo NELSON FREIRE e
que de fato foi enviada uma ajuda através da montagem de banheiros, porém não
viu nenhum contrato, apenas forneceram o equipamento.

Ocorre que no Processo nº 28215/2006-3, do
Carnaval de Areia Branca, também consta proposta falsa da empresa A.M.
PROMOÇÕES ARTÍSTICAS, em que seu representante não reconheceu
assinatura, timbre e serviços.

Por fim, do Carnaval de Guamaré consta da fl.
231 do Anexo I um ofício da Prefeitura de Guamaré/RN informando que não
houve convênio, patrocínio ou parceria com o Governo do Estado visando a
realização do carnaval.

No Processo nº 28223/2006-8 do Carnaval de
Guamaré, consta que foram apresentadas propostas das empresas J.A. DE LIMA
e A.M. PROMOÇÕES ARTÍSTICAS. No entanto, os representantes dessas
empresas, respectivamente ERONCIANO FELICIANO DA SILVA e
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, foram ouvidos como testemunhas em
Juízo e não reconheceram as assinaturas e os timbres constantes das propostas
como sendo de suas empresas, o que confirma a ocorrência de um procedimento
fraudulento na contratação da empresa F.C. PRODUÇÕES do réu FABIANO.

Fica evidente, portanto, que os 07 processos acima
referidos, tal qual afirmara o acusado FABIANO, são meras simulações que
resultaram no pagamento de serviços que não foram efetivamente prestados e,
portanto, se constituíram tão somente em meio para a concretização do desvio do
dinheiro público, o que se consumou com os pagamentos efetivamente ocorridos.

A prova, portanto, neste ponto, é mais do que
suficiente para demonstrar o desvio de valores públicos, e isto porque narrado em
detalhes, pelo réu FABIANO, o esquema fraudulento utilizado para que
ocorressem pagamentos por serviços que não foram prestados, tendo a prova
testemunhal e documental produzida confirmado integralmente que os serviços
pagos não foram efetivamente prestados.
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Nenhuma dúvida, portanto, de que houve o desvio
do dinheiro público da Secretaria Estadual de Turismo – SETUR, o que ocorreu
através do pagamento por serviços que não foram efetivamente prestados.

No que diz respeito à autoria dos acusados,
também inexiste dúvida.

Todos os 07 processos antes referidos,
instrumentos principais e indispensáveis à concretização do desvio do dinheiro
público, contaram com a participação de mais de um dos acusados, que muitas
vezes se alternavam na prática de atos que sequer eram atribuições dos cargos que
ocupavam, sempre para permitir o andamento do processo e para viabilizar o
pagamento fraudulento.

No Processo nº 117975/2005, do Evento Junino
de Serra de São Bento/RN (fls. 344/378 – Anexo II), dentre outros documentos
consta Memorando de solicitação do serviço assinado por ARMANDO, com
pesquisa de preços feita por ele, e autorizado por ARNALDO (fl. 345), o qual
também assinou o ato de dispensa de licitação (fl. 350). O contratado foi uma das
empresas do réu FABIANO, a M.A. PRODUÇÕES (MARCELO DA COSTA –
ME). BELKISS emitiu a Ordem de Serviço (fl. 351); ARNALDO assinou a Nota
de Empenho (fl. 355); ROBERTO encaminhou o processo ao Setor
Administrativo da SETUR (fl. 356); e ARMANDO atestou na Nota Fiscal a
prestação de serviço, com visto de ARNALDO (fl. 357).

No Processo nº 192791/2005, do Festival
Gastronômico de Pipa/RN (fls. 403/435 – Anexo II), dentre outros documentos
consta Memorando de solicitação do serviço assinado por BELKISS, com
pesquisa de preços feita por ela, e autorizado por ARNALDO (fl. 404), o qual
também assinou o ato de dispensa de licitação (fl. 409). O contratado foi uma das
empresas do réu FABIANO, a M.A. PRODUÇÕES (MARCELO DA COSTA –
ME). ARNALDO assinou a Nota de Empenho (fl. 414) e atestou na Nota Fiscal a
prestação de serviço, com visto de FERNANDO (fl. 423); ROBERTO
encaminhou o processo ao Controle Interno da SETUR (fl. 426).

No Processo nº 204757/2005, da Vaquejada de
Santo Antônio/RN (fls. 436/464 – Anexo II), dentre outros documentos consta
Memorando de solicitação do serviço assinado por BELKISS, e autorizado por
FERNANDO (fl. 437), o qual também assinou o ato de dispensa de licitação (fl.
442). O contratado foi uma das empresas do réu FABIANO, a M.A.
PRODUÇÕES (MARCELO DA COSTA – ME). FERNANDO assinou a Nota de
Empenho (fl. 454) e BELKISS atestou na Nota Fiscal a prestação de serviço, com
visto de FERNANDO (fl. 455).

No Processo nº 229785/2005, do Encontro
Regional de Corais no CEFET (fls. 465/500 – Anexo II), dentre outros
documentos consta Memorando de solicitação do serviço assinado por
ARMANDO, com pesquisa de preços feita por ele, e autorizado por FERNANDO
(fl. 466), o qual também assinou o ato de dispensa de licitação (fl. 477). O
contratado foi uma das empresas do réu FABIANO, a M.A. PRODUÇÕES
(MARCELO DA COSTA – ME). FERNANDO assinou a Nota de Empenho (fl.
481); ROBERTO encaminhou o processo ao Setor Administrativo da SETUR (fl.
483); e BELKISS atestou na Nota Fiscal a prestação de serviço, com visto de
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FERNANDO (fl. 484).
No Processo nº 249022/2005, do Congresso da

AEDAVE (fls. 501/524 – Anexo II), dentre outros documentos consta
Memorando de solicitação do serviço assinado por FERNANDO, com pesquisa
de preços feita por ele, e autorizado por ARNALDO (fl. 502), o qual também
assinou o ato de dispensa de licitação (fl. 511). O contratado foi uma das
empresas do réu FABIANO, a M.A. PRODUÇÕES (MARCELO DA COSTA –
ME). ARNALDO assinou a Nota de Empenho (fl. 515); ROBERTO encaminhou
o processo ao Setor Administrativo da SETUR (fl. 516); e FERNANDO atestou
na Nota Fiscal a prestação de serviço, com visto de ARNALDO (fl. 518).

No Processo nº 28215/2006-3, do Carnaval de
Areia Branca/RN (fls. 553/579 – Anexo II), dentre outros documentos consta
Memorando de solicitação do serviço assinado por ARMANDO, com pesquisa de
preços feita por ele, e autorizado por FERNANDO (fl. 554), o qual também
assinou o ato de dispensa de licitação (fl. 560). O contratado foi uma das
empresas do réu FABIANO, a M.A. PRODUÇÕES (MARCELO DA COSTA –
ME). FERNANDO assinou a Nota de Empenho (fl. 565) e ARMANDO atestou
na Nota Fiscal a prestação de serviço, com visto de FERNANDO (fl. 572).

No Processo nº 28223/2006-8, do Carnaval de
Guamaré/RN (fls. 580/608 – Anexo II), dentre outros documentos consta
Memorando de solicitação do serviço assinado por ARMANDO, com pesquisa de
preços feita por ele, e autorizado por FERNANDO (fl. 581), o qual também
assinou o ato de dispensa de licitação (fl. 586). O contratado foi uma das
empresas do réu FABIANO, a F.C. PRODUÇÕES (F.C. LIMA DA MOTA).
ARNALDO assinou a Nota de Empenho (fl. 590) e ARMANDO atestou na Nota
Fiscal a prestação de serviço, com visto de FERNANDO (fl. 599).

Como se pode observar, não se trata de atos
praticados por uma única pessoa, mas por todos os acusados. Ademais, são
atos imprescindíveis para a obtenção do desvio de valores públicos e, mais
ainda, atos que se consubstanciam no próprio meio utilizado para a
concretização do desvio, não havendo nenhuma justificativa plausível para a
sua prática sem que houvesse intenção de efetuar o desvio de dinheiro.
Acentue-se que os atos vão desde a pesquisa de preços, com apresentação de
propostas que não foram de fato emitidas pelas empresas que ali constam, ou
seja, propostas fraudulentas, até o ato de atestar a efetiva realização do
serviço que, na prática, como se demonstrou, não foi efetivamente prestado.

A exceção de FABIANO, todos os réus, ao serem
interrogados, negaram as acusações que lhes são feitas, dizendo que
desconheciam o esquema de desvio de recursos da SETUR e que não sabiam que
os serviços referentes aos eventos da denúncia não foram prestados. Eles se
defendem da imputação alegando que participaram dos processos apenas
praticando atos que eram comuns as suas funções e que, embora muitas vezes não
fossem exatamente atribuição do cargo que ocupavam, por deficiência de pessoal
na SETUR, era comum um praticar ato de outro, para permitir o andamento dos
processos.

ARMANDO era Sub-Secretário da SETUR e
confirma que participou de 04 dos 07 processos mencionados na denúncia,
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ora solicitando abertura de processo, ora assinando quadros de pesquisa
mercadológica, e em alguns casos atestando que o serviço aconteceu; que não
sabia, entretanto, da fraude nas dispensas de licitação; que atestou a
prestação do serviço nos eventos de Serra de São Bento, Areia Branca e
Guamaré, porém não esteve nesses locais para conferir, e atestou com base
em informações que lhe foram repassadas pelo órgão solicitante do serviço;
que o de Serra de São Bento foi solicitado pelo Gabinete do Deputado
CLAUDIO PORPINO, e os demais pelo Gabinete da SETUR, cujo chefe era
FERNANDO; que essas solicitações nem sempre eram feitas por convênio ou
por ofício, muitas vezes eram verbais, até porque a SETUR era muito
desestruturada, sobrevivia dos cargos comissionados, e não tinha um
regimento; que confiava na informação sobre a prestação do serviço, e por
isso atestava; que nunca solicitavam de quem fez o serviço algo por escrito
confirmando que houve de fato o serviço; que não sabe porque assinou se
tinha uma pessoa que o informou e poderia assinar; que essa função não era
uma atividade exatamente do seu setor, mas fazia por deficiência de pessoas
na SETUR; que em relação as pesquisas mercadológicas que assinou, sua
equipe fez a pesquisa apenas no evento de Serra de São Bento, e acha que as
propostas foram entregues a sua secretária pelos próprios empresários; no
caso do Encontro Regional de Corais no CEFET e de Areia Branca já
recebeu as propostas com o pedido de abertura do Gabinete do Secretário, e
nesses casos só fazia consultar o CNPJ das empresas para saber se elas
existiam; que não sabe explicar porque quem deu a informação de que o
serviço foi prestado não atestou ela mesmo esse fato no processo, mas acha
que como ele depoente era da área de eventos, e os processos iam pra lá,
então ele mesmo assinava com base na informação recebida.

ARNALDO era Secretário Adjunto e disse que
dos 07 processos, participou de 03, Serra de São Bento, Congresso da
AEDAVE e Festival Gastronômico de Pipa; que a sua participação nos dois
primeiros foi meramente burocrática, tipo verificar o valor, dispensar a
licitação, dar o vista nas notas fiscais; que no de Pipa, como na época havia
uma dificuldade de funcionários na SETUR, acabou atestando a realização
do serviço, até porque foi ao local e viu que ele aconteceu; que em Pipa não
lembra de quem foi a iniciativa de dar o apoio, mas acha que foi através de
CLAUDIO, Secretario de Turismo do Município de lá (Tibau do Sul/RN);
que de fato foi dado o apoio através de palco, sonorização e tendas, tudo
coisa que presenciou e viu; que acha que quem fez foi a empresa do acusado
FABIANO, mas existe uma praxe de quem trabalha com eventos de se
terceirizar os serviços, e isso pode ter acontecido; conhece WILLIAM
COLLIER e sabe que ele participou do evento de Pipa, prestando assessoria
a uma das empresas que participou do evento; que no momento do evento
achava que quem tinha feito o serviço era FABIANO, depois soube que ele
terceirizou para WILLIAM; que em relação a Serra de São Bento e o
Congresso da AEDAVE, tem como afirmar que o serviço foi realizado em
razão do que ficou constando do processo, pois havia o atestado; que não
lembra quem atestou nesses dois casos; que geralmente as pessoas que iam
pedir ajuda da Secretaria já pediam no valor de dispensa, caso não houvesse
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convênio; que não era de sua competência atestar a realização de serviço, na
verdade, qualquer um podia atestar isso, e como a deficiência de funcionário
era grande, e no caso de Pipa esteve lá, atestou, embora normalmente não
fizesse isso; que quem devia ter feito a fiscalização era alguém do setor
administrativo; que no setor de promoção as pessoas viajavam muito, daí a
mudança constante de assinaturas; que além dele e do Secretário,
FERNANDO, chefe de gabinete, também podia assinar dispensa de licitação.

BELKISS era Chefe do Setor Administrativo da
SETUR e relatou que a SETUR era um órgão extremamente desestruturado,
e os cargos em comissão acabavam se empenhando em fazer tudo; que era de
um setor que tomava conta de contratos de manutenção e de pessoal, mas
como era uma secretaria ligada ao turismo, e o pessoal da área de turismo
viajava muito, se aparecia algum pedido do setor de eventos ou do gabinete
de abrir processo, ela analisava a documentação e abria; que acha que esta
sendo acusada porque consta sua assinatura em 04 processos; que pediu a
abertura do processo no caso de Pipa e da Vaquejada de Santo Antônio, e
certificou o serviço nesse da Vaquejada e no do Encontro de Corais no
CEFET; que as solicitações de abertura de processo eram encaminhadas
com as propostas e com elas é que fazia o Memorando; que não tinha como
cotar preço de festa, pois não era seu setor; que recebia as propostas já
prontas ou da Sub-Secretaria de ARMANDO ou da Chefia de Gabinete de
FERNANDO; que nos dois eventos que atestou o serviço não esteve em
nenhum deles, e não sabe se aconteceu, mas atestou porque, como disse,
muitas vezes fazia o papel de outra pessoa; que apenas perguntava a alguém
se o serviço tinha acontecido para então atestar; que se informava no
gabinete ou através de funcionários por telefone, mas nesses casos específicos
não lembra a quem perguntou.

FERNANDO era Chefe de Gabinete da SETUR e
não se recorda especificamente de qual dos 07 processos participou; que
dava visto em processos, abria memorandos, e praticava outros atos; que na
ausência do Secretário e do Adjunto, tinha uma Portaria que lhe permitia
assinar como ordenador de despesa; que no evento de Pipa, não foi até ele,
acha que foi o Adjunto ARNALDO; que em Areia Branca e Guamaré
chegou a ir, pois esses Municípios tinham ligação política com o Secretário;
que também foi à Vaquejada de Santo Antonio com o Secretário, inclusive
tem cartazes da vaquejada constando o apoio da SETUR; que os outros
processo em que deu visto foi porque a coordenadoria de eventos confirmou
o serviço; que a coordenadoria de eventos era composta por ARMANDO e
sua equipe e confiava na informação deles; que em todos esses 07 eventos de
fato houve apoio da SETUR; que dos 05 eventos em que deu visto, foi a
Santo Antonio, Guamare e Areia Branca, e nos outros, Pipa e Encontro de
Corais no CEFET, quem participou foi ARMANDO e sua equipe e pegou as
infromações de serviço nesse setor; que tinha semanas na SETUR que quase
todos viajavam, só ficando ele e ROBERTO; que foi autorizado a ordenar
despesa, exatamente para a SETUR não ficar sem ninguém; que assim, na
ausência do Secretário e do Adjunto, assinava os processos. Que em relação
ao fato de BELKISS e ARMANDO terem dito que receberam da sua Chefia
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de Gabinete algumas propostas que foram consideradas falsas, isso no caso
de PIPA, Santo Antônio e Areia Branca, disse que a documentação era
recebida na recepção da Secretaria, e lhe era entregue para abrir o processo,
quando então assinava e encaminhava ao setor administrativo; que acha que
atestou processos em que ARMANDO compareceu, porque ARMANDO não
devia estar na Secretaria, já que viajava muito, e para o processo não ficar
parado, deve ter atestado.

ROBERTO era Chefe do Setor Financeiro da
SETUR e afirmou que o seu contato com FABIANO era o que tinha com
qualquer fornecedor; que a ele cabia apenas a execução da despesa, através
de empenho, liquidação e pagamento, e antes era questionado se havia
alguma dotação orçamentária para alguma coisa; que mantinha contato com
fornecedores porque eles o procuravam pra saber se tinha saído o
pagamento, e as vezes para requerer certidões que estavam vencidas; que o
contato que teve com FABIANO foi em algum desse sentido; que não recebia
proposta, pois o processo já chegava ao seu setor instruído; que as notas
fiscais já vinham no processo; que nesses processos referidos na denúncia
somente fez a execução da despesa; que antes de chegar ao seu setor os
processos passavam pelo setor de controle interno da SETUR, e também por
um órgão de controle externo; que desconhece qualquer evento; que dos 07
processos, não atuou em 03 pois estava cirurgiado; que os outros passaram
já todo concluído; que FABIANO já prestava serviços a SETUR antes de sua
gestão; que FABIANO ligava para saber do andamento do pagamento, que
só podia ser efetuado se o processo estivese totalmente regular; que a
regularidade para se permitir o pagamento estava feita nesses 07 processos,
através do atestado do serviço e do visto por seus superiores.

Veja que os cinco acusados acima, apesar de
negarem a acusação que lhes é feita, trazem aos autos aspectos que evidenciam a
responsabilidade deles pelos fatos denunciados nos autos, pois chegam a
reconhecer que praticavam atos que não era de suas atribuições; que recebiam
propostas sem saber da procedência; que atestavam serviços sem ter presenciado
e sem sequer obter uma confirmação por parte da empresa prestadora de serviço.
Enfim, apesar de ocuparem cargos de direção ou chefia na SETUR, não zelavam
pela observância das formalidades legais nos atos que de alguma forma
participavam e praticavam.

Admitem a culpa, mas negam o conhecimento do
esquema fraudulento, ou seja, negam o dolo.

Ocorre que não seria crível, entretanto, que pessoas
instruídas, ocupantes de cargos públicos dos mais relevantes na estrutura de
Poder do Estado, especificamente da Secretaria de Turismo, pudessem praticar
quantidade tão grande de atos ilegais e fraudulentos por pura irresponsabilidade,
por desconhecimento ou por descuido, atos estes que, como afirmado, muitas
vezes sequer integravam o rol de competência do cargo ocupado, pelo que se
torna evidente que todos eles concorreram, de forma consciente, para o desvio
dos recursos públicos.

Acentue-se que os atos praticados pelos acusados
não são apenas atos que permitiram a ocorrência do desvio de valores públicos.
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Na verdade, praticaram os atos que, em essência, se constituíram no próprio
desvio já que cada um deles, seja a juntada de propostas fraudulentas, seja o
atestado de prestação do serviço, se traduzem no próprio iter do desvio. São os
passos unitários de uma série que culmina com a saída dos recursos dos cofres
públicos mas que, cada um deles, é um ato de um todo que se constitui o desvio.

Da análise conjunta do interrogatório do réu
FABIANO, da falta de explicação convincente dos demais acusados para os fatos,
do depoimento das testemunhas acima referidas e da vasta documentação
constante dos Anexos, enfim, de todo o contexto probatório, fica claro, portanto,
que houve atuação criminosa dos réus no desenrolar dos procedimentos de
contratação das empresas M.A. PRODUÇÕES E EVENTOS (MARCELO DA
COSTA – ME) e F.C. PRODUÇÕES (F.C. LIMA DA MOTA) nos 07 (sete)
eventos mencionados na denúncia. Todos os acusados participaram dos
processos, seja desencadeando-os, atestando suas fases ou assinando documentos,
e não souberam justificar a existência de propostas falsas e a falta da efetiva
prestação do serviço pela empresa contratada.

Em todos esses 07 (sete) eventos de suposto apoio
da SETUR não foi celebrado o devido convênio com o Município ou entidade
beneficiados, com a realização de licitação, pois os réus tinham o cuidado de
sempre tratar com serviços em valores abaixo de R$ 8,000,00 (oito mil reais) o
que permitia a dispensa de licitação, sem maiores entraves para contratação das
empresas do réu FABIANO, facilitando, assim, o esquema de desvio de dinheiro
público.

Sobre essa questão, o acusado ROBERTO admitiu
que embora existisse uma rubrica específica no orçamento para "apoio a
festividades", a SETUR só fazia convênio quando os valores eram acima da
dispensa de licitação e os processo eram pagos na rubrica "serviço de terceiro
pessoa jurídica".

A verdade é que os réus que atuavam na SETUR,
como gestores e responsáveis pelos contratos celebrados pelo ente público que
representavam, acaso não tivessem intenção de participar da fraude, deveriam ter
se certificado ao menos de que a empresa contratada executou o serviço, e
deveriam ter feito isso através de declaração - expressa e constante do processo -
da empresa prestadora ou do organizador do evento, e não com base em
informações obtidas, muitas vezes via telefone, segundo alegam, sem
comprovação documental, de qualquer funcionário da SETUR, que sequer esteve
no evento.

A falta de pessoal no quadro da SETUR,
argumento utilizado por todos os acusados para justificar os atos que praticaram,
também não se sustenta já que não teria o condão de eximir a responsabilidade
dos mesmos, a ponto de afastar as suas culpabilidades na qualidade de agentes
públicos. A atuação do administrador público deve-se pautar nas disposições
emanadas da lei, possuindo o dever de ofício de examinar o cumprimento das
formalidades necessárias às contratações de serviços, ainda mais no caso dos
autos, em que tudo foi feito por dispensa de licitação. Portanto, não parece
razoável a explicação dos mesmos.

Percebe-se do interrogatório dos réus, que há um
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certo "jogo de empurra" em que um tenta atribuir a responsabilidade ao outro, ou
a seus funcionários e subordinados, mas o certo é que as contratações
fraudulentas contaram com a anuência dos acusados, sendo inegável a
responsabilidade penal dos mesmos, de modo a se concluir que a conduta deles se
constituiu em um ato consciente integrante de todo um processo fraudulento.

A fraude, portanto, ainda que possa ter contado
com outros participantes, não poderia ter ocorrido sem a conivência e, mais do
que isto, sem a participação ativa dos próprios reús ocupantes de cargos de
direção e/ou chefia na SETUR já que, com base em ato que a estes se pode
atribuir, é que a fraude ganhou uma aparência de normalidade e legalidade, e que
se chegou ao efetivo pagamento quanto a serviços não prestados.

De extrema importância, também, a atuação do réu
FABIANO, que embora não fosse membro da SETUR, desempenhou papel
decisivo na fraude, pois, de acordo com a confissão do mesmo e demais
elementos dos autos, era ele quem emitia as notas fiscais dos serviços não
prestados e recebia a ordem bancária da SETUR, sacando o dinheiro que logo era
rateado entre os demais réus.

O fato é que efetivamente ficou comprovada a
fraude, levada a efeito por ação conjunta dos acusados, pois os serviços referente
aos 07 eventos foram pagos pela SETUR, porém não foram efetivamente
prestados, de modo que os processos a ele referente, todos eles com diversas
falhas, fraudes e ilegalidades, foram verdadeiras simulações para desvio de
dinheiro público. Também satisfatoriamente demonstrado que a fraude que
conduziu ao desvio dos recursos da SETUR se deu através de atos praticados
pelos acusados nos processos acima enumerados e que o fizeram de forma
inegavelmente consciente e deliberada.

Por oportuno, cumpre-se registrar que a análise dos
Apensos I e II, relativos às quebras de sigilo bancário e fiscal dos réus, demonstra
que no período dos pagamentos mencionados na denúncia todos os réus
receberam algum depósito ou transferência de valores, e nada justificaram quanto
aos mesmos. A exemplo, em 15/07/2005 FERNANDO recebeu em sua conta um
depósito no valor de R$ 1.200,00 (fl. 513 - Apenso II); em 20/07/2005
ARNALDO recebeu em sua conta um depósito no valor de R$ 4.000,00 (fl. 542 -
Apenso II); em 13/10/2005 BELKISS recebeu em sua conta um depósito no valor
de R$ 2.000,00 (fl. 452 - Apenso II); em 18/10/2005 ROBERTO recebeu em sua
conta um depósito no valor de R$ 1.300,00 (fl. 528 - Apenso II); e em 07/11/2005
ARMANDO recebeu em sua conta um depósito no valor de R$ 2.500,00 (fl. 492 -
Apenso II).

Tal fato, apesar de indicativo, não é conclusivo
quanto a terem sido os réus beneficiários finais dos valores desviados, mas
deve-se somar a isto o fato do réu FABIANO, no final do seu depoimento
prestado perante este Juízo, confirmar o depoimento anterior prestado perante o
Ministério Público em que diz ter conhecimento de que os valores desviados
seriam usados em benefício dos acusados ("eles, as pessoas da Secretaria"),
em especial para pagamento de diárias.

De qualquer forma, o tipo penal em exame,
conforme se examinará de forma mais apropriada na fundamentação jurídica, não
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está a exigir que os autores da conduta sejam os seus beneficiários, mas apenas
que tenham concorrido de forma dolosa para o evento criminoso, e isto ficou
amplamente constatado através dos atos praticados por cada um deles, atos este
que integram o processo de desvio que vai desde a abertura do processo de
dispensa de licitação até o efetivo e indevido pagamento de valores por serviços
não prestados.

Diante do que acima já se afirmou, pode-se
individualizar as atuações fraudulentas de cada um dos réus, que resultaram no
desvio de valores da SETUR, da seguinte forma:

Ÿ8ARMANDO: 04 (quatro) condutas reconhecidas. 1)
Assinou Memorando de solicitação de serviço com
pesquisa de preços e atestou a realização do serviço na
Nota Fiscal no Processo nº 117975/2005, do Evento
Junino de Serra de São Bento/RN; 2) Assinou
Memorando de solicitação de serviço com pesquisa de
preços no Processo nº 229785/2005, do Encontro
Regional de Corais no CEFET; 3) Assinou Memorando
de solicitação de serviço com pesquisa de preços e
atestou a realização do serviço na Nota Fiscal no
Processo nº 28215/2006-3, do Carnaval de Areia
Branca/RN; e 4) Assinou Memorando de solicitação de
serviço com pesquisa de preços e atestou a realização do
serviço na Nota Fiscal no Processo nº 28223/2006-8, do
Carnaval de Guamare/RN.

Ÿ9ARNALDO: 04 (quatro) condutas reconhecidas. 1)
Autorizou a contratação do serviço, assinou o ato de
dispensa de licitação e a nota de empenho, e deu visto
na Nota Fiscal certificando a realização do serviço, no
Processo nº 117975/2005, do Evento Junino de Serra de
São Bento/RN; 2) Autorizou a contratação do serviço,
assinou o ato de dispensa de licitação e a nota de
empenho, e atestou a realização do serviço na Nota
Fiscal no Processo nº 192791/2005, do Festival
Gastronômico de Pipa/RN; 3) Autorizou a contratação
do serviço, assinou o ato de dispensa de licitação e a
nota de empenho, e deu visto na Nota Fiscal certificando
a realização do serviço, no Processo nº 249022/2005, do
Congresso da AEDAVE; e 4) Assinou a nota de
empenho no Processo nº 28223/2006-8, do Carnaval de
Guamare/RN.

Ÿ10BELKISS: 04 (quatro) condutas reconhecidas. 1)
Emitiu a ordem de serviço no Processo nº 117975/2005,
do Evento Junino de Serra de São Bento/RN; 2) Assinou
Memorando de solicitação de serviço com pesquisa de
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preços no Processo nº 192791/2005, do Festival
Gastronômico de Pipa/RN; 3) Assinou Memorando de
solicitação de serviço e atestou a realização do serviço
na Nota Fiscal no Processo nº 204757/2005, da
Vaquejada de Santo Antônio/RN; e 4) Atestou a
realização do serviço na Nota Fiscal no Processo nº
229785/2005, do Encontro Regional de Corais no
CEFET.

Ÿ11FERNANDO: 06 (seis) condutas reconhecidas. 1) Deu
visto na Nota Fiscal certificando a realização do serviço
no Processo nº 192791/2005, do Festival Gastronômico
de Pipa/RN; 2) Autorizou a contratação do serviço,
assinou o ato de dispensa de licitação e a nota de
empenho, e deu visto na Nota Fiscal certificando a
realização do serviço, no Processo nº 204757/2005, da
Vaquejada de Santo Antônio/RN; 3) Autorizou a
contratação do serviço, assinou o ato de dispensa de
licitação e a nota de empenho, e deu visto na Nota Fiscal
certificando a realização do serviço, no Processo nº
229785/2005, do Encontro Regional de Corais no
CEFET; 4) Assinou Memorando de solicitação de
serviço com pesquisa de preços e atestou a realização do
serviço na Nota Fiscal no Processo nº 249022/2005, do
Congresso da AEDAVE; 5) Autorizou a contratação do
serviço, assinou o ato de dispensa de licitação e a nota
de empenho, e deu visto na Nota Fiscal certificando a
realização do serviço, no Processo nº 28215/2006-3, do
Carnaval de Areia Branca/RN; e 6) Autorizou a
contratação do serviço, assinou o ato de dispensa de
licitação, e deu visto na Nota Fiscal certificando a
realização do serviço, no Processo nº 28223/2006-8, do
Carnaval de Guamare/RN.

Ÿ12FABIANO: 07 (sete) condutas reconhecidas, pois nos
07 (sete) processos de dispensa de licitação
mencionados na denúncia, uma de suas empresas, ou a
M.A. PRODUÇÕES (MARCELO DA COSTA – ME),
ou a F.C.PRODUÇÕES (F.C. LIMA DA MOTA), foi a
contratada fraudulentamente pela SETUR, pois ele
emitiu e forneceu as Notas Fiscais referentes aos serviço
não prestados, porém efetivamente pagos pela SETUR.

Ÿ13ROBERTO: 07 (sete) condutas reconhecidas, pois
muito embora só tenha havido atos documentados do
mesmo em 04 (quatro) processos (Processo nº
117975/2005, do Evento Junino de Serra de São
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1 Código Penal Interpretado, 7ª ed., Atlas, 2011, p. 1770 e 1776.
2 Código Penal Comentado, 8ª ed., Saraiva, 2010, p. 893.

Bento/RN; Processo nº 192791/2005, do Festival
Gastronômico de Pipa/RN; Processo nº 229785/2005, do
Encontro Regional de Corais no CEFET; e Processo nº
249022/2005, do Congresso da AEDAVE), quando
assinou o encaminhamento destes ao Setor
Administrativo da SETUR, de acordo com o relato de
FABIANO todo o contato e desenrolar da fraude se deu
através de ROBERTO, que mantinha o contacto inicial
com ele e recebia do próprio Fabiano os valores por este
sacados, o que torna certo, diante de todo o contexto
acima analisado, que ele tinha conhecimento e
participação em cada um dos 07 processo, ainda que não
tenha assinado qualquer documento em alguns deles.

Fica certo, portanto, que os réus, em ação conjunta
e em continuidade delitiva, desviaram dolosamente e em 07 (sete) ocasiões
distintas, valores da SETUR, em proveito próprio ou alheio, cada um deles na
forma acima individualizada para cada um dos acusados, de maneira que inexiste
dúvida acerca da materialidade das práticas delituosas e da autoria dos acusados.

2.2 – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
A conduta delituosa praticada pelos acusados

configura o crime de peculato, tipificado no art. 312, caput, do Código Penal:

“Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

A modalidade do crime em questão foi o
peculato-desvio, que segundo Julio Fabbrini Mirabete1 ocorre quando "o agente
dá a coisa destinação diversa da exigida, em proveito próprio ou alheio",
consumando-se o delito "quando o funcionário dá às coisas destino diverso,
empregando-as em fins outros que não o próprio ou regular, não havendo
necessidade de ser alcançado o fim visado pelo agente".

Haverá consumação com a diminuição efetiva do
patrimônio da Administração, ainda que não haja acréscimo patrimonial do
agente ou de terceiro, até porque a restituição da coisa não descaracteriza o
crime, pois tratando-se de delito contra a Administração, mesmo com a
restituição da cosia já terá havido violação ao dever de fidelidade para com a
Administração Pública.

Trata-se de delito cometido por funcionário
público, mas como ressalta Celso Delmanto2, “a qualidade de funcionário
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3 STJ, 6ª Turma, HC 92952/RN, Rel. Min. Jane Silva (convocada TJMG), DJ-e 08/09/2008.
4 0b.cit., p. 895.

comunica-se ao particular que é partícipe do peculato”, desde que este particular
seja conhecedor da condição de agente público de quem também atuou no crime.

O tipo penal fala em "posse em razão do cargo", e
essa posse deve ser entendida em sentido amplo, pois segundo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça3, "o termo 'posse' contido no tipo penal descrito
no caput do artigo 312 do Código Penal deve ser interpretado de maneira ampla,
abarcando, assim, qualquer tipo de disponibilidade jurídica da res
apropriada/desviada".

Delmanto4 também destaca que "o peculato
absorve a falsidade, se esta constitui meio para a prática do desfalque", o que,
aliás, é bastante comum nas ações delituosas dessa espécie.

No caso dos autos, conforme já analisado na
fundamentação fática, ARMANDO, ARNALDO, BELKISS, FERNANDO e
ROBERTO eram funcionários públicos na época dos fatos delituosos, ocupantes
de cargos comissionados da SETUR, inclusive aplica-se-lhes a causa de aumento
de pena prevista no §2º, art. 327 do CP, segundo a qual "a pena será aumentada
da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem
ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de
órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública
ou fundação instituída pelo poder público". FABIANO, embora não o fosse,
sabia da condição de funcionário público dos demais réus e participou com eles
da empreitada criminosa.

Também todos eles contribuíram decisivamente
para o desvio do dinheiro público que fora revertido, indevidamente, em proveito
deles e/ou de terceiros, pois restou demonstrada a atuação de cada um nos
processos mencionados na denúncia, seja abrindo o processo, seja assinando
quadros de pesquisa mercadológica, seja dispensando a licitação, seja dando
andamento ao processo, assinando e visando documentos, seja atestando a
realização do serviço, seja fornecendo notas fiscais de serviços não prestados.

Ressalte-se, aqui, que embora tenham sido
inseridas declarações falsas nos procedimentos de contratação da SETUR,
tal não se constitui o crime autônomo de falsidade ideológica do art. 299 do
CP, pois foi o meio necessário ao verdadeiro objetivo dos réus que era o
desvio do dinheiro público, de modo que o peculato absorve a falsidade.

E frise-se, embora não existam provas de
exatamente qual foi o benefício pessoal de cada réu com a fraude, essa
circunstância é prescindível para a caracterização do delito do art. 312 do CP,
como bem dispõe o próprio tipo penal, pois o que importa é que todos os
acusados agiram com dolo, ou seja, pelos atos que praticaram, e da forma como
tudo aconteceu, tinham pleno conhecimento de se tratar de procedimentos
fraudulentos que objetivavam o desvio de dinheiro público.

Evidencia-se, ainda, que os réus, ao praticarem atos
necessários ao andamento do processo e execução do pagamento, cada qual a seu
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modo tinha a posse do dinheiro público em razão dos cargos que exerciam no
Estado, e foi por essa disponibilidade é que conseguiram implementar a fraude na
contratação das empresas de FABIANO através das dispensas de licitação
fraudulentas, desviando, assim, dinheiro da SETUR que era pago sem a efetiva
prestação do serviço, pois o dinheiro era sacado por FABIANO e entregue ao réu
ROBERTO provavelmente para ser rateado com os demais réus.

A materialidade e a autoria do crime de peculato
foram, pois, fartamente demonstradas.

E esse crime não foi cometido uma única vez, mas
sim 04 (quatro) vezes por ARMANDO, ARNALDO e BELKISS, 06 (seis) vezes
por FERNANDO, e 07 (sete) vezes por ROBERTO e FABIANO, todos em
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal:

“Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas,
ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer
caso, de um sexto a dois terços.”

No caso em exame, sem sombra de dúvida,
ocorreu, entre as ações delituosas, a continuidade delitiva, visto que foram
praticados ilícitos de uma mesma espécie, mediante mais de uma conduta, unidos
pela semelhança das condições de tempo, lugar, maneira de execução, e
circunstâncias em que foram executados, todas as condutas com o mesmo fim
fraudulento, repetidas a cada evento mencionado na denúncia, e vinculadas pela
identidades dos sujeitos do crime, de forma a se concluir que as condutas
subsequentes foram continuação da primeira conduta.

Por fim, tem-se que exatamente pelo fato dos 06
(seis) acusados terem cometido várias ações criminosas, e não um só crime, além
de se dar de forma deliberadamente harmonizada e conscientemente coordenada,
tem-se que eles cometeram também o delito de formação de quadrilha do art. 288
do Código Penal:

"Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em
quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:

Pena - reclusão, de um a três anos."

O núcleo do referido tipo penal é a associação de
no mínimo quatro pessoas para a prática de crimes, e o delito exige, para a sua
configuração, mais do que uma associação ocasional, um acordo para a prática de
um determinado crime, se fazendo necessário a existência de estabilidade, daí o
dispositivo legal tipificador da conduta exigir a finalidade do cometimento de
crimes, e não apenas de um delito isolado.

Esclarecedora é a jurisprudência a respeito do
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delito de formação de quadrilha, a exemplo dos julgados do Superior Tribunal
de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA. PECULATO E FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. ARTS. 288 E 312 DO CÓDIGO
PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
MATERIALIDADE CONTRA UM DOS ACUSADOS
TÃO SOMENTE QUANTO AO CRIME DE
PECULATO. DENÚNCIA RECEBIDA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA CONTRA O EX-GOVERNADOR.
FALTA DE PROVAS. CRIME DE QUADRILHA.
INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA REJEITADA.

(...)
5. Ocorre que, quanto ao delito de quadrilha ou

bando, verifica-se a falta do elemento subjetivo do tipo
"para o fim de cometer crimes", revelador de um
especial fim de agir. Destarte, não há elementos para o
recebimento da denúncia quanto ao delito em espécie,
haja vista que, nos termos da peça acusatória, o
acusado juntou-se com mais de três pessoas para
cometer crime (peculato).

6. Realmente, a Corte Especial no julgamento da
APn. 549/SP, DJe 18/11/2009, corroborando
entendimento do STF, decidiu que:

(...)
IX - A conduta típica prevista no art. 288 do

Código Penal consiste em associarem-se, unirem-se,
agruparem-se, mais de três pessoas (mesmo que na
associação existam inimputáveis, mesmo que nem
todos os seus componentes sejam identificados ou
ainda, que algum deles não seja punível em razão de
alguma causa pessoal de isenção de pena), em
quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes
(Luiz Régis Prado in “Curso de Direito Penal
Brasileiro – Volume 3”, Ed. Revista dos Tribunais, 4ª
edição, 2006, página, 606). A estrutura central deste
crime reside na consciência e vontade de os agentes
organizarem-se em bando ou quadrilha com a
finalidade de cometer crimes. Trata-se de crime
autônomo, de perigo abstrato, permanente e de
concurso necessário, inconfundível com o simples
concurso eventual de pessoas. "Não basta, como na
co-participação criminosa, um ocasional e transitório
concerto de vontades para determinado crime: é preciso
que o acordo verse sobre uma duradoura atuação em
comum, no sentido da prática de crimes não
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precisamente individuados." (Nelson Hungria in
"Comentários ao Código Penal - Volume IX, ed.
Forense, 2ª edição, 1959, página 178). Pouco importa
que os seus componentes não se conheçam
reciprocamente, que haja um chefe ou líder, que todos
participem de cada ação delituosa, o que importa,
verdadeiramente, é a vontade livre e consciente de
estar participando ou contribuindo de forma estável e
permanente para as ações do grupo (Rogério Greco in
“Código Penal Comentado”, Ed. Impetus, 2ª edição,
2009, página 682). A associação delitiva não precisa
estar formalizada, é suficiente a associação fática ou
rudimentar (Luiz Régis Prado in “Curso de Direito
Penal Brasileiro – Volume 3”, Ed. Revista dos
Tribunais, 4ª edição, 2006, página, 607).

X - “CRIME DE QUADRILHA - ELEMENTOS
DE SUA CONFIGURAÇÃO TÍPICA. – O crime de
quadrilha constitui modalidade delituosa que ofende a
paz pública. A configuração típica do delito de
quadrilha ou bando deriva da conjugação dos
seguintes elementos caracterizadores : (a) concurso
necessário de pelo menos quatro (4) pessoas (RT
582/348 - RT 565/406), (b) finalidade específica dos
agentes voltada ao cometimento de delitos (RTJ
102/614 - RT 600/383) e (c) exigência de estabilidade e
de permanência da associação criminosa (RT 580/328
- RT 588/323 - RT 615/272). - A existência de
motivação política subjacente ao comportamento
delituoso dos agentes não descaracteriza o elemento
subjetivo do tipo consubstanciado no art. 288 do CP,
eis que, para a configuração do delito de quadrilha,
basta a vontade de associação criminosa - manifestada
por mais de três pessoas -, dirigida à prática de delitos
indeterminados, sejam estes, ou não, da mesma
espécie. - O crime de quadrilha é juridicamente
independente daqueles que venham a ser praticados
pelos agentes reunidos na societas delinquentium (RTJ
88/468). O delito de quadrilha subsiste
autonomamente, ainda que os crimes para os quais foi
organizado o bando sequer venham a ser cometidos.
(...) (HC 72.992/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de
Mello DJ 14/11/1996).(...) (Denun na APn .549/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL,
julgado em 21/10/2009, DJe 18/11/2009)".

(STJ - Corte Especial; APn 514/PR, Rel. Min. Luiz
Fux; DJe 02.09.2010).
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"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES DE
ESBULHO POSSESSÓRIO (ART. 161, II, DO CÓDIGO
PENAL) E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 288
DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. SUPERVENIÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, PELA PENA EM
ABSTRATO, QUANTO AO CRIME DE ESBULHO
POSSESSÓRIO. CAUSA EXTINTIVA DA
PUNIBILIDADE. CRIME DE QUADRILHA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA DENÚNCIA, DE
VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE
ENTRE OS DENUNCIADOS. DEFICIÊNCIA DA
NARRAÇÃO DOS FATOS, NA INICIAL ACUSATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE
OFÍCIO.

(...)
VIII. A configuração típica do crime de quadrilha

deriva da conjunção dos seguintes elementos
caracterizadores: a) concurso necessário de, pelo
menos, quatro pessoas; b) finalidade específica dos
agentes, voltada ao cometimento de delitos, e c)
exigência de estabilidade e de permanência da
associação criminosa. Diferentemente do concurso de
agentes, que exige, apenas, um ocasional e transitório
encontro de vontades para a prática de determinado
crime, a configuração do delito de quadrilha pressupõe
a estabilidade ou permanência do vínculo associativo,
com o fim de prática de delitos.

IX. O crime de formação de quadrilha ou bando é
delito formal, que se consuma com a reunião ou a
associação do grupo, de forma permanente e estável,
para a prática de crimes, e independentemente do
cometimento de algum dos crimes acordados pelos
membros do bando, tendo em vista que a convergência
de vontades já apresenta perigo suficiente para
conturbar a paz pública. (...)"

(STJ - 6ª Turma; HC 186197/MA, Rel. Min.
Assusete Magalhães; DJe 17/06/2013)

Também o Supremo Tribunal Federal, quando
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do julgamento da Ação Penal nº 481/PA, da relatoria do Ministro DIAS
TOFFOLI, e invocando a doutrina, acrescenta elementos caracterizadores do
delito de Formação de Quadrilha e que bem delineiam o seu perfil
jurisprudencial, conforme se extrai do seguinte trecho:

"CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA
OU BANDO (ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL)

(...) De se notar, como afirma Figueiredo Dias
(Comentário conimbricense do Código Penal. Coimbra:
Coimbra, 1999. t. II, p. 1157), “que se trata de
verdadeira antecipação de proteção aos bens jurídicos:
’Bem jurídico protegido pelo tipo do crime de
associação criminosa é a 'paz pública’ no preciso
sentido das expectativas sociais de uma vida
comunitária livre da ‘especial periculosidade’ de
organizações que tenham por escopo o cometimento de
crime. Não se trata pois da intervenção da tutela penal
apenas quando foi posta em causa a ‘segurança’ ou a
‘tranqüilidade’ públicas pela ocorrência efectiva de
crimes ou de violências. (...) Trata-se de intervir num
‘estado prévio’, através da dispensa ‘antecipada’ de
tutela quando a segurança e a tranqüilidade públicas
não foram ainda necessariamente perturbadas, mas se
criou já um ‘especial perigo de perturbação’ que só por
si viola a paz pública; conformando assim a ‘paz’ um
conceito mais amplo que os de segurança e
tranqüilidade e podendo ser posta em causa quando
estas ainda não o foram’”.

Cuida-se, na lição de Nelson Hungria, da
“reunião estável ou permanente (que não significa
perpétua), para o fim de perpetração de uma
indeterminada série de crimes” (Comentários ao
Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 9, p.
178), punível independentemente dos crimes ou
malefícios que venham a ser praticados. Irrelevante,
ainda, para o reconhecimento do crime em apreço, que
não haja o concurso direto de todos os integrantes do
bando na prática de todas as infrações, bastando que o
fim almejado seja o cometimento de crimes pelo grupo.
Nesse sentido: “No crime de quadrilha ou bando pouco
importa que os seus componentes não se conheçam
reciprocamente, que haja um chefe ou líder, que todos
participem de cada ação delituosa ou que cada um
desempenhe uma tarefa específica” (MIRABETE, Julio
Fabbrini e FABBRINI, Renato N. 36 AP 481/PA Manual
de Direito Penal – parte especial. 22. ed. São Paulo:
Atlas, 2007. v. 3, p. 170)"

24



5 Código Penal Comentado, 10ª ed., RT, 2010, p. 1040.
6 0b.cit., p. 1630/1631.

Bem delineado, portanto, doutrinária e
jurisprudencialmente, o delito de formação de quadrilha, constata-se que a
conduta praticada pelos acusados, ao se unirem de forma consciente para a prática
de mais de um delito, praticaram a conduta delituosa prevista no art. 288 do
Código Penal, e isto porque os 06 (seis) réus se associaram com a finalidade de
cometimento de crimes, tiveram a vontade livre e consciente de participarem ou
contribuírem, de forma estável para as ações do grupo, não se tratando de mera
associação ocasional, configurando-se a necessária estabilidade que o delito
exige, tanto que chegaram a concretizar, de forma consumada, um total de 07
(sete) condutas distintas, praticando atos diversos e articulados e aproveitando-se
da facilidade de serem integrantes de uma mesma Direção da Secretaria de
Turismo.

Observe-se que os acusados se revezavam, de
forma harmônica, na prática dos atos e tinham um vínculo de vontades que
inclusive dispensava o contato de um com o outro quando da realização de atos
específicos, ficando evidente a existência do vínculo associativo, da estabilidade
da associação e o caráter permanente dessa conjugação de esforços e vontades
para a repetição das práticas ilícitas; que eram em número de 06 (seis), ainda que
um deles não tivesse contato direto com os demais (o que, como se viu, não se
traduz em empecilho), satisfazendo, assim, o requisito numérico do tipo penal;
que, por fim, os acusados tinham a finalidade, com a prática de seus atos, de
obtenção do resultado final, que era o desvio de valores públicos, o que configura
a finalidade específica da conduta descrita no tipo, que é o de cometimento de
delitos.

Ressalte-se, outrossim, que é perfeitamente
possível a caracterização do crime de quadrilha na prática de crimes cometidos
em continuidade delitiva, como ocorreu no presente caso.

Nesse aspecto, interessante destacar a lição dada
por Guilherme Nucci5 sobre a matéria: "O crime continuado é um benefício
criado para permitir a aplicação de uma pena mais branda a quem realize mais
de um delito da mesma espécie, que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, parecem ser uma continuação um do outro. É,
segundo entendemos, autêntica ficção. Por isso, é plausível supor que pessoas
associadas para a prática de vários roubos, por exemplo, ainda que em
continuidade delitiva, possam provocar a concretização do crime previsto no
art. 288. Afinal, estão agrupadas com a finalidade de cometer crimes, ainda que
venham a ser considerados, para efeito de aplicação da pena, uma
continuidade."

Mirabete6 cita diversas decisões dos Tribunais
pátrios nesse sentido, dentre as quais:

"É induvidosa a compatibilidade entre o crime de
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quadrilha ou bando, em que o elemento subjetivo reside
na finalidade de cometer crimes, e a continuidade
delitiva, que, apesar de sua concepção unitária,
decorrente de ficção jurídica, pressupõe uma
pluralidade de crimes." (TJRJ, RT 600/382)

"O magistério de Heleno Claudio Fragoso, que se
contrapõe ao de Hungria, é o que deve prevalecer, no
sentido que 'não se exclui o delito, se a quadrilha for
constituída para a prática de crime continuado, que é
dominante na doutrina' (Lições de Direito Penal, III,
934)." (TJSP, RJTJESP 33/273)

Também o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que "O reconhecimento da continuidade delitiva quanto ao crime de
roubo não obsta a caracterização do delito previsto no art. 288 do Estatuto
Punitivo, tendo em vista a autonomia do crime de quadrilha ou bando." ( HC
15603; Rel. Min. Gilson Dipp, T5; julg. 28.08.2001;DJ 08.10.2001 p. 230; RT
vol. 796 p. 565). Em outro julgado, e em caso assemelhado, assim decidiu:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. CONDIÇÃO
OBJETIVA DE PUNIBILIDADE. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA DE CADA UM
DOS ACUSADOS. RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AO
DELITO DE SONEGAÇÃO FISCAL.
COMPATIBILIDADE DO CONCURSO MATERIAL
COM O CRIME DE QUADRILHA OU BANDO.
REFORMATIO IN PEJUS. REEXAME DE PROVA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADO.

(...)
V - O reconhecimento da continuidade delitiva

quanto ao crime contra a ordem tributária não obsta a
caracterização do delito previsto no art. 288 do Código
Penal. (Precedentes)". (STJ - 5ª Truma; Resp. 569318;
Rel. Min. Felix Ficher; J. 15.02.2005 - RSTJ 192/517)

Pelo mesmo raciocínio acima desenvolvido, há,
inegavelemente, compatibilidade entre os delitos de peculato, praticados em
continuidade delitiva, com o delito autônomo de formação de quadrilha previsto
no art. 288 do Código Penal.

Também não seria impeditivo, em relação ao réu
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FABIANO, o reconhecimento da formação de quadrilha em razão de alegar que
não manteve contato com os demais acusados, mas apenas com ROBERTO,
sendo este que articulava com os demais. A respeito, o voto do Ministro
JOAQUIM BARBOSA, quando do julgamento da Ação Penal nº 470, que trata
do chamado Mensalão (fls. 55179/55180), invocando outro julgado do STF,
esclarece:

"Nesse sentido, cito precedente desta Corte, da
lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, na Ação Penal
nº 481/PA, cuja lição é valiosa, na espécie:

No crime de quadrilha ou bando pouco importa
que os seus componentes não se conheçam
reciprocamente, que haja um chefe ou líder, que todos
participem de cada ação delituosa ou que cada um
desempenhe uma tarefa específica, bastando que o fim
almejado seja o cometimento de crimes pelo grupo.”

Portanto, o que é inequívoco, pela prova dos autos,
é que os réus praticaram, em ocasiões distintas e em continuidade delitiva (art.
71), e de acordo com a individualização acima posta, o crime do art. 312, caput,
em concurso material (art. 69) com o delito de formação de quadrilha do art. 288,
todos do Código Penal.

2.3 – DA DELAÇÃO PREMIADA:

Por fim, resta analisar a contribuição do
denunciado FABIANO para o deslinde do esquema criminoso por meio do
benefício da delação premiada, em acordo por ele firmado com o Ministério
Público, o que fez com que esse Órgão e a defesa técnica viessem a pedir a
aplicação do perdão judicial em seu favor ou, ao menos, a redução de sua pena.

Cuida-se, na verdade, de uma premiação concedida
pelo Estado para o réu que dá conta do envolvimento de seu comparsa de crime,
já que é o Estado que tem o dever de reunir as provas necessárias a uma
condenação penal. O grau de benefício a ser usufruído pelo delator há de
depender do quanto a sua colaboração resultou no deslinde do crime e da sua
autoria.

Os depoimentos de FABIANO bem esclareceram o
esquema fraudulento levado a efeito no âmbito da SETUR, e identificou, de
forma conclusiva, pelo menos um dos co-autores do crime, e tal se constituiu um
elemento de prova indispensável para a melhor elucidação do caso. Na fase
judicial o acusado FABIANO foi, até quase o final do seu depoimento, evasivo
no que diz respeito aos demais acusados, chegando a afirmar não se lembrar de
fatos decisivos narrados na fase inquisitorial que, ao final, terminou
reconhecendo, mas apenas quando deparado com a leitura do mesmo, ainda que
não tenha sido incisivo a respeito. Neste aspecto, a sua contribuição foi relativa já
que, apesar de passar a nítida impressão de que conhecia bem mais dos elementos
que conduziriam à condenação dos outros 04 acusados (afora ROBERTO), a
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certeza da participação dos mesmos só se obteve quando examinado a fundo os
demais elementos de prova produzidos durante a instrução criminal.

Daí que a sua confissão, ainda que de suma
importância, não é suficiente a lhe autorizar a obtenção do benefício máximo de
sua delação premiada - o perdão judicial - impondo-se, contudo, a acentuada
redução na sua pena.

Isso porque para o perdão judicial é preciso que
sejam preenchidos os requisitos do art. 13 da Lei nº 9.807/1999, que dispõe:

"Art. 13 – Poderá o juiz, de ofício ou a
requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a
consequente extinção da punibilidade ao acusado que,
sendo primário, tenha colaborado efetiva e
voluntariamente com a investigação e o processo
criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:

I – a identificação dos demais coautores ou
partícipes da ação criminosa;

II – a localização da vítima com a sua integridade
física preservada;

III – a recuperação total ou parcial do produto do
crime."

E no caso em exame, embora o réu FABIANO
tenha relatado detalhes do esquema criminoso, e apontado, de forma incisiva, a
participação de ROBERTO, não foi conclusiva na identificação e
responsabilização dos demais co-autores, além de não ter havido qualquer
contribuição dele para a recuperação do produto do crime, não se podendo falar,
pois, em perdão judicial, mas sim em redução da sua pena, consoante art. 14 da
lei antes mencionada.

3 – PARTE DISPOSITIVA:

3.1 - DECISÃO:
ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos

consta JULGO PROCEDENTE, em parte, a
denúncia, para:

I - CONDENAR os acusados ARMANDO JOSÉ
E SILVA, ARNALDO SAINT-BRISSON
ASSUNÇÃO RAMOS e BELKISS NASCIMENTO
DE MEDEIROS (04 vezes, na forma do art. 71, do
Código Penal); FERNANDO ANTÔNIO AMÂNCIO
DA SILVA (06 vezes, na forma do art. 71, do Código
Penal); FABIANO CÉSAR LIMA DA MOTA e
ROBERTO BATISTA DE PAULA (07 vezes, na
forma do art. 71, do Código Penal) pelo delito de
PECULATO, tipificado no art. 312, caput, do Código
Penal, em concurso material (art. 69, CP) com o crime
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de FORMAÇÃO DE QUADRILHA, tipificado no art.
288 do Código Penal; e

II – ABSOLVER os acusados quanto ao crime do
art. 299 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso
III, do Código de Processo Penal.

3.2 - APLICAÇÃO DA PENA:

Ao iniciar-se a dosimetria da pena, há de se
verificar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ou seja,
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do
crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da
vítima.

No caso dos autos, pesa contra os réus apenas as
consequências do crime de peculato, pois os delitos ocasionaram um desfalque
aos cofres públicos no valor total de R$ 53.550,00 (cinquenta e três mil
quinhentos e cinquenta reais), quantia desviada pelas ações delituosas deles, uma
vez que foi paga pela SETUR sem a efetiva prestação do serviço correspondente
e até o presente momento não ressarcidos os cofres públicos. Observe-se que tal
circunstância não integra o tipo penal, até porque poderia ter havido o
ressarcimento dos valores e, mesmo assim, consumado estaria o delito.

Passo, então, a dosar a pena:

3.2.1 – Réu ARMANDO JOSÉ E SILVA:

3.2.1.1 – Do Crime de Peculato:

Sendo idênticos os delitos praticados, aplico
idêntica pena para cada uma das 04 (quatro) condutas reconhecidas, o que faço
nos seguintes termos:

a) Pena-base (art. 59 do CP): Considerando as circunstâncias judiciais acima
examinadas, em relação ao presente delito, FIXO a pena base em 02 (dois) anos e
03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.
b) Circunstâncias legais (arts. 61 e 66 do CP): Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
c) Causas de aumento e diminuição: Reconheço a existência da causa de
aumento de pena do art. 327, §2º, do CP, que aumenta a pena em 1/3 (um terço),
passando a ser de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
d) Valor do dia multa: Considerando as condições financeiras do réu, fixo o
valor do dia multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo, na forma do art. 49,
§1º, do CP.
e) Pena definitiva para cada conduta: A pena definitiva do réu para cada uma
das 04 (quatro) condutas reconhecidas é de 03 (três) anos de reclusão e 20
(vinte) dias-multa.
f) Unificação da pena face à continuidade delitiva: Em face da continuidade
delitiva reconhecida para os delitos de peculato, aplica-se, na forma do art. 71 do
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Código Penal, a pena aumentada de um sexto a dois terços, pelo que aumento a
pena em 1/3 (um terço), já que foram 04 (quatro) condutas, passando a pena final
do réu a ser de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias
multa.

3.2.1.2 – Do Crime de Formação de Quadrilha:

a) Pena-base (art. 59 do CP): Considerando as circunstâncias judiciais acima
examinadas, em relação ao presente delito, FIXO a pena base em 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão.
b) Circunstâncias legais (arts. 61 e 66 do CP): Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
c) Causas de aumento e diminuição: Não há causas de aumento ou diminuição
da pena.
d) Pena definitiva: A pena definitiva do réu para o presente delito é de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão.

3.2.1.3 – Do Concurso Material:

Em face do concurso material entre os delitos de
peculato e formação de quadrilha, nos termos do art. 69 do Código Penal
aplicam-se cumulativamente as penas, pelo que unifico as mesmas, passando a
pena final, definitiva e unificada do réu ARMANDO a ser de 04 (quatro)
anos e 11 (onze) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

3.2.2 – Réu ARNALDO SAINT-BRISSON ASSUNÇÃO RAMOS:

3.2.2.1 – Do Crime de Peculato:

Sendo idênticos os delitos praticados, aplico
idêntica pena para cada uma das 04 (quatro) condutas reconhecidas, o que faço
nos seguintes termos:

a) Pena-base (art. 59 do CP): Considerando as circunstâncias judiciais acima
examinadas, em relação ao presente delito, FIXO a pena base em 02 (dois) anos e
03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.
b) Circunstâncias legais (arts. 61 e 66 do CP): Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
c) Causas de aumento e diminuição: Reconheço a existência da causa de
aumento de pena do art. 327, §2º, do CP, que aumenta a pena em 1/3 (um terço),
passando a ser de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
d) Valor do dia multa: Considerando as condições financeiras do réu, fixo o
valor do dia multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo, na forma do art. 49,
§1º, do CP.
e) Pena definitiva para cada conduta: A pena definitiva do réu para cada uma
das 04 (quatro) condutas reconhecidas é de 03 (três) anos de reclusão e 20
(vinte) dias-multa.
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f) Unificação da pena face à continuidade delitiva: Em face da continuidade
delitiva reconhecida para os delitos de peculato, aplica-se, na forma do art. 71 do
Código Penal, a pena aumentada de um sexto a dois terços, pelo que aumento a
pena em 1/3 (um terço), já que foram 04 (quatro) condutas, passando a pena final
do réu a ser de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias
multa.

3.2.2.2 – Do Crime de Formação de Quadrilha:

a) Pena-base (art. 59 do CP): Considerando as circunstâncias judiciais acima
examinadas, em relação ao presente delito, FIXO a pena base em 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão.
b) Circunstâncias legais (arts. 61 e 66 do CP): Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
c) Causas de aumento e diminuição: Não há causas de aumento ou diminuição
da pena.
d) Pena definitiva: A pena definitiva do réu para o presente delito é de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão.

3.2.2.3 – Do Concurso Material:

Em face do concurso material entre os delitos de
peculato e formação de quadrilha, nos termos do art. 69 do Código Penal
aplicam-se cumulativamente as penas, pelo que unifico as mesmas, passando a
pena final, definitiva e unificada do réu ARNALDO a ser de 04 (quatro) anos
e 11 (onze) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

3.2.3 – Ré BELKISS NASCIMENTO DE MEDEIROS:

3.2.3.1 – Do Crime de Peculato:

Sendo idênticos os delitos praticados, aplico
idêntica pena para cada uma das 04 (quatro) condutas reconhecidas, o que faço
nos seguintes termos:

a) Pena-base (art. 59 do CP): Considerando as circunstâncias judiciais acima
examinadas, em relação ao presente delito, FIXO a pena base em 02 (dois) anos e
03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.
b) Circunstâncias legais (arts. 61 e 66 do CP): Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
c) Causas de aumento e diminuição: Reconheço a existência da causa de
aumento de pena do art. 327, §2º, do CP, que aumenta a pena em 1/3 (um terço),
passando a ser de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
d) Valor do dia multa: Considerando as condições financeiras do réu, fixo o
valor do dia multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo, na forma do art. 49,
§1º, do CP.
e) Pena definitiva para cada conduta: A pena definitiva do réu para cada uma
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das 04 (quatro) condutas reconhecidas é de 03 (três) anos de reclusão e 20
(vinte) dias-multa.
f) Unificação da pena face à continuidade delitiva: Em face da continuidade
delitiva reconhecida para os delitos de peculato, aplica-se, na forma do art. 71 do
Código Penal, a pena aumentada de um sexto a dois terços, pelo que aumento a
pena em 1/3 (um terço), já que foram 04 (quatro) condutas, passando a pena final
do réu a ser de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias
multa.

3.2.3.2 – Do Crime de Formação de Quadrilha:

a) Pena-base (art. 59 do CP): Considerando as circunstâncias judiciais acima
examinadas, em relação ao presente delito, FIXO a pena base em 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão.
b) Circunstâncias legais (arts. 61 e 66 do CP): Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
c) Causas de aumento e diminuição: Não há causas de aumento ou diminuição
da pena.
d) Pena definitiva: A pena definitiva do réu para o presente delito é de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão.

3.2.3.3 – Do Concurso Material:

Em face do concurso material entre os delitos de
peculato e formação de quadrilha, nos termos do art. 69 do Código Penal
aplicam-se cumulativamente as penas, pelo que unifico as mesmas, passando a
pena final, definitiva e unificada do réu BELKISS a ser de 04 (quatro) anos e
11 (onze) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

3.2.4 – Réu FERNANDO ANTÔNIO AMÂNCIO DA SILVA:

3.2.4.1 – Do Crime de Peculato:

Sendo idênticos os delitos praticados, aplico
idêntica pena para cada uma das 06 (seis) condutas reconhecidas, o que faço nos
seguintes termos:

a) Pena-base (art. 59 do CP): Considerando as circunstâncias judiciais acima
examinadas, em relação ao presente delito, FIXO a pena base em 02 (dois) anos e
03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.
b) Circunstâncias legais (arts. 61 e 66 do CP): Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
c) Causas de aumento e diminuição: Reconheço a existência da causa de
aumento de pena do art. 327, §2º, do CP, que aumenta a pena em 1/3 (um terço),
passando a ser de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
d) Valor do dia multa: Considerando as condições financeiras do réu, fixo o
valor do dia multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo, na forma do art. 49,
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§1º, do CP.
e) Pena definitiva para cada conduta: A pena definitiva do réu para cada uma
das 06 (seis) condutas reconhecidas é de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte)
dias-multa.
f) Unificação da pena face à continuidade delitiva: Em face da continuidade
delitiva reconhecida para os delitos de peculato, aplica-se, na forma do art. 71 do
Código Penal, a pena aumentada de um sexto a dois terços, pelo que aumento a
pena para 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão 120 (cento e vinte) dias
multa.

3.2.4.2 – Do Crime de Formação de Quadrilha:

a) Pena-base (art. 59 do CP): Considerando as circunstâncias judiciais acima
examinadas, em relação ao presente delito, FIXO a pena base em 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão.
b) Circunstâncias legais (arts. 61 e 66 do CP): Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
c) Causas de aumento e diminuição: Não há causas de aumento ou diminuição
da pena.
d) Pena definitiva: A pena definitiva do réu para o presente delito é de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão.

3.2.4.3 – Do Concurso Material:

Em face do concurso material entre os delitos de
peculato e formação de quadrilha, nos termos do art. 69 do Código Penal
aplicam-se cumulativamente as penas, pelo que unifico as mesmas, passando a
pena final, definitiva e unificada do réu FERNANDO a ser de 05 (cinco) anos
e 01 (um) mês de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.

3.2.5 – Réu ROBERTO BATISTA DE PAULA:

3.2.5.1 – Do Crime de Peculato:

Sendo idênticos os delitos praticados, aplico
idêntica pena para cada uma das 07 (sete) condutas reconhecidas, o que faço nos
seguintes termos:

a) Pena-base (art. 59 do CP): Considerando as circunstâncias judiciais acima
examinadas, em relação ao presente delito, FIXO a pena base em 02 (dois) anos e
03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.
b) Circunstâncias legais (arts. 61 e 66 do CP): Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
c) Causas de aumento e diminuição: Reconheço a existência da causa de
aumento de pena do art. 327, §2º, do CP, que aumenta a pena em 1/3 (um terço),
passando a ser de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
d) Valor do dia multa: Considerando as condições financeiras do réu, fixo o
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valor do dia multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo, na forma do art. 49,
§1º, do CP.
e) Pena definitiva para cada conduta: A pena definitiva do réu para cada uma
das 07 (sete) condutas reconhecidas é de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte)
dias-multa.
f) Unificação da pena face à continuidade delitiva: Em face da continuidade
delitiva reconhecida para os delitos de peculato, aplica-se, na forma do art. 71 do
Código Penal, a pena aumentada de um sexto a dois terços, pelo que aumento a
pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias multa.

3.2.5.2 – Do Crime de Formação de Quadrilha:

a) Pena-base (art. 59 do CP): Considerando as circunstâncias judiciais acima
examinadas, em relação ao presente delito, FIXO a pena base em 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão.
b) Circunstâncias legais (arts. 61 e 66 do CP): Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
c) Causas de aumento e diminuição: Não há causas de aumento ou diminuição
da pena.
d) Pena definitiva: A pena definitiva do réu para o presente delito é de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão.

3.2.5.3 – Do Concurso Material:

Em face do concurso material entre os delitos de
peculato e formação de quadrilha, nos termos do art. 69 do Código Penal
aplicam-se cumulativamente as penas, pelo que unifico as mesmas, passando a
pena final, definitiva e unificada do réu ROBERTO a ser de 05 (cinco) anos e
02 (dois) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias multa.

3.2.6 – Réu FABIANO CÉSAR LIMA DA MOTA:

3.2.6.1 – Do Crime de Peculato:

Sendo idênticos os delitos praticados, aplico
idêntica pena para cada uma das 07 (sete) condutas reconhecidas, o que faço nos
seguintes termos:

a) Pena-base (art. 59 do CP): Considerando as circunstâncias judiciais acima
examinadas, em relação ao presente delito, FIXO a pena base em 02 (dois) anos e
03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.
b) Circunstâncias legais (arts. 61 e 66 do CP): Reconheço a existência da
circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, face à ocorrência da confissão,
pelo que altero o quantum da pena para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa.
c) Causas de aumento e diminuição: Reconheço a existência da causa de
diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999, em atenção ao
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benefício da delação premiada, pelo que diminuo a pena pela metade, passando a
ser de 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.
d) Valor do dia multa: Considerando as condições financeiras do réu, fixo o
valor do dia multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo, na forma do art. 49,
§1º, do CP.
e) Pena definitiva para cada conduta: A pena definitiva do réu para cada
conduta reconhecida é de 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.
f) Unificação da pena face à continuidade delitiva: Em face da continuidade
delitiva reconhecida para os delitos de peculato, aplica-se, na forma do art. 71 do
Código Penal, a pena aumentada de um sexto a dois terços, pelo que aumento a
pena para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias
multa.

3.2.6.2 – Do Crime de Formação de Quadrilha:

a) Pena-base (art. 59 do CP): Considerando as circunstâncias judiciais acima
examinadas, em relação ao presente delito, FIXO a pena base em 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão.
b) Circunstâncias legais (arts. 61 e 66 do CP): Não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes, já que o acusado não confessa o delito de quadrilha, até
porque alega não ter conhecimento da atuação dos envolvidos além de Roberto.
c) Causas de aumento e diminuição: Reconheço a existência da causa de
diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999, em atenção ao
benefício da delação premiada, pelo que diminuo a pena pela metade, passando a
ser de 07 (sete) meses de reclusão.
d) Valor do dia multa: Considerando as condições financeiras do réu, fixo o
valor do dia multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo, na forma do art. 49,
§1º, do CP.
e) Pena definitiva: A pena definitiva do réu para o presente delito é de 07 (sete)
meses de reclusão.

3.2.6.3 – Do Concurso Material:

Em face do concurso material entre os delitos de
peculato e formação de quadrilha, nos termos do art. 69 do Código Penal
aplicam-se cumulativamente as penas, pelo que unifico as mesmas, passando a
pena final, definitiva e unificada do réu FABIANO a ser de 01 (um) ano e 10
(dez) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias multa.

3.3 – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Os réus ARMANDO, ARNALDO, BELKISS,
FERNANDO e ROBERTO deverão inicialmente cumprir a pena de reclusão em
regime semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal,
resguardando-se a progressividade da execução (art. 33, § 2º, CP), a cargo do Juiz
da Execução Penal (art. 66, III, “b” da Lei nº 7.210/84).

Já o réu FABIANO deverá inicialmente cumprir a
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7 RSTJ 76/51.

pena de reclusão em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código
Penal.

3.4 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

No presente caso, é incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os réus ARMANDO,
ARNALDO, BELKISS, FERNANDO e ROBERTO, tendo em vista que a pena
aplicada em definitivo aos mesmos extrapola o limite previsto no art. 44 do
Código Penal.

Cabível a substituição da pena, entretanto, para o
réu FABIANO, por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas
de direitos, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44 do Código Penal.

Assim, CONCEDO ao réu FABIANO a
substituição da pena aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam,
prestação pecuniária (art. 43, I, CP) e prestação de serviços à comunidade
(art. 43, IV, CP).

A prestação pecuniária consistirá no pagamento em
dinheiro a uma entidade pública ou privada com destinação social da importância
equivalente a 03 (três) salários mínimos atuais - R$ 2.034,00 (dois mil e trinta e
quatro reais), o que faço nos termos do art. 45, §1º, do CP.

A prestação de serviços à comunidade deverá ser
cumprida de acordo com o art. 46 e §§ do CP.

Nos termos do art. 66, V, “a”, da Lei nº 7.210/84,
fica a cargo do Juiz da Execução a forma de cumprimento da pena, devendo
indicar a entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o réu deverá
trabalhar, no caso da prestação de serviços, nos termos do art. 149 da referida lei,
bem como indicar a entidade beneficiada, assim como a possibilidade de
parcelamento, no caso da prestação pecuniária, dentre outras providências afins.

3.5 – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Igualmente incabível o SURSIS aos réus
ARMANDO, ARNALDO, BELKISS, FERNANDO e ROBERTO, tendo em
vista que a pena aplicada em definitivo extrapola o limite previsto para tanto no
art. 77, do Código Penal, bem como para FABIANO, em razão de ter sido
aplicada a substituição.

4 - PROVIMENTOS FINAIS:

4.1 - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

O Superior Tribunal de Justiça7 entende que “a
prisão para recorrer como a penal, reclama necessidade e interesse público. Se o
paciente respondeu ao processo em liberdade, a restrição somente pode ser
imposta havendo fato posterior”.
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Também não enxergo motivos para a decretação de
prisão no atual momento processual, tal qual permitido pelo art. 387, § 1º, do
Código de Processo Penal.

Desta forma, reconheço o direito dos réus de
recorrerem em liberdade.

4.2 - PAGAMENTO DAS CUSTAS E REPARAÇÃO DOS DANOS:

Condeno os réus a pagarem as custas processuais,
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 387, IV, do Código Penal,
segundo o qual “o juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) fixará valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido”, FIXO o valor de R$ 53.550,00 (cinquenta e
três mil quinhentos e cinquenta reais), como valor mínimo para fins de reparação
dos danos causados pela conduta delituosa dos réus. Tal valor corresponde ao
quantum total desviado da SETUR através da ação criminosa de peculato.

4.3 – INTIMAÇÕES E COMUNICAÇÕES:

Intimem-se os réus, pessoalmente, nos termos do
art. 392 do CPP.

Publique-se e registre-se a presente sentença, na
forma do art. 389 do CPP.

Cientifique-se pessoalmente o Representante do
Ministério Público, consoante art. 390 do CPP.

Transitada em julgado esta decisão, lance-se o
nome dos réus no rol dos culpados (art. 393, II); comunique-se ao setor de
estatísticas do ITEP; oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de
suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, CF); encaminhe-se as respectivas
Guias, devidamente instruídas, ao Juízo das Execuções Penais; comunique-se ao
Distribuidor Criminal, para os fins necessários.

Natal/RN, 24 DE SETEMBRO DE 2013.

GUILHERME NEWTON DO MONTE PINTO
Juiz de Direito
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