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SENTENÇA  

I – RELATÓRIO.

Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 
MPF em face de  SIVALDO DE ABREU SANTOS,  sob o fundamento de que o acusado 
teria incorrido nas penas do art. 312, caput, do Código Penal (CPB).

Apresenta o MPF a seguinte narrativa:

“SIVALDO DE ABREU SANTOS,  ora denunciado,  valendo-se das facilidades  
proporcionadas  pela  função  exercida  de  gestor  do  programa  Todos  Pela  
Educação  –  TOPA,  realizou  saques  de  valores  nas  contas  receptoras  dos  
recursos  destinados  ao  referido  programa  (TOPA),  sem  que  houvesse  
efetivamente a realização das aulas, apropriando-se em proveito próprio.

(...)

...SIVALDO DE ABREU SANTOS, gestor do programa, criou turma de alunos em  
nome dos educadores Adriano Pereira Melo e Auricélia Silva Rocha, e realizou  
saques  de  valores  em  nome  desses  professores,  sem  que  os  educadores  
ministrassem as aulas correspondentes aos pagamentos.

À fl. 29, consta ofício oriundo da Prefeitura Municipal de Itambé, informando  
que  a  pessoa  cujas  imagens  constam  da  documentação  de  fls.  13/16,  
efetuando saques em nome de Adriano Pereira Melo, é o denunciado SIVALDO  
DE ABREU SANTOS (então vereador legislatura 2009/2012), o qual era gestor  
do programa TOPA em Itambé/BA.

Em sede de interrogatório policial,  o depoente Adriano Pereira Melo afirmou  
que, no ano de 2010, procurou o denunciado SIVALDO para se cadastrar no  
programa  TOPA,  como  alfabetizador.  Segundo  Adriano,  não  foi  possível  
localizar nenhuma turma de alunos para qual deveria ministrar aulas, mesmo  
assim,  realizou  o  saque  da  primeira  parcela  do  pagamento  relativo  ao  
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programa TOPA e, posteriormente, entregou o cartão magnético e senha para o  
denunciado  SIVALDO  (fls.  59/60),  que  continuou  realizando  saques  
ilicitamente.

No  mesmo sentido,  Auricélia  Silva Rocha,  em sede policial,  afirmou que  se  
cadastrou  no  programa  TOPA,  no  ano  de  2008,  através  do  denunciado  
SIVALDO  DE  ABREU  SANTOS.  a  ex-educadora  afirmou  ainda  que,  após  
encerrar as suas atividades como alfabetizadora do programa TOPA, no ano de  
2008,  o  denunciado  SIVALDO lhe  pediu  para  devolver  o  cartão  magnético,  
inclusive com a senha, para repassá-lo a outra pessoa (fls. 62/63) 

(...)

Ainda  durante  as  investigações,  foi  realizada  a  oitiva  de  Francisca  Elenir  
Alves, responsável pelo prgrama TOPA em todo o estado da Bahia, afirmando  
que o denunciado SIVALDO, por meio da Fundação Vida Nova, era o gestor do  
programa no município de Itambé e que não teve conhecimento de substituição  
de  bolsistas  durante  a  execução  do  programa  no  município,  nem  tomou  
conhecimento da prática de transferência do cartão benefício do programa nos  
casos  de  substituição  de  professores.  Por  fim,  a  depoente  afirmou  não  ter  
conhecimento  de  que  o  denunciado  SIVALDO  estivesse  autorizado  a  fazer  
saques de bolsistas para repassar aos professores substitutos, até porque o  
cartão é pessoal e intransferível em nome do bolsista (fls. 162/163).

 (...)

Por fim, restou comprovado que o denunciado SIVALDO DE ABREU SANTOS,  
utilizando-se  do  cartão  bancário  e  senha  da  ex-educadora  Auricélia  Silva  
Rocha,  sacou  indevidamente  recursos  do  programa  TOPA  (Todos  Pela  
Alfabetização) no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) no período de  
07/04/2009 a 12/12/2011 (fl. 09).

Já  com  o  cartão  bancário  e  senha  do  ex-educador  Adriano  Pereira  Melo,  
SIVALDO  sacou  a  quantia  de  R$2.750,00  (dois  mil  setecentos  e  cinquenta  
reais) no período de 12/07/2010 a 12/08/2011 (fl. 10).

Destarte, SIVALDO DE ABREU SANTOS praticou, por 28 (vinte e oito) vezes, o  
crime previsto no art. 312, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal, por ter  
realizado  ilicitamente  saques  de  valores  destinados  ao  pagamento  do  
programa TOPA sem que houvesse a efetiva realização das aulas.”

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DIEGO CARMO DE SOUSA em 31/01/2020, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 9719153307212.

                                 Pág. 2/18



 

  0  0  0  1  1  7  3  7  1  2  0  1  7  4  0  1  3  3  0  7      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Processo N° 0001173-71.2017.4.01.3307 - 2ª VARA - V. CONQUISTA
Nº de registro e-CVD 00015.2020.00023307.2.00737/00128

A  denúncia,  oferecida  em  24/02/2017,  foi  recebida  por  este  juízo  em 
09/03/2017 (vide decisão de fl. 183).

Devidamente citado, o Denunciado apresentou Resposta à Acusação às fls. 
197/218. 

Como a resposta do Denunciado não contempla as hipóteses do art. 397 do 
CPP, foi determinado o prosseguimento do feito.

Audiências gravadas em mídias às fls. 282, 318, 440, 641 e 694.

Na fase do art. 402 do CPP, o denunciado requereu fosse oficiado o Estado 
da Bahia, por meio de sua Secretaria de Educação, para que apresentasse relação e 
frequência de todos os alfabetizados dos bolsistas Adriano Pereira Melo e Auricélia Silva 
Rocha,  prestados  no  Município  de  Itambé  nos  anos  de  2010  e  2011,  bem  como 
formulários e frequência de seus respectivos substitutos.

O Estado da Bahia se manifestou juntando os documentos de fls. 710/719.

Intimadas, as partes ofertaram alegações finais sob forma de memoriais, 
respectivamente, às fls. 722/723v (MPF) e 737/746/182 (Réu).

O parquet requereu a condenação do Acusado em relação ao crime previsto 
no art. 312, caput, do CP, com reiteração por 28 vezes.

A  defesa,  por  sua  vez,  argui  inicialmente  a  impossibilidade  de  que  a 
testemunha Adriano Pereira Melo figure como testemunha no feito, dado o fato de que o 
mesmo foi indiciado no mesmo Inquérito Policial e pelos mesmos fatos que resultaram na 
denúncia contra o réu.

 No mérito, sustenta que a conduta descrita pelo MPF de apropriação de 
valores pelo réu, na qualidade de coordenador do TOPA, não possui qualquer relação 
com o crime disposto no art. 312 do CP. 

Aduz  que  os  valores  sacados  foram  integralmente  repassados  aos 
professores que substituíram Adriano e Auricélia no programa TOPA.
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Sustenta ainda que não houve existência de apropriação de valores e dolo 
específico, tampouco prova capaz de corroborar a afirmação.

Pede, por fim, pela nulidade do depoimento de Adriano Pereira Melo e, no 
mérito, por sua absolvição. 

Vieram-me conclusos os autos. Passo a decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Do preliminar – Pedido de sigilo dos autos

Inicialmente, indefiro o pedido formulado na fls. 754/758 dos autos eis que 
destituído de fundamento jurídico. O pedido de sigilo não se adéqua a quaisquer das 
hipóteses previstas no art. 189 do CPC, aqui aplicado por analogia.

Aliás, a própria Constituição estabelece que, para proteção da probidade 
administrativa e moralidade para o exercício de mandato eletivo (art. 14, § 9º), deva ser 
analisada a vida pregressa do candidato a cargo público. Faz parte do processo eleitoral 
que  se  quer  democrático  que  a  vida  do  candidato  seja  sindicada  pela  cidadão,  não 
havendo que se falar em sigilo dos autos neste caso.

1.Do mérito

                 1.1 Da necessidade de delimitação do tipo penal - incidência da hipótese  
prevista pelo art. 383 do Código Penal – Emendatio Libelli  

O  MPF,  em  sua  denúncia,  narra  que  o  denunciado  “valendo-se  das 
facilidades  proporcionadas  pela  função  exercida  de  gestor  do  programa  Todos  Pela  
Educação  –  TOPA,  realizou  saques  de  valores  nas  contas  receptoras  dos  recursos  
destinados ao referido programa (TOPA) (...).”

Ainda,  que  “SIVALDO DE  ABREU SANTOS praticou,  por  28  (vinte  e  oito)  
vezes,  o crime previsto no art.  312, caput,  c/c art.  71,  todos do Código Penal,  por ter  
realizado ilicitamente saques de valores destinados ao pagamento do programa TOPA sem  
que houvesse a efetiva realização das aulas.”.
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O MPF enquadra os fatos narrados na denúncia como peculato apropriação 
(art. 312, caput, do CPB). Todavia, os fatos narrados na denúncia constituem requisitos 
para tipificação diversa, como será exposto adiante, o que atrai aplicação do art. 383 do 
CPP.

1.1.1 - Do crime de peculato próprio (art. 312, caput, do Código Penal - 
CPB) 

O art. 312,  caput, do CPB, trata do crime de peculato próprio, punindo a 
seguinte conduta:

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

Peculato  é  crime  de  variadas  formas.  O  caput,  como  dito,  descreve  o 
chamado  peculato  próprio,  caracterizado  pela  anterior  posse  do  dinheiro,  valor  ou 
qualquer bem móvel por parte do funcionário público. Caso inverta o título da posse e se 
aproprie, se assenhore da coisa, cometerá o agente o peculato-apropriação, primeira das 
figuras descritas no tipo. Caso desvie o bem, ou seja, o empregue em fim diverso daquele 
a que era destinado, em proveito próprio ou alheio, haverá peculato-desvio, igualmente 
previsto na cabeça do artigo, de modo que também tem como pressuposto a anterior 
posse do bem, valor ou dinheiro1.

O crime em comento é pluriofensivo, atentando contra o bom andamento da 
atividade  administrativa  e  também  contra  o  patrimônio  público  (TRF2,  AC 
20025001008041-0,  Guilherme  Calmon  [Conv.],  1ª  TE.,  u.,  7.11.07);  bem  como  “à 
moralidade  administrativa,  à  credibilidade  e  à  eficiência  dos  serviços  públicos”  (AC 
19990201032217-9, Paulo Barata, 3ª T., u., 4.12.01).

Quanto ao sujeito ativo, trata-se de crime próprio, somente podendo ser 
cometido  pelo  funcionário,  mas  a  circunstância  é  comunicável  aos  particulares  que 
tenham concorrido para o delito, nos termos do art. 30 do CP, desde que os demais 
agentes tenham ciência  da  condição  de  funcionário  público  do  comparsa  (TRF2,  AC 

1 Vide BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais – 9. Ed. Ver, atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2014. P. 
295
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9502178068, Paulo Barata, 3ª T., u., 4.12.01).

Já os sujeitos passivos são o Estado e, em se tratando de objeto pertencente 
a particular, o proprietário do bem.

De acordo com o STJ: “A expressão posse, utilizada no tipo penal do art. 
312,  caput, do Código Penal, não deve ser analisada de forma restrita, e sim, tomada 
como um conceito em sentido amplo, que abrange, também, detenção. Dessa forma, o 
texto da lei aplica-se à posse indireta, qual seja, a disponibilidade jurídica do bem, sem 
apreensão material” (STJ, HC 10845, Dipp, 5ª T., u., DJ 23.4.01). A expressão abrange, 
ainda, a disponibilidade jurídica do objeto, ainda que sem posse física, bem como a “sua 
livre utilização facultada pela função exercida” (TRF4, AC 20007100022098-3, Penteado, 
8ª  T.,  m.,  20.6.07),  como  se  dá,  por  exemplo,  com  o  caixa  bancário  (TRF4,  AC 
200271000367711, Paulo Afonso, 8ª T., u., 8.10.08).

Sem posse anterior, não há que se falar em peculato (STJ, AP 336, Direito, 
CE, u., 16.3.05).

Necessário também que a posse se dê em razão do cargo ou ratione officii 
(STF,  RHC  32820,  Rocha  Lagoa,  24.11.54).  Assim,  exige-se,  no  sentido  físico,  livre 
disposição sobre a coisa, fora da esfera de vigilância de terceiro e, no sentido jurídico, 
atribuição de guarda sobre a coisa2.

O objeto material poderá ser o dinheiro, em espécie, em moeda nacional ou 
estrangeira. Também se inclui na lei o valor, assim entendidos os títulos, documentos ou 
papéis que representem dinheiro ou mercadorias, tais como títulos de crédito, apólices, 
conhecimentos de gêneros, letras de câmbio, vales postais, cheques de viagem, etc3. O 
tipo penal abrange também  qualquer bem móvel, abrindo espaço para a interpretação 
analógica. Bem móvel aqui significa coisa que possa ser apreendida e transportada, como 
no furto. Assim, imóveis por acessão, tais como partes da casa ou plantas, uma vez 
mobilizadas, são passíveis do crime em questão4.

Em relação à conduta, o verbo nuclear do peculato apropriação é apropriar-
se,  que  consiste  em  tomar  a  coisa  como  se  sua  fosse  (animus  domini).  O  sujeito 

2 Idem, p. 296.
3 Idem, p. 297. 
4 Idem.
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comporta-se  como  se  fosse  dono  do  objeto  material,  retendo-o,  consumindo-o, 
destruindo-o, alienando-o etc.5, valendo-se da facilidade que a condição de servidor lhe 
possibilita. 

1.1.2 – Do crime de peculato impróprio ou peculato furto (art. 312, § 
1º, do Código Penal - CPB) 

O  crime  previsto  pelo  §1º  do  CPB,  também  conhecido  como  peculato 
impróprio,  diferencia-se  do  peculato  próprio  na  mesma  medida  em  que  o  furto  se 
distancia  da  apropriação  indébita.  Significa  dizer  que,  enquanto  o  peculato  desvio, 
previsto no caput, implica na destinação indevida de coisa de que o funcionário público 
detém a posse, no peculato furto o funcionário não detém a posse da coisa mas se vale 
de sua condição para concorrer para que o bem ou valor seja subtraído em proveito 
próprio ou alheio.

Tem como núcleos subtrair e concorrer. 

Subtrair  é  inverter o título da posse. Ao contrário do que se  verifica no 
peculato  próprio,  aqui  o  funcionário  não  detém  a  posse,  mas  se  beneficia  de  sua 
condição para a subtração do bem em proveito próprio ou alheio6.

Já concorrer para a subtração constitui crime de concurso necessário, vez 
que aqui o sujeito não subtrai diretamente o bem, limitando-se a colaborar para que 
terceiro particular o faça, de modo necessariamente doloso.

Ressalte-se  que  o  bem  não  se  encontra  na  posse  do  agente,  mas  é 
imprescindível esteja sob a guarda ou custódia da administração pública, sob pena de 
afastamento do crime funcional.7

O tipo subjetivo é o dolo, existindo previsão específica de forma culposa (art. 
312,  §  2º,  CPB).  Exige-se,  ainda,  o  elemento  subjetivo  do  tipo,  consubstanciado  na 
vontade de ter a coisa como dono, com caráter definitivo (TRF1, AC 20000100027523-8, 
Hilton Queiroz, 4ª T., u., 17.10.06), o que é revelado pela utilização do verbo apropriar-

5 Vide MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado, vol. 3  – São Paulo: MÉTODO, 2011. P. 579.
6 Idem, p. 580.
7 Idem, p. 581.
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se, bem como pela expressão para si ou para outrem8.

O proveito mencionado não precisa ser, necessariamente, econômico, como 
é o mais comum, podendo ser de outra ordem, inclusive a obtenção de prestígio pessoal 
ou político.

Cumpre  salientar  que  o  ânimo  de  apropriação  não  é  afastado  pela 
restituição do valor desviado (STJ, HC 18032, Carvalhido, 6ª T., u., 3.6.02).

Quanto  à  consumação,  esta  ocorre  com a  apropriação,  ou  seja,  com a 
inversão  da  posse  (TRF1,  AC  200738020013277,  Tourinho,  3ª  T.,  u.,  21.9.10)  e 
consequente  retirada  da  coisa  da  esfera  de  disponibilidade  da  vítima  (TRF2,  AC 
20025001008041-0, Guilherme Calmon [Conv.], 1ª TE, u., 3.3.05), ainda que não haja 
dano efetivo  para a  Administração ou proveito  para o agente  ou terceiro  (STF,  RHC 
634834, Rezek, 2ª T., 29.11.85).

Vale ressaltar que o princípio da insignificância é inaplicável ao crime em 
apreço, pois o bem jurídico protegido é o bom andamento da administração pública, não 
apenas  em  aspecto  material  ou  patrimonial,  mas  também  moral  (STJ,  HC  50836, 
Quaglia Barbosa, 6ª T., u., 4.4.06).

1.1.3 – Do tipo penal aplicável aos fatos narrados

O  órgão  ministerial  delimitou,  na  denúncia,  os  fatos  que  imputa  ao 
denunciado.  Observo  que,  durante  a  instrução,  não  houve  modificação  relevante  na 
narrativa que implicasse em redefinição daqueles. 

Assim, são atribuídas ao denunciado as seguintes práticas:

A – realizar saques e apropriar-se de valores destinados ao pagamento de 
bolsas  para  alfabetizadores  do  programa  Todos  Pela  Educação  (TOPA),  por  meio  de 
utilização de cartões e senhas pessoais e intransferíveis;

B – utilizar-se da posição de agente público (coordenador local do programa 
TOPA) para apropriar-se dos cartões e senhas e efetuar os saques.

8 Idem, p. 298.
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Apesar da aparente confusão ocorrida, observo que MPF foi recorrente ao 
pautar sua denúncia na alegação de que o denunciado se valeu da condição de gestor 
local do programa TOPA para apropriar-se  dos cartões e desviar valores em proveito 
próprio, sem afirmar, contudo, que aquele dispunha juridicamente daqueles valores. 

De fato, apesar da afirmação de que o cargo ocupado pelo réu facilitaria a 
apropriação,  não  há  qualquer  evidência  legal  da  relação  formal de  posse  ou 
disponibilidade jurídica de tais valores e a função exercida pelo denunciado. 

É  importante  lembrar  que  tal  requisito  deve  ser  observado  como  da 
natureza do cargo exercido pelo servidor para que se tenha a tipificação do caput do art. 
312. Não foi por outro motivo que o legislador previu o crime tipificado no § 1º, aplicável 
aos casos  que  envolviam funcionários  públicos  que  de  algum modo  desviavam bens 
públicos sobre os quais não detinham a posse fática ou jurídica.

Assim,  pelos  fatos  e  direito  expostos,  tenho por  suficientemente  clara  a 
tipificação dos fatos narrados na denúncia nos moldes do art. 312, § 1º do Código Penal,  
qual seja, peculato furto, que será utilizado como parâmetro para apreciação do feito.

Passo à análise do mérito.

1. 2. Caso Concreto

O órgão ministerial afirma que o denunciado, valendo-se da condição de 
gestor do programa Todos Pela Educação – TOPA, utilizou-se dos cartões bancários e 
senhas dos educadores Auricélia Silva Rocha e Adriano Pereira Melo para proceder ao 
desvio de valor relativo às bolsas destinadas ao pagamento dos educadores, em proveito 
próprio.

Analisemos os fatos ponto a ponto.

1.2.1 – Da qualidade de agente público do denunciado

Resta comprovado nos autos e confessado pelo denunciado que este ocupou 
o  cargo  de  Diretor/Presidente  da  Fundação  Vida  Nova  (interrogatório  fl.  694).  Esta 
fundação figurou como credenciada ao Programa TOPA – Todos Pela Educação até o final 
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do ano de 2011, sendo responsável pela seleção e cadastramento de alfabetizadores para 
o programa (docs. fls. 79-92 e depoimento de Francisca Elenir Alves, gestora do TOPA no 
estado da Bahia à época dos fatos – fl. 318). 

O  documento  fornecido  pelo  Estado  da  Bahia  e  juntado  ao  Ofício  nº 
736/2015-CH-GAB (fls. 79/80) demonstra de modo objetivo que SIVALDO DE ABREU 
SANTOS  era  o  representante  da  entidade  FUNDAÇÃO  VIDA  NOVA  quando  do 
cadastramento dos alfabetizadores Adriano Pereira Melo e Auricélia Silva Rocha.

Ainda que se trate de entidade de direito privado, é fato que o cargo/função 
exercido pelo réu na qualidade de diretor da Fundação Vida Nova e responsável perante o 
programa  TOPA  permite  sua  inclusão  no  conceito  de  funcionário  público  para  fins 
penais, conforme inteligência já consolidada do art. 327 do CPB. De fato, o conceito de 
funcionário  público,  para  efeitos  jurídico-penais,  reveste-se  de  conteúdo  abrangente 
(STF,  HC 72465/SP)  e não se  limita à mera definição restritiva adotada pelo  Direito 
Administrativo.

É dizer: o fato de o denunciado ser o responsável legal de entidade parceira 
da Administração e responsável também pela execução de política/programa público de 
educação  financiado  por  verbas  federais  é  suficiente  para  seu  enquadramento  como 
agente público para efeitos penais.

1.2.2 – Da realização dos saques com utilização de cartão bancário e 
senha de terceiros

Tampouco restam dúvidas acerca do  fato  de  que  o  denunciado realizou 
pessoalmente saques em terminal de autoatendimento bancário utilizando-se de cartão e 
senha pessoais destinados ao pagamento de bolsas aos educadores do TOPA, conforme 
atestam as fotografias de fls. 07-11.

Do mesmo modo, os depoimentos das testemunhas Auricélia S. Rocha e 
Adriano P. Melo (fl. 282) dão conta de que os cartões bancários e senhas de ambos foram 
de fato entregues ao réu quando de seu desligamento do programa TOPA.

 Por fim, a confissão do próprio denunciado em suas alegações finais (fl.  
732), quando afirma que “todo e qualquer saque realizado pelo denunciado Sivaldo Abreu,  
foi promovido por este e devidamente entregue para os professores substitutos”.
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Com esse esclarecimento resta notório que o denunciado esteve de posse 
dos  cartões  bancários  e  senhas  pessoais  dos  educadores  Adriano  e  Auricélia  e  que 
realizou saques de valores originariamente destinados ao pagamento dos alfabetizadores. 

1.2.3 – Do desvio de valores em proveito próprio ou de terceiros

Em que pesem todos os fatos constatados acima, importa saber se o réu 
incidiu em apropriação de verbas públicas em proveito próprio e/ou alheio – núcleo do 
tipo penal objeto da presente ação.

O  bem móvel,  para  configuração  do  crime  de  peculato  impróprio,  deve 
imprescindivelmente  estar  sob  a  posse  ou  guarda  da  Administração,  sendo  este  um 
elemento normativo do tipo penal. 

Assim, é necessário verificar se o denunciado, valendo-se da condição de 
agente público e da facilidade decorrente da função, subtraiu bem público para si ou 
para outrem.

Da  narrativa  dos  fatos,  observo  que  o  réu,  na  condição  de  diretor  da 
Fundação Vida Nova, possuía o encargo de cadastrar os educadores/alfabetizadores do 
programa TOPA no município de Anagé. 

Os educadores Adriano Melo e Auricélia Rocha, em seus depoimentos (fl. 
282), informaram que foram convidados por SIVALDO para atuar no programa e que, 
quando  de  seu  desligamento,  entregaram  seus  cartões  bancários  e  senhas  ao 
denunciado, a pedido, sob o argumento de que seriam repassados aos educadores que os 
substituiriam.

O réu admite o fato e justifica que somente procedeu dessa maneira porque 
“Salvador  não  orientava  a  substituição”  (fl.  694,  aqui  referindo-se  à  Secretaria  de 
Educação do Estado), alegando que procedeu à substituição informal dos educadores 
Adriano e Auricélia e reteve os cartões como meio de realizar o pagamento dos alegados 
educadores substitutos.

Informa ainda que Adriano fora substituído pelo educador Carmelito Vieira 
Santos,  enquanto  Auricélia  foi  substituída  por  Adriana  Silva  Nascimento,  tendo  os 
substitutos sido pagos integralmente, o que desconfiguraria o o crime por ausência de 
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apropriação de bem público pelo réu.

Contudo, há uma série de incongruências nos depoimentos do réu e dos 
referidos professores substitutos (Carmelito e Adriana),  bem como provas materiais e 
testemunhais que levam a conclusões diferentes do alegado pelo denunciado. 

Vejamos:

1  –  O Sr.  SIVALDO DE ABREU SANTOS informa que,  na  qualidade  de 
gestor  local  do  programa TOPA frente  à  Fundação  Vida  Nova,  obteve  orientação  da 
Secretaria de Educação do Estado para que não procedesse à substituição formal dos 
educadores  desistentes  (Adriano  e  Auricélia)  e  retivesse  seus  cartões  bancários  de 
pagamento, com as respectivas senhas, e que formalizasse procurações como meio de 
viabilizar a substituição e a remuneração dos educadores substitutos (fl. 694).

2 – Todavia, em seu depoimento (fl. 318), a testemunha Francisca Elenir 
Alves informa que, na qualidade de gestora do programa Todos Pela Educação (TOPA) em 
todo o estado da Bahia à época dos fatos, não teve notícia de qualquer procedimento de 
substituição de alfabetizadores no município de Anagé. Informa ainda que os cartões 
bancários  para  pagamento  das  bolsas  eram  individuais  e  intransferíveis,  que  havia 
procedimento  específico  para  substituição  de  bolsistas  alfabetizadores  e  que  a 
substituição, quando necessária, ocorria mediante expedição de ofício à Secretaria de 
Educação, que por seu turno procedia ao lançamento e alteração dos dados no sistema 
de  gestão.  Relata,  por  fim,  que  a  Fundação  Vida  Nova,  presidida  pelo  réu,  fora 
descredenciada  no  final  de  2011  em  razão  de  irregularidades  constatadas  em 
fiscalização,  inclusive  com  a  verificação  de  existência  de  mais  de  um  alfabetizador 
utilizando a mesma turma de alunos em seus relatórios, por exemplo.

3 – Por outro lado, a testemunha de defesa Adriana S. Nascimento afirma 
em seu depoimento que foi a pessoa que substituiu a educadora Auricélia quando de sua 
saída do programa TOPA e que o denunciado SIVALDO lhe repassava integralmente o 
pagamento sacado em nome de Auricélia. Contudo, ao ser questionada sobre o valor da 
bolsa mensal, demonstrou claramente desconhecer os fatos ao afirmar que recebia R$ 
250,00  por  aula  e  cerca  de R$  1.500,00  por  mês.  Ora,  restou  suficientemente 
evidenciado  dos  extratos  de  fls.  10/11  e  dos  documentos  e  depoimentos  das 
testemunhas Andreia D. Guimarães, Cheila S. Santos (fl. 282), Francisca Elenir Alves (fl.  
318) e do próprio réu (fl. 694) que o valor mensal pago aos bolsistas alfabetizadores era 
de cerca de R$ 250,00 por mês (seis vezes menor). A discrepância no valor é de tal monta 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DIEGO CARMO DE SOUSA em 31/01/2020, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 9719153307212.

                                 Pág. 12/18



 

  0  0  0  1  1  7  3  7  1  2  0  1  7  4  0  1  3  3  0  7      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Processo N° 0001173-71.2017.4.01.3307 - 2ª VARA - V. CONQUISTA
Nº de registro e-CVD 00015.2020.00023307.2.00737/00128

a evidenciar que a testemunha mentiu ao afirmar que recebeu os valores em substituição 
à educadora Auricélia, como quis fazer crer o réu. 

4  –  O  réu  afirma  que  as  aulas  foram  efetivamente  prestadas  pelos 
professores substitutos e que aqueles foram pagos por meio do saque das bolsas dos 
educadores  desistentes  (Adriano  e  Auricélia).  Contudo,  isto  não explica  o  fato  de  os 
saques  continuarem a  ocorrer  nos  anos  seguintes.  A  gestora  estadual  do  programa 
TOPA, Sra. Francisca Elenir Alves, informou em seu depoimento (fl. 318) que, após o 
término do ano letivo, era necessário realizar novos cadastros de educadores e formar 
novas turmas de alunos para o ano seguinte, não havendo continuidade automática dos 
cadastros e pagamentos dos educadores. Posto isso, não logrou o réu esclarecer de que 
maneira e por que motivo os valores continuaram a ser sacados para pagamento de 
terceiros, já que, diante do término do ano letivo, bastaria que novos cadastros fossem 
realizados  em  nome  dos  supostos  educadores  substitutos  para  que  a  situação  se 
normalizasse.  Contrariamente,  restou  demonstrado  nos  autos  que  os  saques 
continuaram ocorrendo pelos anos seguintes, de 07/04/2009 a 12/12/2011 (fl. 09) em 
relação à educadora Auricélia e de 12/07/2010 a 12/08/2011 em relação ao educador 
Adriano (fl. 10).

Assim,  resta  claro  que  o  réu  cometeu o  crime  de  peculato-furto  com o 
seguinte modus operandi:

A  -  Na  qualidade  de  gestor  local  do  programa  TOPA,  o  réu  possuía  a 
atribuição de cadastrar os alfabetizadores. 

B  -  Como  os  cartões  de  pagamento  de  bolsas  eram  individuais  e 
intransferíveis, no momento do desligamento ou desistência dos educadores Adriano e 
Auricélia,  o réu solicitou a devolução dos cartões e senhas sob o argumento de que 
seriam repassados a supostos substitutos. Beneficiado com a confiança que a condição 
de  gestor  do  programa  público  lhe  propiciava  perante  a  comunidade,  obteve  a 
concordância dos referidos educadores. 

C - O próprio réu informa em seu interrogatório judicial (fl. 694) que uma 
de  suas  atribuições  era  fiscalizar  se  as  aulas  estavam sendo  ministradas.  Sendo  a 
fiscalização atribuição do réu, como confessado, e diante da desistência dos educadores, 
o  réu  SIVALDO  DE  ABREU  SANTOS  passou  a  prestar  contas  como  se  as  aulas 
estivessem sendo ministradas, já que perante a Secretaria de Educação do Estado da 
Bahia constam como realizadas as aulas ao longo dos anos pelos educadores Adriano e 
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Auricélia (conforme relatório fornecido pelo Estado da Bahia a pedido do réu, fls. 710-
719), mesmo após sua saída do programa. Quando constatada a falta de veracidade da 
testemunha que afirma ter sido a substituta de Auricélia, comprova-se que de fato as 
informações continuaram a ser prestadas à Secretaria de Educação pelo gestor, inclusive 
com a realização de novos cadastramentos dos educadores Adriano e Auricélia nos anos 
seguintes – condição sine qua non para atuação, segundo a gestora estadual do sistema 
(fl. 318) – a fim de permitir que as bolsas continuassem a ser sacadas.

D - Não é crível que o réu, não havendo apresentado nenhuma prova apta a 
atestar  que  de  fato  entregou  os  valores  sacados  a  terceiros,  e  possuindo  nos  anos 
seguintes a oportunidade de regularizar os cadastros e realizar a devidas substituições 
junto ao programa TOPA já em nome desses mesmos terceiros, tenha optado de modo 
incompreensível pelo caminho mais complexo, arriscado e ilegal de continuar sacando 
pessoalmente os valores e informar falsamente ao programa TOPA que os educadores 
estavam atuantes.

Assim,  restam  suficientemente  evidenciadas  tanto  a  autoria  quanto  a 
materialidade do crime de peculato furto, tendo o réu praticado o ato de valer-se  de 
facilidade proporcionada pelo fato de ser agente público para apropriar-se de cartões 
para  saque  de  valores  destinados  ao  pagamento  de  bolsas  de  programa  federal  de 
educação (TOPA).

De  forma  intencional,  desamparado  de  qualquer  causa  justificante  ou 
exculpante, SIVALDO DE ABREU SANTOS praticou a conduta descrita no art. 312, §1º, 
do CPB, devendo incorrer nas penas cominadas ao referido delito. 

Ressalte-se que embora o Acusado não componha o quadro de servidores 
do município de Anagé, é considerado servidor público por equiparação por força do art. 
327, caput, do Código Penal.

1. Do testemunho de Adriano Pereira Melo

Quanto à impugnação da testemunha Adriano Pereira Melo, o réu argui que 
o fato de aquele haver sido indiciado pela Polícia Federal como incluso no mesmo crime 
julgado nos autos é impeditivo à sua oitiva na qualidade de testemunha dos fatos.

O STF vem decidindo reiteradamente pela vedação à oitiva de corréu na 
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qualidade  de  testemunha  (RHC  99.768,  Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Teori  Zavascki, 
unânime,  j.  14/10/2014,  AP  470-AgR-Sétimo,  Pleno,  Rel.  Min.  Joaquim  Barbosa, 
unânime, j. 18/06/2009)

Contudo,  a  referida  testemunha  não  figurou  como  ré  na  denúncia  que 
originou a presente ação penal, nem há notícia de que componha o polo passivo em ação 
conexa,  não  havendo  conflito  formal  de  interesses  entre  a  testemunha  e  o  réu  que 
inviabilize sua oitiva. 

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão punitiva deduzida na denúncia para 
Condenar o Réu como incurso nas penas do art. 312, §1º, do CPB.

IV - DOSIMETRIA DA PENA.

Obediente ao art. 68 do CPB e ao critério trifásico ali previsto, passo a dosar 
a pena a ser aplicada em desfavor do Sentenciado.

Passo,  primeiramente,  à  fixação  da  pena-base,  sob  o  crivo  das 
circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Quanto à culpabilidade, há que se reconhecê-la em grau maior que aquele 
típico  à  espécie,  pois  o  Réu  se  apossou  indevidamente  de  valores  destinados  ao 
pagamento  de  bolsistas  de  programa  federal  de  alfabetização,  oriundos  do  FNDE, 
valendo-se  da  confiança  de  que  dispunha  perante  os  administrados  por  exercer 
atribuições públicas para, assim, obter acesso aos cartões de pagamento. Soma-se a isto 
o fato de o réu, à época dos fatos, exercer o cargo de vereador no município de Anagé, 
múnus público que deveria ser cercado da máxima ética a pautar sua atuação como 
representante da comunidade, o que demonstra maior reprovabilidade na conduta, que 
foge  ao  usual  do  delito  (AgRg  no  HC  107.553/SC,  Rel.  Ministra  JANE  SILVA 
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/MG),  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
25/09/2008, DJe 13/10/2008).

Não há maus antecedentes a serem considerados.
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Não há dados para se  aferir  a  conduta social  do agente,  tampouco sua 
personalidade.

Quanto aos motivos, não há nada que demonstre uma motivação especial 
que permita fugir das balizas mínimas já fixadas pelo legislador ordinário. 

Em relação às circunstâncias, não houve qualquer aspecto a demonstrar 
um  transbordamento  do  que  seja  normal  à  espécie.  Não  há  a  existência  de 
peculiaridades que ensejem uma valoração diferida, a pior. 

Não  há  comprovação  de  que  as  consequências  dos  delitos  praticados 
tenham extrapolado aquilo que se espera como resultado de crimes desses tipos penais, 
que  de  certo  já  foram  sopesadas  pelo  legislador  ordinário  quando  da  previsão  do 
apenamento mínimo. 

A vítima em nada concorreu para o crime.

Portanto, tomando em conta as constatações acima trazidas,  fixo a pena-
base em 3 anos e 3 meses de reclusão, acrescida de 32 dias-multa, no valor de 1/5 
do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerada a situação econômica do Réu, 
vereador do município de Anagé já em segundo mandato. 

Não concorrem agravantes ou atenuantes. 

Como causa de aumento, a continuidade delitiva restou evidenciada, com a 
prática de 28 saques reiterados ao longo dos anos de 2010 e 2011, atraindo aplicação do 
art. 71 do CPB, de modo que a pena-base deve ser aumentada em um sexto.

Quanto à previsão do art. 92, I,  b, do Código Penal, observo que o réu se 
valeu da confiança depositada pelos administrados para perpetrar o crime, ato que se 
reveste de gravidade ainda maior quando considerado o fato de que o réu, além de diretor 
da fundação responsável pela execução do programa TOPA à época dos fatos, ocupava 
então e ainda ocupa o cargo de vereador no município, possuindo dever legal de atuar 
como  representante  dos  interesses  da  comunidade,  com  maiores  e  mais  graves 
exigências quanto à probidade e moralidade administrativas.  
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Dada a gravidade dos fatos e forte na previsão legal, decreto a  perda do 
mandado eletivo e a inabilitação para o exercício de cargo ou mandato eletivo pelo 
réu por 05 (cinco) anos, bem como a reparação dos danos causados.

Assim, fixo a pena definitiva em 3 anos e 9 meses de reclusão, acrescida 
de 37 dias-multa, no mesmo valor anteriormente previsto.

Fixo, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB, o regime fechado como o inicial 
para cumprimento de pena.

Contudo, reconhecendo presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, 
defiro em favor do Réu a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas 
de direito. Deverá ele, no prazo de duração do cumprimento da pena: 

- Prestar serviços à comunidade em entidades assistenciais, hospitais, 
escolas, orfanatos ou programas comunitários ou estatais, conforme 
determinar o Juízo de Execução Penal (art. 46, § 2º do CPB);

-  Prestação pecuniária,  no valor de 15 salários mínimos vigentes à 
época  dos  fatos,  a  ser  paga  a  entidade  pública  ou  privada  com 
destinação social, a ser indicada pelo Juízo da execução penal.

V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno o Acusado ao pagamento das custas processuais.

Certificado o trânsito em julgado:

a) lance-se o nome da Sentenciado no Livro Rol dos Culpados;

b) oficie-se ao TRE para fins do art. 15, III, da Constituição da República;

c) oficie-se ao órgão de estatística policial.

Como não há motivos para decretação de segregação cautelar, poderá o Réu 
recorrer em liberdade.
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Deixo de fixar o quanto mínimo reparatório (art. 387, IV, CPP), por não ter 
havido contraditório sobre o tema, tampouco pedido expresso do MPF nesse sentido.

Não se aplica ao presente caso o quanto previsto no art. 387, § 2º, do CPP.

Custas ex lege.

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

Vitória da Conquista, Bahia, ______/_____/2020.

DIEGO CARMO DE SOUSA
Juiz Federal
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