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SENTENÇA TIPO D (Resolução nº 535/2006 – CJF)
PROCESSO Nº 7048-31.2017.4.01.3304
CLASSE: 13101 – PROC COMUM / JUIZ SINGULAR
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RÉUS: DOMINGAS SOUZA DA PAIXÃO E OUTROS 

SENTENÇA

Trata-se  de  denúncia  ofertada  pelo  Ministério  Público  Federal  em  desfavor  de 

Domingas Souza da Paixão,  Elisa Paixão do Nascimento,  Nadjamena Moreira de Almeida, 

Odilon Cunha Rocha, devidamente qualificados nos autos, em razão de suposta prática de delito 

tipificado no artigo 1º, incisos III e V do Decreto- Lei nº 201/67.

A narrativa  encontrada  na  denúncia  de  fls.  2-U/2-C articula  os  fatos  tidos  como 

configuradores do ilícito da seguinte forma:

“A  presente  demanda  encontra  amparo  no  inquérito  policial  nº  4515-

02.2017.4.01.3304, instaurado a partir de representação postulada pelos servidores  

municipais  Marcos  Fernando Sírio  Kishel  e  Gleicia  dos  Santos  Martins,  com a  

finalidade  de  apurar  a  responsabilidade  criminal  da  ex-prefeita  de  Governador  

Mangabeira/Ba,  a primeira denunciada,  consistente  em malversação de recursos  

públicos federais.

De acordo com a notitia criminis, a ex-gestora municipal transferiu indevidamente  

recursos federais no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) da conta da  

Unidade Básica de Saúde – nº 613-0 – para a conta do Piso de Atenção Básica – nº  
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11526-6, em 05.09.2012; bem como a transferência de R$ 59.721,15 (cinquenta e  

nove mil setecentos e vinte e um reais e quinze centavos) da Conta da Vigilância  

Sanitária para a conta do Piso de Atenção Básica – nº 1556-6 em 03.10.2012.

(...)

Por essa razão, foi, então, oficiado ao DENASUS, perquirindo acerca dos fatos que  

ensejaram a instauração do inquérito policial  que acompanha esta denúncia, o qual  

acostou  aos  autos  o  Relatório  de  Auditoria  nº  12235-  (fls.  52-82)  realizada em  

período  anterior  às  transferências  que  ensejaram  a  instauração  do  inquérito  

policial.

O referido relatório evidenciou diversas irregularidades na gestão dos recursos do  

SUS, dentre elas, a utilização de verbas de um dos blocos de financiamento da saúde  

para o pagamento de despesas de outro bloco (constatações 19679 e 196920 fls.  

75/76).

(...)

Apesar de a auditoria nº 12235 não ter abrangido os meses de setembro e outubro  

de 2012,  período em que aconteceram as  transferências  suspeitas  constantes  na  

representação que ensejaram a instauração do inquérito policial, ela culminou por  

alargar  o  objeto  das  investigações,  pois  trouxe  à  luz  outras  movimentações  

financeiras irregulares.

A autoridade policial, então solicitou ao DENASUS a continuidade da auditoria em  

Governador Mangabeira/Ba,  o que ensejou o relatório nº 16.297 (359-456),  que  

abrangeu o período de março/2012 a fevereiro 2016.

 (...)

Pela  leitura  das  constatações  420871  e  420857  do  Relatório  nº  16.927  do  

DENASUS observa-se que os fatos constantes na representação confirmados com  
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clareza solar.  Ademais,  foram desveladas outras irregularidades,  consistentes em  

pagamentos de despesas estranhas dos respectivos blocos de financiamento. (...)

A ação penal estribou-se nos documentos colacionados ao Inquérito Policial nº 4515-

02.2017.4.01.3304

 A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2017 (fls. 511/512).

Citado,  Odilon  Cunha  Rocha  apresentou  resposta  à  acusação  (fls.  533/551) 

arguindo nulidade ao receber a denúncia sem ordenar a notificação do acusado para apresentar 

defesa prévia. No mérito, arguiu que a denúncia foi vaga e inespecífica ao imputar acusações à sua 

pessoa e que, conforme o próprio da Relatório da Auditoria nº 16927  atesta, não houve prejuízo ao 

erário  nas constatações nº 420367, 420521 e 420869, cuja responsabilidade é atribuída ao réu. 

Alegou ainda a ausência de dolo na conduta, e ausência de justa causa.

Citada,  Nadjamena  Moreira  de  Almeida apresentou  defesa  preliminar  (fls. 

566/575). Alegou a inépcia da denúncia por ausência de individualização de conduta e a atipicidade 

da conduta.

Domingas Souza da Paixao,  devidamente citada, apresentou resposta à acusação 

(fls. 577/654), arguindo inépcia da denúncia por ausência de exposição de fato criminoso, ausência 

de justa causa para a ação penal e a existência de ilegalidade insanável decorrente de quebra do 

sigilo  bancário  sem autorização judicial  no  IPL nº  0715/2013-4SR/DPF/BA.  Defendeu  ainda  a 

atipicidade  formal  das  condutas  imputadas  à  acusada  e  que  as  ações  atribuídas  a  ela  não 

caracterizariam desvio ou irregularidade.

Despacho determinando ao advogado de Odilon Cunha regularize sua representação 

processual ( fl. 657).

Citada, Elisa Paixão do Nascimento apresentou resposta à acusação às fls. 659/741, 

arguindo os mesmos fundamentos que a ré Domingas Souza d Paixão.
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Em  petição,  o  réu  Odilon   Cunha  Rocha vem  regularizar  sua  representação 

processual e informar fato novo, qual seja, a apresentação pela Auditoria do DENASUS, do anexo 

Relatório Complementar de Auditoria nº 16297.

Em decisão de fls. 798/799, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses previstas no 

art. 397 do CPP, deixei de absolver sumariamente os réus.

Embargos de declaração opostos por Odilon Cunha Rocha ( fls. 8103/806.

Decisão às fls. 809/810 rejeitando os embargos.

Por meio de petição (fl. 838) o MPF requereu a juntada do expediente PRM-FSA-BA 

00011266/2017.

Na audiência de instrução realizada no dia 17 de maio de 2018 foram ouvidas as 

testemunhas  de  defesa  Luiza  Brito,  Shirlei  Moreira,  Adoniram  Soledade,  por  meio  de 

videoconferência com a Seção Judiciária da Bahia. Nesta Subseção foram ouvidas as testemunhas 

José Antonio Rodrigues, Daniele Alves de Souza, Dionísio Sena. Houve a desistência da oitiva das 

testemunhas de defesa Nilma Pinheiro, Zelda Pinto, Peris Edgar e o MPF desistiu da oitiva das 

testemunhas Marcos Kishel e Gleicia Santos. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório dos réus.

Em petição (fls. 944/946), as rés  Domingas Souza da Paixão e  Elisa Paixão do 
Nascimento vem requerer o compartilhamento de prova produzida nos autos da ação penal 4347-

97.2017.4.01.3304, no sentindo de se aproveitar o depoimento da testemunha Rosilene dos Santos 

da Silva já ouvida naqueles autos sobre fatos similares ao destes autos.

Petição  das  rés  Domingas  Souza  da  Paixão e  Elisa  Paixão  do  Nascimento 
requerendo sua absolvição sumária. (fls. 951/954)

Devolução  da  carta  precatória  149/2018  na  qual  foi  ouvida,  na  Comarca  de 

Governador Mangabeira/Ba, a testemunha de defesa Maria Das Graças (fls.965/973)

Odilon Cunha Rocha requereu a juntada de novos documentos (fls. 975/999).

Por meio da Carta Precatória n° 150/2018, foi ouvida a testemunha Rosilene dos 
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Santos da Silva na Comarca de Jaguarari (fls.1000/10011)

Por sua vez, através da Carta Precatória nº 153/2018, foi ouvida a testemunha Renato 

Ato Batista na Comarca de são Félizx (fls.1015/1024).

As  Cartas  Precatórias  nº  151/2018  e  152/2018  foram  juntadas  aos  autos  (fls. 

1026/1057).

O MPF atravessou suas alegações finais às fls. 1060/1071.

Petição  das  rés  Domingas  Souza  da  Paixão e  Elisa  Paixão  do  Nascimento 
requerendo a realização de novo interrogatório para as acusadas, pedido deferido em decisão de fl. 

1079.

Em audiência realizada nesta sede, em 13 de dezembro de 2019, foram ouvidas as 

acusadas Domingas Souza da Paixão e Elisa Paixão do Nascimento (fls. 1098/1100).

Em  manifestação  (fls.  1103/1104)  o  MPF  reiterou  o  teor  das  alegações  finais 

apresentadas anteriormente.

Domingas Souza da Paixão e Elisa Paixão do Nascimento apresentaram alegações 

finais  às  fls.  1114/1170 reiterando os  argumentos  expostos  na defesa prévia,  acrescentando que 

ficou comprovado pelos testemunhos, tanto da acusação como da defesa, que os fatos denunciados 

são atípicos. Arguiram ainda que o Ministério da saúde editou a Portaria nº 3992/2017 revogando a 

Portaria nº 204/2007 e que, com a mudança da legislação, todos os blocos de financiamento foram 

unificados,  excluindo os supostos crimes praticados,  pugnando por sua absolvição sumária com 

fundamento no art. 397, IV do CPP.

Nadjamena Moreira de Almeida   apresentou seus memoriais  às fls.  1171/1179. 

Defendeu a atipicidade da conduta e a ausência de dano ao patrimônio público.

Odilon Cunha Rocha apresentou alegações finais (fls.1184/ defendendo a ausência 

de demonstração de materialidade  delitivas, atipicidade da conduta por ausência de dolo e em razão 

do abolitio criminis
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Fundamento e decido.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

- DA MATERIALIDADE

Impende registrar, de início, que o art. 1º, inciso III do Decreto-Lei nº 201/67, pune o 

ato de desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas, ao passo que o inciso V, do 

mesmo dispositivo legal,  a conduta de ordenar  ou efetuar  despesas  não autorizadas por  lei,  ou 

realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes.

Tais  delitos  se  perfazem  pela  simples  prática  da  conduta  estabelecida  em  lei, 

independentemente da existência de efetivo prejuízo ao interesse da Administração Pública.

A incidência da norma que se extrai dos incisos III e V do art.  1º do DL 201/67 

depende da presença de um claro elemento subjetivo do agente político: a vontade livre e consciente 

(dolo)  de  desviar/aplicar  indevidamente  verbas  públicas  e/ou  de  empregar  tais  recursos  em 

desacordo com planos/programas a que se destinem. Garante-se, assim, a necessária distinção entre 

atos próprios do cotidiano político-administrativo e atos que revelam o cometimento de ilícitos 

penais.

Seus  elementos subjetivos,  no entanto,  correspondem ao dolo genérico -  vontade 

deliberada e consciente de praticar as condutas ali descritas. Não há de se falar, pois, em exigência 

do dolo específico, representado pelo fim de prejudicar a Administração Pública.

Em outro  dizer,  para  os  crimes  imputados  aos  denunciados,  inócua  se  mostra  a 

investigação acerca de existência (ou não) de efetivo prejuízo ao erário, tampouco o especial fim 

(ou  não)  de  prejudicar  a  Administração  Pública,  sendo  suficiente  a  demonstração  da  vontade 

deliberada de praticar o ilícito.
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Feitas tais digressões, passo à análise das provas carreadas aos autos.

Na hipótese vertente, vejo que as constatações nº  196769, 196920 do Relatório de 

auditoria nº 12235, reproduzidas na proemial acusatória, descrevem que o município de Governador 

Mangabeira utilizou recursos do Bloco de Atenção Básica e Bloco da Vigilância em Saúde, para 

atender despesas relativas aos Blocos de Assistência Farmacêutica e de Média e Alta Complexidade.

Esse quadro se repete com a constatação nº  420871, 420367, 420857 do Relatório 

16.297. O mesmo se pode dizer, ainda, das transferências das quantias de R$ 35.000,00, realizada 

no dia 5/9/2012, e R$ 59.721,15, efetuada em 3/10/2012.

Nesse particular, embora verificada a irregularidade da aplicação das despesas à luz 

da norma infralegal vigente (Portaria nº 204/2007), entendo que a efetiva aplicação dos valores na 

saúde denotam a inexistência de elemento subjetivo dos agentes, uma vez que a finalidade em que 

aplicadas as verbas públicas estão na mesma área de atuação (saúde).

Some-se a isso o fato de que o próprio Ministério da Saúde, visando simplificar a 

execução orçamentária,  editou a Portaria nº  3992/2017, a  partir  de quando os recursos federais 

destinados  ao  financiamento  das  ações  de saúde passaram a  ser  organizados e  transferidos,  na 

modalidade  fundo a  fundo,  por  meio  de  apenas  dois  blocos:  o  Bloco de  Custeio  das  Ações  e 

Serviços de Saúde e o Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.

A mudança,  à  evidência,  objetiva  adequar  a  aplicação  dos  recursos  públicos  às 

necessidades concretas das edilidades, diminuindo, inclusive, a burocracia.

Logo, entendo ausente a materialidade do crime quanto aos fatos acima delineados.

A  constatação  nº  120869 descreve  que  foram  adquiridos  7  computadores,  no 

importe de R$ 11.242,60, que seriam instalados nas secretarias municipais. Todavia, os auditores 

não encontraram os equipamentos nas dependências da Vigilância Sanitária (fl. 416 do Apenso). 

Embora o referido documento faça referência ao processo de pagamento nº 908/2014 e à nota fiscal 

nº 1338, tais documentos não aportaram aos autos.
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O mesmo pode ser dito da constatação nº 420521 onde não se aponta o destino das 

verbas oriundas da conta destinada ao bloco de financiamento.

Ora, o relatório de fiscalização do DENASUS, ainda que acompanhado de extensa 

planilha de glosas, por si só, não pode ser considerado como prova para a prolação de um decreto 

condenatório dessa natureza, apenas consistindo no produto da atividade cognitiva humana em face 

de  determinadas  evidências  materiais.  Inclusive,  referidos  documentos  fazem  referência  aos 

elementos probatórios que subsidiaram a atuação do Estado, mas não foram colacionados aos autos.

Com efeito, caberia ao autor da ação penal apresentar toda a documentação que desse 

sustentáculo à tese apresentada na denúncia. Não tendo sido essa a postura adotada, remanesce a 

lacuna probatória dos fatos aqui examinados, o que impõe a absolvição dos acusados.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo  improcedente a pretensão acusatória e,  com esteio no art. 

386,  inciso  II  do  CPP, absolvo Domingas  Souza  da  Paixão,  Elisa  Paixão  do  Nascimento, 

Nadjamena Moreira de Almeida, Odilon Cunha Rocha da imputação dos crimes tipificados no 

art. 1º, incisos III e IV do Decreto-Lei nº 201/67.

Sem custas.

Em caso de apelação, intime-se o réu para apresentar contrarrazões no prazo legal e, 

após, remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Decorrido  o  prazo  sem que sejam apresentadas  contraminuta  ao apelo,  intime-se 

pessoalmente o réu para que constitua novo advogado para assim o fazer. Quedando-se inerte o 

acusado, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentar contrarrazões.

Publique-se. Intimem-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Feira de Santana-BA, 10 de julho de 2019.
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(assinado digitalmente)

ADRIANA HORA SOUTINHO DE PAIVA
Juíza Federal Substituta
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