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     SENTENÇA 

 

   

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou denúncia em desfavor de 

ELION MACHADO ROSA, imputando a prática do crime previsto no art. 

312 do Código Penal, na modalidade de peculato desvio, porque aquele 

denunciado teria se apropriado de valores que seriam destinados ao Fundo 

Municipal Agrário, com autorização do segundo denunciado, ambos 

servidores públicos da INCAPER (Instituto Capixaba de Pesquisas 

Assistência e Extensão Rural). 

 

  A denúncia veio instruída com procedimento investigativo 

instaurado no âmbito do Ministério Público e em razão da natureza do crime 

imputado aos réus, deu-se lhes oportunidade de defesa preliminar, na forma 

do art. 513 do CPP (fls. 106), quando a defesa de Josélio se manifestou nas 

fls. 108/116 e a defesa de Elion se manifestou nas fls. 168/183. 

 

  Proferida decisão que não reconheceu a preliminar de nulidade 

das investigações, porquanto teriam sido realizadas pelo Ministério Público, 

bem como recebeu-se a denúncia, determinando-se a citação dos réus, 

iniciando, pois, a instrução processual (fls. 252/258). 

 

  Após regular citação, veio ao auto nova defesa preliminar do 

réu Josélio (fls. 267/268) e antes mesmo de apresentação de defesa 

preliminar do acusado Elion, suscitou-se o impedimento da Juíza que se 

encontrava a frente da instrução (fls. 277/279), eis que ela havia julgado 

processo em relação ao denunciado Elion na seara Eleitoral,  com registro de 
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que a Magistrada aceitou a exceção e determinou a separação do processo, já 

que o impedimento seria apenas em relação a um dos réus.  

 

  Assim, pela decisão de fls. 275/276, determinou-se o 

desmembramento do feito e a remessa dos autos em relação ao acusado 

Elion a outro magistrado, razão pela qual se deve registrar que neste 

momento se julga apenas e tão somente o réu Elion Machado Rosa, porque 

no que se refere ao acusado Josélio Antônio Altoé o feito tramitou de forma 

regular, inclusive com prolação de sentença nos autos originais.  

 

  Veio aos autos pedido de substituição de testemunha arrolada 

pela defesa do réu Elion (fls. 291) na primeira oportunidade em que se 

manifestou nos autos, porquanto ratificou, na segunda oportunidade, a 

defesa dantes ofertada (fls. 183), apenas com o pleito de substituição de rol. 

 

  Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pelas partes (fls. 298/308/ fls. 317) e interrogado o réu (fls. 318). 

 

  Deferida diligências requeridas pelo Ministério Público (fls. 

332/verso), quando se juntou aos autos declarações de renda do acusado 

Elion, informações bancárias e cópias de ação civil que tramitou na Comarca 

de Cachoeiro de Itapemirim  (quebra de sigilo fiscal e bancário  – fls. 

335/420). 

 

  Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais 

em forma de memorais, quando o Ministério Publico (422/432) requereu a 

condenação do réu, nos termos da denúncia, eis que autoria e materialidade 

estariam demonstrados nos autos e a defesa, por sua vez (fls. 444/455), 

sustentou, em apertada síntese, que não teria havido apropriação e nem 

peculato de uso, pelo que a conduta seria atípica na esfera penal.  

 

  Eis, em breve síntese, o relatório.  
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  Passo a fundamentar e a decidir.     

   

  Inicialmente, quanto a preliminar arguida, qual seja, nulidade 

das investigações levadas a efeito pelo Ministério Público, muito embora se 

saiba que o tema é controverso, comunga-se com a tese de que o Promotor é 

parte na ação penal, inclusive é titular da ação pública e destinatário das 

investigações, motivo pelo qual não haveria qualquer impedimento para ele 

próprio conduzir as investigações, até porque tem como função 

Constitucional exercer o controle externo da atividade policial.  

 

  Neste contexto, até se poderia pensar na hipótese de se atribuir 

de forma privativa as investigações à Polícia Judiciária, desde que se 

conferisse à  autoridade investigadora as mesmas prerrogativas/garantias que 

se confere ao Membro do Ministério Público,  sobretudo a inamovibilidade e 

vitaliciedade, pois do contrário somente seria investigado no País, o que  

interessasse àqueles que detém poder econômico/político e, a contrário 

senso, qualquer investigação que pudesse ensejar prejuízo a pessoas com 

poder de comando, seja por razões políticas, seja por razões de capacidade   

financeira, seria abortada, pois Delegado nenhum teria autonomia e 

independência para conduzir seu trabalho.  

 

  Destarte, é razoável que se considere as investigações levadas a 

efeito pelo Ministério Publico legal, pois não só a Constituição o autoriza 

investigar (art. 129, VII), como também a Lei Orgânica do do Ministério 

Público, nos termos do que dispõe o art. 8º, V da Lei nº 8.625/93. 

 

  Por fim, ainda em relação a preliminar suscitada, não se pode 

perder de vista que a prova que autoriza a condenação é aquela colhida sob  

crivo do contraditório e as informações obtidas pelo Ministério Público em 

procedimento de investigação interno,  poderiam ser obtidas por fonte 

independentemente, razão pela qual não haveria nem mesmo que se falar em 

prova ilícita por derivação, nos termos do que dispõe o art. 157, §§ 2º e 3º 

do Código de Processo Penal, sobretudo por que a própria defesa admite a 
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conduta imputada, porquanto houve confissão quanto ao fato, visto que a 

tese meritória é de que o comportamento do réu seria atípico, isto é, não  

criminosa.   

 

  Dese modo,  não há nulidade a ser declarada, porquanto a 

instrução se deu de forma válida e regular, encontrando-se presentes os 

requisitos de existência e validade do processo, bem como as condições 

gerais da ação, de sorte que o feito encontra-se preparado para ser decidido 

 

  No mérito o Ministério Público imputa ao réu a prática do 

crime previsto no art. 312 do Código Penal, qual seja, o chamado peculado 

desvio, norma penal que tutela o patrimônio e o interesse da Administração 

Pública, consistindo a conduta na  apropriação de dinheiro, valor ou 

qualquer outro bem móvel, público ou particular, pelo servidor, os quais tem 

posse em razão do cargo, com o propósito de destiná-lo ao fim diverso 

daquele previsto em lei, em benefício próprio ou de outrem.  

 

  Com efeito, ao ser interrogado, o réu admitiu que usou 

valores que pertenciam ao Fundo na compra de veículo, mas sem 

qualquer má fé, pois logo em seguida os devolveu, ou seja, alegou que havia 

tomado uma espécie de “empréstimo”  e alegou, ainda, que não se recordava 

de ter se utilizado de outros cheques entregues por produtores rurais em 

proveito próprio: 

 

"[...] Que o interrogando é funcionário do Instituto Capixaba 

de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural há 

aproximadamente 28 anos e na época dos fatos integrava o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de 

Presidente Kennedy; que durante o ano de 2007 ocorreu uma 

forte seca no município sendo então deliberado pelo referido 

Conselho com base em um Decreto Municipal de 

Emergência que seria oferecida "um socorro" aos produtores 

rurais consistente na entrega de cana de açúcar destinando a 

alimentação do gado; que foi delilberado em reunião pelo 

próprio Conselho que seria cobrada uma taxa de cada 

produtor, taxa esta que seria proporcional as dimensões 

da propriedade; (…)  que a entrega da cana se iniciou em 
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agosto ou setembro de 2007 sendo que o pagamento por 

parte dos produtores só começou a ser efetuado em 

novembro; (…)  que ficou decidido que o pagamento seria 

realizado no escritório regional do Incaper (…)  que a 

maior parte dos valores recebidos tanto em cheques tanto em 

espécie foram entregues ao funcionário do Incaper de nome 

Paulo César, posto é quem permanecia maior tempo no 

escritório; que além de Paulo César o interrogando também 

recebeu pagamentos de alguns produtores principalmente no 

período em que Paulo César estava de férias; que o dinheiro 

bem como cheques pagos pelos produtores eram 

guardados em uma gaveta em um armário de ferro em 

um envelope próprio que identificava cada produtor; 

que os valores recebidos pelo interrogando e por Paulo 

Cesar que eram separados e somente no final, quando 

Paulo césar retornou de feiras foi realiz ada uma 

prestação de contas e juntados os valores; (…)  que foi 

deliberado pelo mesmo conselho que tal quantia seria 

revertida em prol dos próprios dos produtores na forma de 

empreendimentos, insumos e na manutenção de máquinas;  

(…)  que foi o próprio interrogando quem ficou responsável 

pela devolução dos valores pagos aos produtores assim 

como Paulo César; que não tem ciência de algum produtor 

que não tenha o valor devolvido; que o valor destituído ao 

produtor correspondia exatamente ao que este havia pago; 

(…)  que o interrogando se recorda que no mês de 

novembro de 2007 aproximadamente trocou um veiculo 

marca Toyota modelo Corolla 2003/2004 em um mesmo 

veículo zero quilômetro na Concessionária Sossai 

veículos em Cachoeiro de Itapemirim; que na ocasião em 

que fez o negócio havia recebido no produtor rural 

Ronildo Viana Peçanha em cheque no valor de R$ 880,00 

referente a um pagamento de cana entregue a tal 

produtor e destinou tal título para arcar parte da 

diferença a ser paga pelo veículo Corolla; que entregou 

seu veículo usado utilizou parte do seu fundo de garantia e 

ainda entregou dois cheques pessoais que posteriormente 

foram resgatados; que na realidade o cheque no valor de 

R$880,00 mencionado na denúncia juntamente com 

determinada quantia em dinheiro foi entregue para resgatar 

os dois cheques do interrogando deixado na Concessionária; 

que indagado a cerca da razão pela qual utilizou o cheque do 

referido produtor rural e não dinheiro em espécie respondeu 

que " não fez com dolo ou maldade" pois no seu 

entendimento não estava fazendo nada de errado; que apenas 

entregou o cheque uma vez que este estava em seu poder e 

no dia seguinte repôs o valor correspondente em dinheiro 

anotando como valor pago pelo produtor Ronildo em seu 

referido controle; que não se recorda se chegou a se utilizar 
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de cheques de outros produtores para inteirar a diferença a 

ser paga pelo veiculo Corolla, porém pode afirmar que não 

utilizou nenhuma quantia em espécie, paga pelos produtores, 

para tal finalidade;  (…)  que não chegou a pedir autorização 

ao co-réu Joselio para utilizar o cheque do produtor Ronildo 

Viança Paçança e somente comentou tal fato com Joselio 

depois de fevereiro quando foi feita a prestação de contas; 

que o acusado Joselio não tinha conhecimento de que o 

interrogando teria utilizado referido título para tal finalidade 

antes de lhe ter sido dito tal fato na prestação de contas; que 

ainda em relação ao afirmado na denúncia de fls. 02/04 

esclarece que em momento algum disse haver utilizado R$ 

27.000,00 da quantia paga pelos produtores rurais para 

interar na diferença na aquisição do veiculo, mas sim que 

esta teria sido aproximadamente a quantia paga de volta na 

negociação; que os fatos constantes na denúncia geraram 

abertura de procedimento administrativo na Incaper o qual 

,foi arquivado; que o interrogando ainda é funcionário do 

referido Instituto mas está a disposição da Prefeitura na 

função de Secretário Municipal de Transporte; que nunca foi 

processado criminalmente antes dos fatos constantes deste 

processo; que em relação as testemunhas arroladas na 

denúncia, pode afirmar ter divergência política com Valdeir 

Borges da Hora, nada tendo alegar quanto as demais [...]  

que em relação ao seu depoimento prestado na Promotoria 

de Justiça de Pres. Kennedy constantes de fls. 47/48 reafirma 

que não se recorda de ter utilizado outros cheques pré-

datados de produtores rurais para fins pessoais assim como 

não confirma que teria comunicado tal fato a Joselio; (...)  

 

  Todavia, a testemunha ouvida nas fls. 298, produtor rural que 

foi vítima indireta do fato, afirmou que tomou conhecimento  de que os 

valores que pagou seria irregular e que por esta razão postuluou a 

devolução, inclusive dando conhecimento dos fatos ao Ministério Público e 

ao rastrear o cheque que expediu tomou conhecimento de que ele havia sido 

sacado por uma concessionária de venda de veículos, isto é, teria sido usado 

na compra de carro: 

 

"...  que tempos mais tarde o depoente ouviu o senhor 

Prefeito Municipal dizer e divulgar na mídia que as 

toneladas de cana teriam sido entregues gratuitamente aos 

produtores rurais e por haver pago na forma acima 

mencionada sentiu-se lesado e para tanto procurou a 

Promotoria de Justiça desta comarca para "denunciar" o 

fato; que tem a informar também que um outro produtor de 
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nome Agostinho Costalonga disse ao depoente que os 

cheques ou um dos cheques pagos por ele ao INCAPER 

teria sido descontado em uma agência de automóveis mais 

especificamente a Sossai Veículos em Cachoeira de 

Itapemirim; (…)  que tem conhecimento de que o acusado 

Elion era funcionário do INCAPER na época e ficou a frente 

da entrega das toneladas de cana de açúcar [...] a pessoa que 

seria responsável à organização e construção do fundo seria 

o senhor Agostinho Costalonga; que o contato dos 

produtores era feito diretamente com o acusado Elion; 

que ao ser entregue o cheque foi dado ao depoente um 

recibo em nome da prefeitura assinado pelo funcionário 

Paulo César, no escritório do INCAPER;  (…)  que apenas 

tomou conhecimento de que o acusado Elion teria 

adquirido um veículo com os valores pagos pelos 

produtores após ter tido acesso ao processo; (...) 

 

  O mesmo evento aconteceu com outro produtor rural, que 

apenas tomou conhecimento de que o cheque utilizado na compra de cana-

de-açucar subsidiada pelo Estado para o sustento gado em período de 

estiagem teria ido parar na conta bancária de uma concessionária de veículo 

porque não havia sido dado a ele recibo e o cheque seria a única prova de 

quitação para obter a restituição e depois disso é que o acusado Elion o 

procurou para devolver o valor, pois segundo o réu, havia apanhado 

emprestado para fins particular. 

 

"... que a cana seria entregue aos produtores mediante 

pagamento a ser feito ao INCAPER, a quem caberia a 

arrecadação dos valores e a entrega da cana; que muitos 

produtores por questão de comodidade acertavam a cana a 

ser entregue e efetuavam o pagamento diretamente ao 

acusado Elion tal como procedeu o depoente; que o 

depoente pagou um pouco mais de R$800,00 sendo que em 

razão da dimensão de sua propriedade cada tonelada de cana 

custou R$15,00; (…)  que ao efetuar o pagamento ao 

acusado, não pediu recibo pois não tem o costume de faze-

lo; que tempos depois foi informado pelo vereador José 

Carlos, que o procurou em sua residência, que o município 

estaria devolvendo os valores pagos pela cana de açúcar 

perguntando ao depoente se este possuía o recibo do que 

havia pago ao acusado; que o depoente respondeu que não 

havia recibo, tendo então José Carlos aconselhado que 

conseguisse uma cópia do cheque; que ao obter a cópia do 

título o depoente constatou que este havia sido 
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depositado à Sossaí Veículos; que ouviu também 

comentário que outros títulos tiveram a mesma 

destinação, ou seja, depositados na conta da referida 

agência de veículos, porém não pode afirma se tal fato é 

verdadeiro;  QUE O PRÓPRIO ACUSADO ELION AO 

DEVOLVER O DINHEIRO AO DEPOENTE DISSE QUE 

HAVIA PEGO AQUELE VALOR EMPRESTADO A USO 

PARTICULAR MAS QUE ESTARIA NAQUELE 

MOMENTO DEVOLVENDO; [...]  

 

 

  Nesse sentido, o que se registra nos autos, além da prova 

documental, consistente nas cópias dos cheques microfilmados (fls. 265 e 

358/414) é que eles foram todos sacados pela Concessionária Sossai 

Veículos, empresa onde Elion comprou carro novo, com registro de que um 

dos cheques ele admitiu que celebrou, unilateralmente, contrato de 

mútuo, porquanto a despeito de alegar “empréstimo”, esqueceu-se de que o 

valor não pertencia ao Produtor, pois seria destinado a Fundo Público e 

também esqueceu-se de combinar com o mutuante. 

 

  Com efeito, além da confissão, o que se registra nestes autos é 

uma desculpa de certo modo ingênua, para não adjetiva-la de outro forma,  

pois vir a Juízo dizer que tomou dinheiro emprestado do Poder Público ou 

mesmo do Particular de forma unilateral e que a pretenção seria devolver e, 

sobretudo, devolver quando os fatos vieram a tona em razão de 

investigações realizadas pelo Ministério Público é tese descabida, 

desarazoada, desprovida de qualquer senso comum e de qualquer 

juridicidade.  

 

  Com efeito, o que se vislumbra nos autos foi conduta dolosa, 

permeada de má fé e a conduta do réu, desde o início, era no sentido do 

enriquecimento sem causa, porque muito embora não se discuta aqui a 

ilegalidade da cobrança da cana “vendida aos produtores rurais”, fato é que 

ela  foi considerada ilegal e a apropriação somente foi descoberta quando se 

buscou a restituição daquilo que foi pago de forma indevida.  
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  Aliás, lamentável que existam agentes públicos que atuem 

dessa forma em momentos em que a população mais necessita do Estado, 

pois tudo se deu em época de exceção, de seca prolongada, que levou o 

Município, inclusive, a decretar estado de emergência, isto é, o réu 

aproveitou-se da desgraça alheia para se enriquecer de  forma ilícita, 

comportamento extremamente censurável.  

 

  Desse modo, em vista do que se expôs acima, JULGO 

PROCEDENTE o pedido narrado na inicial para o fim de CONDENAR o 

acusado ELION MACHADO ROSA pela prática do crime previsto no art. 

312 do Código Penal e em obediência ao disposto no art. 59 e seguintes do 

Código Penal passo a análise das circunstâncias judiciais e legais para a 

fixação da pena adequada ao caso. 

 

  O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, pois se 

aproveitou da fragilidade e da pouca informação dos produtores rurais para 

se apropriar de bem público. Não há registro de antecedentes criminais em 

sua vida pregressa. Sua conduta social, isto é, sua convivência na sociedade, 

à míngua de prova em contrário, é regular. Sua personalidade,  diante da 

ausência de laudos no processo, é de pessoa comum. Os motivos do crime 

são próprios do tipo, ou seja, obtenção de vantagem patrimonial indevida, na 

condição de servidor público. As circunstâncias em que o crime foi 

cometido são desfavoráveis, pois utilizou-se do estado de emergência  

espoliação daqueles que necessitavam de amparo estatal. As consequências 

do crime são graves, pois o comportamento do réu lesionou interesse 

público, afetou a toda comunidade, que em nada contribuiu para o evento. 

Assim, em razão das circunstâncias judiciais, estabeleço como necessária e 

suficiente para a prevenção e reprovação do crime a pena base de  06 (seis) 

anos de reclusão.  

 

  Inexistem circunstâncias atenuantes,  agravantes, bem como 

causas de diminuição ou de aumento de pena a incidirem, pelo que torno a 
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pena base em pena privativa de liberdade definitiva, em razão da 

inexistência de outras circunstâncias legais.  

 

  Em razão das circunstâncias judiciais, da natureza do crime e 

do interesse econômico em questão, fixo a pena de multa em 200 

(duzentos) dias multa, cada um equivalente a ¼ (um quarto) do salário 

mínimo vigente na época do crime.  

 

  No que tange ao efeito específico da condenação  de perda do 

cargo público (artigo 92, inciso I, alínea “a” do Código Penal), verifica-se  

que o caso dos autos exige sua incidência, pois a conduta do réu é 

inteiramente incompatível com permanência dele no cargo, pois seria 

desmoralizante para o Poder Público, em especial para a INCAPER  ter em 

seus  quadros funcionário cuja relação com a Administração Pública  se deu 

de forma tão promíscua. Assim, a perda da função se dá não só pela pena 

privativa de liberdade aplicada,  como em razão da gravidade da conduta, até 

porque, proporcionalmente, outro não seria o desfecho de eventual 

procedimento administrativo disciplinar.  

 

  Assim, com base no art. 92, I, "a" do CPB, destituo o acusado 

Elion Machado Rosa do cargo que ocupa de forma definitiva, devendo a 

Secretaria oficiar ao INCAPER dando ciência desta sentença para que 

promova os atos tendentes a cumpri-la.  

 

  Condeno o acusado Elion no pagamento das custas processuais, 

pro rata.  

 

  Por derradeiro, verifica-se que o acusado no ano de 2011 voltou 

a ser denunciado por prática de crime vinculado, em tese, com a 

Administração, pois na condição de Secretário Municipal de Transportes, 

teria sido surpreendido com quase R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 

espécie, deixado no porta-malas de carro oficial que usava, sendo que a 

acusação é de que o valor seria fruto de ato de corrupção e por esta razão 

responde ação penal tombada sob o nº  041110003260. 
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  Assim, em liberdade, o acusado, a princípio, teria continuado a  

delinquir e muito embora não se tenha trânsito em julgado nesta ação, como 

na outra ação em curso, sua liberdade significa risco para ordem pública, 

pois mesmo respondendo a ação penal pela prática de crime contra 

Administração, voltou a ser novamente denunciado, em caso de grande 

repercussão social. 

 

  Neste aspecto, não se desconhece o Princípio Constitucional da 

presunção de inocência, mas não se pode também deixar de prestigiar a 

supremacia do interesse público sobre o particular e a permanência do réu 

em liberdade seria temerária, pois além da possibilidade de cometer novos 

crimes, se deve pensar em ordem pública de forma mais ampla.  

 

  A propósito, ainda que alguns procurem dar ao conceito de 

ordem pública alcance restrito, este Juiz comunga com a idéia de que nos 

casos de crimes graves, onde não se vislumbra, a prima facie, eventual 

presença de excludente, a prisão se faz necessária para que se garanta a 

normalidade das relações sociais, porque a presunção de inocência deve ser 

cotejada com o interesse público ínsito no jus puniendi, posto que o infrator 

atinge com sua conduta toda coletividade e nos casos dos autos, atingiu a 

sociedade de forma direta e visceral.     

 

  Não se pode considerar razoável subtrair dinheiro público em 

situações como esta e no dia seguinte passear pela Cidade em carro de luxo, 

como se nada de relevante tivesse acontecido, sem que esta circunstância 

promovesse a intranquilidade social (desordem pública).  

 

  Sustentar a tese de que a inexistência de antecedentes, a 

residência fixa e até mesmo o trabalho lícito impedem a prisão processual 

em casos de crimes desta natureza, porque a liberdade não colocaria em 

risco a ordem pública é, a meu sentir, tratar a realidade a partir do “dever 

ser”, como se estivéssemos vivendo no mundos das idéias,  de maneira que  

o Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, a meu sentir,  não 

deve  ser aplicado  de forma absoluta, inclusive porque a Jurisprudência 
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Pretoriana é sempre no sentido de que o absoluto é incompatível com o 

princípio da razoabilidade.  

 

  Consoante já se disse, não se pretende relativizar o “due process 

of law”,  em especial o Princípio Constitucional de Presunção de Inocência, 

conquistado ao longo dos séculos, mas apenas e tão somente apresentar tese 

de que no caso concreto o Juiz ou mesmo o Tribunal tem condições de aferir 

se há indícios veementes de autoria, prova da materialidade e ausência de 

circunstância capazes de ensejar eventual  absolvição, isto é, quando o 

fumus boni juris apresenta-se latente, sem qualquer prejulgamento, 

sobretudo quando se esgotou o primeiro grau de Jurisdição, após tet sido 

dado ao réu ampla defesa, contraditório, enfim, todos os consectários de um 

processo conforme a Constituição.  

 

  De outra sorte, a prisão também se destina a garantir eventual 

aplicação da lei penal, porquanto não se tem notícia de que réu algum tenha 

permanecido em casa aguardando o trânsito em julgado de eventual sentença 

condenatória insuscetível de ser substituída por pena restritiva de direito e  

esta circunstância pode ser aferida facilmente nos processos em que se 

aguarda captura na vara criminais.   

 

  A propósito, até mesmo quem tem bens de raiz, exerce 

atividade lícita foge e a guisa de exemplo, registra-se o famoso caso do 

banqueiro “Cacciola” e mais recentemente do médico Roger Abdelmassih, 

que tão logo foi posto em liberdade fugiu, desfez-se de seu patrimônio e se 

furtou não só de cumprir a pena, como também de pagar eventual 

indenização às vítimas.  

 

  Aliás,  dever-se-ia realizar no Brasil estudo a respeito do tema, 

com dados estatísticos, porquanto todos, ou quase todos réus, condenados  a 

penas elevadas em primeira instância, fogem no primeiro sinal de que a 

decisão foi confirmada em sede de apelação ou quando os agavos não são 

conhecidos, até porque acompanha-se a tramitação processual em tempo real 

e as publicações e as intimações  não se dão na mesma velocidade com que 

circulam as informações.  
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  Com efeito, a fuga nestes casos seria até natural, pois o réu 

agiria por instinto humano, de autodefesa, já que não se poderia esperar, 

nestas circunstâncias, comportamento conforme o direito, a não ser que  o 

condenado fosse pessoa de capacidade mental reduzida.  

   

  Desse modo,  diante da gravidade do crime e da oferta de nova 

denúncia contra o réu, decreto a prisão preventiva do acusado Elion 

Machado Rosa, para garantir a ordem pública e a eventual aplicação da lei 

penal, nos termos do art. 312 do CPP. 

 

  Expeça-se mandado de prisão e uma vez cumprida a ordem, 

expeça-se guia de execução provisoria.  

 

  Publique-se, registre-se, intimem-se e após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, procedam-se as 

anotações e comunicações de estilo,  dando-se ciência ao Juízo da execução, 

arquivando-se os autos.  

 

  Junte-se cópia desta sentença nos autos da ação penal o nº  

041110003260, fazendo-se aqueles autos também conclusos.  

 

   

Presidente Kennedy, ES, 27 de abril de  2012. 

 

 

Ronaldo Domingues de Almeida 

Juiz de Direito 

 

 

 

 

    
 


