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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

Numeração Única: 0002267-14.2005.4.01.4200
APELAÇAO CRIMINAL N. 2005.42.00.002267-7IRR

RELATORA DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES
APELANTE BARAC DA SILVA BENTO
ADVOGADO DF0001O319 - ELENAURO BATISTA DOS SANTOS E

OUTROS (As)
APELANTE : NEUDO RIBEIRO CAMPOS
ADVOGADO : RR0000333A - MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS E

OUTROS (AS)
APELADO : JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR : ALISSON NELICIO CIRILO CAMPOS

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS
GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA E DEPUTADO ESTADUAL NA ÉPOCA DO
CRIME. QUADRILHA. “GAFAEHOTO”. LITISPEND~NCIA. PRESCRIÇÃO.
DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS. INTERROGATÓRIO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTLJM. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETIRADA DO ADVOGADO. INDEFERIMENTO
PERGUNTAS A TESTEMUERA. SEM PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONTRADAS. DEPOIMENTO. CORRÉU. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA.
NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO.
DETENTOR DE MANDATO ELETIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VEDADA.

1. Hipótese em que os acusados, um em razão do cargo de
Governador, outro do cargo de Deputado Estadual, integraram
esquema criminoso consistente em inserir na folha de pagamento do
Departamento de Estradas de Rodagem de Roraima - DER/RR e da
Secretaria de Administração - SEAD pessoas que jamais prestaram
serviços ao estado, cujos salários eram embolsados por terceiros,
mediante procuração outorgada pelos fictícios servidores, estes
conhecidos como “gafanhotos” (arts. 312, caput dc O art. 71 e
288, todos do Código Penal, incidindo a causa de aumento de pena
prevista no § 2° do art. 327, também do CP)

2. Esta Turma, em julgamento de embargos de declaração, com efeito
infringente, reconheceu, no tocante ao apelante Neudo Ribeiro
Campos, a litispendência deste feito com a ação penal
2004.42.00.000l8l-3/RR (nova numeração: 0000182-
89.2004.4.01.4200) e julgar extinto o presente processo sem
julgamento de mérito, quanto ao referido acusado (Neudo Ribeiro
Campos), com suporte nos arts. 3° e 110 do CPP dc art. 267, V, e
§ 3°, do CPC (na redação anterior à Lei 13.105/2015) . Prejudicado,
portanto, o apelo do acusado.
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3. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do acusado
BARAC DA SILVA BENTO, quanto ao delito previsto no art. 288 do CP
(quadrilha) , pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 107, IV; 109, IV e V, dc O art. 110, § 1°, todos do CP,
dc O art. 61 do CPP. Prejudicada a análise da apelação nesse
particular.

4. O delito de peculato exige do sujeito ativo a condição especial
de servidor público, qualidade que se transmite a todos que dela
tenham conhecimento e a utilizem para praticar a conduta
criminosa. (Precedente da Segunda Seção)

5. Esta Turma já decidiu, com fundamento em julgados do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que não deve
ser acolhida a alegação de inépcia da denúncia depois de prolatada
a sentença, em razão da ocorrência da preclusão. (Precedente da
Turma)

6. Ampla defesa assegurada ao acusado, que não foi afetada pela
alegada falta de diligências de caráter protelatório.

7. A norma de natureza processual possui aplicação imediata, sem
prejuízo dos atos já realizados sob a vigência da lei anterior. É
o chamando princípio do tempus regit actum. Demonstrado que à
época em que foi realizado o interrogatório ainda não estava em
vigor a redação atual do art. 400 do CPP, introduzida pela Lei
11.719/09, descabe a alegação de cerceamento de defesa, ainda que
as alegações finais tenham sido realizadas sob o pálio na novel
legislação. (Precedente do STJ).

8. Afigura-se inconsistente a tese de atipicidade da conduta,
quando a materialidade e a autoria estão suficientemente
comprovadas nos autos.

9. O depoimento do corréu tem valor probante quando devidamente
amparado nas demais provas produzidas nos autos. (Precedente da
Turma).

10. O fato do acusado ser tecnicamente primário não serve para
afastar circunstâncias desfavoráveis ou minorar a pena-base
passível de ser fixada acima do mínimo legal, desde que
corretamente fundamentada, nos termos do art. 59 do CP.

11. É entendimento reiterado desta Corte que a causa de aumento de
pena prevista no S 2° do art. 327 do Código Penal se aplica aos
agentes detentores de mandato eletivo que exercem,
cumulativamente, as funções política e administrativa. (. . .) (RHC
110513, Relator(a): Mm. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado
em 29/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 15-06-2012 PUBLIC
18-06-2 012)

12. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro do
intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), previsto no art.
71 do cP, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações
praticadas. (Precedentes do STF e do STJ)
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13. Sem substituição da pena privativa de liberdade por sanções
restritivas de direitos ante a expressa vedação do art. 44, 1 e
III, do CP.

ACóRDÃO

Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira
Região, por unanimidade, (1) JULGAR PREJUDICADO o recurso do
acusado NEUDO RIBEIRO CAMPOS, ante o reconhecimento da
litispendência deste feito com a ação penal 2004.42.00.000181-3/RR
(nova numeração: 0000182- 89.2004.4.01.4200), extinção quanto ao
referido réu do presente processo, sem julgamento do mérito; (2)
DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado BARAC DA SILVA
BENTO, quanto ao delito previsto no art. 288 do Código Penal, pela
prescrição da pretensão punitiva, julgando prejudicada a análise
da apelação nesse particular, e (3) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo de BARAC DA SILVA BENTO, nos termos do voto da Relatora.
Brasília, E de novembro de 2018.

Deseinhargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
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RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONÇALVES DE
CARVALHO (RELATORA CONVOCADA): Trata-se de apelação criminal
interposta pelos réus BARAC DA SILVA BENTO e NEUDO RIBEIRO CAMPOS
contra sentença (fls. 3.251/3.316) prolatada pelo Juiz Federal
Helder Girão Barreto, da ia Vara da Seção Judiciária de Roraima,
na qual:

• CONCEDEU O PERDÃO JUDICIAL e ABSOLVEU os réus DIVA
DA SILVA BRÍGLIA e CARLOS EDUARDO LEVISCHI, com
fundamento no art. 13 da Lei 9.807/1999’;

• JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para
-> CONDENAR os acusados NEUDO RIBEIRO CAMPOS e BARAC
DA SILVA BENTO, nas penas dos delitos tipificados
nos arts. 312, caput, e 288 c/c os arts. 69 e 71,
todos do CP (peculato e quadrilha em concurso
material e continuidade delitiva)

As penas dos condenados assim foram fixadas:

• Neudo Ribeiro

-> art. 312, caput, do CP (peculato) : pena-base
fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 200
(duzentos) dias-multa.

Aumentada da terça parte pela incidência do art.
327, § 2°, do CP, resulta em 08 (oito) anos de
reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-
multa.

Aumentada em 2/3 (dois terços) , em razão da
continuidade delitiva (art. 71 do CP), resultou em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão
judicial e a conseqüente 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:
1 - a identificação dos demais co-autores ou participes da ação criminosa;
TT - a ~ocaUzação da víLima com a sua integridade física preservada;
III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do
beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato
criminoso.
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-> art. 288 do CP (quadrilha ou bando) : pena-base
fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Reconhecida a presença da agravante genérica do art.
61, II, flg~, do CP (abuso de poder e violação de
dever inerente ao cargo) e das agravantes do art.
62, 1 e III, do CP (promove ou organiza a cooperação
no crime e instiga ou determina a cometer o crime
alguém sujeito à sua autoridade) , a pena foi elevada
em 1/3 (um terço), resultando em 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão.

art. 69 do CP (concurso material) : cumuladas as
penas resultaram em 16 (dezesseis) anos de reclusão,
em regime inicial fechado (art. 33, § 2°, “a”, do
CP) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, à
razão de 2/3 (dois) terços do salário mínimo vigente
à época do fato, devidamente atualizada quando da
execução (art. 49, §~ 1° e 2°, do CP).

Sem substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de diretos;

Reconhecido o direito do réu apelar em liberdade;

Decretada a perda de cargo, função pública ou
mandato eletivo

Pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP2)

• Barac da Silva

-> art. 312, caput, do CP (peculato) : pena-base
fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 200
(duzentos) dias-multa;

Aumentada da terça parte pela incidência do art.
327, § 2°, do CP, resulta em 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão (duzentos e sessenta e
seis) dias-multa.

A pena foi aumentada em 1/3 (um terço) , em razão da
continuidade delitiva, resultou em 07 (sete) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 354
(trezentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

-> art. 288 do CP (quadrilha ou bando) : 02 (dois)
anos de reclusão.

art. 69 do CP (concurso material) : cumuladas as
penas resultaram em 09 (nove)anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado
(art. 33, § 2°, TTa”, do CP) e 354 (trezentos e
cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 2/3
(dois) terços do salário mínimo vigente à época do

2 A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará

nas custas o vencido.
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fato, devidamente atualizada quando da execução
(art. 49, §~ 1° e 2°, do CP).

Sem substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de diretos;

Reconhecido o direito do réu apelar em liberdade;

Decretada a perda de cargo, função pública ou
mandato eletivo

Pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP)

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia (fls.
03/41) contra os réus Barac da Silva Bento, Neudo Ribeiro Campos,
Diva da Silva Bríglia e Carlos Eduardo Levischi, imputando-lhes a
prática dos crimes de formação de quadrilha e peculato na forma
continuada (art. 288 e 312 cio o art. 71 do CP)

O árgão ministerial pugnou também pela aplicação da causa
de aumento de pena prevista no § 2° do art. 327 do CP, em relação
aos denunciados Neudo Ribeiro Campos (Governador do Estado) , Diva
da Silva Bríglia (Secretária de Administração), Carlos Eduardo
Levischi (Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RR)
e Barac da Silva Bento (Deputado Estadual) Aplicável, na
hipótese, a norma de extensão da tipicidade prevista no art. 29,
caput, do CP.

Os fatos narrados na inicial acusatória destes autos
inserem-se no chamado “escândalo dos gafanhotos”, e assim foram
descritos:

O ex-governador NE[JDO CAMPOS e seus asseclas políticos
desviaram, nos anos de 1998 a 2002, milhões de reais
dos cofres públicos, sendo que somente no ano de 2002
atingiu a cifra de aproximadamente R$ 70.000.000,00
(setenta milhões de reais), incluindo verbas federais.

NEODO CAMPOS foi o verdadeiro mentor de todo o esquema.
Sob sua gestão foi criada a ideia de se inserir, na
folha de pagamento do Departamento de Estradas de
Rodagem de Roraima - DER/RR e da Secretaria de
Administração — SEAD, pessoas que jamais prestaram
serviços ao Estado (gafanhotos), sendo que seus
salários eram embolsados por terceiros deputados
estaduais e conselheiros do TCE.

Interesses políticos motivaram a constituição do
esquema criminoso, vez que decorriam de autêntica troca
de favores entre NELJDO CAMPOS e os vários membros do
Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado,
com o desvio de verbas federais oriundas de convênios,
nos termos de informação pericial que se analisará
oportunamente. Destaco que Neudo estabelecia o valor
das quotas de cada um dos deputados de acordo com sua
“fidelidade” a suas propostas e interesses políticos.

Resumi damente, o esquema fraudulento funcionava da
seguinte maneira:

TRF ].~ REGIÂO/IMP.15-02-OS W:\ASSESSORIA\2017\Peculatn\AP 0002267-14-RR-M8-gafanhoto-R.doc
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- Por determinação do denunciado Neudo Ribeiro Campos,
o dinheiro proveniente de convênios federais era
transferido da conta específica do convênio para a
conta única ou para a conta destinada ao pagamento de
servidores públicos, inclusive “gafanhotos”.

- Os pagamentos aos supostos trabalhadores (gafanhotos)
eram efetuados pela empresa privada Norte Serviços de
Arrecadação e Pagamentos Ltda. - NSAP, que tinha
autorização do Estado de Roraima para movimentar conta
bancária dele.

- O então Governador e ora réu NE[JDO CAMPOS distribuía
quotas aos seus afilhados políticos, notadamente
deputados estaduais e conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado. Cada agente político beneficiado era
chamado pelo governador a uma reunião reservada, na
qual era definida a sua quota. Assim, cada beneficiado
não sabia dos demais, nem quanto cada um recebia,
formando-se quadrilhas autônomas.

- Definido o valor a que cada beneficiário teria
direito, este, diretamente ou através de prepostos
seus, aliciava pessoas comuns do povo, prometendo-lhes
ajuda financeira, e as relacionava como falsos
servidores para serem incluídos na folha de pagamentos
do DER/RR ou da SEAD, dentro de sua quota. Essas
pessoas aliciadas que, via de regra não tinham
conhecimento da fraude, ficaram conhecidas como
“gafanhotos”, numa analogia aos insetos que comem
folhas (estes comiam a folha de pagamento)

- A lista era então entregue ao denunciado CARLOS
LEVISCHI, diretor do DER/RR, ou à denunciada DIVA
BRIGLIA, Secretaria de Administração, que faziam o
gerenciamento da fraude, a mando do governador, e
encaminhavam o rol para que a NSAP fizesse os
pagamentos.

- Para a retirada do pagamento, os “gafanhotos”
passavam procurações com plenos poderes a pessoas de
confiança do deputado ou conselheiro beneficiado que
evitavam aparecer diretamente como procuradores.

- Os procuradores dos “gafanhotos” iam então,
mensalmente, à NSAP receber o pagamento, conforme
comprovam os recibos e procurações juntados aos autos.

- Na sequência, o procurador passava o dinheiro ao
deputado ou conselheiro beneficiado. O gafanhoto não
recebia nada e quando recebia era uma quantia
irrisória.

o Tribunal de Contas da União chegou a julgar
irregulares diversas contas prestadas, o que motivou a
suspensão do repasse de verbas federais para
determinadas obras.

Fica claro, portanto, que no esquema criminoso havia
cinco personagens, com funções distintas, a saber:

ERF 1~ REGIÃO/IM?. 15-02-OS W:\ASSESSORIA\2017\?eculato\Ap O00226~-14-RR-M8-gafanhoto-R.dcc
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a) MENTORES: NEEJDO CAMPOS que, na condição de
governador do Estado, idealizou e pôs em prática a
fraude contra os cofres públicos. Neudo Campos atuava
em parceria na idealização da fraude com os
beneficiários, constituindo quadrilhas lideradas por
estes que, em troca se locupletarem com dinheiro
público, prestando-lhes apoio político:

b) EXECUTORES: agentes públicos de primeiro escalão
que, a mando do governador executavam os atos
necessários à inclusão dos “gafanhotos” na folha de
pagamento, bem como gerenciava o controle das quotas
que eram distribuídas a cada um dos mentores, a
transferência de recursos públicos para a NSAP e o
pagamento ao procurador;

c) BENEFICIÁRIOS: de certa forma também eram mentores
do esquema. Deputados estaduais e outros agentes
públicos utilizavam-se do poder que detinham para obter
a vantagem ilícita. Cada qual formava a sua lista de
“gafanhotos” e levava para o executor inserir na folha,
de acordo com o limite estabelecido pelo governador;

d) “TESTAS-DE-FERRO”: pessoas de confiança dos
beneficiários que, a mando deles, aliciavam os
“gafanhotos” e, mediante procuração destes, recebiam o
dinheiro na NSAP e o repassava para o BENEFICIÁRIO;

e) GAFANHOTOS: pessoas do povo, em geral simples, com
pouca instrução e nenhum conhecimento da ilicitude de
suas condutas, cujos nomes constavam da relação de
servidores-fantasmas e que passavam um mandato para um
procurador receber o pagamento na NSAP.

Em 18 de julho de 1996, regulamentando a Lei
Complementar 016, o então Governador NEtJDO RIBEIRO
CAMPOS editou o Decreto 1.305-E, criando o sistema de
contratações “temporárias” do estado, como forma de
burlar o concurso público, pois as contratações dos
servidores, na realidade, eram feitas por prazo
indeterminado. A folha de pagamento de tais
contratações temporárias foi denominada de Tabela
Especial.

Além da existência da folha denominada TABELA ESPECIAL,
foi identificada uma outra folha TABELA ESPECIAL
ASSESSORIA - TE-ASS, a qual, (...) era praticamente
toda composta por funcionários
“fantasmas”/”gafanhotos”, isto quando tratamos de
administração direta do poder executivo, pois também
foram identificados “gafanhotos” no extinto
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RR.

A TE-ASS foi criada pelo denunciado NEUDO RIBEIRO
CAMPOS para que fossem incluídas pessoas indicadas por
deputados e demais autoridades estaduais, tais como
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de
Roraima, conseguindo, desta forma, manter uma relação

TRF 1~ REGIÃO/IMP.1S-02-OS W: \ASSESSORTA\2017\Peculato\AP 0002267-14-RR-M8-gafanhoto-R.doc
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de promiscuidade entre os poderes, caracterizando mais
do que uma mera quadrilha, mas uma ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.

(.-

(. . -) o denunciado BARÃO BENTO conseguia, em parceria
com o denunciado NEUDO CAMPOS, DIVA BRIGLIA e CARLOS
LEVISCHI, incluir nomes na folha de pagamento do Estado
de Roraima, através das folhas da TE-ASS ou do DER/RR.
Com o auxílio de RUBELMAR CARNEIRO DE SOUZA, convencia-
se pessoas carentes a outorgar poderes a RUBELM~ZXR para
que este recebesse os vencimentos dos supostos
funcionários, junto à empresa NSAP, mediante o uso das
procurações outorgadas.

Vale lembrar que RUBELMAR não está sendo denunciado
pelos fatos narrados em razão do seu óbito, conforme
certidão de EIs. 609.

A grande maioria das pessoas que foram aliciadas pelo
denunciado BARAC BENTO não possuíam conhecimento de que
eram funcionários do Governo do Estado de Roraima,
sendo que algumas delas recebiam uma pequena ajuda do
mesmo enquanto outras nada recebiam.

Os outorgantes das procurações acostadas no Apenso 1 do
inquérito policial, que foram incluídas na folha de
pagamento do Governo do Estado de Roraima através da
intervenção do denunciado BARÃC BENTO, estavam
vinculados junto à folha da Tabela Especial Assessoria
- TE-ASS, como à folha do extinto DER/RR.

(. ..) O deputado usava o nome do gafanhoto para
fraudulentamente desviar recursos públicos, contando
com a participação de NEUDO, LEVISCRI, DIVA e RUBELMAR.

O denunciado NEUDO RIBEIRO CAMPOS foi o mentor de todo
o esquema criminoso instalado no Governo do Estado de
Roraima para rapinar os cofres públicos, desviando
recursos oriundos de convênios federais em benefício de
correligionários em troca de apoio político. NEUDO
facilitou a formação da quadrilha encabeçada por BARAC
BUENO. Este, aproveitando-se do prestígio político e
relacionamento que tinha com o então Governador,
organizou uma quadrilha para, de forma sistemática e
continuada, apropriar-se de dinheiro público através do
aliciamento de “gafanhotos”, incluídos ilicitamente na
folha de pagamento do Estado, seja na TE-ASS, seja no
DER/RR.

O investigado RUBELML4R CARNEIRO DE SOUZA (falecido)
agiu a serviço de BARAC BENTO, como “testa-de-ferro”,
aliciando “gafanhotos”, os quais eram ludibriados para
lhe outorgarem procurações que autorizavam o
recebimento de salários. Durante meses consecutivos, de
forma cozi Linuada, o “Les La -de -ferro” recebia os
salários dos “gafanhotos” e os repassava a BARAC BENTO.

Por sua vez, os denunciados CARLOS EDUARDO LEVISCRI e
DIVA DA SILVA BRÍGLIA agiam como executores,
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respectivamente no DER/RR e na SEAD, a mando de NEUDO
RIBEIRO CAMPOS. Eles gerencíavam a quota que o
Governador destinava a cada beneficiário, recebiam a
lista de “gafanhotos” encaminhados pelos beneficiários
e determinavam a funcionários subalternos que
procedessem à inclusão dos nomes na folha de pagamento
(fls. 04/28).

Denúncia recebida em 11/02/2004. A mesma decisão rejeitou
as preliminares de cerceamento de defesa, incompetência do Juízo
e da Justiça Federal, inépcia da denúncia e conexão com outros
processos, suscitadas pelos acusados na defesa preliminar (fls.
1.551/1.555)

O HC 2005.01.00.071102-0 reconheceu a incompetência do
Juízo a quo para processar o réu Neudo Ribeiro nomeado para o
cargo de Secretário de Estado e determinou a remessa dos autos a
este Tribunal Regional (fls. 2.257/2.262)

Em razão da informação a fls. 2.516 no sentido de que o
acusado Neudo Ribeiro deixara o cargo, os autos foram devolvidos à
origem (fis. 2.542)

Em 2007, o acusado Neudo Ribeiro assumiu o cargo de
Deputado Federal, sendo que, a partir daí, a ação penal teve curso
perante o Supremo Tribunal Federal, que validou os atos até então
praticados e determinou o prosseguimento da causa, delegando ao
Juízo de origem a competência para inquirição das testemunhas
(fls. 2.626/2.628).

O processo estava em regular tramitação no STF quando, em
27/08/2010, a defesa do acusado Neudo Ribeiro noticiou sua
renúncia ao cargo de Deputado Federal, postulando a declinação da
competência para a Justiça Federal de Roraima (fis. 2.911/2.915).

Dessa forma, houve nova declinação de competência. O STF,
contudo, assegurou a validade das audiências designadas e das
intimações realizadas (fis. 2.919/2.921).

A sentença penal condenatória foi prolatada em 19/03/2012
(fl. 3.316) e registrada no “Catalogador Virtual de Documentos”,

em 20/03/2013 (fl. 3.316-v)

O apelante Barac da Silva alega, em preliminar, alega as
seguintes nulidades:

• violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (art. 50, LIV e LV,
da CF) , ao seguintes argumentos

-> não realização do seu interrogatório final, no
momento processual do art. 400 do CPP, na redação
dada pela Lei 11.719/2008;

-> falta de oportunidade para a formulação de pedido
de diligências na fase do art. 499 do CPP (lei
antiga) ou 402 do CPP (lei nova)
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inépcia da denúncia quanto ao crime de quadrilha e
também na parte que dispõe sobre o concurso de
pessoas (art. 29 do CP) como norma de extensão da
tipicidade penal, quanto à prática do suposto
peculato apropriação, que seria posterior à
consumação do também suposto peculato-desvio.

No mérito, alega falta de provas da prática do crime de
peculato. Da mesma forma, aduz não ter ocorrido o crime de
quadrilha (art. 288 do CP), ante a falta de ligação permanente
entre os acusados.

Requer sejam acolhidas as preliminares, para o fim de
anular-se o processo fazendo-o retornar à primeira instância.
Alternativamente, pugna por absolvição das acusações ante a
ausência de provas da materialidade e da autoria dos delitos ou
redução das penas ao mínimo legal, tendo em vista ser pessoa
honrada, primário e de bons antecedentes (fls. 3.325, 3.331/3.332
e 3.567/3.516). Junta documentos (fls. 3.617/3.634).

O apelante Neudo Ribeiro apela para alegar, em
preliminar, nulidade do processo, por cerceamento de defesa em
razão da falta de intimação para fins do art. 402 do CPP, quando o
acusado pretendia requerer perícia contábil para comprovar a
inexistência de recursos federais no montante supostamente
desviado.

Também em preliminar, alega cerceamento de defesa, em
razão da retirada do advogado do apelante da audiência de
instrução e do indeferimento das perguntas da defesa. Requer,
assim, a anulação do processo a partir da fase de oitiva de
testemunhas.

Ainda em preliminar, aduz incompetência absoluta da
Justiça Federal para processar e julgar o feito, ante a não
aplicação, na hipótese, da Súmula 208 do STJ, tampouco do art.
109, IV, da CF.

Pleiteia que seja declinada a competência desta Corte,
com a subsequente remessa dos autos para uma das varas criminais
da circunscrição judiciária de Boa Vista/RR, sob pena de violação
dos princípios da tutela jurisdicional, do juiz natural, da ampla
defesa e do devido processo legal (art. 50, capub, LIII, LIV e LV
da CF) . Como última preliminar, argui inépcia da denúncia.

No mérito alega ter havido responsabilização penal
objetiva, bem como, afirma que as imputações em seu desfavor foram
construídas a partir de depoimentos prestados sem observância ao
princípio do contraditório, bem como em declarações de corréus
beneficiados por delação premiada.

Aduz ainda que não se fazem presentes, na hipótese dos
autos, os requisitos necessários à configuração do crime de
quadrilha (art. 288 do CP), quais sejam: a associação, permanente
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e habitual, de pessoas para a prática de número indeterminado de
crimes.

Assim, inexistindo prova suficiente para a condenação,
defende a prevalência do princípio in dubio pro reo. Requer seja
reformada a sentença para absolver o acusado conforme disposto no
art. 386, V ou VII, do CPP, porquanto não provas para condenação
ou, quando menos, não há provas suficientes para a condenação.
Alternativamente, requer seja declarada a incompetência absoluta
da Justiça Federal ou seja aplicada a pena-base no mínimo legal.
(fls. 3.354/3.446). Juntou documentos (fls. 3.447/3.564).

Contrarrazões a fls. 3.637/3.653.

O Ministério Público Federal, em parecer do Procurador
Regional da República Franklin Rodrigues da Consta, manifesta-se
pelo desprovimento das apelações (fls. 3.566/3.683).

É o relatório.

Ao eminente Revisor.
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VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA SIFUENTES
(RELATORA): Conforme se depreende do relatório, trata-se de
apelação criminal interposta pelos réus BARAC DA SILVA BENTO e
NEUDO RIBEIRO CAI’4POS contra sentença que condenou os apelantes
pelo cometimento dos crimes tipificados nos arts. 288 (formação de
quadrilha) e 312, caput (peculato) dc O art. 71 (crime
continuado) , todos do Código Penal, incidindo a causa de aumento
de pena prevista no § 2° do art. 327, também do CP.

Esta Turma, no julgamento dos embargos de declaração,
reconheceu, no tocante ao apelante Neudo Ribeiro Campos, a
litispendência deste feito com a ação penal 2004.42.00.000181-3/RR
(nova numeração: 0000182- 89.2004.4.01.4200) e julgar extinto o
presente processo sem julgamento de mérito, quanto ao referido
acusado (Neudo Ribeiro Campos) , com suporte nos arts. 3° e 110 do
CPP c/c art. 267, V, e § 3°, do CPC (na redação anterior à Lei
13.105/2015).

Determinou também que a presente ação penal prosseguisse
apenas em relação a Barac da Silva Bento.

Prejudicado, portanto, o apelo de Neudo Ribeiro Campos.

Das preliminares

Da prescrição do delito de formação de quadrilha:

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve
ser apreciada em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Nos termos do art. 110 do Código Penal, havendo trânsito
em julgado da sentença para a acusação, pendente ainda o
julgamento da apelação interposta pela defesa, a prescrição será
regulada pela pena aplicada, de acordo com os prazos previstos no
art. 109 do Código Penal.

Na espécie, o acusado Barac da Silva foi condenado a uma
pena de 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime de formação de
quadrilha (art. 288 do CP), sanção regulada cujo prazo
prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP)

Decorrido lapso superior ao quadriênio entre a data de
recebimento da denúncia, 11/02/2004, e a data da publicação da
sentença penal condenatória, em 20/03/2013 (fl. 3.3l6-v), bem
como, entre esta última e os dias atuais, flagrante é a ocorrência
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da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito do
art. 288 do CP.

Nesse contexto, de ofício, DECRETO A EXTINÇÃO DA
PTJNIBILIDADE do acusado BARAC DA SILVA BENTO quanto ao delito
previsto no art. 288 do Código Penal, pela prescrição da pretensão
punitiva, nos termos dos artigos 107, IV; 109, V dc O art. 110, §
1°, todos do Código Penal, combinado com o art. 61 do Código de
Processo Penal, julgando prejudicada a análise da apelação nesse
particular.

Da inépcia da inicial

O acusado Barac da Silva alega inépcia da denúncia, na
parte que dispõe sobre o concurso de pessoas (art. 29 do CP) como
norma de extensão da tipicidade penal, quanto à prática do suposto
peculato apropriação, que seria posterior à consumação do também
suposto peculato-desvio.

Segundo a defesa, a prática pelo acusado do crime de
peculato apropriação, como coautor de crime precedente e já

consumado, o peculato-desvio, atribuído aos corréus, é hipótese de
crime impossível, pois tais delitos não poderiam ocorrer em
momentos diferentes.

Conforme já decidiu a Segunda Seção desta Corte:

O crime de peculato-apropriação caracteriza-se com o
dolo específico de se apropriar, definitivamente, de
bem móvel de que o funcionário público tem a posse, em
razão do cargo de ocupa. (. ..) O crime de peculato-
desvio exige, para a sua configuração, o desvio de
coisa móvel por parte do funcionário público, em razão
do cargo que ocupa. (APN 0006392-83.2003.4.01.0000 /
AC, ReI. DESEMBARGADOR FEDERAIS MÁRIO CÉSAR RIBEIRO,
SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF1 p.08 de 25/05/2009)

A condição de funcionário público é elementar ao crime de
peculato e comunica-se aos demais acusados por força do art. 30 do
CP, que assim dispõe:

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as
condições de caráter pessoal, salvo quando elementares
do crime.

O STF já decidiu no Inquérito 2l91/DF que o referido
dispositivo também se aplica aos detentores de mandato eletivo.Na
época dos fatos, o corréu Neudo Ribeiro era Governador do Estado
de Roraima, sendo tal condição transmitida ao apelante Barac da
Silva:

(...) XII - O peculato, previsto no art. 312 do Código
Penal, na modalidade de desvio, tem como sujeito ativo
do crime o servidor público, em razão do exercício do
cargo. No entanto, nos termos do art. 30 do Código
Penal, a condição de funcionário público - definida no
art. 327 do mesmo Código Penal - integrante do tipo
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penal, por expressa disposição legal, transmite-se a
todos os co-autores do delito, desde que cientes da
condição pessoal do autor. (. . .) XXII - “A causa de
aumento de pena do § 20 do art. 327 do Código Penal se
aplica aos agentes detentores de mandato eletivo.
Interpretação sistemática do art. 327 do Código Penal.
Teleologia da norma” (STF, Inq 2l91/DF, ReI. Mm.
Carlos Britto, Pleno, maioria, DJe 084, de 08/05/2009).
(. . .) (APN 0031468-41.2005.4.01.0000 / RR, Rel.

DESEMBARGADORA FEDERAL ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
SEÇÃO, e-DJFI p.1l de 22/03/2010)

N~O fora isso, não se deve olvidar que o acusado Barac da
Silva se tornou beneficiário do esquema criminoso exatamente em
razão do seu mandato de Deputado Estadual.

O corréu Neudo Ribeiro, por sua vez, alega que a denúncia
é genérica ao não apontar quais os convênios teriam sido objeto de
fraude, podendo-se ter mais de uma ação penal para o mesmo fato,
embora o STF tenha proferido decisão não permitindo a reunião de
todos os processos originários da “operação gafanhoto” (Inquérito
2462)

De todo modo, ressalte-se que, após a prolação da
sentença condenatória, opera-se a preclusão quanto aos vícios que
supostamente maculem a denúncia, nos termos do disposto no art.
569 do CPP, não sendo cabível, neste momento, falar-se em nulidade
ou inépcia da peça inicial da ação penal.

Nesse sentido já decidiu esta Turma em processo similar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 312 DO CP. PECULATO.
“GAFANHOTO”. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA
INICIAL. PRECLUSÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURADOS. CAPITULAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. ART. 288 DO CP. QUADRILHA OU BANDO.
PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Apelante acusado de,
na condição de deputado estadual, ter participado de
esquema para inserir, na folha de pagamento do
Departamento de Estradas de Rodagem de Roraima - DER/RR
e da Secretaria de Administração - SEAD, pessoas que
jamais prestaram serviços ao estado de Roraima, cujos
salários eram embolsados por terceiros mediante
procuração outorgada pelos fictícios servidores, estes
conhecidos como “gafanhotos”. (. . . )4. Esta Turma já

decidiu, com fundamento em julgados do Superior
Tribunal Federal e do Supremo Tribunal Federal, que não
deve ser acolhida a alegação de inépcia da denúncia
depois de prolatada a sentença, em razão da ocorrência
da preclusão. Precedentes. (. ..) (ACR 0000924-
12.2007.4.01.4200 / RR, ReI. JUIZ FEDERAL KLAUS KUSCHEL
(COM!’.), TERCEIRA TURMA, e-DJFI de 01/08/2016)

Além disso, a inicial acusatória atende ao disposto no
art. 41 do CPP, pois descreve de forma minuciosa a conduta do
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acusado, permitindo ao réu o exercício do contraditório e da ampla
defesa.

Da nulidade do processo ante a falta de intimação para
fins do art. 402 do CPPa

O acusado Barac da Silva alega violação aos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art.
50 LIV e LV, da CF) em razão de não lhe ter sido oportunizada a

formulação de pedido de diligências da fase do art. 499 do CPP
(antiga redação) ou 402 do CPP (nova redação)

Inicialmente, tenho que a preliminar em comento já

examinada na decisão a fls. 1.551/1.555 e igualmente afastada na
sentença recorrida:

(...) antes da reforma introduzida pela Lei
11.719/2008, o art. 499 do CPP previa uma fase
específica para requerimento de diligências. Contudo,
esta fase foi suprimida, e o art. 402 do CPP, com a
redação dada pela aludida lei, passou a prever um
momento na audiência de instrução para o mesmo fim.

In casu, no decorrer de toda instrução processual (...)

os acusados tiveram diversas oportunidades para
produzirem provas e requererem diligências.

Nos termos da nova sistemática processual, o momento
adequado seria ao final da audiência de instrução,
ocasião em que as defesas técnicas do acusado poderiam
requerer as diligências que entendessem necessárias.
Todavia, quedaram-se inertes e, somente por ocasião da
apresentação das alegações finais, vêm arguir nulidade
processual pela falta de intimação pessoal para o
requerimento de diligências, sem, contudo, indicar as
diligências necessárias originadas das circunstâncias
ou dos fatos apurados na instrução, do que se conclui
que o verdadeiro propósito de tal alegação é tão
somente procrastinar o deslinde da causa.

Registre-se, ainda, que a ausência de intimação pessoal
para o requerimento de diligências, previsto no artigo
499 do Código de Processo Penal, constitui-se em
nulidade relativa, que reclama para sua declaração a
comprovação do efetivo prejuízo resultante à defesa, o
que ao certo não ocorreu no presente caso (fis.
3.264/3.265).

Conforme constatou a sentença recorrida, as alegadas
diligências teriam caráter protelatório, tendo em vista existirem
nos autos provas do uso de recursos federais, sendo certa a
competência da Justiça Federal.

Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o
assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se
origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
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Da nulidade pela não realização de novo interrogatório
nos termos do art. 400 do CPP2, na redação dada pela Lei
11.719/2008:

O apelante Barac da Silva aduz nulidade absoluta, por
violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa (art. 50, LIV e LV, da CF), ante a alegada não
realização do seu interrogatório final, no momento processual do
art. 400 do CPP, na redação dada pela Lei 11.719/2008.

Contudo, cabe lembrar que consoante o disposto no art. 2°
do Código de Processo Penal, a norma de natureza processual possui
aplicação imediata, sem prejuízo dos atos já realizados sob a
vigência da lei anterior. É o chamando princípio ternpus regit
actum.

Do exame dos autos, verifico que a denúncia, acompanhada
do Inquérito Policial 2003.42.00.00173B (fls. 38/818), foi
recebida em 11/02/2004, com a imediata designação de data para
realização dos interrogatórios judiciais dos acusados, o que se
deu, sob a égide do procedimento na época vigente, anterior à Lei
11.719/2008.

Demonstrado, portanto, que à época da realização do
interrogatório ainda não estava em vigor a redação atual do art.
400 supra referido, introduzida pela Lei 11.719/09, descabe a
alegação de cerceamento de defesa, mesmo que as alegações finais
tenham sido realizadas sob o pálio da novel legislação. Nesse
sentido (STJ: HC 166769/SE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
6~ Turma, DJe. 15/08/2013), (STF: AP-AgR 528, Rel. Ministro
Ricardo Lewandowski).

No entanto, ainda que assim não fosse, friso que se
houvesse nulidade, ela seria relativa, isto é, sua declaração
dependeria de comprovação do prejuízo, circunstância inexistente
na espécie.

Preliminares aventadas em requerimento pela defesa de
Barac da Silva

Como se vê dos autos, a sentença penal condenatória foi
prolatada em 19/03/2012 (fl. 3.316) e registrada no “Catalogador
Virtual de Documentos”, em 20/03/2013 (fl. 3.316-v)

O acusado Barac da Silva apelou (fls. 3.325, 3.331/3.332
e 3.567/3.516). Juntou documentos (fls. 3.617/3.634).

Foram apresentadas as contrarrazões pelo órgão acusador
fls.3.637/3.653), bem como o parecer do Ministério Público Federal
(fls. 3.566/3.683).

2Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

N~ Lote: 2018122611 - 4_1 - APELAÇÃO CRIMINAL N. 2005.42.00002267-7)RR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

Numeração Única: 0002267-14.2005.4.01.4200
APELAÇÃO CRIMINAL N. 2005.42.00.002267-7IRR

Relatados (fis. 3.687/3.695), os autos foram encaminhados
ao Revisor em 12/05/2017 (fl. 3.696).

Em 11/05/2018, o processo foi incluído na pauta de
julgamento de 14/08/2018, para exame do apelo de Barac da Silva
(fl. 3.879).

Contudo, em 13/08/2018, às l3h49min, o acusado Barac da
Silva apresentou “Requerimento-Urgentíssimo”, ora analisado, ao
argumento de ter sofrido cerceamento de defesa, na primeira
instanciam, ante as situações a seguir relatadas.

Aduz que o seu único computador pessoal, apreendido pela
Polícia Federal, foi devolvido após um longo período de tempo. No
momento da devolução, os policiais declararam verbalmente que a
conclusão fora de que nada havia sido encontrado relacionado ao
suposto fato descrito na denúncia. Conclui que naquela CPU não
havia o nome de quaisquer nomes ou relações de nomes de supostos
“gafanhotos”, “procuradores” ou “valores”, o que deixou o acusado
tranquilo, pois a sua inocência estava comprovada, por perícia.

O mesmo, segundo alega, ocorreu com o celular apreendido,
por ordem da autoridade policial, para a realização de perícia.

Assevera que, quando do seu interrogatório e de sua
defesa prévia, abriu mão do sigilo telefônico e autorizou o Juízo
a quo a examinar não apenas o conteúdo do aparelho, mas, também,
todos os históricos das contas telefônicas, sobre o todo o período
abrangido pela denúncia.

Porém, essas provas periciais, segundo o apelante, não
foram juntadas aos autos, para análise necessária e imprescindível
à defesa, em prejuízo do acusado.

Também no tocante à movimentação bancária do acusado, o
Juízo a quo determinou o bloqueio dos saldos. Aduz que nada foi
encontrado que o comprometesse, tendo o acusado aberto mão do seu
sigilo bancário.

Contudo, o Juízo a quo não juntou o laudo de bloqueio dos
saltos bancários e da movimentação das contas do acusado, os
quais, segundo alega, seriam a prova material do suposto delito a
ele atribuído.

Lista também dois veículos apreendidos e posteriormente
devolvidos, completamente avariados, com a afirmação por parte dos
policiais federais de que não ficara comprovada, por perícias
documentais, qualquer relação dos referidos bens com o objeto da
denúncia, tendo sido os laudos encaminhados ao fórum. Todavia,
tais laudos não foram juntados aos presentes autos.

Dessa forma, requer a suspensão do julgamento deste
feito, anulação do processo pela inobservância do devido processo
legal e cerceamento de defesa. Alternativamente, pugna que o
julgamento seja convertido em diligência, para se requisitar da
autoridade judiciária de primeira instância os laudos ou cópias
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dos documentos periciais conclusivos, procedido sobre o computador
(CPU) , apreendido na casa do investigado, por ordem judicial, para
fins de prova indispensável acerca da autoria do fato criminoso
atribuído ao acusado.

Acrescenta que, se o Juízo a quo observasse o devido
processo legal, o acusado teria requerido a expedição de ofícios à
Assembleia Legislativa e ao Departamento Estadual de Estrada de
Rodagem de Roraima, sobre a alegada figura do “procurador”
cogitada pelo MPF, Rubelmar Carneiro de Souza, o qual, segundo
afirma, jamais foi servidor do Poder Legislativo de Roraima ou
assessor parlamentar do apelante, mas pessoa ligada a Carlos
Levischi.

Dessa forma, os supostos “gafanhotos”, atribuídos ao
apelante eram pessoas de seu total desconhecimento, supondo que
suas contratações tivessem partido de Carlos Levischi, por
intermédio de Rubelmar Carneiro.

Requer a expedição de (1) ofício ao Deputado Estadual
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima,
requisitando informações acerca de Rubelmar Carneiro, com a
solicitação de detalhamento acerca de sua atuação no gabinete do
apelante e (2) ofício ao atual presidente do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Roraima, requisitando-lhe
informações acerca de Rubelmar Carneiro ter sido servidor daquele
órgão no período indicado na denúncia, cargo e função exercida.

Defende ser essa a prova completa e absoluta da
inexistência de vínculo funcional entre o apelante e Rubelmar
Carneiro e da subordinação hierárquica desse suposto “procurador”
a Carlos Levischi.

Juntados os laudos e as informações solicitados, requer,
como imprescindível à sua defesa, seja aberta nova oportunidade
para o complemento de suas razões de recurso, diante do novo
quadro probatório.

O apelante reconhece que as diligências ora solicitadas
deveriam ter sido requeridas no momento processual próprio, ainda
na instância originária, como determina expressamente o Código de
Processo Penal. Contudo, segundo afirma, tal se fez porque o Juízo
a quo julgou equivocadamente que não se daria qualquer prejuízo à
parte ré, com a sua negativa de obedecer à oportunidade do art.
400, caput, dc os arts. 401 e 404 e seu parágrafo, do CPP.

Assevera que sua defesa esteve presente em todas as
audiências e não praticou qualquer ato procrastinatório. Ao
contrário, o acusado foi preso, no início do processo e todas as
provas teriam sido produzidas nesse momento, exceto a oitiva da
última testemunha, tendo o processo percorrido outros tribunais,
em razão do então corréu ter foro privilegiado.

Além das diligências ora requeridas, alega que a Defesa
ainda iria requerer, se tivesse oportunidade, em Primeira

N~ Lota: 2018122811 - 4_I -APELAÇÃO CRIMINAL N. 20054200.002267-7IRR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL EEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

Numeração Única: 0002267-14.2005.4.01.4200
APELAÇAO CRIMINAL N. 2005.42.00.002267-7/RR

Instância, a complementação da prova oral, a realização de
acareações, diante de depoimentos contraditórios e formularia
outros pedidos indispensáveis (fls. 3.880/3.888).

Retirado o processo de pauta para manifestação do MPF
quanto ao requerimento do réu (fls. 3.871/3.872).

O MPF pugna pela total rejeição do requerimento (fls.
3.898/3.898—v)

Inicialmente, tenho que as alegadas violações aos artigos
do Código de Processo Penal já foram examinadas nos itens
anteriores.

Durante toda a instrução processual o apelante teve
oportunidades de requerer produção de provas e diligências, tendo
o próprio apelante reconhecido, conforme acima relatado, não ser
esta o ocasião.

o inconformismo do apelante diante de decisões do Juízo
de Primeira Instância poderiam ter sido arguidos naquele momento,
por meio dos recursos previstos pela lei processual.

Tenho, portanto, como preclusa a questão, em razão da não
impugnação no momento oportuno e passo ao exame do mérito.

Do mérito

O acusado Barac da Silva alega falta de provas da prática
do crime de peculato. Assevera que Rubelmar Carneiro Souza
trabalhava no DER/RR para o senhor Calos Eduardo. Acrescenta que
nada teria sido constatado na quebra de seus sigilos bancário,
fiscal e telefônico, tampouco em sua casa.

Da materialidade

A materialidade do delito está devidamente comprovada
pelos seguintes documentos:

• Informação n° 27/2003-SR/RR (fls. 595/598) que
constatam valores recebidos por pessoas envolvidas
no esquema criminoso, por meio de procurações;

• Informação 010/2003-SECRIM/SR/DPF/RR (fls. 48/53),
que, em conjunto com a Informação 027/2003-SR/RR
(fls. 595/598), revela aspectos importantes sobre o
inudus upeiandi dci pzáLicct deliLuosci e a uLilizaçao
indevida dos recursos federais para o pagamento de
funcionários fantasmas do esquema;

• Laudo de Exame Econ8mico Financeiro do Setor Técnico
de Perícias do Departamento de Polícia Federal, com
planilhas anexas, n° 036/04 - SETEC/SR/DPF/RR (fls.
2.264/2.304), no qual consta terem sido entregues
169 (cento e sessenta e nove) cheques a Rubelmar
Carneiro Souza, na condição de “procurador” dos
funcionários fantasmas (fi. 2.265)
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• Laudo de Exame Econ8mico-Financeiro 0450/04-
SETEC/SR/DPF/RR (fls. 2.491/2.497);

• Procurações outorgadas a Rubelmar Carneiro e
Comprovantes de pagamentos emitidos pela Norte
Serviços de Arrecadação e Pagamento Ltda. - NSAP
(Apenso)

Da autoria

Os depoimentos das testemunhas arroladas ao processo,
notadamente os das seguintes testemunhas:

• Diva da Silva Bríglia, corré e Secretária de
Administração do Estado à época dos crimes, em
síntese:

-> descreve a ramificação do esquema criminoso no
âmbito da Administração Direta (SEAD);

-> afirma ser verdadeira a acusação contra Barac da
Silva, no sentido da entrega de relações,
autorizadas pelo corréu Neudo Ribeiro, chegando a
ter 57 (cinquenta e sete) pessoas indicadas, com
remuneração média de R$ 1.000,00 (mil reais):

~ é verdadeira a acusação a BARAC BENTO no sentido
da entrega das relações autorizadas pelo governador
NEUDO CAMPOS, para inclusão em folha de pagamento, mas
especificamente na folha especial da assessoria (. .

confirme que entre os deputados que possuíam indicados
estava o Sr. BARAC DA SILVA BENTO, que chegou a ter
cinquenta a setenta pessoas indicadas e que constava na
folha Tabela Especial Assessoria, com remuneração média
de mil reais por mês (. . .) efetivamente a interrogada
recebeu na Secretaria de Administração o Sr. RUBELMAR
CARNEIRO DE SOUZA que portava uma relação de indicados
do deputado BARAC BENTO para a Tabela Especial
Assessoria, relação esta que retornou depois com a
autorização de NEUDO CAMPOS e os nomes foram incluídos
e pagos; (...) não participou das reuniões com BARAC
BENTO e NE(JDO CAMPOS para discutir indicações para a
Tabela Especial Assessoria (fls. 1.637/1.643)

-> a testemunha também fala de ter tratado dos
limites financeiros com o corréu Neudo Ribeiro, a
quem, mensalmente, apresentava a relação de
indicados e de quem recebia orientação, havendo caso
de pessoas indicadas diretamente pelo então
Governador a Ana Ilza Coelho, subordinada da acusada
e pessoa de extrema confiança de Neudo Ribeiro(fls.
1.661/1.669);

• Carlos Eduardo Levischi, corréu e um dos
coordenadores do esquema criminoso, afirma, em
síntese, que:
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-> o DER-RR não tinha recursos próprios e recebia
repasses da Secretaria de Fazenda do Estado;

-> quando havia desvio de recursos federais, tais
valores saiam de contas específicas dos convênios
para a conta única da Secretaria de Fazenda, sempre
por determinação do Governador;

-> a cota de cada parlamentar envolvido no esquema
foi determinada em reunião no Palácio Hélio Campos,
com a presença de Neudo Ribeiro;

-> o corréu Barac da Silva sabia do esquema e
encaminhou listas, com cota inicial de R$ 22.000,00
(vinte mil reais) (fls. 1.611/1.616)

(...) quanto ao Sr. BARAC BENTO ele sabia do esquema
gafanhoto e encaminhou listas, e salvo engano ele
participou de uma reunião onde recebeu dinheiro em
espécie (...) a cota do Sr. BARAC BENTO era de vinte e
dois mil reais por mês e é preciso ver depois se essa
cota aumentou (fls.l.6l3/l.615).

• Ana liza Coelho, chefe da folha de pagamento da
Secretaria de Administração do Estado de Roraima, no
período de janeiro/l999 até abril/2002, confirma que
nas listas recebidas para inclusão de TifantasmasTi,
em algumas relações de pessoas constava nomes de
deputados estaduais, entre as quais o acusado Barac
da Silva (fls. 1.754/1.758);

e Sônia Pereira Nattrodt, chefe do Departamento da
Folha de Pagamento de Administração do Estado de
Roraima, de abril/2002 a julho/2003, afirma que
pessoas constantes da lista de pagamentos da TE-ASS.
criada no governo de Neudo Ribeiro, eram ligadas a
Barac da Silva, o qual, várias vezes falou
diretamente com a depoente, a fim de incluir nomes
na referida lista (fls. 1.741/1.750)

a maioria das pessoas dessa folha não trabalhava
(...) integravam esta folha pessoas ligadas a BARAC

BENTO (...) várias vezes BARAC BENTO foi diretamente
com a depoente com relações para incluir nomes na TESS;
sempre a depoente recebia uma ligação prévia de DIVA
BRÍGLIA avisando da visita (...) QUE: não recebeu
relação da mão de BARAC BENTO, mas ele já esteve lá
para resolver problemas referentes ao pagamento do
pessoal dele na TE-ASS; (fls. 1.742/1.747).

o Maria do Livramento Alves Ferro, à época dos fatos,
responsável pela elaboração da folha de pagamento do
DER/RR (f 1. 3.285), apresentou pormenores de como
operava o grupo criminoso objeto destes autos e
confirma a participação consciente de Neudo Ribeiro
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e Barac da Silva, a quem entregou pessoalmente
valores (fis. 1.762/1.767);:

(.. .) Carlos Levischi (. . .) trazia uma folha de ofício
em que resgistrava, sob ditado de NEU.DO, os nomes de
deputados que depois iria procurá-lo; entre esses
deputados estava BARAC BENTO; (...) a lista de BARAC
foi entregue a CARLOS LEVISCRI e a sua cota era vinte e
dois mil reais; por orientação de NEUDO CAMPOS um
deputado não saberia a cota do outro para não causar
transtorno; essa orientação foi dada por NEUDO CAMPOS a
CARLOS LEVISCI-Il (...) até o primeiro pagamento não
havia as procurações; os deputados deliberaram que o
primeiro pagamento seria na casa de JALSER RENIER; a
depoente foi até a NSAP em companhia de VANDERLAN, de
onde levaram um micro e uma impressora até o local
combinado; foram vários deputados entre os quais BARAC
BENTO, com certeza absoluta; cada deputado era chamado
individualmente (. . .) não se recorda se no segundo
pagamento BAPJkC estava presente ou seu procurador,
RUBELMAR ou ITELMAR, um nome assim: nos tr&s pagamentos
seguintes entregou dinheiro diretamente a BARAC; (...)

a conta de BARAC BENTO não saiu de R$ 22 mil reais por
mês (..JQUE: BARAC tinha acordo com NEUDO CAMPOS para
receber R$ 22 mil reais por mês (.. .) (fls. 1.763/1.765)
(grifei)

Sobre o depoimento das testemunhas, assim concluiu o MPF,
em seu parecer:

Assim, tanto na Administração Pública Direta (SEAD)
quanto na Indireta (DER/RR) havia a inclusão de
“funcionários fantasmas”, ora na folha de pagamento
normal (caso do DER/RR), ora em lista específica (caso
da SEAD com a TE-ASS), sendo que em todos os casos com
a autorização e sob a supervisão do então governador
NEUDO RIBEIRO CAMPOS. Perceba-se que esta situação é
corroborada por todos os servidores de alto escalão de
seu governo que comandavam a SEAD e o DER/RR (DIVA e
CARLOS LEVISCI-JI), bem como dos que ficavam responsáveis
pela folha de pagamento (Sônia Nattrodt, Ana liza e
Maria do Livramento) (fi. 3.671).

Não se deixou de considerar o fato de que Diva Bríglia e
Calos Levischi são corréus. Contudo, seus depoimentos estão em
harmonia com o contexto probatório constante dos autos.

o depoimento do corréu tem valor probante quando
devidamente amparado nas demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO C’RIMS. “EMRNDATTO r,IBELLI”
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTARIA. PRESTAR INFORMAÇÃO FALSA À AUTORIDADE
FAZENDÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO DE PESSOAS.
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MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. (...)

2. O depoimento do corréu tem valor probante quando
devidamente amparado nas demais provas produzidas nos
autos. (Precedentes das Terceira e Quarta Turmas deste
Tribunal). (...) (ACR 0005201-28.2008.4.0l.4300 / TO,
ReI. JUIZ FEDERAL GUILHERME MENDONÇA DOEHLER (00W.),
TERCEIRA TURMA, e-DJFI de 24/02/2017)

A condenação, de todo modo, ao contrário do que a’ega a
defesa, não se baseou apenas nos depoimentos dos corréus.

Além dos corréus e dos técnicos de alto escalão do
Governo, também merecem ser considerados os depoimentos de alguns
dos chamados “gafanhotos” que concederam procurações a Rubelmar
Carneiro Souza, preposto de Barac da Silva, os quais demonstram a
ligação entre o outorgado (Rubelmar Carneiro) e o ora apelante
(Barac da Silva)

e Greice Kelly da Silva, secretária, declara ter
recebido um telefonema de Barac da Silva, o qual
falou com sua mãe acerca das procurações. Dessa
forma, a pedido de Barac da Silva assinou uma
procuração para Rubelmar Carneiro (fls.
1.759/1.761)

(...) nunca trabalhou para o Governo do Estado nem para
o DER; conheceu DILMAR LEITE da Igreja Batista que
frequentava; é de lá que conhece BARÃO BENTO; (...)

confirme que recebeu um telefonema de BARÃO BENTO, que
falou com sua mãe, não sabe o que falaram, mas sabe que
era sobre a procuração; que após o telefonema foram ao
Tabelionato Deusdete Coelho onde as procurações já

estavam prontas; (. . .) assinou procuração para RUBELMAR
a pedido de BARÃO, dizendo que DILMAR tinha saído e
agora era RUBELM4R. (..Jdepois de ser intimada para
depor na Polícia Federal, BARAC esteve na sua casa e
conversou com sua mãe, primeiro para se desculpar pela
situação e depois para entregar um cartão do Advogado
JOSENIIIDO, que iria orientá-la no que fazer; não sabe
porque BARÃO teria dito estar surpreso pela depoente
ter dito isso, pois foi isso que aconteceu (fls.
1.759/1. 760) (grifei).

• Maria Aurelice da Conceição Carvalho, monitora,
declarou que assinou a procuração para Rubelmar
Carneiro a pedido de Barac da Silva (fls.
1.772/1.773);

(. . .) antes da eleição BARÃO prometeu um emprego,
depois da eleição não cumpriu; BARÃO prometeu uma ajuda
mensal até que conseguisse um emprego; primeiro foi
procurada por DILMAR, e depois por RUBELMAR,
piucuiaduies de BARÃO e lhe deram a quantia de cem
reais por mês; é fato que BARÃO pediu a depoente para
assinar uma procuração para DILMAR e depois que
assinasse uma procuração para RUBELMAR; a depoente foi
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levada ao Tabelionato Deusdete Coelho, a primeira vez
por fILMAR, a segunda vez por RUBELMAR, e a procuração
estava pronta; (. . .) uns dez dias antes de ser ouvida
pela Polícia Federal foi procurada por DALVA,
Secretária de RUBENS BENTO, irmão de BARAC; (...) disse
“nós estamos precisando muito de você agora, você
precisa nos ajudar” (Eis. 1.772/1.773) (grifei).

e

• Ciodomir Carvalho Meio, funcionário público
estadual, afirmou que Barac da Silva lhe ofereceu a
importância de R$ 100,00 (cem reais) mensais até que
conseguisse um emprego, desde que o depoente
assinasse uma procuração para Rubelmar Carneiro
(fls. 1.776/1.777)

~ é fato que BARAC BENTO ofereceu a importância de
cem reais mensais até que conseguisse um emprego, e o
condicionou que assinasse uma procuração, primeiro para
DIOMAR e depois para .RUBENSMAR; fato é que recebeu uma
ligação do gabinete de BARAC para assinar uma
procuração no Tabelionato Deusdete Coelho; é fato que
quando esteve no cartório havia uma dez pessoas
assinando procurações para o mesmo procurador; o
depoente recebia cem reias por mês; soube na NSAP que
era empregado do DER e que RUBENSMAR recebia em seu
nome cerca de mil e seiscentos reais por mês; (. . . )4

fato que RUBENSMAR e BARAC tiveram na casa do depoente
e disseram que os mil e seiscentos reais era para
dividir entre dezesseis pessoas e em seguida os cem
reais não foram mais pagos (EIs. 1.776/1.777) (grifei).

Sobre o depoimento das pessoas inseridas nas folhas de
pagamento, acompanho o entendimento do MPF, em seu parecer:

Vê-se que as testemunhas Maria do Socorro Souza
Almeida, Greice Kelly da Silva, Adalgisa da Silva,
Ester Leão da Silva, Maria Aurelíce da Conceição
Carvalho e ?~milton Bones de Lima, cujos depoimentos
foram transcritos em parte, afirmaram receber módicos
valores, a título de “ajuda de custo”, e são
peremptórías ao afirmar que não prestavam serviços ao
Governo de Roraima.

Cotejando estas informações com o Laudo de Exame
Econômico-Financeiro n.° 036/04-SR/RR (fis. 2264/2304),
verifica-se, exemplificativamente, que em nome das
testemunhas (1) Adalgisa da Silva recebeu-se o montante
total de R$ 6.985,00 (fi. 2284); (2) em nome de Amilton
recebeu-se R$ 20.051,00 (Ei. 2285); (3) em nome de
Ester recebeu-se R$ 6.985,00 (El. 2290); (4) em nome de
Greice Kelly recebeu-se R$ 36.372,00 (fi. 2291); (5) em
nome de Maria do Socorro recebeu-se R$ 61.496,00 (fi.
2299); já em nome de Maria Aurelice recebeu-se R$
15.326,00 (El. 2298). Observa-se, portanto, que na
folha de pagamentos constavam valores bastante
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superiores ao montante que supostamente era repassado a
eles, os gafanhotos, valores que sequer lhes era
devido, visto tratar-se de “funcionários fantasmas”.

Dessarte, conclui-se, pela responsabilidade dos
Acusados pelo desvio de R$ 1.017.215,00 (um milhão
dezessete mil duzentos e quinze reais), montante
recebido por intermédio de RUBELMAR CARNEIRO SOUZA, por
procuração, e repassado a BARAC BENTO entre os anos de
1998 e 2003. Este o montante do desvio que foi apurado
nos presentes autos, delimitados aos fatos objetos
destes. Afinal, BARAC utilizou-se de seu prestígio
político junto ao Réu, então Governador, NEUDO RIBEIRO
CAMPOS, para que se incluíssem em folha de pagamento os
gafanhotos por ele indicados. Estes, por sua vez,
repassaram procurações a RUBELMAR CARNEIRO SOUZA, o
qual, outorgado nas procurações, recebia os valores
pagos a título de salário aos sobreditos “funcionários
fantasmas” e os passava integralmente ao Deputado
BARAC.

Ademais, destaque-se que NEUDO CAMPOS, além de ser o
responsável pelo gerenciamento da quadrilha,
autorizando ou desautorizando a inclusão de
“gafanhotos” na folha de pagamentos, acompanhava
periodicamente a evolução das listas em que constavam
os dados dos “funcionários fantasmas”, o que denota a
sua ingerência constante quanto ao quantitativo de
nomes insertos a pedido por cada Deputado Estadual e os
valores despendídos com cada qual, inclusive com
relação aos que o foram pelo Deputado BARAC.” (fls.
3.673/3.674).

Corroborando as demais provas, o Laudo de Exame
Econ8mico-Financeiro n° 036/04-SR/RR (fls. 2.264/2.304) demonstra
o recebimento pelo esquema criminoso, mediante o uso de
procurações e a título do salário dos outorgantes, do montante de
R$ 1.017.215,00 (um milhão, dezessete mil, duzentos e quinze
reais)

Sobre a alegação do acusado Neudo Ribeiro de que nos
autos dos processos 1983-69.2006.4.01.4200 e 2004.42.00.000181-3,
o mesmo juiz sentenciante do presente feito proferiu sentença
condenatória idêntica à ora recorrida, verifico que tais feitos já
foram julgados, em apelação, nesta Corte, quando a questão ora
levantava foi devidamente enfrentada:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. ARTS. 312, CAPUT, E 288 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A
UNIÃO, DESVIADOS PARA CONTA CORRENTE DO ESTADO DE
RORAIMA, MOVIMENTADA POR EMPRESA PRIVADA, PARA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SUPOSTOS SERVIDORES
PÚBLICOS, CONSTANTES DE FOLHA PARALELA DE VENCIMENTOS.
PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELOS FICTÍCIOS SERVIDORES, PARA
RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS, OS QUAIS NÃO ERAM
INTEGRALMENTE REPASSADOS AOS PRETENSOS TITULARES.
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DELITOS PERPETRADOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E NO DER/RR. VALOR MÍNIMO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. FATOS
DELITIVOS OCORRIDOS ANTES DO ADVENTO DA LEI
11. 719/2008. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA (ART. 5°, XL,
DA CF/88). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FEITO
SENTENCIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE
AJUNTAMENTO DE FEITOS EM FACE DA CONEXÃO OU
CONTINÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ E ART. 82 DO CPP.
PRELIMINARES REJEITADAS. PRESENTES O NEXO DE
CAUSALIDADE DA CONDUTA DO RÉU COM O DANO CAUSADO AO
ERÁRIO E O DOLO DO AGENTE NO CASO. RESPONSABILIDADE
PENAL OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA
DO DELITO DE PECULATO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO CRIME DE QUADRILHA.
MANTIDA A DOSIMETRIA DO DELITO DE PECULATO. APELAÇÃO DO
MPF DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Compete à Justiça Federal o processo e o julgamento
de Ação Penal cujos delitos referem-se a desvio de
recursos relativos a convênios, firmados entre o Estado
de Roraima e a União e sujeitos à fiscalização do
Tribunal de Contas de União - TCU - consoante
destacaram a denúncia e o Laudo de Exame Econômico-
Financeiro, elaborado pela Polícia Federal —,

indevidamente transferidos para a conta corrente do
Governo do Estado de Roraima, livremente movimentada
por empresa privada, para pagamento de servidores
fictícios, incluídos em folha paralela de vencimentos
criada para esse fim, cujo recebimento se fazia
mediante procuração outorgada pelos supostos
servidores, com repasse total ou parcial dos recursos
recebidos, à autoridade que os indicava para inclusão
em folha de pagamento.

2. Não se dá o caso de ajuntamento de processos, por
conexão ou continência, quando um deles já encontra-se
sentenciado, eis que a finalidade precípua de tal
medida é justamente evitar a prolação de sentenças
contraditórías em processos distintos ainda não
sentenciados (Súmula 235 do STJ), aplicando-se, na
hipótese, o disposto no art. 82 do CPP.

3. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo réu.

4. Materialidade do delito do art. 312 do Código Penal
comprovada, principalmente diante dos Laudos de Exame
Econômico-Financeiro do Instituto de Criminalística da
Polícia Federal, dando conta que verbas federais,
provenientes de convênios firmados pelo Estado de
Roraima com a União, foram transferidas para conta
corrente do referido Estado de Roraima — livremente
movimentada por empresa privada — e indevidamente
utilizadas no pagamento de vencimentos a pessoas que —

consoante se constata dos depoimentos dos próprios
servidores “fantasma” — sequer sabiam que faziam parte
da folha de pagamento do Governo do Estado de Roraima
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ou do DER/RR, ou ao menos trabalhavam para órgãos
públicos estaduais.

5. A responsabilidade de gestão de verbas federais,
repassadas ao Estado cabe, em primeiro plano, ao
Governador, que tem o dever legal de prestar contas ao
TCU da sua utilização, nos estreitos limites da
finalidade do respectivo convênio celebrado com a
União. Ademais, a autoria delitiva imputada ao
denunciado, encontra-se suficientemente demonstrada no
conjunto probatório coligido nos autos, não se dando o
caso de responsabilização penal objetiva do réu, eis
que demonstrado o nexo de causalidade entre sua conduta
e o dano causado ao Erário, assim como o dolo do agente
no caso.

6. Não suficientemente demonstrado, neste autos, o
vínculo associativo permanente e estável do réu com
outras pessoas — em quorum suficiente à configuração do
delito autônomo de quadrilha -, com o fim de praticar
reiteradamente o crime de peculato, impondo-se, assim,
a absolvição do réu, no particular. Parcialmente
reformada a sentença recorrida, com a absolvição do réu
da imputação tipificada no art. 288 do Código Penal.

7. Mantida a dosimetria da pena relativa ao delito do
art. 312 do CP, em todos os seus termos.

8. Em observância ao princípio da irretroatividade da
lei penal mais severa (art. 50, XL, da CF/88), inviável
a incidência do regramento do art. 387, IV, do CPP (que
possui nítido caráter material), ao caso concreto, pois
que os fatos delitivos descritos na denúncia ocorreram
entre os anos de 1998 e 2002 e a Lei 11.719/2008, que
deu nova redação ao mencionado artigo, conferindo a
possibilidade de o julgador, na esfera criminal, fixar
valor mínimo para reparação de danos, passou a vigorar
somente no ano de 2008, de modo que dito preceito não
pode alcançar os processos em andamento, como na
hipótese dos autos. Precedentes da Terceira Turma do
TRF/r Região.

9. Desprovido o recurso do MPF. Parcialmente provido o
recurso do réu (grifei). (AP 2006.42.00.001983-3/RR,
Relatora Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, TRFI,
Terceira Turma, DJFI 14/12/2012, pág. 1.228).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 312 DO CP. PECULATO.
“GAFANHOTO”. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
CAPITULAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ART.
288 DO CP. QUADRILHA OU BANDO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386,
VII, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Apelante acusado
de, no cargo de Governador, ter sido o mentor de
esquema de inserir na folha de pagamento do
Departamento de Estradas de Rodagem de Roraima DER/RR
e da Secretaria de Administração - SEAD pessoas que
jamais prestaram serviços ao estado, cujos salários
eram embolsados por terceiros, mediante procuração
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outorgada pelos fictícios servidores, estes conhecidos
como “gafanhotos”. 2. Compete à Justiça Federal o
processo e o julgamento de ação penal cujos delitos
referem-se a desvio de recursos relativos a convênios
firmados entre o estado de Roraima e a União, e
sujeitos à fiscalização de órgão federal, consoante o
laudo de exame econômico-financeiro. Precedentes da
Turma e da Segunda Seção. 3. O delito de peculato (art.
312 do CP) exige do sujeito ativo a condição de
servidor público (art. 327 do CP). Contudo, nos termos
do art. 30 do CP, tal qualidade transmite-se a todos
que dela tenham conhecimento e utilizem-se disso para
praticar a conduta criminosa. 4. Autoria e
materialidade do delito previsto no art. 312 do Código
Penal demonstradas, afastando a alegação de atipicidade
da conduta. 5. Absolvição do apelante da imputação de
prática do delito previsto no art. 288 do CP, nos
termos do art. 386, VII, do CPP (não existir prova
suficiente para a condenação) Precedente da Segunda
Seção desta Corte. 6. Dosimetria da pena em consonância
com os arts. 59 e 60 do CP. 7. Incidência da causa de
aumento prevista no art. 327, § 2°, do Código Penal. 8.
Aumento da pena em razão da continuidade delitiva (art.
71 do CP) calculado em 1/3 (um terço). Precedente da
Turma. 9. Apelação parcialmente provida. (ACR 0000182-
89.2004.4.01.4200 / RR, ReI. DESEMBARGADORA FEDERAL
MONICA SIFUENTES, TERCEIRA TURMA, e-DJFI p.460 de
16/05/2 014)

Não pairam dúvidas, portanto, de que o apelante Barac da
Silva, em troca de receber vantagens políticas e valendo-se do
cargos que ocupava na época dos fatos, Deputado Estadual, por meio
da inclusão do nome de servidores “fantasmas” em folhas de
pagamento, obteve vantagem indevida sobre recursos públicos
federais e estaduais desviados.

Para isso, conforme concluiu a sentença:

(...) NEUDO RIBEIRO CAMPOS (...) foi o “mentor” do
esquema de desvio de recursos públicos que, neste caso
específico, teve como “beneficiário” o senhor BARAC DA
SILVA BENTO e como “executores” CARLOS EDUARDO LEVISCEI
e DIVA DA SILVA BRÍGLIA (f1. 3.283).

Afastada, pois, a incidência do princípio in dubio pro
reo, bem como do disposto no art. 386, V ou VII, do CPP, porquanto
há provas suficientes para a condenação.

Da continuidade delitiva

O desvio das verbas públicas ocorreu por vários meses
seguidos, durante os anos de 1999 a 2002, conforme comprovam os
depoimentos, laudos periciais e demais documentos constantes dos
autos.

Dessa forma, o crime de peculato praticado pelos
apelantes ocorreu em continuidade delitiva (art. 71 do CP)
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Da dosimetria da pena

o crime do art. 312 do CP (peculato) comina pena de
reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

O apelante Barac da Silva pugna pela redução das penas ao
mínimo legal, tendo em vista ser pessoa honrada, primário e de
bons antecedentes.

A pena-base do acusado foi fixada em 04 (quatro) anos de
reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, ante a presença de 04
(quatro) circunstâncias julgadas negativas (art. 59 do CP)

• reprovabilidade - “tendo em vista que o acusado
exercia o cargo de Deputado Estadual, e das
responsabilidades do cargo, esperava-se conduta
diferente da adotada. O réu se apropriou do salário
de pessoas humildes que indevidamente eram incluídas
em folha de pagamento.”

culpabilidade - “é acentuada, sendo plenamente capaz
e imputável, possuindo perfeita consciência da
gravidade da conduta típica perpetrada. E enquanto
Deputado Estadual, não preservou os deveres
inerentes ao cargo, pois, ao invés de fiscalizar o
ilícito, dele participou.” (fl.3.310)

• motivos, circunstâncias e consequências -

“desfavoráveis, haja vista o volume dos recursos
públicos desviados para fins inerentemente pessoais
e enriquecimento ilícito. O modus operandi se
desenvolveu no uso da máquina pública e sob a
facilitação do cargo público. Evidentemente que o
desvio de qualquer quantia prejudica a realização de
obras e a prestação de serviços públicos tais como o
de saúde, segurança, educação, entre outros.

Por isso que as consequências do delito para a
Administração foram extremamente danosas. Houve
grande lesão aos cofres públicos, com o desvio de R$
1.017.215,00 (um milhão, dezessete mil, duzentos e
quinze reais) , no período compreendido entre os anos
de 1998 a 2003. (vide fl. 2282) (fi. 3.311).

Primeiramente, registre-se que o fato do acusado ser
tecnicamente primário e possuir bons antecedentes não lhe serve
para afastar circunstâncias desfavoráveis ou minorar a pena-base
passível de ser fixada acima do mínimo legal, desde que
corretamente fundamentada.

No tocante à culpabilidade, embora a capacidade,
imputabilidade e a perfeita consciência da grav~dade da nonduta
típica perpetrada sejam ínsitas ao tipo penal, não há como se
afastar que o acusado foi eleito para um cargo público de
significância, esperando-se dele, além de um comportamento de
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busca e empenho na obtenção de melhorias aos que lhe confiaram
seus votos, vigilância à legalidade dos procedimentos
administrativos, o que não ocorreu na hipótese.

No tocante aos motivos, o desvio de recursos para fins
pessoais e enriquecimento ilícito é fundamento ínsito ao tipo
penal.

As circunstâncias foram corretamente julgadas
desfavoráveis. No caso, verifica-se que o acusado usou de
mecanismos sofisticados, além da boa-fé e da carência de pessoas
humildes para locupletar-se.

Sobre as consequências, tem razão a sentença, pois, ao se
locupletar de recursos públicos, o acusado impediu o seu devido
uso em obras e benfeitorias sociais, com inegáveis prejuízos à
população.

Ressalte-se que tais consequências são difusas, pois a
todos atingem, notadamente, aos mais humildes e dependentes de
serviços públicos. São, assim, impossíveis de serem aferidas.

Em que pese os motivos do crime se afigurarem normais à
espécie, é certo que as demais circunstâncias judiciais
consideradas desfavoráveis, justificam a manutenção da pena-base
da apelante no patamar fixado pela sentença, qual seja, em 04
(quatro) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Sem circunstâncias atenuantes.

Tendo em vista a natureza do crime ora em análise, bem
como as circunstâncias judiciais, além da causa de aumento do § 2°
do art. 327 do CP, para não incorrer em bis in idem, o Juízo a gua
deixou de considerar as agravantes dos arts. 61, II, “g” e 62, 1 e
III, ambos do CP.

Sem causas de diminuição da pena.

O acusado à época do delito ocupava o cargo de Deputado
Estadual e, dessa forma, teve sua pena aumentada na terça parte,
em consonância com o previsto no § 2° do art. 327 do CP, ao
fundamento de que, segundo entendimento do STF, o referido
dispositivo também se aplica aos detentores de mandato eletivo.

Como já foi visto, nos termos do art. 30 do CP, a
condição de funcionário público (definida no art. 327 do CP),
integrante do tipo penal por expressa disposição legal, transmite-
se3, inclusive, a todos os coautores do delito, desde que cientes
da condição pessoal do autor.

“(...) Ex.: se duas pessoas — uma funcionária pública, outra, estranha à
Administração — praticam a conduta de subtrair bens de uma repartição pública,
cometem peculato-furto (art. 312, § l~, CP). A condição pessoal — ser
funcionário público — á elementar do delito de peculato, motivo pelo qual se
transmite ao co-autor, desde que verificada a ciência deste em relação àquela
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Contudo, no tocante ao aumento da pena referente ao art.
327, § 2°, do CP, segundo entendimento do Supremo Tribunal
Federal

(. ..) É entendimento reiterado desta Corte que a causa
de aumento de pena prevista no § 2° do art. 327 do
Código Penal se aplica aos agentes detentores de
mandato eletivo que exercem, cumul ativamente, as
funções política e administrativa. (.. .) (RHC 110513,
Relator(a): Mm. JOAQUIM BARROSA, Segunda Turma,
julgado em 29/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-l18
DIVULG 15-06-2012 PUBLIC 18-06-2012)

Não há informações nos presentes autos de que o acusado
exercesse cargo administrativo cumulativo ao mandato eletivo.
Dessa forma, o aumento da pena referente ao art. 327, § 2°, do CP
merece ser afastado.

O delito ocorreu em continuidade delitiva.

Sobre a matéria, há entendimento jurisprudencial no
sentido de que para o aumento da pena pela continuidade delitiva
dentro do intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
previsto no art. 71 do CP, deve-se adotar o critério da quantidade
de infrações praticadas.

O crime, conforme se comprovou nos autos, ocorreu Tipor
várias vezes (vide fls. 2264/2282) Autorizada, pois, a incidência
da majoração em comento à razão de 1/3 (um terço)

A pena, assim, resulta definitiva em 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, à
razão diária de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à
época dos fatos, devidamente atualizada quando da execução.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do CP.

Sem substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos ante a expressa vedação do art.
44, 1 e III, do CP:

• acusado condenado a pena privativa de liberdade
superior a 04 (quatro) anos e

• a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias
indicam que sanções substitutivas, para o condenado,
não são suficientes.

Mantida, nos termos do art. 92, 1, “a” e TTb~I, do CP, a
decretação da perda do cargo, função pública ou mandato eletivo,
eventualmente exercido pelo réu.

condição pessoal” (In “código Penal comentado”, Guilherme de Souza Nucci, 9~
edição, p. 302)
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Em razão do crime de quadrilha ter sido atingido pela
prescrição, não há mais que se falar em concurso material de
crimes (peculato e quadrilha)

Do dispositivo

Ante o exposto

JULGO PREJUDICADO o recurso do acusado NEUDO RIBEIRO
CAMPOS, ante o reconhecimento, em embargos de declaração, da
litispendência deste feito com a ação penal 2004.42.00.000l8l-3/RR
(nova numeração: 0000182- 89.2004.4.01.4200), que está em fase de
execução provisória e JULGAR EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO, quanto ao referido acusado (Neudo Ribeiro
Campos), com suporte nos arts. 3° e 110 do CPP dc art. 267, V, e
§ 3°, do CPC (na redação anterior à Lei 13.105/2015) e

DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do acusado BARAC DA
SILVA BENTO para reduzir a pena do acusado quanto ao crime do art.
312 do CP para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão diária de 2/3
(dois terços) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
devidamente atualizada quando da execução.

DECRETO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado
BAPAC DA SILVA BENTO quanto ao delito previsto no art. 288 do
Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos
dos artigos 107, IV; 109, V c/c o art. 110, § 10, todos do Código
Penal, combinado com o art. 61 do Código de Processo Penal,
julgando prejudicada a análise da apelação nesse particular.

Afastado o concurso material entre os crimes de quadrilha
e peculato, o regime inicial de cumprimento da pena do acusado é o
semiaberto (art. 33, § 2°, ‘bT, do CP)

É como voto.
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