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  AÇÃO PENAL Nº: 5000165-50.2010.827.2728
TIPO PENAL:   Art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67.
DENUNCIANTE  : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ACUSADO  : RAIMUNDO NONATO NESTOR.
 
 

  SENTENÇA
 
  I. RELATÓRIO
 
Trata-se de Ação Penal Pública em que o Ministério Público do Estado do Tocantins denuncia   RAIMUNDO
NONATO NESTOR , qualificada na denúncia encartada ao evento 1 - INIC2, por ter, em tese, praticado a
conduta descrita no   Art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67 e Art. 163, III do CP, com arrimo nos fatos
que seguem:
 

"Consta do incluso inquérito policial que, no início do ano de 2003, o denunciado
RAIMUNDO NONATO NESTOR, à época Prefeito, como autor mediato, determinou a
trabalhador do Município a destruição de construção pública, localizada nas
imediações da escola Municipal Malhador, que abrigava máquina de beneficiamento
de arroz, bem público do Município de Lagoa do Tocantins.
 
Consta, ainda, que, logo após, o denunciado apropriou-se indevidamente dessa
máquina de beneficiamento de arroz, instalou-a na sede de sua Fazenda São
Raimundo, em Lagoa do Tocantins, e dela passou a se utilizar indevidamente em
proveito próprio e também alheio".

 
Inquérito Policial encartado ao evento 1 - INQ3 a INQ5.
 
A denúncia foi recebida em 10/11/2010 (evento 1 - DESP8), o acusado foi citado e apresentou defesa preliminar
(evento 1 - PET15), pugnando pelo reconhecimento da extinção da punibilidade. Subsidiariamente, postula a
produção de prova, se reservando ao direito de apresentar sua tese defensiva em momento oportuno.
 
Após manifestação ministerial sobre a prescrição dos crimes descritos na denúncia (evento 1 - PARECER), foi
designada audiência de instrução e julgamento, não tendo o réu comparecido ao ato (eventos 22 e 23).
 
A testemunha, Douglas Sie Carreira Lima, foi oitivado mediante de Carta Precatório encartado ao evento 12.
 
As partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais, onde o Ministério Público pugnou pela
condenação do acusado nas sanções capituladas no art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67 (evento 35).
 
Por sua vez, a defesa requesta, inicialmente, a absolvição do acusado ante a ausência de provas.
Subsidiariamente, postula pela fixação da pena no mínimo legal, bem como a inviabilidade de condenação em
ressarcimento de dano (evento 40).
 
  É o relatório. Fundamento e decido.
 
 
  II. FUNDAMENTAÇÃO
 
Atento ao comando inserto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, passo à fundamentação, pois
presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento regular do processo e, por conseguinte,
ausente qualquer nulidade a ser declarada ou sanada.
 
Incumbe verificar se os autos fornecem elementos necessários e suficientes à comprovação da autoria e da
materialidade do delito descrito na denúncia imputado ao réu. Para tanto, imprescindível o exame dos elementos
probatórios colhidos nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo (CPP 155).
 
A ação imputada ao réu, nos termos da inicial acusatória, corresponde ao tipo descrito no Art. 1º, incisos I e II, 
do Decreto-Lei nº 201/67 e art. 163, III do CP:
 

  Dec-Lei nº 201/67:
  Art. 1º.  São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara
dos Vereadores:
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I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou
alheio;
Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou
serviços públicos;
§1º   Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens
I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de
detenção, de três meses a três anos.
 
  Código Penal:
  Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:
  (...)
Parágrafo único - Se o crime é cometido: (...)
III - contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de
serviços públicos ou sociedade de economia mista;
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa, além da pena
correspondente à violência.

 
Ab initio, no que diz respeito à condenação pelo delito de dano qualificado (art. 163, III CP), vejo-a obstaculizada
pelo princípio da consunção, com sua absorção pelos crimes capitulados no art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei
nº 201/67.
 
Com efeito, o delito do art. 1º, incisos I e II do Decreto-Lei trata-se de crime próprio e mais grave do que o crime
previsto no art. 163, III, do CP, vez que os crimes de responsabilidade (art. 1º, incisos I e II do Dec-Lei) são
punidos com pena máxima de 12 (doze) anos, ao passo que o crime de dano qualificado, a pena é de 03 (três)
anos, de modo que, este último constituiu apenas uma etapa do iter criminis do primeiro delito, constituindo-se,
em verdade, em crime-meio, o qual restou absorvido pelo crime-fim em razão do princípio da consunção.
 
A propósito, o posicionamento do Pretório Excelso:
 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. PARLAMENTAR FEDERAL.
DENÚNCIA OFERECIDA. ARTIGOS 89, 90 DA LEI Nº 8.666/93 e ART. 1º, INCISOS
I E XIV, DO DL Nº 201/67. ARTIGO 41 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA. CONFORMIDADE ENTRE OS FATOS DESCRITOS
NA EXORDIAL ACUSATÓRIA E O TIPO PREVISTO NO ART. 90 DA LEI Nº
8.666/93. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PECULATO DE USO (ART. 1º, II, DO DL
201/67). AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA. CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO
EMPREENDIDA NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE EXECUÇÃO
DE LEI (ART. 1º, XIV, DO DL Nº 201/67). CONSUNÇÃO RECONHECIDA.
MANIFESTA AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA QUANTO AO CRIME DO ART.
89 DA LEI Nº 8.666/93. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA.
(...)
7. Se um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de
outro crime, encontrando-se, portanto, o fato previsto em uma lei inserido em outro de
maior amplitude, permite-se apenas uma única tipificação, por óbvio, a mais ampla e
específica (por força do fenômeno da consunção): no caso em exame, exatamente a
do crime previsto no art. 90, da Lei nº 8.666/93, não se legitimando o processamento
e o julgamento do denunciado por dois crimes distintos.
(STF. Inquérito nº 3.108/BA, Relator : Min. Dias Toffoli. Julgamento: 15/12/2011).

 
Pois bem.
 
A   materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos documentos anexados à denúncia, em
especial o Laudo Pericial retro mencionado, que menciona a construção de um galpão na Fazenda São
Raimundo (de propriedade do acusado), com uma máquina beneficiadora de arroz da marca Zaccaria e um
gerador. Corroborando com referidos documentos, verifica-se a cópia do Mandado de Busca e Apreensão do
bem público produto do crime, onde restou consignado que a máquina de beneficiamento de grãos
encontrava-se ainda na propriedade rural do réu (evento 1 - MAND10, fl. 2).
 
De igual forma, revela-se inquestionável a   autoria, uma vez que o próprio denunciado, em seu interrogatório na
fase inquisitorial (evento 1 - INQ5, fls. 5/6), afirmou ter instalado a beneficiadora de arroz em sua propriedade,
contudo informa que atendeu aos trâmites legais para a transferência do maquinário, e que o bem passou
atender uma  parcela maior da população rural.
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Ocorre que o tipo descrito nos incisos I e II do art. 1º do DL 201/67 requer, para sua configuração, dolo
específico consistente no objetivo de utilizar indevidamente, em proveito próprio ou alheio, bem público, sem o
qual [dolo] não há a subsunção do fato à norma incriminadora.
 
A objetividade jurídica focalizada pelo legislador, referente aos incisos mencionados, foi a proteção dos bens,
rendas e serviços públicos, para que os mesmos não fosse apropriados, desviados ou utilizados indevidamente
pelo chefe do Executivo municipal, para a satisfação de interesses próprios ou alheios.
 
A meu ver, por tudo que se amealhou dos autos, o dolo exigido pelo tipo restou caracterizado com a
transferência de maquinário público pertencente à Municipalidade para propriedade privada do gestor municipal
por longo período de tempo e sem adoção de qualquer procedimento formal ou legal para tal.
 
Muito embora exista um contrato particular de compromisso de doação (evento 1 - CONTR16), através do qual
o acusado promete doar ao Município 01 (um) hectare de sua propriedade para a instalação de uma máquina de
beneficiar arroz, datado de 23/06/2004, o que se infere é que tal documento somente foi produzido para afastar
o dolo da conduta delituosa do acusado, uma vez que nesse período já havia sido feita a Representação pela
Câmara dos Vereadores do Município ao Ministério Público. As investigações para a apuração dos fatos estava
em curso desde início de 2003.
 
Como bem observado pelo Parquet, referido documento foi elaborado de forma unilateral, sem a participação de
nenhum representante do Poder Público, sem sequer ter efetuado o registro da doação na matrícula no imóvel.
 
Da mesma forma reputo inconsistentes as Declarações prestadas em Cartório de alguns ocupantes do cargo de
Vereador à época dos fatos (evento 1 - CONTR16, fs. 5/9), se retratando da Representação direcionada ao
Ministério Público, alegando que a transferência do maquinário trouxe benefícios aos produtores rurais da
região. Inclusive, o Ministério Público já efetuou denúncia por falso testemunho em desfavor de Gracione Vieira
Reis (autos nº 0000542-33.2015.827.2728), porquanto emitiu declarações falsas diversas das que havia
prestado perante a Autoridade Policial.
 
Observa-se, assim, que a conduta do denunciado se amolda aos exatos contornos do tipo penal descrito no art.
1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67.
 
  Posto isso , e por tudo o que nos autos consta,   JULGO PROCEDENTE  a denuncia para condenar 
 RAIMUNDO NONATO NESTOR  , já qualificado nos autos, como incurso na pena do   Art. 1º, incisos I e II, 
do Decreto-Lei nº 201/67.
 
Atento às diretrizes traçadas nos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena.
 
 
  III. DOSIMETRIA DA PENA
 
Analisando as circunstâncias judiciais, insertas no art. 59, do CP verifico que 01 (uma) prejudica o agente, qual
seja, culpabilidade.
 
O acusado agiu com   culpabilidade reprovável, considerando que, além de destruir 02 (dois) prédios públicos,
se apropriou de um bem da Municipalidade por aproximadamente 07 (sete) anos.
 
Assim, considerando que após a análise das 08 (oito) circunstâncias judiciais, apenas 01 (uma) prejudica o
agente e, verificando que a pena base do delito em referência pode variar entre 02 a 12 anos de reclusão,
exasperando-se a mesma em 15 (quinze meses) para cada circunstância, aplico o patamar de   03 (três) anos e
03 (três) meses de reclusão.
 
  2ª Fase:
 
Não verifico circunstâncias atenuantes ou agravantes.
 
  3ª Fase:
 
Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, conforme fundamentado no bojo desta decisão.
 
Portanto, fixo a pena, em definitivo, em   03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.
 
Em face da quantidade de pena aplicada, a qual se fez inferior a 04 (quatro) anos, e do fato de ser a acusada
primária e de bons antecedentes, fixo como   regime inicial o   aberto (art. 33, §2º, c, CP).
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  Sursis:
 
Deixo de conceder a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, por entender que a substituição é a
medida mais consentânea ao fato.
 
  Substituição da Pena:
 
Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direito, consistente em:
a) prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos vigente à época dos fatos, que deverão ser revertidos em
favor do Município de Lagoa do Tocantins-TO;
b) prestação de serviços à comunidade, na forma e em local a ser designado pelo Juízo da Execução;
 
  Pena de Multa
 
Deixo de determinar a pena de multa, considerando que o artigo pelo qual o réu foi condenado não traz
parâmetros para a aplicação da multa.
 
  Reparação Civil
 
Deixo de condenar, por inexistir parâmetros nestes autos para tal.
 
  Inabilitação para Exercício de Cargo ou Função Pública
 
Consoante o § 2º do art. 1º do DL 201/67: "A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste
artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função
pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou
particular".
 
  DISPOSITIVO FINAL:
 
  Ex positis, julgo procedente o pedido contido na denúncia coligida no evento 01 - INIC2, para   CONDENAR 
o acusado   RAIMUNDO NONATO NESTOR  , já qualificado, na descrição típica do   Art. 1º, incisos I e II, 
do Decreto-Lei nº 201/67, a uma reprimenda de   03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, substituída
por 02 (duas) penas restritivas de direito:
 
a) prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos vigente à época dos fatos, que deverão ser revertidos em
favor do Município de Lagoa do Tocantins-TO;
b) prestação de serviços à comunidade, na forma e em local a ser designado pelo Juízo da Execução;
 
  CONDENO , ainda, o sentenciado nas custas processuais, conforme determinação constante do art. 804, do
Código de Processo Penal, ressalvada a aplicação do disposto no art. 12 da Lei nº 1060/50.
 
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que é primário e, ainda a vista da pena a que será
submetido.
 
Transitada em julgado, lance o nome do sentenciado no rol dos culpados, expeça-se a guia para cumprimento
da pena e intime-o a pagar a pena pecuniária no prazo de 10 (dez) dias.
 
Deixo de decretar a perda do cargo de Prefeito uma vez que o mandato do acusado já findou desde 31/12/2004.
 
Declaro a inabilitação do condenado, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública,
eletivo ou de nomeação.
 
Oficie-se ao Cartório Distribuidor Criminal desta Comarca para atualização dos arquivos pertinentes a
sentenciada, assim como ao Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal para as anotações devidas.
 
Comuniquem-se o Tribunal Regional Eleitoral e o Cartório Eleitoral a que pertencer o título eleitoral do
condenado para fins de aplicação dos efeitos dos arts. 15, III, da Constituição Federal e art. 71, §2º, do Código
Eleitoral;
 
Esgotados os recursos cabíveis no âmbito do Tribunal de Justiça e restando incólume essa sentença, expeça-se
a guia de execução para o cumprimento imediato da pena, consoante o novel entendimento proclamado pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 126.292/SP.
 
Intimem-se. Cumpra-se.
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Palmas-TO, data certificada no sistema.
 
 
 

  WILLIAM TRIGILIO DA SILVA
Juiz de Direito - NACON
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