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Exmo. Sr. Desembargador Federal Relator.

1. O Ministério Público Federal  ofereceu denúncia em desfavor de 

Raimundo Almeida, atual prefeito do Município de Lago Verde/MA, e de seu 

filho, Alex Cruz Almeida, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 1º, 

inc. I, do Decreto-Lei nº 201/67 c/c o art. 29 do CP.

2. Conforme relatado na  exordial,  os  denunciados,  na  condição de 

prefeito e tesoureiro do Município de Lago Verde/MA, respectivamente,  com 

vontade  livre  e  consciente,  sacaram  de  diversas  contas  da  Prefeitura  do 

Município de Lago Verde/MA, na agência do Banco do Brasil, no município de 

Bacabal/MA, sem observância dos critérios legais e orçamentários, a quantia de 
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R$936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais), recursos estes oriundos de 

transferências da União para fundos direcionados à educação e à saúde,  bem 

como recursos derivados de tributos1 (contas correntes referentes ao FUNDEB, 

Saúde, FPM e Tributos), conforme relacionado às fls. 04/06, se apropriando de 

toda  a  quantia  que  pertencia  ao  Município  de  Lago  Verde/MA,  sacada 

indevidamente.

3. Na resposta preliminar apresentada às fls. 212/222, os denunciados 

alegam, de início, que a documentação apresentada durante o inquérito policial 

representava tão somente a programação de pagamentos, sendo que a prestação 

de contas só foi realizada em 2011.

4. Nesse passo, afirmam que “os cheques foram sacados ao caixa, e a 

partir daí foram efetuados os pagamentos que constam das prestações de contas, 

conforme apresentadas no Tribunal de Contas do Estado, cujas cópias extraídas 

do TCE vão anexas à presente resposta” (fl. 214 – destaques no original).

5. Dizem  ainda  que  tudo  isso  aconteceu  por  culpa  do  Poder 

Judiciário, que anuiu com as ilegalidades praticadas pela Câmara Municipal, a 

fim de afastar, de forma arbitrária, o denunciado Raimundo Almeida do cargo 

de prefeito, para o qual havia sido legitimamente eleito.

6. Argumentam que o vice prefeito à época, que ficou ilegalmente no 

cargo de prefeito  durante o afastamento do denunciado  Raimundo Almeida, 

também adotou a mesma prática,  com a diferença de que não apresentou as 

contas  devidas.  Noticiam  ainda  outras  irregularidades  que  teriam  sido 

perpetradas pelo vice-prefeito à época.

7. Após ressaltarem que a documentação apresentada com a prestação 

de contas demonstram a correta destinação dos recursos, aduzem que o Poder 

Judiciário não pode substituir o Poder Executivo ou a Corte de Contas na análise 

1  Cópia dos cheques às fls. 03/23 e 39/97, depoimento do denunciado Alex Cruz Almeida às fls. 112/113 
e Laudo contábil-financeiro de perícia criminal às fls. 157/160.
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da prestação de contas, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes.

8. Tentam ainda  justificar  suas  condutas  na  circunstância,  por  eles 

alegada, de que não havia agência bancária no Município de Lago Verde/MA à 

época dos fatos, razão pela qual não poderiam horar com os compromissos da 

municipalidade de outra forma.

9. Em acréscimo, asseveram que “as condições que interferiram no não 

fazer  diferente,  especialmente  a  falta  de  agência  bancária,  e  ainda  o  receio  de  ser 

injustamente afastado do cargo novamente (como ocorreu) por simples vontade política 

da  Câmara  Municipal,  em  conluio  com  o  vice-prefeito  e  políticos  graduados  do 

Maranhão” (fl. 221).

10. Por fim, requerem a rejeição da denúncia, ou que seja liminarmente 

jugada improcedente a acusação.

11. Vieram os autos ao Ministério Público Federal.

12. As condutas delitivas foram praticadas nos dias 9 e 10 de fevereiro 

de 2010 (fl. 1-a e 199-v).

13. Como ainda não foi recebida a denúncia e sendo, respectivamente, 

de 2 (dois) e 12 (doze) anos de reclusão a pena mínima e máxima cominada em 

abstrato  ao  delito  do  art.  1º,  inc.  I,  do  Decreto-Lei  nº  201/67,  a  prescrição 

ocorrerá em 4 (quatro) ou em 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, incs. II 

e V, do CP.  Com isso, a pretensão punitiva estatal prescreverá, em tese, no dia 

10/2/2014, se considerada a pena mínima, e em 10/2/2026, se considerada a pela 

máxima.

14. É, em síntese, o relatório.

15. A denúncia deve ser recebida, pois preenche todos os requisitos do 

art. 41 do CPP, vale dizer, qualificou satisfatoriamente os denunciados, expôs o 

fato  criminoso  com  todas  as  suas  circunstâncias,  apresentando  ainda  a 

capitulação jurídica do crime.
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16. Além  disso,  há  justa  causa  para  a  persecução  penal  em  juízo, 

decorrente do vasto acervo probatório que instrui os autos, e notadamente pelo 

Laudo contábil financeiro da Polícia Federal (fls. 157/160), o qual conclui que 

“os  cheques  questionados,  presentes  na  Noticia  Criminis  (Subseção  I.1)  e, 

consequentemente,  as  presentes  no  Ofício  da  Prefeitura  Municipal  de  Lago  Verde 

(Subseção  I.2),  não  constam  na  prestação  de  contas  de  pagamento  orçamentárias 

contidas na prestação de contas (volume I e II do apenso I do IPL 307/2010) não há 

referência aos cheques examinados, relacionados na tabela I deste laudo, que possam 

vincular esses cheques as despesas constantes na prestação de contas” (fl. 160).

17. Os documentos relativos  à prestação de contas  dos recursos em 

questão foram apresentados à autoridade policial (fl. 149) pelo mesmo advogado 

subscritor da resposta preliminar em 31/05/2011, revelando-se, pois, acintosa a 

afirmação  de  que  os  documentos  apresentados  durante  o  inquérito  policial 

representava  tão  somente  a  programação de  pagamentos.  A aquela  altura,  os 

denunciados já dispunham de todos os documentos necessários para a regular 

prestação contas.

18. Com  efeito,  mesmo  que  ainda  não  tivesse  sido  apresentada  a 

prestação de contas, nenhuma razão havia para que toda a documentação fosse 

apresentada à autoridade policial.

19. Seja como for, os documentos trazidos aos autos pelos denunciados 

não demonstram que os recursos oriundos dos cheques sacados foram aplicados 

no pagamento das despesas públicas por eles indicadas.

20. Note-se que, em 04/02/2010, por decisão da Câmara Municipal de 

Lago Verde/MA, o denunciado Raimundo Almeida foi afastado do exercício do 

mandato  de  prefeito  daquela  municipalidade. Em  08/02/2010,  por  força  de 

decisão liminar do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Bacabal/MA (fls. 627/629), 

ele foi reconduzido ao cargo, decisão essa que foi cassada, em 10/02/2010, pela 

2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (fls. 630/639).
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21. Isso reforça a tese de que realmente os denunciados apropriaram-se 

dos recurso em questão. Nos 2 (dois) dias que o denunciado Raimundo Almeida 

foi  reconduzido  ao  cargo  de  prefeito  por  força  do  provimento  jurisdicional 

liminar,  ele  aproveitou  para  sacar,  com o  auxílio  do  denunciado  Alex  Cruz 

Almeida, quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas do Município, 

sem explicarem, contudo, a destinação dada a esses recursos.

22. Veja  ainda  que  no  dia  10/02/2010,  o  denunciado  Raimundo 

Almeida já se encontrava novamente afastado do cargo de prefeito, e só um mês 

depois é que retornou ao exercício do mandato, em 09/03/2010 (fls. 637/639).

23. No  período  de  10/02/2010  a  09/03/2010,  quem  exerceu 

interinamente o mandato foi o vice-prefeito, Olivar Lopes de Melo, o qual, a par 

das irregularidades perpetradas pelos denunciados, apresentou, em 22/02/2010, 

notitia criminis perante a Polícia Federal (fls.  03/11).  Na ocasião, ressaltou o 

noticiante  que  “números  redondos  nos  saques  e  cheques  nominais  à  Prefeitura 

Municipal de Lago Verde/MA evidenciando que não tinham como destino pagamentos 

e sim apropriação e desrespeito as normas expressas vigentes” (fl. 04).

24. Portanto,  pode-se  concluir,  com  total  segurança,  que  os 

denunciados apropriaram-se dos recursos públicos sacados diretamente na “boca 

do  caixa”  por  meio  de  cheques  nominais,  cuja  relação  encontra-se  às  fls. 

158/159. E, em que pese o esforço argumentativo, as alegações deduzidas na 

defesa  preliminar  não  foram  capazes  de  infirmar  as  conclusões  lançadas  na 

inicial acusatória, que tem como suporte laudo pericial elaborado pela Polícia 

Federal.

25. Registre-se  que  o  fato  de  não  haver  agência  bancária  na 

municipalidade  não autoriza  a  realização de  saques  diretamente  na  “boca do 

caixa” em agência de outro município para o pagamento de despesas públicas, 

pagamentos esses que sequer restaram comprovados.

26. Ademais,  porque outros  gestores  públicos  também procedem da 
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mesma  maneira  que  os  denunciados,  conforme  eles  alegam,  não  é  razão 

suficiente para eximi-los da responsabilização pelo crime que cometeram.

27. Oportuno esclarecer ainda aos denunciados que este processo não 

tem por  finalidade  apreciar  a  regularidade  das  contas  apresentadas  perante  a 

Corte  de  Contas  Estadual,  mas  sim  condená-los  pela  prática  do  crime  de 

responsabilidade que cometeram, de maneira  que não há falar em afronta ao 

princípio da independência  dos  poderes.  Não há dúvidas  de  que compete  ao 

Poder Judiciário, em face de conduta criminosa, aplicar aos infratores a sanção 

penal correspondente.

28. No tocante à alegada ausência de dolo na conduta, registre-se que a 

análise a respeito do elemento subjetivo do tipo deve ser feita após a instrução 

processual, mormente porque os denunciados não trouxeram aos autos qualquer 

prova idônea para demonstrar que não agiram dolosamente, sendo que, como se 

sabe, no momento do recebimento da denúncia deve prevalecer o princípio  in 

dubio pro societate.

29. Nesse  sentido,  confira-se  a  pacífica  jurisprudência  do  colendo 

Superior Tribunal de Justiça e dessa egrégia Corte Regional:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE.  OFENSA.  INEXISTÊNCIA.  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  DEFESA  PRÉVIA. 
TESES.  AFASTAMENTO.  AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.

(...)

2.  Embora  concisa,  a  fundamentação  do  Juízo  de  primeiro  grau 
mostrou-se suficiente e precisa para a hipótese concreta. Destarte, as 
teses  trazidas  na  resposta  à  acusação  -  de  ausência  de  dolo e 
atipicidade  da  conduta,  arguidas  ao  fundamento  de  que  o  ora 
recorrente  não  teria  conhecimento  de  que  o  combustível 
adquirido seria produto de crime e de que a nota apresentada 
seria  falsa  -  têm  natureza  eminentemente  fático-probatória. 
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Assim, de fato, mostrava-se prematura qualquer discussão a esse 
respeito antes da instrução criminal.

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 35.144/SP,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/03/2013) – ênfase nossa;

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE 
CONTRABANDO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.  TRANCAMENTO 
DA  AÇÃO  PENAL.  FALTA  DE  JUSTA  CAUSA  NÃO 
EVIDENCIADA  DE  PLANO.  INEXISTÊNCIA  DE  DOLO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO  SEM  A  ADEQUADA 
INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

(...)

2.  A controvérsia  sobre  a  existência  do  elemento  subjetivo  do 
delito não tem o condão de impedir a persecução penal mediante 
a instauração do devido processo-crime, com a observância dos 
postulados  decorrentes  da ampla defesa,  do contraditório  e  do 
devido processo legal.

3. No caso,  a inicial  acusatória narra fatos que descrevem conduta 
passível de ser imputada ao Acusado e que se amolda, em tese, ao tipo 
penal de contrabando; sendo certo que atende aos requisitos elencados 
no art.  41 do Código de Processo Penal,  o que é suficiente para a 
deflagração da persecução penal.

4. Mostra-se descabido o afastamento do dolo do agente, de forma 
apriorística,  sem  instrução  probatória  realizada  no  bojo  da 
devida  ação  penal,  quando  houver  controvérsia  quanto  ao 
conhecimento,  pelo  Acusado,  da  procedência  estrangeira  das 
máquinas  e  de  seus  componentes,  apreendidos  em  seu 
estabelecimento comercial.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp  1200377/RJ,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  Quinta 
Turma, DJe de 26/09/2012) – ênfase nossa; e

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO 
ESTRITO. MOEDA FALSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE.  DOLO.  MATÉRIA  QUE  EXIGE  A 
PRODUÇÃO  DE  PROVAS.  DENÚNCIA QUE  PREENCHE  OS 
REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
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DECISÃO  REFORMADA.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO 
PROVIDO. (...) 2. Em relação à "(...) aferição do dolo (...)" (fl. 44), 
verifica-se que tal matéria exige a pertinente produção de provas, 
demandando, portanto, a instrução processual, em face do que o 
momento  do  recebimento  da  denúncia  não  se  constitui  no 
adequado para se averiguar essa questão, salvo se comprovada de 
plano uma das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal. 3. 
(...) 5. Recurso em sentido estrito provido.
(RSE  0007754-88.2011.4.01.3800/MG,  Rel.  Desemb.  Federal 
I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Quarta Turma, e-DJF1 
de 27/8/2013) – ênfase nossa.

30. Portanto, havendo provas da materialidade e da autoria delitiva, é 

de rigor o recebimento da denúncia, para que, após toda a instrução processual, 

com o exercício  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  haja  a  condenação dos 

denunciados pelo crime a eles imputado.

31. Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o recebimento 

da  denúncia  e  o  prosseguimento  da  ação  penal  até  a  final  condenação  dos 

denunciados pela prática do crime capitulado no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei nº 

201/67 c/c art. 29 do CP. Reitera ainda o pedido de arresto de bens formulado na 

inicial,  bem  assim  que  o  recebimento  da  denúncia  ocorra  antes  do  dia 

09.02.2014,  com  vistas  a  evitar  a  prescrição  do  delito  praticado  pelos 

denunciados.

Brasília, 29 de novembro de 2013.

Luiz Fernando B. Viana
Procurador Regional da República
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