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COMARCA DE DOM PEDRITO 
1ª VARA 
Avenida Rio Branco, 1817 
_____________________________________________________________________
____ 
 

Processo nº:   012/2.18.0000154-1 (CNJ:.0000285-68.2018.8.21.0012) 
Natureza: Crimes contra a Administração em Geral 
Réu: Cristiano Vaz Aires 

Thiago Nicolau Pires Rocha 
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Luis Filipe Lemos Almeida 
Data: 12/09/2020 

 

Com base no IP 982/2013/15111A [f. 6-613], o MP acusa Cristiano Vaz 
Aires e Thiago Nicolau Pires Rocha de: 

“1º FATO: 
Durante o mês de janeiro de 2013, em horário comercial, na sede 
do programa “Primeira Infância Melhor” de Dom Pedrito, localizada 
na Av. Borges de Medeiros (Galeria Riet), Município de Dom 
Pedrito/RS, o denunciado Cristiano Vaz Aires, funcionário público, 
prevalecendo-se do cargo, ambicionando ganho fácil, inseriu em 
documento público (Livro Ponto do programa “Primeira Infância 
Melhor”, ora juntado), declarações falsas ou diversas das que 
deviam ser escritas, com o fim de criar obrigação ou alterar a 
verdade sobre fato juridicamente relevante. 

Nas ocasiões, o denunciado Cristiano, aproveitando-se que no 
mesmo dia 02/01/2013 fora contratado pela Santa Casa de 
Caridade para atuar como “digitador” no programa “Primeira 
Infância Melhor” de Dom Pedrito (contratado de experiência ora 
juntado), e também nomeado para exercer cargo em comissão de 
Chefe do Setor de Apoio Geral, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura de Dom Pedrito (Portaria n.º 42, de 02/01/2013, 
ora juntada), passou, em janeiro de 2013, a preencher o Livro 
Ponto do programa “Primeira Infância Melhor” de Dom Pedrito, 
como se ali tivesse trabalhado de digitador entre os dias 02/01 e 
31/01/13, tendo cumprido jornada das 07h30min às 13h30min, 
razão pela qual recebeu o salário referente a tal função no valor de 
R$ 987,99 (contracheque referente ao mês de janeiro de 2013 ora 
juntado). 

Entretanto, tais informações prestadas pelo denunciado não 
correspondiam à verdade dos fatos, uma vez que nas mesmas 
datas e horário, Cristiano exercia as funções inerentes ao referido 
cargo em comissão da SMEC, conforme demonstram, entre outros, 
os documentos “Requisição Interna – LEVANTAMENTO DE 
PREÇOS” n.º 257/2013 e 253/2013 da SMEC1 (ora juntados), 
ambos emitidos em 16/01/2013, os quais indicam que 5.000 litros 
de óleo diesel (para o caminhão Agrale, patrimônio da SMEC), e 
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que 5.000 litros de gasolina (para o VW/Gol, patrimônio da SMEC), 
deveriam ser entregues no “horário: 07H30M ÀS 13h30M”, no 
prédio da SMEC, para o acusado Cristiano (cujo nome está escrito 
a caneta como responsável, ao lado do nome da Secretária 
Municipal de Educação e Cultura da época, Sra. Mônica Leal 
Menegás). 

2º FATO: 

Pelo menos uma vez no mês de maio e outra no mês de junho de 
2013, em horário comercial, no interior da peça aos fundos da 
residência localizada na Rua Pedro Cesarini, Município de Dom 
Pedrito/RS, o denunciado Cristiano Vaz Aires, ambicionando lucro 
fácil, subtraiu, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de 
facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário público 
(empregado público, que, embora contratado pela Santa Casa de 
Caridade para atuar como “digitador” no programa “Primeira 
Infância Melhor”, desempenhava de fato a função de motorista), 
bem móvel público, consistente em 200 litros (em maio) e 100 litros 
(em junho) de óleo diesel da Prefeitura Municipal de Dom 
Pedrito/RS. 

Nas ocasiões, em maio de 2013, em horário comercial, o acusado 
CRISTIANO subtraiu 200 litros de óleo diesel da Prefeitura 
Municipal de Dom Pedrito, acondicionando-os em um tonel e uma 
“bombona”, os quais foram transportados por este em uma “kombi” 
da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (SMEC), conduzida 
por outro indivíduo não identificado. Chegando ao local acima 
citado, o denunciado Cristiano solicitou ajuda à testemunha Nívio 
Fontoura Alves, para descarregar, alegando “ser material seu”. 
Após, o acusado CRISTIANO acondicionou o óleo diesel em outras 
embalagens, levando consigo o tonel e a “bombona” vazios. Da 
mesma forma, em junho de 2013, em horário comercial, o 
denunciado CRISTIANO subtraiu, desta vez, 100 litros de óleo 
diesel da Prefeitura Municipal de Dom Pedrito, acondicionando-os 
em um “tambor”, o qual foi transportado por este ao local acima 
citado. Desta vez, denunciado CRISTIANO solicitou ajuda à 
testemunha Jorge Saldanha para repassar o combustível para 
recipientes menores. Após a conclusão da operação, CRISTIANO 
foi embora do local. 

3º FATO: 

Em meados do ano de 2013, em diversos horários, mas 
principalmente em horário comercial, em diversos locais no 
Município de Dom Pedrito/RS, os denunciados Cristiano Vaz Aires e 
Thiago Nicolau Pires Rocha, ambicionando lucro fácil, em 
conjunção de vontades e comunhão de esforços, solicitaram, pelo 
menos 04 vezes, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida, consistente na oferta de venda, por preço 
inferior ao praticado no mercado, de combustível diesel de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Dom Pedrito para vários 
empresários deste Município. 
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Nas ocasiões, o acusado CRISTIANO, funcionário público 
(empregado público, que, embora contratado pela Santa Casa de 
Caridade para atuar como “digitador” no programa “Primeira 
Infância Melhor”, desempenhava de fato a função de motorista), o 
qual mantinha acesso ao combustível da Prefeitura Municipal de 
Dom Pedrito. Assim, o acusado CRISTIANO, juntamente com o 
denunciado THIAGO, este na qualidade de eventual intermediário 
das vendas de combustível ambicionadas por ambos, passou a 
abordar e a propor a vários empresários rurais de Dom Pedrito a 
venda de óleo diesel da Prefeitura Municipal de Dom Pedrito, 
solicitando em troca vantagem indevida consistente no valor em 
dinheiro de R$ 0,90, R$ 1,00 ou R$ 2,00 por litro de combustível 
objeto da proposta. 

Os denunciados, utilizando-se de justificativas suspeitas como a 
afirmativa de que o acusado CRISTIANO, na qualidade de 
“responsável pelo abastecimento dos carros oficiais da Prefeitura”, 
era, portanto, autorizado a “vender restos ou sobras de 
combustível”, ofereceram óleo diesel em grande quantidade (2.000 
ou 3.000 litros) pelo preço de R$ 0,90, R$ 1,00 ou R$ 2,00 o litro, 
solicitando os respectivos valores às testemunhas Luiz Fernando 
Castro da Rosa, Eusébio Cordeiro, Humberto Possebon 
Campanogara e Gustavo de Gregori, sendo que todos suspeitaram 
da ilicitude da proposta e prontamente recusaram o negócio 
proposto. 

4° FATO: 

No dia 08 de março de 2013, em horário comercial, no interior da 
oficina mecânica da testemunha Edison Soares de Paula, vulgo 
“Curitiba”, localizada na Rua Pedro Cezarine, (fundos), Município 
de Dom Pedrito/RS, o denunciado CRISTIANO VAZ AIRES, 
ambicionando lucro fácil, solicitou, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida, consistente na metade do valor 
resultante do superfaturamento de preços referentes a fornecimento 
de serviços e de peças automotivas, que seria realizado pela 
referida testemunha. 

 

Na ocasião, o denunciado CRISTIANO, na qualidade de servidor 
público municipal (empregado público, que, embora contratado pela 
Santa Casa de Caridade para atuar como “digitador” no programa 
“Primeira Infância Melhor”, desempenhava de fato a função de 
motorista), procurou a testemunha em seu local de trabalho, 
informando que necessitava de orçamento para o fornecimento de 
serviço de pintura e de fornecimento de peças para o conserto de 
uma Kombi de propriedade da Prefeitura Municipal de Dom Pedrito. 
Inicialmente, o acusado CRISTIANO solicitou metade do valor 
excedente resultante de superfaturamento (vantagem indevida), 
tentando convencer e insistindo várias vezes para que a 
testemunha Edison fizesse constar na nota fiscal ou no documento 
que comprovasse a despesa pública da pintura da Kombi “um valor 
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alto, para que depois (ambos) pudessem rachar a diferença” (sic) 
do pagamento prestado pelo Município de Dom Pedrito. Diante da 
negativa, após, o acusado passou a solicitar metade do valor 
excedente resultante de superfaturamento (vantagem indevida), 
insistindo da mesma forma, afirmando que ele deveria apresentar 
sobre preço em relação ao fornecimento das peças automotivas 
para divisão do valor excedente entre ambos. Embora a insistência, 
a testemunha não concordou com o “golpe”, tendo fornecido as 
peças automotivas descritas nos documentos públicos das fls. 
15/16, correspondentes à nota fiscal da fl. 17, no valor de R$ 
1.872,00 (emitida em 21/03/2013).” 

A denúncia foi recebida em 19/2/18 [f. 617-8]. 

Citados [f. 638 e 640], os réus constituíram advogados [f. 655 e 735], que 
responderam à acusação [f. 647-9 e 650-3]. 

 Excecionada a competência pelo MP [f. 657-8], o pedido foi indeferido 
[f. 666]. Admitida a acusação, inquiriu-se LUIZ CÂNDIDO de Almeida Rodrigues, NÍVIO 
Fontoura Alves, LUIZ FERNANDO Castro da Rosa, EUSÉBIO Cordeiro, HUMBERTO 
Possebon Camponogara, GUSTAVO de Gregori, ILDO Pelhejero Antunes, ANDRÉ dos 
Santos Rodrigues, ÁLVARO Raul Corsini Riet; Lauro TELLES, MATHEUS Brondani 
May, EDSON Soares de Paula, MÔNICA Leal Menegás, DÉBORA Tatiana Machado 
Martins; CRISTIANO e THIAGO, deferindo-se o acesso dos advogados à 
interceptação 012/2.13.0001594-2, bem como indeferindo-se as demais diligências [f. 

693-4]. Juntou-se a precatória de ALINE Balk Melo [f. 719], restando frustrada a oitiva de 
RAQUEL Soares dos Santos [f. 674 e 703], por estar em lugar incerto. 

Em memoriais: A) o pede MP a condenação consoante denúncia [f. 

705-11 e 720]; B) THIAGO, a absolvição por insuficiência de prova de sua participação ou, 
alternativamente, o afastamento do concurso de pessoas, o reconhecimento da 
participação de menor importância, o reconhecimento do crime continuado, com 
substituição da PPL por PRD [f. 723-34]; C) CRISTIANO a prescrição da ação de 
improbidade administrativa, conforme art. 23 da LIA, bem como no mérito a absolvição 
por insuficiência de provas, renovando os pedidos subsidiários do corréu [f. 736-48]. 

Convertido o julgamento em diligências [f. 749-51], o MDP juntou 
documentos [f. 745-71], tendo o MP [f. 772-3] e THIAGO [f. 776], ratificado os memoriais, sem 
manifestação de CRISTIANO após intimação [f. 774]. 

É O RELATO. DECIDE-SE. 

1 – PRELIMINARES: 

1.1 - Tratando-se de ação penal e não ação civil pública de 
improbidade, o prazo prescricional antes do recebimento da denúncia é computado a 
partir das penas máximas cominadas à espécie e prazos estabelecidos no art. 109 c/c 
art. 110, §1, ambos do CP. Com efeito, a falsidade ideológica majorada comina pena 
máxima de 5 anos e 10 meses de reclusão, ao passo que o peculato 12 anos de 
reclusão, do que decorre a prescrição em 8 e 16 anos respectivamente. Logo, como 
passaram mais do que 5 e 2 meses entre os fatos e o recebimento da denúncia em 
19/2/18, rejeita-se a preliminar de prescrição. 

1.2 - Tratando-se de solicitação para fraudar o procedimento de 
conserto de veículo público mediante apresentação de orçamento superfaturado em 
prejuízo do erário municipal, reclassifica-se o 4º fato para o art. 90 da Lei de 
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Licitações, segundo o lex specialis derrogat legi generali. 

1.3 - Além dos combustíveis efetivametne subtraídos do ente 
público, o que é capitulado no 2º fato como peculato, a denúncia atribui a oferta de 
mais combustível da Prefeitura a terceiros, o que caracteriza igualmente crime 
patrimonial contra o Estado, pois o produto oferecido seria apropriado pelo servidor e 
repassado ao comprador caso aceita a proposta, o que leva a reclassificação do 3º 
Fato, pois descrita a conduta corretamente, ou seja, negociar bem a ser retirado do 
ente público. 

1.4 – O Termo Aditivo e Prorrogação de Convênio [f. 767], bem como a 
CTPS [f. 322-6], esclarecem que o empregador era a Santa Casa de Caridade de Dom 
Pedrito – Hospital São Luiz e não um órgão municipal, apenas havendo repasse de 
recursos públicas para os serviços prestados. 

Portanto, o livro ponto em que inserida a presença ao trabalho 
detém natureza particular, pois o Hospital São Luiz não é “entidade paraestatal”, 
tampouco o instrumento pode ser considerado “ações de sociedade comercial”, “livros 
mercantis” ou “testamento particular”, documentos estes equiparados ao público, 
consoante art. 297, §2, do CP, em especial porque vedada a interpretação in malan 
pars, o que afasta igualmente a majorante do art. 299, par. único, do CP. 

1.5 - Não arguidas nulidades em alegações finais, restam 
convalidados eventuais vícios dos atos processuais (art. 571, II, do CPP). 

2 – MATERIALIDADE: 2.1 - Portaria 42/13 do Prefeito Lídio Bastos 
que nomeou CRISTIANO para exercer o cargo de “Chefe do Setor de Apoio Geral” da 
SMEC a partir de 2/1/13 [f. 317, 759 e 771]; 2.2 - Contrato de Experiência por 30 dias para 
digitador da Santa Casa de 2/1/13 [f. 318]; 2.3 - Termo de Prorrogação do Contrato de 
Experiência datado de 31/1/13 [f. 319]; 2.4 - aviso prévio datado de 1/10/13 [f. 320]; 2.5 - 
CTPS 128.12753.68-8 de CRISTIANO, registro de contrato de trabalho na Santa Casa 
em 2/1/13 para o cargo de digitador [f. 322-6]; 2.6 - livro ponto do “Primeira Infância Melhor 
– PIM”, na qual Cristiano assinou o horário de entrada das 7:30 e de saída às 13:30 
em 2 a 29/1/13 [f. 332], 1 a 29/3/13 [f. 336], 1 a 30/4/13 [f. 342], 2 a 30/5/13 [f. 349], 3 a 28/6/13 [f. 

355], 1 a 30/7/13 [f. 361]; 1 a 30/8/13 [f. 369], 2 a 30/9/13 [f. 378] e 1 a 11/10/13 [f. 384]; 2.7 - 
recibos de pagamento de salário do PIM (1 a 31/1/13 – f. 308; 1 a 28/2/13 – f. 309; 1 a 31/3/13 – f. 310; 1 a 30/4/13 – f. 311; 1 a 31/5/13 – f. 

312; 1 a 30/6/13 – f. 313; 1 a 31/7/13 – f. 314; 1 a 30/9/13 – f. 315; 1 a 31/8/13 – f. 316); 2.8 - apreensão de 2 galões plásticos com 
vestígios de óleo diesel, uma mangueira plástica com vestígios de diesel, um funil 
artesanal com vestígios de diesel [f. 56]; 2.9 - Documentos da kombi PIM [f. 388-420]; 2.10 - 
processo de licitação [f. 421-580]; 3.11 – contratos administrativos [f. 590-613]; 2.12 – 
comprovante de efetividade da Secretaria da Educação de 15 dias entre 16/12/13 a 
15/1/13 [f. 757], 30 dias entre 16/1 e 15/2/13 [f. 758]; 2.13 –Portaria 138/13 do Prefeito 
Lídio Bastos que exonerou CRISTIANO para exercer o cargo de “Chefe do Setor de 
Apoio Geral” da SMEC a partir de 15/2/13 [f. 760 e 768]; 2.14 – Termo de exoneração de 
CRISTIANO [f. 761]; 3.15 – Relatório de empenhos pagos pelo Município de Dom Pedrito 
para manutenção do programa Primeira Infância Melhor de 01/01/13 a 31/12/13 [f. 763-5]; 
2.16 – Termo Aditivo e Prorrogação de Convênio entre o Município de Dom Pedrito e a 
Santa Casa de Caridade de Dom Pedrito para o Programa Primeira Infância Melhor de 
1/1 a 31/1/13 [f. 767]; 2.17 – Registro de Ponto da Secretaria da Educação de Janeiro [f. 

769] e Fevereiro de 2013 [f. 770]. 

3 – FALSIDADE IDEOLÓGICA: o simultâneo o exercício de cargo 
público e emprego do Projeto Primeira Infância, Projeto mantido pela Prefeitura 
Municipal em convênio com a Santa Casa está provado documentalmente, senão 
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vejamos: 

CRISTIANO foi nomeado “Chefe do Setor de Apoio Geral” a contar 
de 2/1/13 [f. 317, 759 e 771], assinando o Livro Ponto da Secretaria de Educação das 7:30 as 
13:30 em 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31 de janeiro/13 [f. 769], bem como 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 25 de 
fevereiro/13 [f. 770], efetividade atestada pela então Secretária Mônica Leal Menegás [f. 757-

8]. 

Contudo, também foi contratado em caráter de experiência como 
“Digitador do PIM” da Santa Casa em 2/1/13 [f. 318], com CTPS assinada na mesma data 
[f. 322-6], prorrogado em 31/1/13 [f. 319], assinando o Livro Ponto da “Primeira Infância 
Melhor – PIM” das 7:30 às 13:30 em 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de janeiro/13 [f. 331], bem como 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21 e 25 de fevereiro/13 [f. 333]. 

Ora, como um corpo não ocupa espaços diversos ao mesmo 
tempo, corolário lógico é que CRISTIANO não trabalhou em um dos empregos pela 
colidência de horários. Tal indício resta reafirmado pelo colega de trabalho MATHEUS, 
ou seja, que o réu era de fato apenas motorista, mas “quando o negócio apertou” com 
a abertura de sindicância começou a exercer função de digitador, sendo necessário – 
pasmem - ensiná-lo tal função. 

Aliás, a justificativa apresentada pelo réu, consistente em atividades 
em turno inverso, além de não possuir documentação oficial comprobatória, seriam 
quando muito eventuais, não justificando que todos os dias assinasse os dois livros 
pontos das duas instituições como se lá de fato trabalhasse, o que foi ratificado pela 
então servidora do PIM DÉBORA, pois as funções burocráticas do programa (dentre elas 

digitação) eram realizadas no período matutino, pois no turno vespertino apenas havia os 
encontros com as famílias, a qual ainda refere que apenas via Cristiano na kombi da 
Secretaria de Educação. 

Portanto, provado cabalmente que CRISTIANO introduziu 
declaração falsa no livro ponto do Programa Primeira Infância, pois trabalhava como 
motorista da SEC, somente “apreendendo” a função de digitador após exonerado do 
Município, o que constitui a falsidade. 

4 – PECULATOS: o descontrole administrativo e conivência da 
Chefia constituiriam a causa eficiente para o desvio de combustível, o que inviabiliza a 
demonstração via mera comparação de volumes adquiridos com aqueles efetivamente 
utilizados. 

Contudo, ao mesmo tempo em que combustível é bem consumível, 
cuja transferência via de regra se diretamente nos veículos abastecido, 
impossibilitando a apreensão com terceiros após o crime, não se trata de caso de 
prova legalmente tarifada (art. 155, par. único, do CPP), o que admite a demonstração por todos os 
meios, especialmente a oral. 

E está provado que CRISTIANO: 

4.1 – era responsável pelo abastecimento da kombi do PIM, 
ocupando cargo de “chefe” [f. 317, 759 e 771]: ANDRÉ informa que Cristiano era o responsável 
pelo transporte escolar, cuidando do abastecimento no Agroposto Planalto, mediante 
ordem manuscrita em um talão assinado pelo próprio réu ou por cartões de 
abastecimentos, que foram encontrados dentro dos veículos oficiais; ÁLVARO relata 
que Cristiano recebia os tíquetes de autorizações do talão de Rosângela; LUIZ 
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CÂNDIDO confirma que Cristiano era o chefe de transporte, dando ordens de 
abastecimento mediante talão preenchido com a quantidade de combustível. 

4.2 – ofertava Óleo Diesel ao público: EDISON disse que 
presenciou este réu oferecendo combustível para caminhoneiro de Santana do 
Livramento; GUSTAVO relata que o corréu Thiago disse que Cristiano fornecia “óleo 
diesel da prefeitura” pela metade do preço, já havendo um comentário na cidade 
acerca deste fato; EUSÉBIO menciona que Thiago lhe perguntou se lhe interessava a 
compra de diesel, tendo recusado, pois estava com os tanques cheios, não se 
recordando da origem na audiência judicial em 2018, malgrado em 2013 na esclareça 
a origem do produto: “tinha um contato com um indivíduo dentro da prefeitura que 
poderia lhe fornecer até três mil litros do combustível” [f. 173]; HUMBERTO relata que 
Thiago foi até sua residência e comentou que possuía um óleo diesel barato, a ser 
retirado de um posto, mediante assinatura de documento. 

4.3 – descarregou tonéis em casa de parente: NÍVIO conta que 
auxiliou o réu e outra pessoa a descarregar tonéis na oficina de Edison transportados 
na Kombi da Prefeitura, esclarecendo no inquisitivo “que se tratava de um tonel de 200 
litros e um bombona (..) que ambas as embalagens estavam cheias e pelo cheiro o 
declarante tem quase certeza de que se tratava de óleo diesel (…) que passados 
alguns minutos, CRISTINO voltou para a Kombi com as embalagens vazias” (sic – f. 29), 
inclusive tendo anteriormente firmado declaração que auxiliou no descarregamento 
[f.24]; JORGE admitiu que auxiliou o réu a passar o combustível do tonel para galões 
menores ao segurar o funil, o qual também trabalhava na oficina de Edison [ f. 30-1]; 
durantes buscas na residência de ADÃO – sogro do réu - apreendeu-se de 2 galões 
plásticos com vestígios de óleo diesel, uma mangueira plástica com vestígios de 
diesel, um funil artesanal com vestígios de diesel [f. 56]; CRISTIANO admite em 17/8/13, 
17:12, que estava “nos fundos, aqui da tua mãe” em conversa com sua esposa, o que 
lhe vincula ao local onde apreendidos os recipientes com resíduos de combustíveis; 

4.4 – as interceptações telefônicas flagraram a tentativa de acerto 
de versão entre os investigados: CRISTIANO conversa com sua esposa em 23/8/13, 
12:49, a qual noticia o cumprimento de MBA “por causa do óleo”, advertindo que “a 
polícia anda aí” e que “o pai mandou te avisar que abra o olho porque estão na tua 
cola”, além de orientá-lo a atribuir os objetos apreendidos ao sogro Adão [f. 72]; em 
conversa com o interlocutor do terminal 53-9932.0543, cadastrado para 
ROSÂNGELA, o réu informa que foi procurado por Elaine, a qual teria dito que “tem 
que ver quem te denunciou” [f. 72], sendo que em 26/8/13, ou seja, após a publicização 
dos fatos, interlocutor usando o mesmo terminal informa que Elaine lhe procuraria, 
mas que era para fingir que nada sabia, tampouco que os interlocutores e Rosângela 
mantinham contatos diretos [f. 72]. 

4.5 – havia notícia generalizada do procedimento: ILDO expõe foi 
informado, inclusive por servidores, que Cristiano vendia combustíveis, tendo 
repassado os fatos ao prefeito, que ordenou a abertura de sindicância. 

4.6 – Há delação policial de corréu, pois THIAGO confirma lhe 
propôs o negócio intermediação de venda de combustíveis “com preço mais 
acessível”, quando “disse que esse diesel pertencia à Prefeitura de Dom Pedrito, mas 
que ele era o responsável, e ele assinaria um documento no posto para a retirada do 
diesel, que deveria então ser retirado pelo declarante quando a compra se efetivasse”, 
bem como que “ofereceu às pessoas de BETINHO CAMPONOGARA, RODRIGO DE 
GREGORI e BIDU CORDEIRO” [f.163-4], o que de certo modo é ratificada em Juízo, 
pois comodamente passa a sustentar que desconhecia a origem do produto ofertado. 
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Nesse particular, nada há a afastar o teor da delação policial, pelo contrário, foi 
confirmada por GUSTAVO, no sentido de que a oferta de Thiago era “óleo diesel da prefeitura” pela 
metade do preço, o que demonstra a relevância causal da ação, afastando a alegada menor participação. 
De mais a mais, a cômoda alegação de desconhecimento de ser crime ofertar produto desviado da 
prefeitura não convence, pois notório o caráter ilícito da conduta, inclusive sendo declinada a vantajosa 
proposta por algumas das pessoas contatadas justamente por desconfiarem. 

Portanto, o conjunto das provas quando justapostas permitem 
concluir de modo inequívoco que CRISTIANO foi apadrinhado por Mônicas como 
digitador, malgrado não soubesse exercer tal função, bem como cumulativamente 
trabalhava como motorista para a Prefeitura, funções estas que lhe davam acesso ao 
talonário de combustível tanto do PIM quanto da SEC, passando a retirar produto e o 
fracionando na propriedade de seu sogro, bem como que se associou a THIAGO para 
vender diretamente a empresários e produtores rurais, o que firma a comunhão de 
esforços e, por consequência, o concurso de agentes. 

5 – FRAUDE LICITATÓRIA: EDISON, proprietário de uma oficina 
que localizava-se ao lado da residência do sogro de CRISTIANO, informou que 
CRISTIANO solicitou que ele superfaturasse o orçamento de pintura de uma kombi da 
Prefeitura Municipal de Dom Pedrito, pois disse ao réu que cobraria cerca de R$ 
1.800,00, valor este que CRISTIANO julgou como muito barato, manifestando 
interesse no superfaturamento para que pudesse apropriar-se de um valor alto que 
seria pago pela Prefeitura se EDISON aceita-se efetuar o superfaturamento, o que foi 
por ele negado [vide gravação de áudio entregue por MATHEUS Brondani May na Delegacia de Polícia – f. 123]. 

Além disso, a testemunha relatou que efetuou o conserto de uma 
kombi da Prefeitura, tendo efetuado a compra das peças e a mão de obra, sem ser 
pago por CRISTIANO, mesmo tendo o procurado mais de três vezes, o que lhe levou 
a procurar a então Secretária de Educação, Mônica Leal Menegás, a qual assinou a 
autorização de compra das peças para o conserto do automóvel [áudio da f. 123 e autorização de compra da f. 

417-8], a qual efetuou o pagamento de EDISON [recibo na f. 584] após ser orientada pelo Prefeito 
Lídio Bastos a resolver o problema [depoimento da f. 156-60, que foi ratificado em juízo]. 

Outrossim, EDISON confirmou em juízo os fatos que foram por ele 
relatados à autoridade policial [f. 136-8] e à Secretária de Educação em exercício na época 
dos fatos [f.123], asseverando que o valor cobrado na nota fiscal da f. 22 corresponde às 
peças utilizadas para o conserto da kombi, tendo recebido o valor da nota, sem efetuar 
a entrega dos bens que foram por ele encomendados. 

Portanto, está assentado que CRISTINO buscava recursos 
indevidos dos cofres públicos por todas as vias possíveis, ora sendo um funcionário 
fantasma no PIM, outrora desviando combustível, bem como por fraudes em 
procedimento de aquisição de serviços do Município. 

6 – PENAS: 6.1 – CRISTIANO: (i) primário, pois não certificado os 
antecedentes; não se trata de crime de ocasião, ao contrário, as condutas se 
postergaram no tempo, buscando de todos os modos ao seu alcance lesar o 
empregador, o que demonstra a maior intensidade do dolo, motivo pelo qual se reputa 
a maior censurabilidade da conduta e, por consequência, avalia-se negativa a 
culpabilidade; ainda, quanto à falsidade ideológica, foi praticado diariamente e por 
meses; quanto às circunstâncias dos peculados, tanto o consumado e tentados, deve-
se observar o caráter comercial da ação, que visava o abastecimento ilegal de 
combustíveis de terceiros, inclusive pelos riscos ambientais e sociais decorrentes do 
manejo inadequado de substância tóxica e inflamável; não há elementos para avaliar 
personalidade e conduta social; as demais circunstâncias são ordinárias. Assim, fixam-
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se as basilares de 2a0m0d/20dm (falsidade ideológica), 4a0m0d/20dm (peculatos consumado e tentados), e 
2a6m0d/20dm (crime licitatório); (ii) para os crimes licitatório e de falsidade ideológica se 
reconhece a violação de dever inerente ao cargo (art. 61, II, “g”, do CP), pois inclusive era 
“Chefe”, já que não é elementar dos tipos a condição de servidor público, agravando-
se em 0a6m0d/5dm cada; (iii) minora-se em 2/3 as penas dos peculatos (2a8m10d/13dm) 
praticados ao se oferecer bem público a LUIZ FERNANDO, EUSÉBIO, HUMBERTO e 
GUSTAVO, pois não houve a efetiva apropriação do produto face à recusa dos 
destinatários, fato alheio a vontade dos agentes, o que caracteriza tentativa (art. 14, II, do CP); 
(iv) idêntico modus operandi entre o combustível apropriado e o não apropriado pela 
recusa das pessoas a quem oferecido, ou seja, retirada no posto mediante tíquete de 
abastecimento que Cristiano detinha em razão do cargo, reconhece-se o crime 
continuado, aumentando-se em 2/3 (2a8m0d/12dm) a pena da maior aflitiva; (v) somam-se as 
penas de falsidade ideológica (2a6m0d/25dm), peculatos consumado e tentados (6a8m0d/32dm) e 
crime licitatório (3a0m0d/25dm) em concurso formal, restando finalizada em 12a2m0d/82dm; 
(vi) não esclarecida a condição econômica, arbitra-se o dia-multa em 1/30 do salário 
mínimo vigente à época (R$ 678,00/30*82= R$ 1853,00); (vii) ausente prisão cautelar, fixa-se o regime 
fechado, haja vista o quantum da PPL; 6.2 – THIAGO: (i) Primário, pois não certificado 
os antecedentes; não era servidor público, bem como confessou extrajudicialmente, 
delatando o comparsa que desviava o combustível da Prefeitura, motivo pelo qual 
fixam-se as aflitivas no mínimo legal de 2a0m0d/10dm; (ii) presente a tentativa e o 
crime continuado, como acima já referido, ao que ser reporta, minora-se em 2/3 
(1a4m0d/7dm) e majora-se na sequência majora-se a em outros 2/3 (0a5m10d/4dm), restando 
finalizada a pena em 1a1m10d/7dm; (iii) tratando-se de crime sem violência à pessoa, 
bem como tendo agente confessado os crimes e delatado o agente público comparsa, 
o que auxiliou na responsabilização criminal, substitui-se a PPL por prestação de 
serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta no valor de 5 salários mínimos ao 
tempo do pagamento; não esclarecida a condição econômica, arbitra-se o dia-multa 
em 1/30 do salário mínimo vigente à época, ou seja, R$ 678,00 (R$ 678,00/30*7=R$ 158,00); (iv) 
fixa-se o regime aberto, haja vista a primariedade e quantidade de pena aplicada. 

7 – DISPOSITIVO: 7.1 – reclassifica-se a acusação do “3º Fato” de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do CP) para peculato (art. 312, §1, do CP), pois a conduta descrita é a 
oferta de bem público a ser apropriado pelo destinatário mediante pagamento, forte no 
art. 383, caput, do CPP; 7.2 – reclassifica-se a acusação do “4º fato” de corrupção 
passiva (art. 317, caput, do CP) para fraude licitatória (art. 90 da Lei 8666/93), pois a conduta descrita é a 
solicitação de orçamento superfaturado para conserto de veículo da Prefeitura de Dom 
Pedrito, forte no art. 383, caput, do CPP; 7.3 – desclassifica-se a acusação de 
falsidade de documento público para particular, com o afastamento da majorante de 
ser o agente servidor público, pois era empregado particular e as inserções de 
presença foram livro ponto do PIM da Santa Casa; 7.4 - absolve-se Cristiano Vaz Aires 
da acusação de assinar indevidamente o ponto da Prefeitura de Dom Pedrito (provado 
que ao menos trabalhava de fato como motorista à época, pois era “funcionário fantasma” do 
PIM), forte no art. 386, I, do CPP; 7.5 – determina-se o descadastramento em relação 
a ADÃO Bueno Martins, pois não denunciado pelo MP, tampouco promovido o 
arquivamento, malgrado cadastrado no Themis; 7.6 - condena-se CRISTIANO Vaz 
Aires a 12 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e à multa de R$ 1853,00, 

como incurso nas sanções do art. 299, caput, do CP (assinar livro ponto do “Primeira Infância 
Melhor – PIM nos horários que trabalhava como motorista da Prefeitura de Dom para receber salário sem 
trabalhar), art. 312, §1, do CP (apropriar-se de 200 litros de óleo diesel da Prefeitura de Dom 

Pedrito), art. 312, §1, c/c art. 14, II, ambos do CP – 4 vezes (tentar se apropriar-se de óleo 
diesel da Prefeitura de Dom Pedrito ao oferecê-lo a Luiz Fernando Castro da Rosa, Eusébio 
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Cordeiro, Humberto Possebon Camponogara e Gustavo de Gregori) e art. 90 da Lei 8666/93 
(solicitar orçamento superfaturado para procedimento de conserto da viatura do Município de 
Dom Pedrito); 7.7 – condena-se THIAGO Nicolau Pires Rocha 1 ano, 1 mês e 10 dias, 
em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação 
pecuniária, e à multa de R$158,00 como incurso nas sanções do art. 312, §1, c/c art. 
14, II, ambos do CP – 4 vezes (tentar se apropriar-se de óleo diesel da Prefeitura de Dom Pedrito ao oferecê-lo a Luiz Fernando Castro da Rosa, Eusébio 

Cordeiro, Humberto Possebon Camponogara e Gustavo de Gregori). 

8 – PROVIMENTOS FINAIS: Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Custas 
pelos condenados, solidariamente. Os condenados poderão apelar em liberdade, já que não 
responderam presos. Com o trânsito em julgado: a) lance-se o nome dos réus no rol de 
culpados; b) preencham-se a remetam-se os Boletins Estatísticos (BIE's) e as fichas PJ-30; c) 
comunique-se TRE; d) expeçam-se os PEC's; e) restitua-se mediante certidão o processo licitatório 
PP 04/13 ao Município de Dom Pedrito [f. 481-580] e o livro ponto do PIM à Santa Casa; f) descartem-se 
os demais objetos apreendidos, pois ausente valor econômico que justifique a hasta pública; g)arquive-se 
com baixa. 

Dom Pedrito, 12 de setembro de 2020. 

Luis Filipe Lemos Almeida, 
Juiz de Direito. 


