
Processo nº 007.06.001993-7

Denunciante: Ministério Público

Denunciados: José Francisco de Barros e outro

SENTENÇA

O Ministério Público Estadual, por intermédio de seu

ilustre Representante Legal, em exercício neste Juízo, no uso

de suas atribuições legais, tendo por base os documentos

anexos, ofereceu denúncia em desfavor de José Francisco de

Barros, vulgo “Chico Barros”, brasileiro, casado, agricultor e

ex-prefeito desta cidade, natural de Baixo Guandu/ES, filho de

José de Barros Carneiro e Olga de Alcântara Barros; e José

Elias Prudêncio, brasileiro, servidor público, natural de

Resplendor/MG, nascido em 06.12.1958, filho de Antonio Luiz

Prudêncio e Almezinda Nascimeto Prudêncio, dando-os como

incurso nas sanções previstas pelo Art. 359-G (22 vezes), na

forma do Art. 71, todos do Código Penal, pela prática dos

fatos delituosos devidamente descritos na peça vestibular

acusatória, nos seguintes termos:

“Conforme se depreende das cópias dos

documentos extraídos dos Mandados de

Segurança 00705000500-3 e 00705000521-9,

impetrados nesta comarca, o ex-prefeito do

Município de Baixo Guandu no mandato

2000/2004, Sr. José Francisco de Barros, e

o então Secretário Municipal de

Administração e Finanças, Sr. José Elias
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Prudêncio, autorizaram, por meio de

diversos decretos administrativos, a

concessão de promoções e gratificações por

tempo de serviço e assiduidade a quarenta

e nove servidores públicos municipais,

entre eles o próprio denunciado José Elias

Prudêncio.

Ocorre que tal fato efetivou-se no período

compreendido entre os dias 10 de novembro

de 2004 e 30 de dezembro de 2004, ou seja,

nos últimos dois meses de encerramento do

mandato dos agentes políticos, conduta que

acabou resultando no inegável aumento das

despesas com pessoal da Prefeitura

Municipal de Baixo Guandu, já que só no

caso das gratificações os índices de

acréscimo salarial variaram entre 5% e

25%.

De acordo com as provas que acompanham a

denúncia, foram expedidos vinte e dois

decretos que com as seguintes

características comprovam a materialidade

do delito”.

Com a peça acusatório vieram os documentos de fls.

07/725.

Notificados, nos termos do Art. 514 do Estatuto

Processual Penal (fls. 727), os acusados apresentaram defesa

preliminar (fls. 732/736 e 739/750), em síntese, rechaçando os

termos da acusação. 
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Recebida a Denúncia em data de 07/11/2006, os Réus

foram regularmente citados (fls. 766).

Foi designada audiência una, promovido o

interrogatório do primeiro Réu (fls. 769/).

Às fls. 773/789, o primeiro Réu, por intermédio de

seu causídico, manifestou-se, atemporalmente, requerendo a

extinção do feito, alegando a atipicidade de sua conduta.

Folhas de Antecedentes Criminais às fls. 815/816.

Interrogatório do segundo Réu às fls. 818.

Em audiência de continuação, foi ofertada pelo Autor

da Ação Penal a suspensão do processo, tendo sido rejeitada

pelos Réus, ocasião, ainda, que procedeu-se à oitiva das

testemunhas de acusação (fls. 842/845).

Nada requereram as partes na fase do então Art. 499

do Estatuto Processual Penal.

Em alegações finais, sob a forma de memoriais

escritos, ante a adoção da ressalva prevista no §3º, do Art.

403, do Estatuto Processual Penal (fls. 841), o ilustre

Representante do Ministério Público, após analisar o conjunto

probatório, entendeu estar devidamente demonstrada a

materialidade e a autoria dos delitos, bem como a

responsabilidade criminal do primeiro Réu, pugnando por sua

condenação, nos exatos termos da peça exordial acusatória, e a

absolvição do segundo Réu, por ter se restringido a assinar os
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decretos em conjunto com o primeiro Réu, então prefeito

municipal.

Por seu turno, em alegações finais, também sob a

forma de memoriais escritos, a defesa do primeiro Réu (fls.

865/874), preliminarmente, alegou litispendência em relação ao

processo nº 007.08.802866-2 e, no mérito, em síntese, pugnou

por sua absolvição, sustentando a atipicidade da conduta,

diante da inexistência de lesão às finanças públicas, bem como

o reconhecimento da causa de diminuição de pena, a saber,

tentativa.

O segundo Réu, nesta fase, quedou-se inerte (fls.

938).

Em suma, é o Relatório. Passo a decidir, na forma do

Art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

O Réu José Francisco de Barros, alega, em suas peças

irresignatórias, a existência de conexão (rectius:

litispendência) entre a presente demanda e o processo nº

007.08.802866-2, em trâmite neste juízo, argumentando a

impossibilidade de ser processado duas vezes pelo mesmo fato.

Em que pese a argumentação, não assiste razão.

Como é sabido, há litispendência quando existem duas

ações em curso ao mesmo tempo, tratando da mesma causa de
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pedir e tendo as mesmas partes, fato este a implicar a

extinção do processo, a fim de se evitar bis in idem.

Como assinalado pelo excipiente, há em curso neste

juízo o processo nº 007.08.802866-2 (já proferida sentença),

onde, aparentemente, a imputação seria a mesma da declinada

nestes autos. Seria.

É que confrontando tais ações, verifica-se que, na

verdade, o presente processo englobaria o processo mais novo

(007.08.802866-2), posto que, no presente, o decreto municipal

que teria dar sustentáculo à denúncia daqueles é listado na

denúncia constante deste caderno processual, ora em

julgamento.

De fato, operou-se verdadeira continência -

instituto inicialmente desenvolvido no âmbito do processo

civil -. Quer dizer: o objeto do presente processo engloba a

causa de pedir do processo mais novo (007.08.802866-2), e já

julgado. O que deveria ter ocorrido, isso sim, a meu ver, era

aquele ser extinto, posto estar também incluído no presente

processo, e não pretender a extinção do presente, o que seria

até mesmo ilógico.

Ademais, se verifica a litispendência quando a

imputação atribuída é a mesma, o que não se verifica in casu.

A única identidade que existe é da tipificação (Art. 359-G do

Código Penal), sendo que no presente está relatado a prática

reiterada da conduta criminosa (22 vezes), e no processo

paradigma (007.08.802866-2), há somente uma ação (expedição de
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um decreto), a qual, repita-se, estar incluída no presente

processo. Não se pode confundir conduta com atos, ações, e

muito menos com imputação.

O fato narrado no presente cinge-se na confecção de

22 (vinte e dois) decretos, enquanto no processo paradigma diz

respeito a confecção de 01 (um) decreto, o qual encontra-se

inserido no rol extensivo acima, o que afasta a caracterização

da exceção, devendo, entretanto, em caso de condenação, ser

afastado a conduta repetida na ação em curso, ou seja, só será

possível eventual condenação pela prática de 21 (vinte e uma)

condutas delituosas - edição de 21 (vinte e um) decretos -.

MOTIVAÇÃO

Inexistindo outras questões prévias (preliminares e

prejudiciais) a serem apreciadas, e estando presentes os

pressupostos processuais e as condições da ação, nominados por

Cândido Rangel Dinamarco, como requisitos de admissibilidade

para o julgamento do mérito da demanda, passo a apreciá-lo.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada,

objetivando-se apurar no presente a responsabilidade criminal

dos Réus JOSÉ FRANCISCO DE BARROS E JOSÉ ELIAS PRUDÊNCIO,

anteriormente qualificados, pela prática dos delitos

tipificados na denúncia.

O Art. 359-G, do Código Penal, dispõe acerca do

delito de aumento de despesa total com pessoal no último ano

do mandato ou legislatura:
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“Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou

executar ato que acarrete aumento de

despesa total com pessoal, nos 180 (cento

e oitenta) dias anteriores ao final do

mandato ou da legislatura.”

Este delito está previsto no rol dos crimes contra

as finanças públicas, os quais foram fruto de criação

legislativa em decorrência da edição da Lei de

Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2001), as quais reclamam

que as finanças públicas devem ser disciplinadas, manejadas,

por regras inflexíveis, a fim de por termo aos exacerbados

gastos públicos, principalmente, como tristemente se observou

ao longo da história recente, e ao mesmo tempo atual, na

proximidade com o término dos mandatos eletivos.

O que o preceito proibitivo visa tutelar é a

probidade na administração - objetivo de envergadura

constitucional -, a impessoalidade e a continuidade na rotina

administrativa do ente, independentemente de quem venha a

suceder o ordenador de despesa.

Segundo Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini:

“O ato que acarreta aumento de despesa

total com pessoal desestabiliza ou pode

colocar em risco concreto a harmonia das

finanças públicas, comprometendo a gestão

que está em curso ou a seguinte. Além

disso, desequilibra o jogo democrático, na

medida em que um (o que se encontra no
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cargo) pode valer-se de um instrumento que

deixa a si ou protegido seu em condições

mais vantajosas que o outro (o que

pleiteia o mandato)”. (Crimes de

Responsabilidade Fiscal, Saraiva, p. 54).

(Grifei)

Nessa esteira, da análise do caderno processual, em

especial dos documentos que acompanham a peça acusatória,

observa-se, facilmente, que a materialidade do delito restou

cabalmente comprovada.

Como se verifica, e aqui dispenso a transcrição dos

atos administrativos diante da sua numerosidade, entre o

período 10 de novembro e 30 de dezembro do ano de 2004 (final

do mandato), foi concedido a diversos servidores a concessão

de benefícios, por meio de atos normativos - Decretos -, o que

acarreta subsunção direta à norma proibitiva constante do

preceito primário do tipo imputado aos Denunciados.

Não há razão na tese defensiva de que, como não

ocorrera, efetivamente, o pagamento de tais benefícios

concedidos - diante da posterior revogação pelo novo gestor -,

há de se configurar somente a tentativa.

De uma simples exegese constata-se que o tipo em

análise cinge-se em um delito de ação múltipla. Quer dizer:

enumera três ações nucleares: ordenar, autorizar ou executar.

Na hipótese, a conduta autorizar, hipótese dos

autos, trata-se de crime formal, que se consuma com a simples

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU
___________________________________________________________________________

8



realização do comportamento - expedição dos decretos -,

independentemente de a despesa se implementar, o que, caso

ocorresse, seria mero exaurimento.

Em brilhante escólio, Fernando Capez conclui:

“O resultado naturalístico, portanto

(aumento de despesa), é irrelevante para a

consumação, que se opera antes e

independentemente de sua realização. A

tentativa é inadmissível, pois ou o agente

ordena ou autoriza, ou não existe crime”.

(Grifei)

Derradeiramente, penso que o argumento de que não

haveria aumento na despesa, por se tratar de mero “crescimento

vegetativo da folha”, não merece acolhida.

A uma, porque como dito, trata-se de crime formal -

na modalidade autorizar -, a dispensar resultado

naturalístico.

Em segundo lugar, penso que o Direito Penal deve

pautar suas ações estritamente nos limites impostos pelo

princípio da legalidade, mais especificadamente, em seu

subprincípio da tipicidade. Assim, tanto o Código Penal, em

seu Art. 359-G, tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao

tratar dessa matéria - aumento de gastos na proximidade com o

término do mandato -, não excepcionou qualquer situação, por

mais aparentemente legítima que fosse.
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Ou seja, caso quisesse o legislador excetuar da

incidência, tanto administrativa quanto penal, a possibilidade

de concessão de determinado benefício, mesmo que o então

servidor fizesse jus, teria expressamente (princípio da

legalidade estrita) previsto, o que não fez, sendo aplicável

aqui, a meu ver, a máxima “onde o legislador não distinguiu

não cabe ao intérprete fazê-lo”.

Portanto, indene de dúvidas que no período que vai

de 05 de junho a 31 de dezembro do último ano do mandato do

Chefe do Executivo, é vedado, terminantemente, a edição de ato

tendente a aumentar a despesa com pessoal.

Acerca da matéria, assim decidiu o Colendo Superior

Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RMS nº 19360, de

que foi Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL

Nº 41/2002. READAPTAÇÃO DE VANTAGENS NOS

TRÊS ÚLTIMOS MESES DO MANDATO ELETIVO.

MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO-FAMÍLIA. AUMENTO DE

DESPESA COM PESSOAL. OFENSA À LEI

ELEITORAL E À LEI DE RESPONSABILIDADE

FISCAL.

1. A Lei Complementar Estadual nº 41/2002,

publicada  antes de dois meses e dezessete

dias das eleições estaduais, ao criar nova

forma de cálculo do auxílio-família,

implicou em aumento de despesa com

pessoal, de modo a malferir o disposto no
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art. 73, inc. V, da Lei Eleitoral (Lei nº

9.504/97) e no art. 21, par. único, da Lei

de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar nº 101/2002).

2. Recurso ordinário improvido. (Fonte:

www.stj.jus.br)

Resta, no entanto, aferir-se sobre a autoria do

delito e a responsabilidade penal dos Réus, para quais

procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados

na denúncia com as provas carreadas aos autos.

Quanto ao primeiro Réu, então prefeito à época, JOSÉ

FRANCISCO DE BARROS, dúvidas não restam quanto a sua

responsabilidade penal, diante dos fatos já delineados até

aqui e fartamente comprovados no presente caderno processual.

Em que pese o delito imputado ser, na classificação

doutrinária pertinente, taxado como próprio, exigindo uma

qualificação especial do sujeito ativo, in casu, agente

público, não é qualquer agente que pode ser rotulado como tal.

Só pode ser sujeito ativo, a meu ver, quem possui

atribuição, prerrogativa, poder, ex lege, para emitir o ato

administrativo atinente a ferir a norma incriminadora. Quer

dizer: só quem possui competência para autorizar o dispêndio

público é que pode ser sujeito ativo do presente delito, e tal

repousa, indubitavelmente, no gestor da res publica, quem

possui competência legal para ordenar despesas, a saber, o

primeiro Réu, prefeito à época dos fatos.
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E o próprio Réu confirma que praticara tais atos -

apesar de ser dispensável, face à robusta prova documental

constantes dos autos -:

Disse o Réu JOSÉ FRANCISCO DE BARROS em seu

interrogatório (fls. 769):

“Que a denúncia é verdadeira, em parte;

[...] Que o interrogando, no período de

10/11/2004 a 31/12/2004 exerceu a função de

prefeito municipal deste Município; Que o

interrogando não deu reajuste salarial,

apenas concedeu benefícios adquiridos por

alguns funcionários, os quais requereram os

seus benefícios.”

Nessa esteira, constatado que o Réu JOSÉ FRANCISCO

DE BARROS exercia a função de prefeito municipal, tendo

editado os atos (decretos) que concederam benefícios a

servidores, em período vedado por lei, dúvidas não pairam

quanto à autoria e a responsabilidade penal do mesmo na

prática do delito em exame, estando incurso, portanto, na

sanção prevista pelo Art. 359-G do Código Penal.

Por outro norte, penso não se justificar a imputação

ao Denunciado JOSÉ ELIAS PRUDÊNCIO, então Secretário de

Administração e Finanças.
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Como se pode observar dos atos administrativos

guerreados, verifica-se constar a assinatura do Réu não em

coautoria com o então prefeito municipal, como se estivesse

praticando o ato, mas tão somente atestando que o ato

administrativo fora registrado e publicado, o qual se subsume

em ato propter officium.

Como dito alhures, para ser considerado sujeito

ativo do delito em análise, mister que o agente público possua

competência para praticar o ato, autonomia legal e

administrativa para tanto, o que não se observa em relação ao

Réu JOSÉ ELIAS PRUDÊNCIO, secretário de administração à época,

sendo caso da aplicação da Teoria do Domínio do Fato.

Corroborando com tal conclusão, o mesmo afirmou em

juízo (fls. 818):

“[...] Que a função que o interrogando

exercia no período dos fatos dos autos até

o dia 04/03/2007 apenas se atinha, após o

processo concluído, registrar o decreto

baixado e mandar para a imprensa para

publicação”. (Destaquei)

Por tais razões, resto-me convencido de que o Réu

JOSÉ ELIAS PRUDÊNCIO não praticou qualquer conduta

incriminadora, posto ter somente praticado atos de ofício,

atinente a dar publicidade dos atos objurgados, estes sim,

praticados pelo outro Réu, então prefeito municipal.
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Em linha de arremate, denoto incidir, na espécie, a

figura do crime continuado, previsto no Art. 71, caput, do

Código Penal, o qual assevera que “quando o agente, mediante

mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da

mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de

execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser

havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de

um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Trata-se de uma ficção jurídica, segundo a qual, as

várias ações praticadas pelo agente que, se analisadas

individualmente já consistiriam em infrações penais, são

reunidas e consideradas fictamente como um único delito.

Nessa esteira, como comprovado nos autos, o Réu JOSÉ

FRANCISCO DE BARROS editou, durante um curto lapso temporal,

22 (vinte e dois) atos administrativos (decretos), concedendo

benefícios a servidores, em período vedado pela legislação em

vigor.

Cada ato praticado, por si só, seria apto a

caracterizar o delito previsto no Art. 359-G do Código Penal.

Entretanto, diante da ficção jurídica estabelecida pelo Art.

71 do Código Penal, citado alhures, considerando a subsunção

aos requisitos objetivos ali previstos (mais de uma ação;

prática de dois ou mais crimes; condições de tempo, lugar,

maneira de execução), há de ser aplicada a pena de apenas um

delito, aumentada dos percentuais indicados no diploma legal.
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Entrementes, como já ressaltado quando da apreciação

da exceptio, no bojo desta decisão, considerando que um

decreto - e por conseguinte, uma conduta delituosa -, em que

pese constar da peça acusatória, já foi a mesma alvo de

processo autônomo (007.08.802866-2), devendo, portanto, ser

afastada.

Nessa esteira, ao reconhecer a incidência da figura

do crime continuado prevista no Art. 71, caput, do Código

Penal, por estar evidenciada a prática de 21 (vinte e um)

infrações penais idênticas (crime de aumento de despesa total

com pessoal no último ano do mandato ou legislatura), diante

da edição de 21 (vinte e um) decretos autorizativos da

realização das despesas, deve ao final ser aplicada a causa de

aumento de pena correspondente a 2/3 (dois terços), ante a

ocorrência de vinte e um resultados distintos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos

consta:

1) REJEITO a preliminar de litispendência;

2) JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

para ABSOLVER o acusado JOSÉ ELIAS PRUDÊNCIO, qualificado nos

autos, com fundamento no art. 386, inc. IV, do Estatuto

Processo Penal.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU
___________________________________________________________________________

15



3) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado

na denúncia, para condenar JOSÉ FRANCISCO DE BARROS, vulgo

“Chico Barros”, já qualificado, como incurso nas sanções

previstas pelo Art. 359-G c/c Art. 71, caput, ambos do Código

Penal (por vinte e uma vezes), passando a dosar a pena a

ser-lhe aplicada, em observância ao disposto no Art. 68,

“caput”, do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do Art. 59 do Código Penal,

denoto que o Réu agiu com culpabilidade reprovável, em vista

de seu modo consciente em agir de maneira contrária à

legislação em vigor, tendente a provocar sérios danos ao

Erário; não revela possuir antecedentes criminais, em que pese

a existência de decisão transitada em julgado contra sua

pessoa, fora reconhecida a prescrição retroativa, conforme

certidão às fls. 954; personalidade do agente voltada para o

crime, uma vez que se mostra propenso à prática de delitos

contra a administração e as finanças públicas; não há

elementos suficientes para análise de sua conduta social,

razão pela qual deixo de valorá-las; o motivos são próprio do

tipo; as circunstâncias do crime não favorecem ao Réu; as

consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a

valorar como fator extrapenal.

À vista dessas circunstâncias individualmente

analisadas, fixo a pena-base privativa de liberdade em 02

(dois) anos de reclusão para cada um dos crimes de aumento de

despesa total com pessoal no último ano do mandato ou

legislatura.
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Concorrendo a circunstância atenuante previstas no

Art. 65, I (ser o agente maior de 70 anos na data da

sentença), do Código Penal, atenuo a pena em 04 (quatro)

meses, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão para cada crime.

Não concorrem circunstâncias agravantes, ao tempo em

que não se fazem presentes causas de diminuição ou de aumento

de pena.

Por derradeiro, em sendo aplicável ao caso a regra

estatuída pelo Art. 71 do Código Penal, frente à existência de

múltiplas ações - prática de vinte e um crimes previstos no

Art. 359-G do Código Penal -, os quais tiveram suas penas

individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico

apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do

critério ideal de 2/3 (dois terços), conforme restou

consignado no bojo desta decisão, razão pela qual fica o Réu

definitivamente condenado à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove)

meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 

 

Em consonância com o disposto no Art. 33, parágrafo

2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá cumprir a pena em

regime aberto.

Por sua vez, apesar de evidenciada a possibilidade

de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas

de direito, deixo de conceder ao Réu o benefício, uma vez que

este não preenche os requisitos legais exigidos à substituição

(inciso III, do Art. 44, do CP), uma vez que lhe era

perfeitamente exígivel conduta diversa, sendo que as
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circunstâncias, bem como os motivos do crime não lhe são

favoráveis, conforme consignado neste decisum, os quais

somados evidenciam que a substituição não se torna suficiente.

Entrementes, considerando a idade do sentenciado -

maior de 70 anos -, entendo aplicável à hipótese o Sursis

Etário, previsto no Art. 77, parágrafo 2º, do Código Penal,

razão pela qual, considerando o quantum da reprimenda

aplicada, a fim de guardar estrita proporcionalidade, CONCEDO

A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA pelo prazo de 05 ANOS,

mediante o cumprimento das condições constantes do parágrafo

2º, do Art. 78, do Código Penal.

Concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade,

uma vez que permaneceu solto durante toda a instrução

processual, e por já contar com idade avançada, não existindo

qualquer motivo ponderoso à decretação de sua custódia

preventiva.

Condeno, ainda, o Réu, ao pagamento das custas

processuais, na forma do art. 804, do Estatuto Processual

Penal.

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta

decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Lance-se o nome do Réu no rol dos culpados;
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2) Expeça-se a competente guia de execução;

3) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste

Estado, em cumprimento ao disposto pelo Art. 72, §3º, do

Código Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com a sua

devida identificação, acompanhada de fotocópia do presente

decisum, para cumprimento do estatuído no Art. 15, III, da

Carta da República.

4) Oficie-se ao órgão de cadastro de dados sobre

antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação do

réu.

P.R.I.

Baixo Guandu/ES, 08 de maio de 2012.

LUCIANO COSTA BRAGATTO

   JUIZ DE DIREITO
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