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Sentença

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

Número do Processo: 0000908-90.2013.8.08.0038
Requerente: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Requerido: WILSON LUIZ VENTURIM

SENTENÇA

O Ministério Público propô s açã o penal em desfavor do Ré u WILSON LUIZ VENTURIM (já
quali icado nos autos), imputando-lhe a prá tica do crime previsto no artigo 1º, incisos II e III, do
Decreto-Lei nº 201/67, na forma do artigo 70 do Có digo Penal.

A denú ncia veio instruı́da dos elementos de informaçõ es à s ls. 16/74.

Apó s, o Ré u foi devidamente noti icado ( ls. 504/v°) e, em seguida, veio aos autos defesa pré via
( ls. 331/350).
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A exordial acusató ria foi recebida em 31 de março de 2014 ( ls. 511/v º).

Por conseguinte, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes ( ls. 635/641) e
interrogado o ré u (fls. 642/643).

Encerrada a instruçã o, o Ministé rio Pú blico apresentou alegaçõ es inais escritas, ante a adoçã o da
ressalva prevista no § 3°, do artigo 403, do Có digo de Processo Penal, quando pugnou pela
condenaçã o do Ré u nos termos da exordial acusató ria, com pena de 10 (dez) anos e 06 (seis)
meses de reclusã o, em regime fechado. Outrossim, postulou pela ixaçã o de valor mı́nimo de dano
moral coletivo e ressarcimento ( ls. 674/687).

Por seu turno, a Defesa do Ré u Wilson Luiz Venturim ( ls. 722/782), em alegaçõ es inais,
igualmente sob a forma de memoriais escritos, sustentou em suma: a) requer a tramitaçã o do
presente feito sob segredo de justiça considerando os documentos de ls. 548-580; b) requer o
desentranhamento dos documentos apresentados junto com as alegaçõ es inais do ó rgã o de
acusaçã o ou, caso mantidos, que sejam desconsiderados para ins de julgamento, com fulcro no §
3º, do artigo 157 do CPP; c) requer a declaraçã o das seguintes nulidades: I- Iné pcia da denú ncia;
II- Defesa De iciente; III- Da decisã o que recebeu a denú ncia; IV- Ausê ncia de Citaçã o d) requer o
reconhecimento da prescriçã o; e) requer a absolviçã o do Acusado, nos termos do artigo 386,
pará grafo ú nico, inciso II, do CPP e, por conseguinte, extinta a cautelar de sequestro do imó vel,
bem como sejam liberados os valores e veı́culos bloqueados por força da decisã o de ls. 77 e verso.

Vieram os autos conclusos.

Em suma, é o relato.

Assim, tudo bem visto e ponderado, passo a DECIDIR:

1. Preliminares:

1.1. Desentranhamento dos documentos apresentados junto com as alegações inais
do órgão de acusação ou, caso mantidos, que sejam desconsiderados para ins de
julgamento, com fulcro no § 3º, do artigo 157 do CPP.

Nã o prospera a insurgê ncia, mesmo diante da tardia juntada de documentos por parte do Parquet,
pois nã o se veri ica a alegada violaçã o aos princı́pios da ampla defesa e do contraditó rio se a
defesa teve acesso aos autos para apresentaçã o de alegaçõ es inais logo apó s a manifestaçã o
ministerial. Nesse sentido a jurisprudê ncia do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CODIGO
PENAL. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS
PELO MINISTERIO PUBLICO EM FASE ANTERIOR AS ALEGAÇOES FINAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENCIA.
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I - Não se veri ica a alegada nulidade processual em virtude da inexistência de
intimação da defesa para manifestação acerca da juntada de documentação
pela acusação, pois, logo após, foi aberto o prazo do art. 406 (antiga redação)
do CPP e o patrono do acusado teve acesso aos autos para apresentar suas
alegações inais.
II - Ademais, no sistema das nulidades pátrio, somente se proclama a
nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de
prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos (Precedentes).
Ordem denegada.
(HC 128.840/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
01/09/2009, DJe 21/09/2009)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CODIGO
PENAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE DAS
ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO SE VERIFICA, TENDO
EM VISTA QUE A DEFESA APÓS TEVE ACESSO AOS AUTOS APÓS A JUNTADA DE
NOVAS PROVAS. ALEGAÇAO DE NULIDADE FEITA TAO-SOMENTE EM SEDE DE
RECURSO DE APELAÇAO. PRECLUSAO.
I - "Hipótese na qual se sustenta a existência de nulidade absoluta por
cerceamento de defesa em decorrência da juntada de documentos por parte
do Ministério Público na fase das alegações inais. Mesmo com a tardia
juntada de documentos realizada pelo órgão da acusação, não houve ofensa
aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a
defesa teve acesso aos autos para apresentação de alegações inais logo após
a manifestação ministerial."(HC 59.397/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJU de 11/09/2006).
II - Alé m disso, no processo de competê ncia do Tribunal do Jú ri as nulidades
porventura veri icadas durante a primeira fase procedimental devem ser argü idas
oportunamente (arts. 571, inciso I e 406 do CPP). Por maior razã o opera a
preclusã o, se o ré u, intimado da decisã o da pronú ncia, exterioriza o seu desejo de
nã o recorrer.
Habeas corpus denegado.
(HC 95.572/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
01/04/2008, DJe 26/05/2008)

1.2. Declaração das seguintes nulidades: I- Inépcia da denúncia; II- Defesa De iciente;
III- Da decisão que recebeu a denúncia; IV- Ausência de Citação.

De inı́cio, registro que as arguiçõ es de nulidade tendo como fundamento a iné pcia da
denú ncia e ausê ncia/ de iciê ncia da defesa foram devidamente afastadas nas decisõ es de ls.
511/verso e 587/590.

Ademais, afasto a preliminar de ausê ncia de citaçã o, tendo em vista que o acusado fora
devidamente noti icado ( ls. 504/v°), conforme previsto no Decreto-Lei 201/67.

Por im, nã o prospera a alegaçã o de nulidade da decisã o que recebeu a denú ncia presente à s ls.
511/verso, visto que observando o momento processual em que proferida, rebateu ponto por
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ponto da defesa preliminar interposta à s ls. 331/350, mesmo que de modo sucinto, sem ingressar
no meritum causae, nos termos que estabelece a jurisprudê ncia irmada no Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇAO. INEPCIA DA DENUNCIA. INOCORRENCIA. FATOS ADEQUADAMENTE
DESCRITOS. DENUNCIA GERAL. NULIDADE DA DECISAO QUE RECEBEU A
DENUNCIA.
INOCORRENCIA.
MANIFESTAÇAO
ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADA. RECURSO ORDINARIO DESPROVIDO.
I - O recorrente foi denunciado pela suposta prá tica da conduta tipi icada nos arts.
1º, inciso I, do Decreto Lei n. 201/67 e 89, da Lei n. 8.666/93 e pretende
reconhecimento da iné pcia da exordial acusató ria ou a anulaçã o da açã o penal
desde a decisã o que recebeu a denú ncia.
II - A exordial acusató ria cumpriu todos os requisitos previstos no art. 41, do
Có digo de Processo Penal, sem que a peça incorresse em qualquer violaçã o do que
disposto no art. 395, do mesmo diploma legal.
III - Ainda, é geral, e nã o gené rica, a denú ncia que atribui a mesma conduta a todos
os denunciados, desde que seja impossı́vel a delimitaçã o dos atos praticados pelos
envolvidos, isoladamente, e haja indı́cios de acordo de vontades para o mesmo im
(STF: Inq n.
2.688/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cá rmen Lú cia, Rel. p/ Acó rdã o: Min. Gilmar
Mendes, DJe de 12/2/2015; STJ: RHC n. 36.651/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe de 25/11/2013).
IV - A decisão que recebeu a denúncia, observando o momento processual em
que proferida, rebate ponto por ponto das defesas preliminares, sem
ingressar no meritum causae, nos termos do que estabelece a jurisprudência
irmada nesta Corte Superior de Justiça.
(Precedentes).
Recurso ordiná rio desprovido.
(RHC 68.660/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Assim, denoto que a relaçã o processual se desenvolveu de forma vá lida e regular, encontrando-se
presentes os pressupostos de existê ncia e validade do processo, bem como as condiçõ es gerais da
açã o, razã o pela qual o feito se encontra preparado para ser decidido.

Passo ao mé rito.

Depreende-se da exordial acusató ria que o acusado Wilson Luiz Venturim, na condiçã o de
prefeito, determinou a utilizaçã o de recursos e servidores do Municı́pio de Nova Vené cia para
realizar obras de calçamento, bem como a instalaçã o de manilhas para tratamento e escoamento
das á guas das chuvas no loteamento particular denominado Jardim Angela.

A denú ncia ressalta que a obra se deu de forma diferenciada do padrã o normal de
calçamento das ruas desta cidade e realizada na frente ao local onde o acusado edi icou sua
residê ncia.
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A materialidade do delito em tela se encontra cabalmente comprovada nos autos, pela
prova oral coligida e pelos seguintes documentos:

1) Declaração prestada pelo proprietário do Loteamento Jardim Ângela, Fausto Afonso
Cremasco, manifestando ter doado ao acusado Wilson Luiz Venturim dois lotes no Bairro
Jardim Ângela, anexo ao Bairro Filomena ( l. 17).

2) Declaração do acusado Wilson Luiz Venturim manifestando ter recebido a planta dos
lotes nº 06 e 08, da Quadra nº 11, do Loteamento Jardim Angelina, de Fausto Afonso
Cremasco ( l. 21).

3) O ício do Cartório Geral de Imóveis informando que o loteamento de propriedade do
Fausto Cremasco não se encontrava registrado em 17 de maio de 2010 ( l. 23).

4) Descrição de serviços e gastos (mão de obra/ materiais) com o calçamento das Ruas São
Geraldo, Projetada 1 e Projetada 2, todas localizadas no Jardim Ângela, subscrito pelo
engenheiro Eudes Moreira Maciel ( l. 42/43).

5) Decreto nº 7.868, de 31 de maio de 2010, aprovando o Loteamento Jardim Ângela,
localizado na Rua São Geraldo com a Rua Projetada que dá acesso para o córrego do
Valente, perímetro urbano, desta cidade de Nova Venécia ( l. 351).

6) O ício oriundo do Cartório de Registro de Imóveis à l. 266, informando a regularização
do loteamento “Jardim Ângela” e a individualização do Lote 04 da Quadra 11, situado na
Rua São Geraldo, Bairro Cachoeira Grande, Nova Venécia, matriculado sob nº 14.978 do
Livro 02 em nome da FC Incorporações LTDA, onde se procedeu a averbação da restrição do
mandado de sequestro na referida matrícula.

A autoria do delito em detrimento do Ré u també m restou devidamente demonstrada.

Com efeito, vislumbro que a documentaçã o trazida aos autos, aliada aos demais elementos de
provas obtidos, sã o aptos a indicar de forma segura que o acusado infringiu o disposto no artigo
1.°, inciso II, do Decreto-Lei n.° 201/67, tal como narrado na exordial acusató ria, uma vez que
Wilson Luiz Venturim (Prefeito do Municı́pio de Nova Vené cia à é poca do ocorrido), utilizou,
indevidamente, em proveito pró prio e alheio, de bens e serviços pú blicos para a realizaçã o de obra
de calçamento em rua localizada em loteamento particular.

Em que pese constar formalmente, no ofı́cio à l. 789, a informaçã o de que no Cadastro
Imobiliá rio Municipal considera-se a Rua Sã o Geraldo integrante do Bairro Filomena, resta
evidenciado que o pedaço da referida rua que fora calçada e gerou a presente açã o faz parte do
loteamento Jardim Angela, nã o podendo o Julgador icar alheio à realidade fá tica, conforme passo
a demonstrar:
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Na declaraçã o presente à l. 17, o proprietá rio do loteamento informa que efetuou a doaçã o
de dois lotes “no Bairro Jardim Angela (anexo ao Bairro Filomena)” ao acusado.

No mesmo sentido, na planilha de descriçã o dos serviços e gastos com o calçamento da Rua
Sã o Geraldo ( l. 42), lavrado pelo engenheiro da prefeitura, consta como local “Jardim Angela”.

Cotejando as fotogra ias presentes à s ls. 676, 677/verso, 678/verso e a planta do
loteamento à l. 689, mostra-se nı́tido que a parte da rua Sã o Geraldo com padrã o de calçamento
diferenciado encontra-se inserida no Loteamento Jardim Angela, inclusive bene iciando poucos
moradores, na verdade, apenas o acusado, a testemunha Ormindo Boldrine e Nereu Guzzo Filho.

Ainda, à l. 351 consta o Decreto Municipal nº 7.868/2010, subscrito pelo acusado, entã o
prefeito à é poca, aprovando “o Loteamento Jardim Ângela, Denominado Bairro Cachoeira
Grande, localizado na Rua São Geraldo com a Rua Projetada que dá acesso para o có rrego do
Valente, perı́metro urbano, desta cidade de Nova Vené cia-ES”.

Por im, visando nã o pairar dú vidas quanto a localizaçã o da casa do acusado, consta no
procedimento de sequestro em apenso, ofı́cio à l. 266 e certidã o à l. 267, lavrados pelo Cartó rio
de Registro de Imó veis, a informaçã o que o referido imó vel, com restriçã o de sequestro, encontrase situado na Rua Sã o Geraldo, Bairro Cachoeira Grande, integrante do Loteamento denominado
“Jardim Angela”.

Por outro lado, é inequı́voco que o calçamento do trecho em questã o da rua Sã o Geraldo foi
feito com materiais e funcioná rios da Prefeitura, conforme descriçã o na planilha de serviços e
gastos (mã o de obra/ materiais), subscrito pelo engenheiro da prefeitura, Eudes Moreira Maciel
( l. 42 e 48), bem como da prova testemunhal. Vejamos:

Pedro Tartáglia Neto, depoimento à l. 635: “Durante o exercı́cio da funçã o
como secretá rio, houve o calçamento das ruas Sã o Geraldo e Tiradentes. Nas
duas ruas quem efetuou as obras de calçamento foi o municı́pio de Nova
Vené cia, atravé s de servidores municipais pró prios”.

Ormindo Boldrine Filho, inquirido à l. 636: “Que desde o ano de 2010
reside na avenida Sã o Geraldo. Quando foi morar no local, a avenida ainda
nã o era calçada. O imó vel foi adquirido do senhor Fausto Cremasco. O
calçamento da rua onde o depoente reside foi efetuado na gestã o do prefeito
Wilson Luiz Venturim. Esse calçamento foi realizado logo no primeiro ou
segundo ano da gestã o”.

Odete Soares dos Reis, ouvido à l. 637: “Da frente da casa do senhor
Fausto Cremasco até a antiga residê ncia do senhor Wilson Luiz Ventrim, o
depoente trabalhou nas obras do calçamento. Apó s, o depoente foi trabalhar
em outro setor, mas as obras continuaram. O depoente nã o sabe até onde
foram as obras. No entanto sabe que elas foram na direçã o do inal da rua no
sentido a casa do senhor Wilson, O depoente trabalhava com a equipe e toda
ela era composta por servidores municipais”.
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Fausto Afonso Cremasco, depoimento à l. 638: “Na gestã o do senhor
Wilson Venturim foi feita a ligaçã o do calçamento entre esses dois pontos
por servidores da prefeitura”.

Contudo, nos termos da Lei nº 6.766/73 é obrigaçã o do loteador a realizaçã o das obras de
infraestrutura do loteamento, poré m, o que se percebe nos autos foi que o Acusado teve a rua de
sua casa calçada pelo Poder Pú blico e o dono do loteamento obteve uma valorizaçã o do seu
empreendimento.

Transcrevo julgados sobre a atribuiçã o da infraestrutura em loteamentos:

REEXAME NECESSÁRIO, DE OFÍCIO, E APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO. DEVER DEREGULARIZAR O
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. MULTA DIÁRIA PARA O
CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO AO MUNICÍPIO.
VALOR. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS.
COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. 1. O art. 475, I, do CPC/73, vigente à é poca, dispõ e estar sujeita ao
duplo grau de jurisdiçã o, nã o produzindo efeitos senã o depois de con irmada pelo
Tribunal, a sentença proferida contra a Fazenda Pú blica. 2. A Corte Superior do E.
STJ, relativamente ao parcelamento irregular do solo e do direito urbanı́stico,
afastou a incidê ncia do instituto da prescriçã o em casos no quais se alega a violaçã o
à ordem urbanı́stica (AGRG no AG n. 928.652/RS. Rel. Ministro Herman Benjamin.
2ª Turma. DJe 13/11/2009). 3. O ônus da promoção das obras de infraestrutura
básica deve correr por conta da empresa responsável pelo loteamento, que
deveria ter analisado a viabilidade de realização do empreendimento
antes de iniciar a venda dos lotes. 4. O Municı́pio responde solidariamente pelo
cumprimento da obrigaçã o de corrigir os vı́cios de infraestrutura no loteamento,
quando nã o exerce seu poder-dever de iscalizar a execuçã o das obras. 5. Em
observâ ncia ao princı́pio da legalidade, deve o Municı́pio ser compelido a inserir, na
pró xima Lei que dê diretriz orçamentá ria, dotaçã o necessá ria para realizaçã o
das obras de infraestrutura, nos termos impostos na sentença, de modo que o prazo
para inı́cio da incidê ncia da multa comece a luir a partir do exercı́cio iscal a ela
referente. 7. A multa diá ria para o caso de descumprimento do prazo para inı́cio da
realizaçã o das obras deve ser ixada com base nos princı́pios da razoabilidade e
proporcionalidade. 8. Deve ser
ixado prazo para cumprimento
da obrigaçã o imposta na sentença, sob pena desta se tornar inexequı́vel. 9.
Demonstrado nos autos o abalo moral sofrido pela compradora de imó vel em
loteamento que nã o possui condiçõ es de infraestrutura, como rede de esgoto e
pavimentaçã o asfá ltica, deve haver condenaçã o do Municı́pio e do loteador pelo
dano moral sofrido. (TJMG; APCV 1.0433.11.025118-1/003; Rel. Des. Afrânio Vilela;
Julg. 27/03/2017; DJEMG 07/04/2017)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOTEAMENTO
CLANDESTINO.
REGULARIZAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA. Compete ao loteador o poder-dever de agir
para que o loteamento atenda às normas urbanísticas para a sua
constituição, motivo pelo qual não procede a pretensão deduzida em
face
do
ente
público
com
a
inalidade
de
imporlhe obrigação consistente na regularização do empreendimento e na
execução de obras de infraestrutura. (TJMG; AI 1.0111.14.002589-6/001;
Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 22/09/2015; DJEMG 06/10/2015)

Assim, denoto que a doaçã o dos dois terrenos pelo proprietá rio do loteamento ao Acusado
foi compensada pela obra de pavimentaçã o realizada pelo Poder Pú blico, valorizando de
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sobremaneira seus lotes.

Alé m disso, identi ico que parte da Avenida Itueta (localizada na frente da lateral direita da
casa do acusado, també m conhecida como Rua Projetada) e Santo Elias foram calçadas pelo Poder
Pú blico, tendo em vista o desencontro de informaçõ es quanto a sua realizaçã o:

Resposta ao Ministério Público efetuada pelo proprietário do
loteamento, Fausto Afonso Cremasco ( ls. 39/40): “Esclareço ainda que,
uma pequena parte do calçamento da Avenida Itueta e Rua Santo Elias foram
custeadas pelos moradores do bairro Sr. Wilson Luis Venturim e Sr. Ormindo
Boldrini, que comporta apenas á rea de suas residê ncias”.

Resposta ao Ministério Público efetuada pelo acusado Wilson Luiz
Venturim ( l. 38): “Em atençã o OF/163/12, venho encaminhar e informar
que a Rua Projetada (Avenida Itueta), Bairro Jardim Angela onde se encontra
edi icada a lateral direita da minha residê ncia, o calçamento existente foi
custeado com os meus recursos (50%) e o restante … custeado pelo
proprietá rio do loteamento.”

Resposta ao Ministério Público efetuada pelo Ormindo Boldrini Filho
( l. 37): “Em resposta ao Ofı́cio nº 2 Promotor/PMNV/ nº 164/2012, no qual
requisita informaçã o se foi despendido algum recurso particular para a
construçã o do calçamento da Rua Projetada, localizada perpendicularmente
à rua Sã o Geraldo, Loteamento Jardim Angela, onde encontra-se edi icada a
residê ncia do Sr. Ormindo Blodrini Filho, cabe esclarecer e responder que
nã o despendeu nenhum recurso inanceiro particular para a construçã o do
calçamento referido, uma vez que, nã o efetuou o mesmo”.

Depoimento de Fausto Afonso Cremasco em Juízo à l. 638: “Os
calçamentos da avenida Itueta e da rua que cerca a residê ncia do senhor
Ormindo Boldrine, o depoente tinha uma parceria como a empresa Prebon,
com isso ajudou no calçamento das referidas á reas. Neste caso, os custos
eram divididos entre o depoente e o possuidor do imó vel. Quem icava
responsá vel pela contrataçã o de pessoas para executar a obra dessas
referidas á reas era o senhor Wilson Venturim (...)”

Contudo, veri ico a presença à l. 43 de planilha de descriçã o de serviços e gastos com o
calçamento das Ruas Projetada 1 e Projetada 2, localizadas no Jardim Angela, subscrito pelo
engenheiro da prefeitura à é poca dos fatos, Eudes Moreira Maciel, tornando-se indiscutı́vel a
utilizaçã o indevida de bens e serviços pú blicos.

Desta forma, as alegaçõ es utilizadas pelo acusado sã o inaceitá veis, diante a a irmaçã o de
que efetuou o calçamento visando o interesse da populaçã o, pois restou devidamente comprovada
a responsabilidade penal do Ré u.

Por im, quanto a arguiçã o de suposta inimizade polı́tica envolvendo as pessoas de
Denilson Mioto, inquirida administrativamente na Promotoria de Justiça, e o engenheiro Eudes
Moreira Maciel, conforme alegado pela Defesa ( ls. 741/742), nã o merece prosperar, tendo em
vista que os elementos de convicçã o obtidos sob o crivo do contraditó rio e da ampla defesa
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demonstram sem dubiedade que o acusado utilizou indevidamente de bens e serviços pú blicos,
conforme já fundamentado anteriormente, sendo que a inimizade polı́tica suscitada nã o interferiu
na busca da verdade dos fatos, eis que o é dito condenató rio está lastreado em farta prova
testemunhal e documental.

Por outro lado, incabı́vel a incidê ncia do crime previsto no artigo 1º, inciso III (desviar, ou
aplicar indevidamente, rendas ou verbas pú blicas), do Decreto-lei n º 201/67, em razã o da
aplicaçã o do princı́pio da consunçã o/ absorçã o (lex consumens derogat legi consumptae), eis que
veri ico a continê ncia de tipos, ou seja, o crime previsto por uma norma (consumida) nã o passa de
uma fase de realizaçã o do crime previsto por outra (consuntiva).

No caso em tela, compreendo que a aplicaçã o indevida de verbas pú blicas (art. 1º, inciso III,
do Decreto-lei nº 201/67) sã o fatos anteriores que estã o na linha de desdobramento da ofensa
mais grave (utilizaçã o indevida de bens, rendas e serviços pú blicos), apresentando-se o delito
antecedente (antefato impunı́vel) como meio para a consecuçã o do crime im.

Razões pela não ixação do valor de dano moral coletivo:

Ressalto que nã o fora oportunizado ao Acusado o direito do contraditó rio durante a
instruçã o probató ria sobre a questã o, eis que fora suscitada somente em sede de Alegaçõ es Finais.

Assim, incabı́vel a pretensã o da condenaçã o à reparaçã o de dano extrapatrimonial, em vista
da ausê ncia de pedido expresso na denú ncia e, por consequê ncia, a nã o ocorrê ncia de instruçã o
especı́ ica para apurar o valor da indenizaçã o. Oportuno citar ementa de recente julgado do
Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
65 DO DECRETO-LEI Nº 3668/41. CONTRAVENÇAO PRATICADA NO AMBITO
DOMESTICO. ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO. FIXAÇÃO NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E
INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. ACORDAO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONANCIA COM A ORIENTAÇAO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR.
VEDAÇAO DOENUNCIADO Nº 83 DA SUMULA DO STJ. INSURGENCIA
DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça já irmou entendimento no
sentido de que "A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a
indicação de valor e prova su iciente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o
direito de defesa. Necessário, portanto, instrução especí ica para apurar o
valor da indenização" (AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 29/2/2016).
2. Incidê ncia doó bice do Enunciado nº 83 da Sú mula do STJ, també m aplicá vel ao
Recurso Especial interposto com fundamento na alı́nea a do permissivo
constitucional. 3. Agravo a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 1.026.387;
Proc. 2016/0321940-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 17/04/2017)

Da perda dos bens visando a reparação do dano causado pela infração penal:

Inicialmente, cabe ressaltar que o sequestro compreende uma medida cautelar de natureza
patrimonial, fundada, precipuamente, no interesse consubstanciado no ulterior perdimento de
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bens como efeito da condenaçã o (con isco), e, secundariamente, no interesse privado do ofendido
na reparaçã o do dano causado pela infraçã o penal.

No caso em apreço, motra-se inequı́voco o prejuı́zo causado ao erá rio, à vista de tudo que
foi mencionado na fundamentaçã o, ocasionando o dever ao acusado de reparar os danos sofridos
pelo Municı́pio de Nova Vené cia-ES, especi icamente a quantia de R$ 282.191,86 (duzentos e
oitenta e dois mil reais e oitenta e seis centavos), corrigidos com juros e correçã o monetá ria desde
a data da utilizaçã o indevida dos bens e serviços pú blicos, diante da comprovaçã o do valor gasto
com as obras de calçamento no loteamento particular constante nas planilhas à s ls. 41/48.

Desta forma, com fulcro no artigo 133, caput, do Có digo de Processo Penal, apó s transitada
em julgado a sentença condenató ria, será determinado a avaliaçã o e a venda dos bens em
indisponibilidade do acusado em leilã o pú blico, cujo dinheiro obtido será utilizado para o
ressarcimento do dano causado ao Municı́pio de Nova Vené cia e ao pagamento das custas
processuais.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensã o punitiva do Ministé rio Pú blico, para o im de CONDENAR o acusado WILSON LUIZ
VENTURIM pela prá tica da infraçã o prevista no artigo 1.°, inciso II, do Decreto-Lei 201/67.

Ante a constatação inequívoca do prejuízo causado ao erário, condeno o acusado na
reparação dos danos sofridos pelo Município de Nova Venécia-ES, ao pagamento de R$
282.191,86 (duzentos e oitenta e dois mil reais e oitenta e seis centavos), corrigidos com
juros e correção monetária desde a data da utilização indevida dos bens e serviços
públicos, diante da comprovação do valor gasto com as obras de calçamento no loteamento
particular constante nas planilhas às ls. 41/48.

Por derradeiro, conforme exposto na fundamentação, inde iro o requerimento de
reparação do dano moral coletivo.

Em obediê ncia ao princı́pio constitucional da individualizaçã o da pena (art. 5°, XLVI da
Constituiçã o Federal) e em atençã o ao disposto no artigo 59 e seguintes do Có digo Penal
Brasileiro, passo a aná lise das circunstâ ncias judiciais e legais para a aplicaçã o da pena adequada
ao caso concreto.

Passo a dosimetria da pena:

Na primeira fase do sistema trifá sico de determinaçã o da pena, encampo a justi icativa exposta
pela Acusaçã o em alegaçõ es inais, demonstrando a conduta do acusado reprová vel, inclusive
extrapolando a censura inerente ao tipo penal incriminador, tendo em vista que determinou a
execuçã o de uma obra pú blica em um loteamento irregular e que havia poucos moradores,
violando afrontosamente as pedras de toque do Direito Administrativo.

O acusado nã o apresenta maus antecedentes e nã o constam nos autos elementos su icientes
quanto a sua conduta social e personalidade, razã o pela qual a valoraçã o de tais aspectos será
neutra.
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Oportuno registrar que “é vedada a utilizaçã o de inqué ritos policiais e de açõ es penais em
curso para agravar a pena-base" (Sú mula 444/STJ) e, por consequê ncia, també m de nada servem
para fundamentar um juı́zo negativo acerca da personalidade do condenado, nã o prosperando o
intento do Ministé rio Pú blico em Alegaçõ es inais.

Ademais, incabı́vel a valoraçã o negativa da conduta social sob a justi icativa declinada pelo
Parquet em alegaçõ es inais, eis que decorrem de fatos posteriores ao cometimento do crime.

A motivaçã o do crime é desprezı́vel, tendo em vista que o Acusado efetuou a obra pú blica
como forma de compensar o recebimento de dois lotes doados pelo proprietá rio do loteamento,
violando de forma lagrante o princı́pio da impessoalidade ( l. 17).

As circunstâ ncias do delito sã o negativas, exigindo maior reprovabilidade, em razã o do
Acusado ter executado o calçamento da rua de sua residê ncia, inclusive com um padrã o melhor do
que o visto nas demais vias da cidade.

Outrossim, sã o negativas as consequê ncias do crime, diante do expressivo prejuı́zo causado ao
erá rio, extrapolando os limites da razoabilidade inerentes ao tipo incriminador, eis que o acusado
determinou o dispê ndio indevido de vultuosa quantia de dinheiro pú blico, especi icamente R$
282.191,86 (duzentos e oitenta e dois mil reais e oitenta e seis centavos).

Por oportuno, transcrevo ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça quanto a aná lise
da circunstâ ncia judicial em destaque em caso aná logo:

N. 201/67. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A CONDUTA E O
RESULTADO LESIVO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO
DELITO. SIGNIFICATIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. FUNDAMENTO IDÔNEO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça irmou-se o entendimento no sentido de
que a discussão acerca da inépcia da exordial acusatória perde força diante da
sentença condenatória, na qual houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos
delituosos denunciados.
2. Nos crimes de autoria coletiva, embora a denúncia não possa ser de todo genérica,
é válida quando demonstra o liame entre o agir dos acusados e a prática delituosa,
estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla
defesa, como ocorre na hipótese. Precedentes do STJ.
3. Da análise da sentença condenatória infere-se que a motivação exarada pelo
magistrado singular é clara em concluir que os diversos atos eivados de
irregularidades praticados pela Comissão de Licitação e pelo Prefeito Municipal
visaram o direcionamento do objeto do certame à sociedade empresária que venceu a
licitação, veri icando-se, ao inal, a prática de superfaturamento da obra no montante
de R$ 605.438,48 (seiscentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta
e oito centavos), circunstância que afasta a alegada responsabilização penal objetiva.
4. A pretensão de in irmar os fundamentos do édito repressivo encontra óbice no
enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
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necessidade de revolvimento do conjunto probatório.
5. O signi icativo prejuízo causado ao erário com a conduta delituosa é
fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime,
autorizando a exasperação da pena-base.
Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
17/11/2015, DJe 02/12/2015)

Poré m, cabe registrar nã o prosperar a pretensã o do Ministé rio Pú blico na valoraçã o negativa
levando em consideraçã o o cargo de prefeito e a quebra de con iança em relaçã o ao mandato, eis
que sã o inerentes aos crimes previstos no Decreto-Lei n. 201/67. Vejamos julgado do Superior
Tribunal de Justiça nesse sentido:

(…) 5. A condição de prefeito e a quebra de con iança em relação ao
mandato a ele conferido pelo povo são inerentes aos crimes previstos
no Decreto-Lei n. 201/1967. De igual maneira, a premeditação é
inerente à conduta de desviar bens ou rendas públicas em proveito
próprio ou alheio, prevista no art. 1º, I, do referido diploma legal, pela
qual houve a condenação, no caso concreto. Por isso, não autorizam a
negativação da culpabilidade.
(REsp 1339141/ES, Rel. Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 18/11/2014, DJe 10/12/2014)

Nã o há que se falar em comportamento de vı́tima.

Em razã o da valoraçã o negativa de quatro circunstâ ncias judiciais ao acusado (culpabilidade,
motivaçã o, circunstâ ncias e consequê ncias do crime), estabeleço como necessá ria e su iciente para
a prevençã o e reprovaçã o do crime a pena base de 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase do processo de dosimetria da pena, nã o há circunstâ ncia atenuante e
agravante a ser observada, assim como inexistem causas de aumento e diminuiçã o de pena a
incidirem na terceira fase, pelo que torno a pena acima indicada em de initivo.

Em face do disposto pelo artigo 33, § 3º, do Có digo Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento
da pena em Regime FECHADO, eis que a valoraçã o negativa de quatro circunstâ ncias judiciais na
primeira fase da dosimetria da pena (culpabilidade, motivos, circunstâ ncias e consequê ncias do
crime) demonstram a gravidade em concreto do delito perpetrado pelo acusado, constituindo
motivaçã o idô nea para a imposiçã o de regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada. Nesse sentido transcrevo recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL
FECHADO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇAO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
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1. Aclarató rios opostos com nı́tido cará ter infringente, sem pretensã o de sanar
vı́cios no julgado, em homenagem ao princı́pio da fungibilidade recursal, devem
recebidos como agravo regimental.
Precedentes.
2. Deve ser mantida a decisão embargada por seus próprios fundamentos
porquanto, não há ilegalidade na imposição do regime de cumprimento mais
severo do que permite a pena aplicada uma vez estabelecida a pena-base
acima do mínimo legal, com a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
3. Embargos de declaraçã o recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.
(EDcl no HC 407.579/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
14/11/2017, DJe 24/11/2017)

Por sua vez, com supedâ neo no artigo 387, pará grafo ú nico, do Có digo de Processo Penal,
concedo ao Ré u o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu em liberdade
durante a instruçã o processual, nã o existindo motivo relevante para a decretaçã o de sua custó dia
cautelar.

Condeno o Ré u ao pagamento das custas processuais.

Inde iro o requerimento de tramitaçã o sob segredo de Justiça, visto que os documentos
citados à s ls. 548-580 foram juntados aos autos de forma voluntá ria pela Defesa e o interesse
pú blico da demanda obsta a concessã o da medida.

Oportunamente, apó s o trâ nsito em julgado desta decisã o, tomem-se as seguintes
providê ncias:

1) Lance-se o nome do Ré u no rol dos culpados.

2) Expeça-se a respectiva guia de execuçã o do Ré u, provisó ria ou de initiva, conforme o caso, para
o devido cumprimento da pena imposta.

3) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 71, § 2º, do Có digo Eleitoral, o icie-se ao Tribunal
Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenaçã o do Ré u, com sua devida identi icaçã o,
acompanhada de fotocó pia da presente decisã o, para cumprimento do quanto estatuı́do pelo
artigo 15, III, da CF/88.

4) O icie-se ao DEI (Departamento de Identi icaçã o), fornecendo informaçõ es acerca da
condenaçã o do Ré u.

5) Dar cumprimento ao previsto no artigo 133 e seu pará grafo ú nico do Có digo de Processo Penal
em relaçã o aos bens em indisponibilidade do acusado.
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Publique-se, registre-se e intimem-se.

NOVA VENÉCIA, 30/11/2017

IVO NASCIMENTO BARBOSA
Juiz de Direito
Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensã o punitiva do Ministé rio Pú blico, para o im de CONDENAR o acusado WILSON LUIZ
VENTURIM pela prá tica da infraçã o prevista no artigo 1.°, inciso II, do Decreto-Lei 201/67.
Ante a constatação inequívoca do prejuízo causado ao erário, condeno o acusado na
reparação dos danos sofridos pelo Município de Nova Venécia-ES, ao pagamento de R$
282.191,86 (duzentos e oitenta e dois mil reais e oitenta e seis centavos), corrigidos com
juros e correção monetária desde a data da utilização indevida dos bens e serviços públicos,
diante da comprovação do valor gasto com as obras de calçamento no loteamento particular
constante nas planilhas às ls. 41/48.
Por derradeiro, conforme exposto na fundamentação, inde iro o requerimento de reparação
do dano moral coletivo.
Em obediê ncia ao princı́pio constitucional da individualizaçã o da pena (art. 5°, XLVI da
Constituiçã o Federal) e em atençã o ao disposto no artigo 59 e seguintes do Có digo Penal Brasileiro,
passo a aná lise das circunstâ ncias judiciais e legais para a aplicaçã o da pena adequada ao caso
concreto.
Passo a dosimetria da pena:
Na primeira fase do sistema trifá sico de determinaçã o da pena, encampo a justi icativa exposta pela
Acusaçã o em alegaçõ es inais, demonstrando a conduta do acusado reprová vel, inclusive
extrapolando a censura inerente ao tipo penal incriminador, tendo em vista que determinou a
execuçã o de uma obra pú blica em um loteamento irregular e que havia poucos moradores, violando
afrontosamente as pedras de toque do Direito Administrativo.
O acusado nã o apresenta maus antecedentes e nã o constam nos autos elementos su icientes
quanto a sua conduta social e personalidade, razã o pela qual a valoraçã o de tais aspectos será
neutra.
Oportuno registrar que “é vedada a utilizaçã o de inqué ritos policiais e de açõ es penais em
curso para agravar a pena-base" (Sú mula 444/STJ) e, por consequê ncia, també m de nada servem
para fundamentar um juı́zo negativo acerca da personalidade do condenado, nã o prosperando o
intento do Ministé rio Pú blico em Alegaçõ es inais.
Ademais, incabı́vel a valoraçã o negativa da conduta social sob a justi icativa declinada pelo
Parquet em alegaçõ es inais, eis que decorrem de fatos posteriores ao cometimento do crime.
A motivaçã o do crime é desprezı́vel, tendo em vista que o Acusado efetuou a obra pú blica como
forma de compensar o recebimento de dois lotes doados pelo proprietá rio do loteamento, violando
de forma lagrante o princı́pio da impessoalidade ( l. 17).
As circunstâ ncias do delito sã o negativas, exigindo maior reprovabilidade, em razã o do
Acusado ter executado o calçamento da rua de sua residê ncia, inclusive com um padrã o melhor do
que o visto nas demais vias da cidade.
Outrossim, sã o negativas as consequê ncias do crime, diante do expressivo prejuı́zo causado ao
erá rio, extrapolando os limites da razoabilidade inerentes ao tipo incriminador, eis que o acusado
d
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determinou o dispê ndio indevido de vultuosa quantia de dinheiro pú blico, especi icamente R$
282.191,86 (duzentos e oitenta e dois mil reais e oitenta e seis centavos).
Por oportuno, transcrevo ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça quanto a aná lise
da circunstâ ncia judicial em destaque em caso aná logo:
N. 201/67. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO
LESIVO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
SIGNIFICATIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça irmou-se o entendimento no sentido de
que a discussão acerca da inépcia da exordial acusatória perde força diante da
sentença condenatória, na qual houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos
delituosos denunciados.
2. Nos crimes de autoria coletiva, embora a denúncia não possa ser de todo genérica, é
válida quando demonstra o liame entre o agir dos acusados e a prática delituosa,
estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla
defesa, como ocorre na hipótese. Precedentes do STJ.
3. Da análise da sentença condenatória infere-se que a motivação exarada pelo
magistrado singular é clara em concluir que os diversos atos eivados de
irregularidades praticados pela Comissão de Licitação e pelo Prefeito Municipal
visaram o direcionamento do objeto do certame à sociedade empresária que venceu a
licitação, veri icando-se, ao inal, a prática de superfaturamento da obra no montante
de R$ 605.438,48 (seiscentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e
oito centavos), circunstância que afasta a alegada responsabilização penal objetiva.
4. A pretensão de in irmar os fundamentos do édito repressivo encontra óbice no
enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
necessidade de revolvimento do conjunto probatório.
5. O signi icativo prejuízo causado ao erário com a conduta delituosa é
fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime,
autorizando a exasperação da pena-base.
Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
17/11/2015, DJe 02/12/2015)

Poré m, cabe registrar nã o prosperar a pretensã o do Ministé rio Pú blico na valoraçã o negativa
levando em consideraçã o o cargo de prefeito e a quebra de con iança em relaçã o ao mandato, eis
que sã o inerentes aos crimes previstos no Decreto-Lei n. 201/67. Vejamos julgado do Superior
Tribunal de Justiça nesse sentido:
(…) 5. A condição de prefeito e a quebra de con iança em relação ao
mandato a ele conferido pelo povo são inerentes aos crimes previstos
no Decreto-Lei n. 201/1967. De igual maneira, a premeditação é
inerente à conduta de desviar bens ou rendas públicas em proveito
próprio ou alheio, prevista no art. 1º, I, do referido diploma legal, pela
qual houve a condenação, no caso concreto. Por isso, não autorizam a
negativação da culpabilidade.
(REsp 1339141/ES, Rel. Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 18/11/2014, DJe 10/12/2014)
Nã o há que se falar em comportamento de vı́tima.
Em razã o da valoraçã o negativa de quatro circunstâ ncias judiciais ao acusado (culpabilidade,
motivaçã o, circunstâ ncias e consequê ncias do crime), estabeleço como necessá ria e su iciente para
a prevençã o e reprovaçã o do crime a pena base de 07 (sete) anos de reclusão.
Na segunda fase do processo de dosimetria da pena, nã o há circunstâ ncia atenuante e
agravante a ser observada, assim como inexistem causas de aumento e diminuiçã o de pena a
incidirem na terceira fase, pelo que torno a pena acima indicada em de initivo.
Em face do disposto pelo artigo 33, § 3º, do Có digo Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da
pena em Regime FECHADO, eis que a valoraçã o negativa de quatro circunstâ ncias judiciais na
primeira fase da dosimetria da pena (culpabilidade, motivos, circunstâ ncias e consequê ncias do
crime) demonstram a gravidade em concreto do delito perpetrado pelo acusado, constituindo
motivaçã o idô nea para a imposiçã o de regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada. Nesse sentido transcrevo recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
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PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL
FECHADO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇAO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Aclarató rios opostos com nı́tido cará ter infringente, sem pretensã o de sanar vı́cios
no julgado, em homenagem ao princı́pio da fungibilidade recursal, devem recebidos
como agravo regimental.
Precedentes.
2. Deve ser mantida a decisão embargada por seus próprios fundamentos
porquanto, não há ilegalidade na imposição do regime de cumprimento mais
severo do que permite a pena aplicada uma vez estabelecida a pena-base
acima do mínimo legal, com a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
3. Embargos de declaraçã o recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.
(EDcl no HC 407.579/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
14/11/2017, DJe 24/11/2017)

Por sua vez, com supedâ neo no artigo 387, pará grafo ú nico, do Có digo de Processo Penal,
concedo ao Ré u o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu em liberdade durante
a instruçã o processual, nã o existindo motivo relevante para a decretaçã o de sua custó dia cautelar.
Condeno o Ré u ao pagamento das custas processuais.
Inde iro o requerimento de tramitaçã o sob segredo de Justiça, visto que os documentos citados
à s ls. 548-580 foram juntados aos autos de forma voluntá ria pela Defesa e o interesse pú blico da
demanda obsta a concessã o da medida.
Oportunamente, apó s o trâ nsito em julgado desta decisã o, tomem-se as seguintes
providê ncias:
1) Lance-se o nome do Ré u no rol dos culpados.
2) Expeça-se a respectiva guia de execuçã o do Ré u, provisó ria ou de initiva, conforme o caso, para o
devido cumprimento da pena imposta.
3) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 71, § 2º, do Có digo Eleitoral, o icie-se ao Tribunal
Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenaçã o do Ré u, com sua devida identi icaçã o,
acompanhada de fotocó pia da presente decisã o, para cumprimento do quanto estatuı́do pelo artigo
15, III, da CF/88.
4) O icie-se ao DEI (Departamento de Identi icaçã o), fornecendo informaçõ es acerca da condenaçã o
do Ré u.
5) Dar cumprimento ao previsto no artigo 133 e seu pará grafo ú nico do Có digo de Processo Penal
em relaçã o aos bens em indisponibilidade do acusado.
Publique-se, registre-se e intimem-se.

Nova Vené cia (ES), 30 de novembro de 2017.
Ivo Nascimento Barbosa
Juiz de Direito
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