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CONCLUSÃO 
Em 06.11.2018, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz Federal desta 7ª Vara 
Criminal da Justiça Federal de São~P, Dr. ALI MAZLOUM. 

' Técnico Judiciário --\RF 3153 

: 0015180-25.2017.403.6181 (ação penal) 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) 

1) MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO, data nascimento: 
10/05/1967 

2) EDUARDO NETTO KISHIMOTO, data nascimento: 22/06/1976 
3) MARCOS SIMPLÍCIO, data nascimento: 29/05/1960 
4) SÉRGIO DOS SANTOS, data nascimento: 29/06/1975 

7ª Vara Criminal - lª Subseção Judiciária d.o Estado de São Paulo 

I - RELATÓRIO 

Cuida-se de denúncia apresentada em 14. 11. 201 7 pelo 

Ministério Público Federal (MPF), contra MARCELO RODRIGUES DE 

CARVALHO, como incurso nas penas dos artigos 312 (sob a forma 

desvio) e 304 do Código Penal, aplicado o art. 69 do mesmo 

diploma; EDUARDO NETTO KISHIMOTO, nas penas dos arts. 312 e 

304, na forma do art. 69, ambos combinados com o art. 29, 

todos do Código Penal; e MARCOS SIMPLÍCIO e SÉRGIO DOS 

SANTOS, pela prática dos crimes previstos no art. 3 
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combinado com art_ 29, e art. 172 em concurso formal. Todos 

agindo em continuidade delitiva, nos termos do art. 71, 

"caput", do Código Penal. 

De acordo com a exordial acusatória, no periodo 

compreendido entre 30 de maio de 2012 a 08 de dezembro de 

2014, o denunciado MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO, valendo-se 

da condição de responsável pela destinação de recursos 

oriundos da Fundação CAPES à Universidade de São Paulo (USP), 

desviou em proveito próprio aproximadamente R$930.000,00 

(novecentos e trinta mil reais), bem como, em comunhão de 

designios com EDUARDO NETTO KISHIMOTO, MARCOS SIMPLÍCIO e 

SÉRGIO DOS SANTOS, apresentou notas fiscais ideologicamente 

falsas na prestação de contas dos recursos federais, 

desviando parte desses recursos federais em proveito de 

MARCOS SIMPLÍCIO e SÉRGIO DOS SANTOS, remunerados para emitir 

tais notas de venda que não correspondiam à realidade. 

Aduz a acusação que MARCELO foi Professor do 

Departamento de Zoologia da USP, responsável pela gestão dos 

gastos da execução do Programa de Excelência Acadêmica da 

CAPES (PROEX), mantido pela Fundação Capes, pessoa jurídica 

de direito público mantida por verbas federais. Na gestão do 

Programa de Pós-Graduação de Zoologia, era assistido por 

EDUARDO, servidor técnico-administrativo encarregado do 

suporte ao referido departamento da USP. Valendo-se dessa 

situação, os denunciados desviaram as verbas oriundas do 

referido programa mediante a apresentação de notas fiscais 

simuladas, "frias", as quais eram obtidas inicialmente com 

MARCOS e, num segundo momento, com a atuação de SÉRGIO. 

-~ 
2 



PODER JUDICIÁRIO 
7' Vara Federal Criminal de São Paulo/SP 

Autos n. 0015180-25.2017.403.6181 (ação penal) 
Apenso: autos nº 0000954-78.2018.403.6181 

Em 01.03.2011, o Departamento de Zoologia firmou 

convênio com a CAPES mediante o Termo de Convênio de PROEX 

407/11, vigente entre os anos de 2011 e 2014, sendo que ao 

longo dos anos de 2011 a 2015, MARCELO recebeu os repasses 

dos recursos federais do PROEX por força do referido 

convênio, como apontam as notas de empenho disponi veis nos 

autos, perfazendo a soma de R$ 2. 938. 835, 50 (dois milhões 

novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco 

reais e cinquenta centavos). 

O acusado MARCELO teria desviado, ao longo desse 

período, R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), 

apresentando na prestação de contas notas fiscais inidõneas 

adquiridas das empresas TEC SCIENCE e BELLATRIX (razão social 

SERGIO DOS SANTOS - ME), controladas, respectivamente, por 

MARCOS e SÉRGIO, mediante o pagamento de uma porcentagem 

sobre o montante total simulado na nota. A operacionalização 

da fraude, por sua vez, se dava com o auxílio de EDUARDO, que 

atuava diretamente com MARCELO, sendo responsável por aprovar 

as compras. A simulação restou evidenciada na troca de e

mails entre MARCELO e EDUARDO; no inventário realizado pelo 

Departamento Zoologia, a partir da suspeita de desvios dos 

recursos pela sindicância realizada pela USP; nos depoimentos 

testemunhais prestados ao longo das investigações; e na 

informação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

Com a denúncia, o MPF apresentou pedido de prisão 

preventiva de MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO, nos termos do 

artigo 312 do CPP, e autorização para que a Secretaria de 

Coo9eração Internacional do MPF pudesse traduzir e remeter ao 

Ministério da Justiça todas as peças necessárias ao pedido 
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extradição do referido denunciado ao Brasil, residente nos 

EUA (fls. 250/257). 

A denúncia foi recebida em 05.12.2017 para MARCELO 

RODRIGUES DE CARVALHO, MARCOS SIMPLÍCIO e SÉRGIO DOS SANTOS, 

tendo sido decretada e prisão preventiva do primeiro e 

autorizada a formalização do pedido de extradição. Com 

relação ao corréu EDUARDO NETTO KISHIMOTO, considerando 

tratar-se de funcionário pública, foi determinada a sua 

notificação, nos termos do art. 514 do CPP, para apresentação 

de defesa prévia, 

280/287). 

no prazo de 15 (quinze) dias (fls. 

Em 28.02.2018, este Juízo revogou a prisão preventiva 

decretada a pedido da defesa constituída de MARCELO (pedido 

de liberdade acostado nos autos nº. 0000954-78.2018.403.6181 

em apenso), determinando a expedição de contramandado de 

prisão. Na oportunidade, foi considerado citado da presente 

ação penal, vez que os advogados com poderes específicos 

compareceram aos autos e do seu teor tomaram ciência, nos 

termos do art. 

364/365). 

570 do Código de Processo Penal (fls. 

O acusado MARCELO constituiu defensor nos autos (fls. 

407) e apresentou resposta à acusação em 26.03.2018, negando 

os termos da denúncia e reservando-se o direito de se 

manifestar quanto ao mérito após a instrução criminal, 

arrolando, ainda, oito testemunhas, com endereços em Osasco, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Ribeirão Preto (fls. 402/406). 

O acusado MARCOS, com endereço em Cotia/SP, foi 

citado pessoalmente (fls. 446), constituiu defensor nos autos 
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(fls. 428) e apresentou resposta à acusação, negando os 

termos da denúncia e reservando-se o direito de se manifestar 

quanto ao mérito após a instrução criminal, arrolando, ainda, 

duas testemunhas, sendo que uma delas é servidora pública 

(fls. 447/449). 

O acusado SÉRGIO, com endereço nesta Capital/SP, foi 

citado pessoalmente em 15.02.2018 (fls. 378), constituiu 

defensor nos autos (fls. 383) e apresentou resposta à 

acusação em 16.02.2018, alegando o seguinte: (a) nulidade 

insanável, pois o réu não foi ouvido nas fases preliminares; 

(b) falta de provas da prática criminosa; e (c) atipicidade 

da conduta, vez que o que ocorreu foi mera relação comercial 

corriqueira (fls. 379/382). Não arrolou testemunhas. 

O acusado EDUARDO, com endereço nesta Capital/SP, foi 

notificado da presenta ação penal em 05.03.2018 (fls. 392), e 

declarou não ter condições para constituir defensor nos 

autos, motivo pelo qual lhe foi nomeada a DPU para 

oferecimento de defesa prévia. 

Em 06.03.2018, este Juízo foi informado da demissão 

de EDUARDO NETTO KISHIMOTO, por justa causa, da Universidade 

de São Paulo, em decisão datada de 08.12.2017 (fls. 396/397) 

e, portanto, deixando de ostentar função pública. Sem 

prejuízo, a DPU ofereceu defesa prévia em 11.05.2018, 

reservando-se do direi to de se manifestar após a instrução 

criminal, bem como arrolando as mesmas testemunhas da 

acusação (fls. 433/435). 

Em 12.06.2018, foi superada a fase do artigo 397 do 

CPP quanto aos acusados MARCELO, MARCOS e SÉRGIO, sem 
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absolvição sumária (fls. 450/455), o que também ocorreu para 

EDUARDO em 04.09.2018 (fls. 528-verso/529). 

No dia 13.08.2018, foram ouvidas, por meio de carta 

precatória (JF Rio de Janeiro/RJ), a testemunha arrolada pela 

defesa de MARCELO, MARCOS ANDRÉ RAPOSO FERREIRA, professor, e 

ULISSES LEITE GOMES, professor (fls. 519 e midia à folha 

520) . 

No dia 04.09.2018 foram ouvidas 08 (oito) 

testemunhas, a saber, as testemunhas arroladas pela acusação 

(também arroladas pela defesa de EDUARDO) ANDRÉ CARRARA 

MORANDINI, professor do Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo ( f 1. 530) ; FEDERICO DAVID BROWN

ALMEIDA, professor da Universidade de São Paulo (fl. 531); 

GILBERTO FERNANDO XAVIER, professor da Universidade de São 

Paulo (fl. 531); SÍLVIO NIHEI, professor da Universidade de 

São Paulo (fl. 534); e VÂNIA MARTINS, técnica administrativa 

no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo; as 

testemunhas arroladas pela defesa de MARCELO, FLÁVIO ALICINO 

BOCKMANN, biólogo da USP (fls. 533); e ELEONORA TRAJANO, 

professora aposentada (fls. 537); e a testemunha arrolada 

pela defesa de MARCOS, ASTRID DE MATOS PEIXOTO KEINERT, 

professora da USP (fls. 536). Mídia com a gravação dos 

depoimentos à folha 538. 

A defesa de MARCOS apresentou documentos com a 

seguinte descrição, "notas fiscais relacionadas a 

produtos/mercadorias efetivamente adquiridos e entregues; 

notas fiscais relacionadas a produtos/mercadorias não 

entregues (NF não idôneas); cópia dos cheques representativos 

6 



PODER JUDICIÁRIO 
7ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP 

Autos n. 0015180-25.2017.403.6181 (ação penal) 
Apenso: autos nº 0000954-78.2018.403.6181 

dos valores restituídos na tesouraria correspondentes aos 

produtos/mercadorias não entregues; relatório de valores 

repassados em dinheiro na tesouraria correspondentes aos 

produtos/mercadorias não entregues" (fls. 548/549 e 551/659) _ 

No dia 01.10.2018, foram ouvidas 03 (três) 

testemunhas, quais sejam, a testemunha arrolada pela acusação 

(também arrolada pela defesa de EDUARDO), LEANDRO LEIRIÃO, 

economista e, à época dos fatos, funcionário administrativo 

da Universidade de São Paulo (fl. 674); a testemunha arrolada 

pela defesa de MARCELO, MONICA DE TOLEDO PIZA RAGAZZO, 

professora (fls. 675); e a testemunha arrolada pela defesa de 

EDUARDO, HELENICE EMIKO HIGA HIRATA, funcionária da USP (fls. 

676). Na mesma data, foram interrogados os quatro réus (fls. 

677/681-verso). Mídia contendo a gravação das oitivas e 

interrogatórios à fl. 681. 

A defesa de MARCOS requereu a desistência da oitiva 

da testemunha LEANDRO TADEU LIMA, deferida por este Juízo 

(fl. 673). 

Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido (fl. 

673-verso). 

Em memoriais escritos apresentados em 08.10.2018, o 

Ministério Público Federal, entendendo comprovadas autoria e 

materialidade delitivas, requereu a condenação dos acusados 

nos termos da denúncia (fls. 682/700). 

A Defesa de MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO apresentou 

se·c1s memoriais escritos em 29.10.2018, alegando o seguinte: 

(a) não houve desvios ou apropriações das verbas oriundas da 

CAPES; (b) empregou as verbas exclusivamente para fins 

7 
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acadêmicos do programa de pós-graduação que coordenava, 

seguindo as orientações do departamento financeiro da 

instituição; (c) jamais desviou ou se apropriou das verbas 

públicas; ( d) os gastos do programa de pós-graduação 

coordenado pelo denunciado era fiscalizado anualmente pela 

comissão de coordenação do programa de pós-graduação composta 

por docentes e discentes, que jamais suscitou irregularidades 

aptas a indicar desvios ilícitos; (e) reconhecimento da 

excludente de culpabilidade de erro de proibição previsto no 

artigo 21 do CP, porquanto o denunciado, que não tinha 

capacidade técnica para gerir a administração de recursos 

destinados para o seu programa de pós-graduação, pois é 

pesquisador e docente e não gestor, acreditava que as 

práticas eram lícitas, sendo que jamais desconfiou das notas 

apresentadas pelo acusado EDUARDO para a prestação de contas 

à CAPES; (f) aplicação do parágrafo 2° do artigo 312 do CP 

(modalidade culposa) , pois não restou demonstrado qualquer 

desvio ou apropriação, com possibilidade do benefício 

previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95 tendo em vista a pena 

prevista para esse tipo penal (fls. 705/719). 

Com os memoriais de MARCELO foram apresentados 

documentos assim descritos: cópia de passagens aéreas, 

relatório de despesas dos anos de 2012 e 2013 e relatório de 

atividades, em mídia, dos anos de 2013 e 2015; 

correspondência eletrónica encaminhada pelo "professor André" 

sobre despesas extras com pagamentos de "diárias" mesmo que 

não tenham realizado qualquer viagem que justifique; e-mail 

encaminhado aos docentes do Departamento de Zoologia no qual 

a USP, em reunião datada de 20.05.2015, teria advertido 

8 
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MARCELO de que deveria deixar valores disponíveis na conta 

bancária destinada ao recebimento das verbas oriundas do 

CAPES, sob o temor de, assim não procedendo, passar a receber 

valores menores; currículo do denunciado (fls. 720/771). 

A defesa de SÉRGIO DOS SANTOS apresentou seus 

memorais escritos em 17.10.2018, alegando que a acusação não 

logrou provas o envolvimento do réu nos fatos descritos na 

denúncia, pois as poucas testemunhas que citaram a BELATRIX 

confirmaram as vendas, entregas e respectivos pagamentos 

(fls. 772/773). 

A Defensoria Pública da União, patrocinando a defesa 

de EDUARDO NETTO KISHIMOTO, ofertou seus memorülis escritos 

em 23.10.2010, aduzindo o seguinte: (a) o réu não cometeu os 

crimes a ele imputados na denúncia, pois agia em completa 

obediência hierárquica, tratando-se de um mero subordinado; 

(b) o acusado não tinha "expertise" para avaliar se o objeto 

dos contratos ou serviços era ou não compatível com a demanda 

apresentada pelo corpo docente da universidade; (c) o crime 

de uso de documento falso restou absorvido pelo de peculato 

em razão do princípio da consunção; (d) caso haja condenação, 

requer a DPU a aplicação da pena no seu mínimo legal (fls. 

774/788). 

A defesa de MARCOS SIMPLÍCIO apresentou seus memorais 

escritos em 05.11.2018, alegando o que segue: (a) o réu não 

se beneficiou de qualquer valor constante das notas fiscais 

inidôneas por ele confessadas, o que fez a pedido de EDUARDO 

a fim de angariar recursos para reforma do laboratório; (b) 

deve ser considerada a atenuante de confissão; (c) o crime de 
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emissão de notas inidôneas deve ser considerado meio para o 

peculato e por este absorvido; (d) em caso de condenação, 

seja aplicada a pena no seu mínimo legal e considerada a 

continuidade delitiva requerida pelo MPF (fls. 789/797). 

Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. 

Decido. 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

A ação penal é parcialmente procedente. 

Inicialmente, cabe transcrever o artigo 312, "caput", 

do Código Penal: 

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 
que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-1.o, em provei to 
próprio ou alheio: 

Verifica-se que o referido tipo penal possui dois 

verbos nucleares alternativos, quais sejam, apropriar ou 

desviar, sendo que o primeiro possui um sentido mais singelo, 

assentado na conduta de se apropriar de algum bem, valor ou 

dinheiro de que possui a detenção em razão do cargo público 

que exerce; a segundo ação verbal, por sua fez, denominada 

pela doutrina como peculato-desvio, na abalizada doutrina de 

NUCCI 1
, caracteriza-se pela alteração do destino ou pelo 

1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 13ª ed. Sdo Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2013. p. 1169. 
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descaminho do bem, dinheiro ou verba pública de que o 

funcionário tinha a posse em razão do seu cargo. 

Nesse tipo de peculato, como leciona MIRABETE
2

, é 

necessário considerar a "posse" em seu sentido amplo, não 

como meramente disponibilidade material, mas jurídica: 

11 A posse aqui deve ser entendida em seu sentido amplo, 
compreendendo não só o poder material de disposição sobre a 
coisa, como também a chamada, disponibilidade jurídica, isto é, 
a possibilidade de livre disposição que ao agente faculta 
(legalmente) o cargo que desempenha. ( ... ) Tem assim, a posse, 
o funcionário a quem incumbe receber, guardar ou conferir a 
coisa, como também seu chefe e superior hierárquico, que dela 
pode dispor mediante ordens ou requisições." 

O festejado autor 3 exemplifica da seguinte maneira a 

apropriação: 

Comete peculato-desvio o funcionário que, conscientemente, 
efetua pagamentos pela administração por serviço não efetuado 
ou por mercadoria não recebida, ou a maior, ainda que em 
benefício apenas do pseudoprestador de serviço ou fornecedor. 

Além disso, para a configuração do peculato, na forma 

do "caput", exige-se o dolo do agente, uma vez que a 

modalidade culposa está prevista no parágrafo 1° do art. 312 

do Código Penal. 

Saliente-se que a conduta omissiva do funcionário 

pfblico também pode ser considerada dolosa, desde que o 

agente também venha a obter vantagem, ou, na forma do art. 

13, parágrafo 2º 
' 

do mesmo codex, o agente tinha o dever 

jurídico de evitar o resultado e não o fez. Assim, na 

2 MIRABETE, Júlio Frabini; FRABINI, Renato N. Manual de Direito Penal, III vol. 

25ªed. São Paul: Atlas, 2011. p. 263. 

' MIRABETE, Júlio Frabini; FRABINI, Renato N. Manual de Direito Penal, III vol. 

25ªed. São Paul: Atlas, 2011. p. 263. 
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modalidade culposa enquadra-se somente a conduta do agente 

que não possuía conhecimento do desvio ou fraude. 

No caso dos autos, duas empresas privadas emitiram 

diversas notas frias a fim de "esquentar" desvio de verbas 

federais destinadas à Universidade de São Paulo, sendo certo 

que concorreram para o crime dois funcionários públicos que 

possuíam pleno conhecimento da fraude, pagando as referidas 

empresas e recebendo as notas fiscais inidôneas, por elas 

emitidas, para posterior prestação de contas junto à Capes. 

Trata-se, pois, da figura típica do peculato-desvio, 

uma vez que os funcionários públicos que detinham, em razão 

do cargo, a disponibilidade jurídica do dinheiro público, 

efetuaram o pagamento (simulado) para empresas privadas sem a 

contrapartida da entregara dos materiais discriminados nas 

notas fiscais. 

Dos autos infere-se, ainda, que o dinheiro chegava a 

ser transferido para a empresa privada emitente da nota 

discal "fria", que, por sua vez, depositava em favor desses 

funcionários públicos os valores desviados, havendo rateio ou 

divisão dos lucros com o ardil entre todos. 

Quanto à prática do peculato por particular, deve ser 

dito que, mesmo sem a qualidade de funcionário público, pode 

o agente incorrer no deli to por força do artigo 30 do CP, 

conforme ensinam MASSON e BITENCOURT: 

"A condição de funcionário público é elementar do peculato, 
razão pela qual comunica-se a todos aqueles que tenham 
concorrido de qualquer modo para o crime, mesmo em se tratando 
de pessoas alheias aos quadros públicos. É o que se extrai do 
art. 30 do Código Penal: "Não se comunicam as circunstancias e 
as condições de caráter pessoa], salvo quando elementares do 
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crime" MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado - Parte Especial. 
Vol. 3. 3ªed. São Paulo: Editora Método, 2013. p. 606 

"A condição especial de funcionário público, no entanto, como 
elementar do crime de peculato, comunica-se ao particular que 
eventualmente concorra, na condição de coautor ou partícipe, 
para a prática do crime, nos termos da previsão do art. 30 do 

CP. Dessa forma, é necessário que pelo menos um dos autores 
reúna a condição especial de funcionário público, podendo os 
demais não possuir tal qualidade." BITENCOURT, Cezar Roberto. 
Tratado de Direito Penal. Parte Especial 5. 7ª ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2013. p. 41. 

Logo, mesmo não sendo funcionário público, a ele se 

comunica a condição de funcionário público do art. 312 CP, 

quando prevista a hipótese de concurso de agentes, nos termos 

dos artigos 29 e 30 do CP. 

A materialidade dos crimes de peculato-desvio, com 

relação à emissão de notas fiscais de venda simuladas e de 

seu uso perante órgão federal (CAPES) para a devida prestação 

de contas está plenamente comprovada. 

O presente caso envolve o desvio de verbas públicas 

federais relacionadas à CAPES Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é uma 

fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC) 

desempenhando papel fundamental na expansão e consolidação da 

pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos 

os Estados da Federação. Passou a atuar, também, a partir de 

2007, na formação de professores da educação básica. Suas 

atividades podem ser agrupadas nas seguintes linhas de ação, 

cada qual desenvolvida por um conjunto estruturado de 

programas: (a) avaliação da pós-graduação stricto sensu; (b) 

acesso e divulgação da produção científica; (e) investimentos 

13 



PODER JUDICIARIO 
7ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP 

Autos n. 0015180-25.2017.403.6181 (ação penal) 
Apenso: autos nº 0000954-78.2018.403.6181 

na formação de recursos de alto nível no país e exterior; (d) 

promoção da cooperação científica internacional; e (e) 

indução e fomento da formação inicial e continuada de 

professores para a educação básica nos formatos presencial e 

a distância. 

Verifica-se que a CAPES tem sido decisiva para os 

êxitos alcançados pelo sistema nacional de pós-graduação, 

tanto no que diz respeito à consolidação do quadro atual, 

como na construção das mudanças que o avanço do conhecimento 

e as demandas da sociedade exigem. O sistema de avaliação, 

por sua vez, continuamente aperfeiçoado, serve de instrumento 

para a comunidade universitária na busca de um padrão de 

excelência acadêmica para os mestrados e doutorados 

nacionais. Os resultados da avaliação servem de base para a 

formulação de poli ticas para a área de pós-graduação, bem 

como para o dimensionamento das ações de fomento (bolsas de 

estudo, auxílios, apoios). 

Dentre os programas da CAPES tem-se o "PROEX", 

Programa de Excelência Acadêmica, que disponibiliza 

diretamente recursos aos responsáveis pelo desenvolvimento 

dos programas de pós-graduação, visando possibilitar ao 

incremento na qualidade de ensino das instituições. Portanto, 

o PROEX destina recursos federais a diversas instituições de 

ensino superior brasileiras. 

No caso dos autos, o Departamento de Zoologia do 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP) 

firmou convênio com a CAPES mediante o Termo de Convênio de 

PROEX 407 /11, vigente entre os anos de 01.03.2011 e 
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31.03.2014, conforme documentos acostados a fls. 07 /12 do 

documento digital "0016926 - Volume de Processo 1" contido na 

mídia de folhas 16 dos autos nº 0015180-25.2017.403.6181 

(apenso). 

Por força do referido convênio foram repassados 

recursos federais do PROEX ao Departamento de Zoologia da 

USP, da ordem de R$ 2.938.835,50 (dois milhões novecentos e 

trinta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e 

cinquenta centavos), conforme demonstram as notas de empenho 

a seguir relacionadas: 

Folha ** número de nota de empenho Valor 
31 2011NE001974 R$305. 833, 33 
56 2011NE001974 R$214.666,67 
32 2011NE001975 R$48.940, 00 
60 2011NE009361 R$90.101,55 
78 2012NE00/556 R$534.450, 78 
79 2012NE001557 R$53.445, 78 
115 2013NR000240 R$82.550,00 
132 2013NE002829 R$389.306,96 
133 2013NE002830 R$59.566,33 
151 2013NE009397 R$206.356,31 
161 2014NE001722 R$59.566,33 
183 2014NE003811 R$248. 193, 04 
200 2014NE007191 R$340.179,07 
211 2015NE003492 R$305.680,05 

TOTAL R$2.938.835,50 
** As referidas folhas indicadas na tabela acima se referem aos documentos digitais 
"0016926 - Volume de Processo l" e "0016927 - Volume de Processo 2" contidos na 
mídia acostada à folha 16 dos autos nº 0015180-25.2017.403.6181 (apenso). 

Portanto, foram efetivamente destinados pa:ca o 

Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP 

verbas federais, através do programa PROEX da CAPES, o 

montante de R$ 2.938.835,50, entre os anos de 2011 e 2014. 
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Ocorre que, desse montante, houve o desvio de 

R$930. 000, 00 (novecentos e trinta mil reais), vez que, ao 

prestar constas da destinação dada às verbas públicas 

federais repassadas ao Departamento de Zoologia da USP em 

razão do Termo de Convênio de PROEX 407/11, foram 

apresentadas notas simuladas, a saber, 25 notas "frias" 

expedidas pelas empresas TEC SCIENCE e 13 notas frias 

emitidas pela BELLATRIX ( razão social SERGIO DOS SANTOS -

ME), conforme tabela a seguir: 

, 4 O Vidraria 
f------- ------- ----------+---- --- ---·-----·----, 
~1 _____ 04/06/12 TecScience R$ 25.260,00 Vidraria · 

1--42 _____ 06/08_'1_1_2+-___ T,e_c_S_c_ie_n_c_e_-+ __ R_$_3_.6_2_4_,o_o_+--~º9-_!tó~aJOl 

1 

43 23/07/12 Tec Science R$ 5.523,90 Diversos 

45 

46 

47 

----+--------+-----------
23/07/12 Tec Science R$ 6.637,50 Diversos 

Diversos 15/08/12 Tec Science R$ 21.335,00 
---1----------l----

31/08 / l 2 Tec Science R$ 2.999,00 Computador Intel 
15-Dell 

------+-----+---- - ------+---- _____ __J__ _________ _ 

48 31 /08/ 12 Tec Science R$ 2. 584, 00 Bequer 
---1- --1-------------1---------

49 13/09/12 Tec Science R$ 3.265, 00 Diversos 
----+-------

50 22/08/12 Tec Science R$ 15.272, 00 600 lt de álcool e 

'

----~

5

_
2
1 __ ~0_J_ll_O_'l_l_2~ __ T,_e_c_S_a_~_n_cr __ ~_R_$_1_2_7_1_7._0_0_~---=---

08/10/12 TecScience R$27.283,00 Diversos 
-~'----

53 11/10/12 TecScience R$3.822,00 Diversos 

54 

55 

56 

--1----------+------------- -. -------
11/10/12 Tec Science R$ 2.999,00 Computador Intel 

15-Dell 
-----+-----------+--------+---------------
11/10/12 TecScience 

11/10/12 TecScience 

R$ 20.423,00 

R$ 19.327,00 

Diversos 

Diversos + corante 
verde 

--'---------+----------~ 
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20/09/12 Tec Science R$17.175,00 

01/11112 Tec Science R$ 18.989,00 

22111/12 Tec Science R$ 27.225,00 

30111/12 Tec Science R$ 17.659,00 

06/12/12 Tec Science R$ 18.310,00 

24/01/13 Tec Science R$17.950,00 

27/02/13 Tec Science R$ 43.168,00 

28/03/13 Tec Science R$ 21.943,00 

04/04/13 Tec Science R$ 3.586,00 

03/07/13 Bellatrix R$ 42.550,00 

15/08/13 Bellatrix R$ 28.400,00 

21/08/13 Bellatrix R$ 64.500,00 

03/09/13 Bellatrix R$ 26.200,00 

23/01/14 Bellatrix R$ 28.900,00 

10/02/14 Bellatrix R$ 61.000,00 

17 

Di,e,,o., . 

Diversos + R$ 
1.938,00 em 

Vermelho Alizarina ~ 
e Azul Alcian 
----- ---------

Diversos _ 
-~ 

Diversos + R$ 
8.500,00 em 

Vermelho Alizarina 
e Azul Alcian 

Diversos + R$ 
6.550,00em 

Vermelho Alizarina 
e Azul Alcian 

--
Diversos + R$ 

5.970,00em 
Vermelho Alizarina 

e Azul Alcian 
------

Diversos+ 1 item ~ 
R$ 9.072,00 

-~-
Diversos 

Diversos 

Vidraria em 
excessiva 

quantidade 

Vidraria em 
excessiva 

quantidade 

Diversos + R$ 
32.370, 00 em 

Vermelho Alizarina 
e Azul Alcian 

Vidraria + álcool 

Diversos + 400 lt 
Álcool 

Diversos + 400 lt 
Álcool+ R$ 



-~ 
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1 

17/02/14 Bellatrix R$ 3.900,00 

27/08/14 Bellatrix R$ 60. 000, 00 

29/09/14 Bellatrix R$ 15. 000, 00 

---
15/10/14 Bellatrix R$ 60. 000, 00 

29/10114 Bellatrix R$169,10 

14/11/14 Bellatrix R$ 80. 000, 00 

- 81--r8/12/14 Bellatrix R$ 80. 000, 00 

1 

\ 

Total de despesas R$ 930.292,50 

23.329,00 e m 
rina Vermelho Aliza 

e Azul A/eia n _ _ J 
------·-

Diversos 
------

Diversos+ R $ 
23.229,50 m 

Vermelho Aliza rina 
n e Azul Ateia 

-----
R$ 9.910,00 e m 

rina Vermelho Aliza 
e Azul Alcian + R$ 

ool 
9,001 

5.950,00 em Álc 
gue custa R$11 

o litro 

R$ 23.319,50 ~ 
rina j Vermelho Aliza 

e Azul A/eia n j 

-1 
! 

-------- - --

Diversos 

Diversos+ R $ 
30.090,00 e m 

ina Vermelho Alizar 
e Azul Alcian 

Diversos+ R $ 
43.950,00 e m 

ina Vermelho Alizar 
e Azul Alcian 

-- --~-- -f---·--"--------

Vermelho Alizarina e Azul Alcian R$ 209.116,50 
- --~~--

Empresa Tec Science R$ 379.673,40 
--

Empresa Bellatrix R$ 550.619,10 
----

Observação: a numeração de folhas utilizada na presente planilha refere-se a 
numeração existente no volume 1, do anexo 1, do procedimento de investigação criminal 

nº l.34.001.007159/2016-87 

Em agosto de 2015, um grupo de docentes do 

Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da 
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Universidade de São Paulo - USP solicitou aos membros do da 

Conissão de Gestão do PROEX (que, no referido IBUSP, 

corresponde à Comissão Coordenadoria do Programa CCP) 

informações relativas aos gastos efetuados no triênio 

2012/2014. Contudo, vencido o prazo de 20 dias expresso no 

artigo 11 da Lei 12.527/2011, nenhuma informação foi 

disponibilizada pela referida coordenação. Solicitavam-se 

informações, notadamente, a respeito do destino (laboratório 

e/ou orientador) dos materiais adquiridos junto às empresas 

TecScience e Bellatrix (fls. 3/6 da Notícia de Fato MPF/SP 

l.34.001.007159/2016-87). 

A dúvida sobre os materiais adquiridos das referidas 

empresas deu-se porque, em relação à planilha de gastos 

apresentada, no valor de cerca de um milhão e meio de reais 

em materiais de consumo, desse montante 60 % das compras 

(R$930.292,50) foram efetuadas junto às duas empresas, 

TexScience e Bellatrix, compras essas realizadas num período 

curto e em valores não usuais se comparados às demais 

aquisições. Além dos inusuais valores de material de consumo, 

não havia informação acerca do destino dado ao produto. 

De acordo com o constante a fls. 12 da Notícia de 

Fato MPF/SP l.34.001.007159/2016-87, houve o seguinte 

registro na ata da Plenária do Programa de Pós-Graduação em 

Zoologia realizada em 13.10.2015 para discutir o uso de 

verbas do PROEX: o "Prof. MARCELO [Carvalho] e o Sr. Eduardo 

[Kishimoto] justificaram a utilização dos mesmos fornecedores 

com valores tão elevados como compras para laboratório 

(principalmente material para diafanização, álcool, ácidos, 

formal e vidraria)" e que os "pedidos não eram registrados, 

\\;' 
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juntava-se vários pedidos de docentes diferentes para um 

único pedido, visando à economia de folhas de cheque, 

limitadas a 20 por mês". 

A partir daí, para garantir a transparência no uso de 

recursos do PROEX, o Instituto de Biociências da USP, em 

fevereiro de 2016, determinou a instauração de sindicãncia 

administrativa para apurar os fatos (Notícia de Fato MPF/SP 

l.34.001.007159/2016-87). 

A simulação das notas apresentadas a CAPES e, por 

conseguinte, a comprovação do desvio das verbas federais, 

restou demonstrada pelos elementos que seguem abaixo. 

Relatório de Informações da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo nº 1CSC8091 1 de 01.12.2017, realizando 

levantamento de informações fiscais das empresas TEC SCIENCE 

COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE 

INFORMÁTICA EPP CNPJ 07.028.532/0001-86- e SERGIO DOS 

SANTOS - ME, CNPJ 05.325.632/0001-49, constatou diversas e 

graves irregularidades, conforme se a fls. 182/201. 

Com efeito, em resposta ao ofício expedido pelo 

Ministério Público Federal indagando sobre a movimentação de 

entrada e saída de produtos das empresas TEC SCIENCE e 

BELLATRIX, a Secretaria da Fazenda Estadual informou não 

existir nem mesmo notas fiscais de entrada que correspondam 

às vendas simuladas nas notas em comento (conforme relatório, 

de fls. 182/201). 

Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado, a empresa 

TEC SCIENCE apresentou como entrada dos referidos reagentes 

~npenas 
150 gramas de vermelho alizarina, e somente 25 gramas 
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de azul Al.cian. Ao passo que, nas notas fiscais apresentadas 

na prestação de contas, indica suposta venda de 350 gramas de 

vermelho alizarina e 60 gramas de azul Alcian. 

Ademais, observe-se que as marcas dos fabricantes 

entre os produtos comprados e vendidos não conferem entre si, 

corroborando toda a narrativa contida na exordial acusatória 

(fls. 185/186). 

De outro giro, situação ainda mais grave é a da 

empresa BELLATRIX, que não possui uma única nota de entrada 

dos reagentes em comento, mas acusa em suas notas fiscais a 

venda de valor superior a R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta 

mil reais) apenas em corantes vermelho alizarina e azul 

Alcian, dos quais mais de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e 

cinco mil reais) em compras de MARCELO. 

A conclusão do relatório da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo (fls. 192-v/194 dos autos nº 0015180-

25. 2017. 403. 6181 - apenso) aponta o seguinte: 

" ( . .. ) 
6) As compras efetuadas no período 01/01/2012 a 31/07/2017, 
pelo Prof. Dr. MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO, CPF 861.657.397-
68, junto às empresas TEC SCIENCE COMERCIO e SERGIO DOS SANTOS 
- ME, apontam que ele foi um importante cliente destas duas 
empresas, uma vez que, o valor de suas compras, representaram 
14, 9 7% e 14, 76% de tudo o que foi vendido por estas empresas, 
respectivamente; 

7) Análise preliminar aponta grande discrepância entre os 
valores de aquisição dos produtos feita pela TEC SCIENCE, a 
saber, "SOLUÇÃO DE AZUL ALCIAN", "VERMELHO DE ALIZARINA", 
"ALIZARINA PA", "AZUL ALCIAN FRASCO" e "VERMELHO ALIZARINA SEM 
SAL MONOSSÓDICO" e os valores de venda desses produtos feitos 
para MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO. Esse fato sugere estar 
havendo um superfaturamento dos produtos e/ou simulaç§o de 
,operações; 

( . .. ) 
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9) As empresas TEC SCIENCE COMERCIO e SERGIO DOS SANTOS- ME 
possuem discrepâncias entre entradas e saídas dos produtos 
"SOLUÇÃO DE AZUL ALCIAN", VERMELHO DE ALIZARINA", "ALIZARINA 
PA", "AZUL ALCIAN FRASCO" e "VERMELHO ALIZARINA SEM SAL 
MONOSSÓDICON, o que sugere que estas empresas estejam sendo 
utilizadas para emitir notas fiscais para acobertar operações 
comerciais que, de fato, não ocorreram. 

( • • • ) N 

Infere-se que o relatório da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo demonstra, claramente, a ausência de 

notas fiscais de entrada das mercadorias supostamente 

vendidas, tornando, dessa forma, impossível a saída regular 

das mesmas. 

Consigne-se que o Departamento de Zoologia do 

Instituto de Biociências da USP realizou inventário dos 

produtos que supostamente teriam sido adquiridos e que 

constavam das notas fiscais apresentadas por MARCELO e 

EDUARDO, constatando-se que: (a) dos 1925 litros de álcool 

etílico, apenas 12 lítros foram encontrados; (b) dos 1320 

gramas do reagente azul Alcian, apenas 25 gramas foram 

encontrados; ( c) dos 23500 gramas do corante vermelho 

Alizarína, também foram encontrados apenas 25 gramas. Além 

desse impactante dado, nenhum outro produto, supostamente 

comprado, foí encontrado, conforme demonstra a tabela 

descritiva abaixo: 

----

Lâmina para laboratório lisa com bordas 20 unidades ' O ~-
lapidadas 

~---·-B_a_l-ão_d_e_d_e_s_:tl_-Za_ç_ã_o __ E_ng_l_e_r_S_h_o_tt ___ +-------1-un-,-.d-a_d_e --- --O -- . 

!!_a_lão_fundo_c__hato com junta, shott, de_vo_l_u_m_e_s_L__ __ I_0_6_un_,_·d_a_d_es __ ~-- 0-_-__ 7_: 
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variados 

Balão fundo redondo com 2 bocas, shott, de 432 caixas 
volumes variados (12 unidades por caixa) 

total: 5184 unidades 

Balão fundo redondo com junta, shott, com 22 unidades 
2000 mi 

Balão volumétrico com rolha poli "ela", shott, 45 unidades 
com 1000 mi. 

Becker de forma alta grad berzelius, shott, de 80 unidades 
volumes variados 

-~ 

o 

o 
·-------

1 

o 
1 

·---~--"-
Cadinho filtrante (Gooch) com pi. porosa. 17 caixas o 

(1 O unidades por caixa) 
170 unidades 

Conjunto de escovas para vidraria, com 20 1 o 
unidades, diferentes tamanhos 

---~ 

Galão fundo chato com juntas 12 unidades o 
Tubo centrifuga fundo cônico, tipo falcom, 15 70 unidades o 

mi e 50 mi 

Solução Azul Alcian Merk 1320 gramas 25 
gramas 

--
Vermelho de Alizarina Merck e/ou P.A. Synth 23500 gramas 25 

gramas 
.o 

Registre-se que nem todos os produtos encontrados 

foram comprados com recursos advindos do PROEX, tendo em 

vista que a faculdade auxiliava no custeio das despesas do 

Departamento. 

Tocante, ainda, à materialidade delitiva, é relevante 

mencionar o Relatório Final da Sindicância instaurada pelo 

Instituto de Biociências da USP para apurar a utilização dos 

recursos destinados pelo PROEX ao Programa de Pós-Graduação 

em Zoologia, especialmente em relação às supostas compras 

feitas junto às empresas TEC SCIENCE e SERGIO DOS SANTOS ME 
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(ou BELATRIX) e dos materiais efetivamente entregues ao 

Instituto (fls. 326 do Anexo II - volume 2): 

"Causou espécie à Comissão a abundância de notas apresentadas 
pelas empresas TecScience e Sérgio dos Santos ME. 
( . .. ) 
Cotejando o teor das notas fiscais apresentadas (25 expedidas 
pela empresa TecScience e 13 expedidas pela empresa "Sergio 
dos SantosN) com o objeto social de cada empresa permite-se 
questionar 
fornecidos. 
Trata-se de 

se efetivamente os itens fornecidos foram 

notas fiscais 
legalmente constituídas, 
regularidade ( ... ) . 

efetivamente expedidas por empresas 
com as devidas comprovações de 

Porém o objeto das notas fiscais não corresponde a material que 
efetivamente tenha sido entregue ao Instituto de Biociências, 
conforme pode ser apurado na tabela abaixo. É importante 
observar que, na coluna "Quantidade apurada N, os resulta dos 
apresentados decorrem de levantamento independente, realizado 
pelo Senhor Chefe do Departamento de Zoologia (levado a cabo no 
próprio Instituto de Biociências, no Museu de Zoologia, Escola 
de Artes e Ciências Humanas, Instituto Butantã e Centro de 
Biologia Marinha), não se referindo, necessariamente, a itens 
adquiridos com verba PROEX. 
A Comissão destaca que o quadro abaixo compilado a partir do 
descritivo de itens constantes das notas fiscais disponíveis 
(fls. 40 a 81), bem como do resultado do "inventário" 
realizado, a pedido da Comissão (fls. 196 e 197), pelo Chefe do 
Departamento, cujos resultados são encartados à fls. 222 a 227. 
( ... ) - grifo nosso 

Ressalte-se, especificamente com relação à compra da 

"Solução Azul Alcian Merk - 1. 320 gramas" e do "Vermelho 

de Alizarina Merck e/ou P.A. Synth - 23.500 gramas", referido 

Relatório Final da Sindicância destaca 

327/328 do Anexo II - volume 2): 

o seguinte (fls. 

"um dos questionamentos apresentados pelo corpo de orientadores 
do Programa de Zoologia dizia respeito à aquisição de materiais 
de consumo e vidrarias, em quantidades muito superiores às 
eventualmente necessárias para as atividades do programa. Um 
desses casos diz respeito à compra dos corantes Vermelho de 
Alizarina (23.500 gramas) e Azul de Alcina (1.320 gramas). 
Inicialmente, a Comissão solicitou aos dor:entes do Programa de 
zoologia que informassem o estoque dos respectivos corantes 
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(fls. 196 e 197). A comissão também teve acesso a frascos dos 
mesmos (visita técnica realizada em 13 de maio de 2016; fls. 
245-A), comumente vendidos em quantidades de 25 gramas 
(Vermelho de Alizarina) e 10 gramas (Azul de Alcian); nesse 
tipo de embalagem, seriam necessários 940 frascos de Vermelho 
de Alizarina e 132 frascos de Azul de Alcian, quantidade muito 
superior ao número de frascos dec1arados. Em um segundo 
momento, a comissão procedeu a uma análise existente na 
literatura (Anexo 2 do presente Relatório). Constatou-se que, 
para corar um peixe com dimensões entre 80 e 500 mm são 
utilizados 30mg de Azul de Alcian e 1 mg de Vermelho de 
Alizarina. Neste sentido, as quantidades constantes nas notas 
fiscais apresentadas seriam suficientes para corar 44.000 
(quarenta e quatro mil) exemplares de Azul de Alcian e 
23. 500. 000 (vinte e três milhões e quinhentos mil) exemplares 
com Vermelho de Alizarina. Ainda que a quantidade de Vermelho 
de Alizarina necessária para corar um exemplar de 500 mm seja 
100 vezes maior, a quantidade relatada permitiria corar 235.000 
(duzentos e trinta e cinco mil) exemplares. 

( ... ) - grifo nosso 

Conclui-se ser irreal a expressiva quantidade de 

corantes adquiridos, posto que jamais poderiam ser utilizados 

em regular trabalho de pesquisa. Alguns gramas já seriam 

suficientes. 

Reforçando o desvio das verbas federais e a 

mendacidade das notas apresentadas, tem-se mensagens 

eletrônicas trocadas entre os acusados MARCELO e EDUARDO 

a~ustando a compra de nota fiscal inidônea (f1s. 116/118 1 

anexo I, volume Idos presentes autos). 

Conforme fluxo de mensagens iniciado no dia 15 de 

maio de 2012, EDUARDO informou a MARCELO que a empresa TEC 

SCIENCE, sob o comando de MARCOS, cobraria uma percentagem de 

30% (trinta por cento) para a emissão de notas frias, ao que, 

na sequência, MARCELO respondeu queixando-se do valor de 

R$1. 800, 00, cobrado pela emissão da nota fria. Mesmo assim, 

autorizou a rea1ização da fraude e perguntou a EDUARDO o que 
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seria necessário para a falsificação da nota fiscal. Em 

continuação, observa-se nova mensagem de EDUARDO a MARCELO, 

na qual, entre outros assuntos, consta fragmento em que 

EDUAROO pediu autorização para "resolver" uma nota visando ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), informando que, em 

caso positivo, precisaria saber quais eram os materiais 

utilizados no departamento de Zoologia para a emissão 

simulada da nota fiscal. MARCELO então respondeu indicando 

os materiais que deveriam constar da nota fraudul.enta e 

perguntou do prazo de entrega da nota. São estas as conversas 

relevantes: 

Fls. 116 da Notícia de Fato MPF/SP 1.34.001.007159/2016-87: 

Data 15.05.2012 
De: Tesouraria IB USP 
Para: Marcelo Rodrigues de Carvalho 
Assunto: Nota para pagamento de serviço 
11Marcelo, 
Bom dia 
A empresa cobra 30% do valor da Nota Fisca1 e informou que pode 
atender sempre que precisar. Fico no aguardo da sua análise. 
Abraço. 
Edu" 

Data 15.05.2012 
De: Marcelo Rodrigues de Carvalho 
para: Tesouraria IB USP 
Assunto: Re: Nota para pagamento de serviço 
"Opa 
Pode mandar fazer. 30% sai R$1800 - caro mas é o jeito. O que 
preciso te passar para isso? 
Abs" 

Fls. 117 da Notícia de Fato MPF/SP 1.34.001.007159/2016-87: 

Data 21.05.2012 
De: Tesouraria IB USP 
Para: Marcelo Rodrigues de Carvalho 
Assunto: 
Oi 

26 



PODER JUDICIÁRIO 
7' Vara Federal Criminal de São Paulo/SP 

Autos n. 0015180-25.2017.403.6181 (ação penal) 
Apenso: autos nº 0000954-78.2018.403.6181 

Boa noite 
Irei providenciar para amanhã logo cedo 
Eu pensei em comprar um Ipad para poder atender melhor já que 
estou percebendo, que boa parte dos alunos e docentes tem me 
escrito a noite e com isso eu acabo tendo um acumulo de e-mails 
diversos, o que no decorrer do dia eu não tenho conseguido 
suprir a demanda. 
Você acha interessante fazer este tipo de investimento? (se 
sim, posso providenciar); 
Com relação a nota para o pagamento dos R$6000,00 posso 
resolver? Se sim, me diga quais os tipos de material de consumo 
que vcs usam na zoo? (de forma genérica, vidraria, ál.cool, 
reagentes? 
Caso já tenha viajado, me passe a sua conta corrente que eu 
deposito o cheque nela amanhã mesmo. 
Abraço 
Edu 

Data 22.05.2012 
De: Marcelo Rodrigues de Carvalho 
para: Tesouraria IB USP 
Assunto: 
Oi Edu 
Minha conta ( . .. ) 
Se puder fazer o deposito agradeço. 
Quanto ,à nota, pode ser álcool, vidraria, formal, que serve. 
Quanto eles conseguem entregar essa nota? E aí como faço, pego 
em dinheiro contido e pago o Pinho? 
( . .. ) 

Abs 

Além disso, para comprovar a simulação das notas, 

constam cópias dos cheques da empresa TEC SCIENCE em favor 

das contas dos acusados MARCELO e EDUARDO, bem como em favor 

da conta do pai do acusado EDUARDO, a reforçar a existência 

de ardil mediante a utilização de notas simuladas para 

desvios de dinheiro público: 

Cheque no valor de R$14.000,00 (quatorze mil 

reais), datado de 23.03.2012, em favor de MARCELO (fls. 608); 

Cheque no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil 

reais), datado de 06.06.2012, em favor de MARCELO (fls. 610); 
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- Cheque no valor de R$ 620, 00 ( seiscentos e vinte 

reais), datado de 16.08.2012, em favor de Francisco Yukio 

Kishimoto, em favor do pai do acusado EDUARDO (fls. 611); 

Cheque no valor de R$11.000,00 (quatorze mil 

reais), datado de 23.03.2012, em favor de MARCELO (fls. 608); 

- Cheque no valor de R$3.000,00 (três mil reais), 

datado de 20.08.2012, em favor de MARCELO (fls. 613); 

- Cheque no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos 

reais), datado de 22.08.2012, em favor de MARCELO (fls. 614); 

Cheque no valor de R$11.800,00 (onze mil e 

oitocentos reais), datado de 22.08.2012, em favor de MARCELO 

(fls. 615); 

- Cheque no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 

datado de 22.08.2012, em favor de EDUARDO (fls. 616); 

- Cheque no valor de R$980, 00 (novecentos e oitenta 

reais), datado de 03.10.2012, em favor de Francisco Yukio 

Kishimoto, pai do acusado EDUARDO (fls. 617); 

- Cheque no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos 

reais), datado de 22.10.2012, em favor de MARCELO (fls. 618); 

Cheque no valor de R$4.488,60 (quatro mil e 

quatrocentos e oi tenta e oi to reais e sessenta centavos) , 

datado de 03.10.2012, em favor de MARCELO (fls. 620); 

- Cheque no valor de R$1. 650, 00 (mil e seiscentos e 

cinquenta reais), datado de 08.10.2012, em favor de Francisco 

Yukio Kishimoto, em favor do pai do acusado EDUARDO ( fls. 

621) ; 
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Cheque no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos 

reais), datado de 03.10.2012, em favor do pai do acusado 

EDUARDO (fls. 622); 

Cheque no valor de R$4.497,71 (quatro mil e 

quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), 

datado de 03.10.2012, em favor de MARCELO (fls. 623); 

- Cheque no valor de R$8 .183, 00 (oito mil e cento e 

oitenta e três reais), datado de 11.10.2012, em favor de 

MARCELO (fls. 624); 

- Cheque no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

datado de 16.10.2012, em favor do pai do acusado EDUARDO 

(fls. 625); 

- Cheque no valor de R$7.100,00 (sete mil e cem 

reais), datado de 16.10.2012, em favor de MARCELO (fls. 626); 

- Cheque no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

datado de 18.10.2012, em favor do pai do acusado EDUARDO 

(fls. 626); 

Cheque no valor de R$6.400,00 ( seis mil e 

quatrocentos reais), datado de 19.10.2012, em favor de 

MARCELO (fls. 628); 

Cheque no valor de R$5.600,00 ( cinco mil e 

seiscentos reais), datado de 22.10.2012, em favor do pai do 

acusado EDUARDO (fls. 629); 

Cheque no valor de R$2. 600, 00 ( dois mil e 

seiscentos reais), datado de 22.11.2012, em favor do pai do 

acusado EDUARDO (fls. 630); 
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Cheque no valor de R$2.600,00 (dois mil e 

seiscentos reais), datado de 01.11.2012, em favor do pai do 

acusado EDUARDO (fls. 631); 

- Cheque no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), 

datado de 22.11.2012, em favor de MARCELO (fls. 632); 

- Cheque no valor de R$6. 000, 00 (seis mil reais), 

datado de 26.11.2012, em favor de MARCELO (fls. 633); 

Cheque no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos 

reais), datado de 30.11.2012, em favor do pai do acusado 

EDUARDO (fls. 634); 

- Cheque no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), datado de 06.12.2012, em favor do pai do acusado 

EDUARDO (fls. 635) ; 

- Cheque no valor de R$11.000,00 (onze mil reais) , 

datado de 06.12.2012, em favor de MARCELO (fls. 636); 

- Cheque no valor de R$ l. 000, 00 (mil reais) , datado 

de 24.01.2013, em favor do pai do acusado EDUARDO (fls. 637); 

- Cheque no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), 

datado de 24_01.2013, em favor de MARCELO (fls. 638); 

Cheque no valor de R$14.000,00 (quatorze mil 

reais), datado de 24.01.2013, em favor de MARCELO (fls. 639); 

- Cheque no valor de R$3.000,00 (três mil reais), 

datado de 27.02.2013, em favor do pai do acusado EDUARDO 

(fls. 640); 

- Cheque no valor de R$11. 000, 00 ( onze mil reais) , 

datado de 04.03.2013, em favor de MARCELO (fls. 641); 
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- Cheque no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), 

datado de 28.03.2013, em favor de MARCELO (fls. 642); 

- Cheque no valor de R$1. 000, 00 (mil reais) , datado 

de 28.03.2013, em favor do pai do acusado EDUARDO (fls. 643); 

- Cheque no valor de R$1.000,00 (mil reais), datado 

de 28.03.2013, em favor dopa~ do acusado EDUARDO (fls. 644); 

e, 

Cheque no valor de R$8.900,00 (oito mil e 

novecentos reais), datado de 24.04.2013, em favor de MARCELO 

(fls. 645). 

No que pertine às notas fiscais emitidas pela empresa 

BELLATRIX, aliado ao fato de a Secretaria da Receita Estadual 

ter apurado não ter ocorrido entrada dos produtos 

supostamente vendidos ao Departamento de Zoologia do IBUSP, 

bem como à evidência de não terem sido encontrados os 

materiais supostamente vendidos à USP, é de se observar que 

os valores consignados são todos exatos, "redondos", 

sugerindo por si só o espúrio concerto. Exemplo disso: notas 

nos valores de sessenta mil reais (folhas 76 e 78), oitenta 

mil reais (fls. 81) e sessenta e um mil reais (fls. 74), 

reveladoras da simulação. 

E não é só isso! 

Verifica-se que as grandes quantidades dos reagentes 

Vezme1ho Alizarina e Azu1 Alcian, supostamente adquiridas 

pelo Instituto de Zoologia conforme indicado nas notas da 

empresa BELLATRIX (fls. 71, 74, 76, 80 e 81), são totalmente 

desproporcionais ao consumo do Instituto de Biociências da 
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USP, segundo informações dos docentes do referido Instituto, 

todos profissionais altamente qualificados. 

Além disso, a relação das notas fiscais simuladas 

indica que a empresa BELLATRIX sucedeu a TEC SCIENCE no 

esquema fraudulento de desvio de dinheiro público do programa 

PROEX com utilização de notas frias, tendo em vista que as 

notas da TEC SCIENTE foram emitidas entre maio de 2012 a 

abril de 2013, enquanto da BELLATRIX, no período seguinte, 

entre os meses de julho de 2013 e dezembro de 2014. Houve uma 

sucessão delituosa. 

A autoria e o dolo dos quatro acusados restaram 

plenamente comprovados não só pela abundante prova 

documental, como também pela prova oral coligida. 

O acusado MARCOS SIMPLÍCIO, em Juízo, confessou 

minudentemente a simulação das notas frias emitidas por sua 

empresa, a TEC SCIENCE. Informou que a emissão fraudulenta 

dos documentos fiscais decorreram de pedido do coacusado 

EDUARDO, sem nada ter recebido em contrapartida. Disse que os 

valores seriam utilizados em reformas de prédio do Instituto 

de Biociências. 

Ainda que verdadeira a suposta reforma predial, isso 

em nada altera a incidência penal. 

Impende salientar que dos autos constam comprovantes 

de depósitos nas contas de EDUARDO (do pai de EDUARDO) e do 

acusado MARCELO, tendo o acusado MARCOS SIMPLÍCIO admitido 

ter feito, até mesmo, pagamentos em dinheiro (em espécie) 

para MARCELO e EDUARDO, de tal sorte que a alegação de que 
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emitira as notas frias, sem nada receber por isso, é 

despicienda diante do robusto quadro probatório. 

Adicione-se, a isso, o e-mail datado de maio de 2012 

entre MARCELO e EDUARDO, acima transcrito, do qual consta que 

"a empresa cobra 30% do val.or da Nota Fiscal. e informou que 

pode atender sempre que precisar", relembrando que as notas 

frias foram emitidas pela TEC SCIENCE de maio de 2012 até 

abril de 2013, de propriedade do acusado MARCOS. 

Desse modo, resta claro que MARCOS SIMPLÍCIO agiu com 

a intenção de, em auxílio material aos corréus MARCELO e 

EDUARDO, servidores da Universidade de São Paulo, desviar 

verbas do programa PROEX destinadas ao Departamento de 

Zoologia do Instituto de Biociências daquela Universidade, 

mediante a emissão de 23 (vinte e três) notas fiscais 

simuladas no período de maio de 2012 a abril de 2013, as 

quais foram apresentadas nas prestações de contas à CAPES. 

Nessa mesma toada, é satisfatória e suficiente a 

prova da simulação de notas fiscais pela empresa BELLLATRIX, 

pertencente ao acusado SÉRGIO DOS SANTOS, seja pela exagerada 

quantidade, totalmente irreal, do produto constante das notas 

fiscais, seja pelos seus vultosos valores, sugestivamente 

arredondados, seja, ainda, pela inexistência de notas fiscais 

de entrada do produto na aludida empresa. 

É fantasiosa a versão de venda de produto mediante a 

emissão de notas fiscais, sem o precedente ingresso fiscal do 

produto na empresa. É inverossímil a defesa esposada pelo réu 

SERGIO de que adquiria no mercado paralelo os materiais que 

vendia a USP, especialmente pela quantidade irreal e abusiva 
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de corantes, os quais seriam mais que suficientes, segundo 

relatado nestes autos, até mesmo para diafanizar baleias 

jubartes! 

Portanto, não há qualquer dúvida de que SÉRGIO DOS 

SANTOS emitiu 15 (quinze) notas fiscais simuladas no período 

de julho de 2013 a dezembro de 2014, as quais foram 

efetivamente apresentadas na prestação de contas à CAPES, com 

o fito de auxiliar materialmente no desvio de recursos 

públicos federais pelos acusados MARCELO e EDUARDO, então 

servidores da Universidade de São Paulo, os quais provinham 

do programa PROEX, destinadas ao Departamento de Zoologia do 

IBUSP. 

A participação de EDUARDO no esquema de desvio de 

verbas do PROEX restou igualmente evidente, havendo provas 

acima de qualquer dúvida da prática delitiva. 

EDUARDO, servidor da USP que atuava no setor de 

Tesouraria, agia na operacionalização da fraude para desviar 

as verbas do PROEX, prestando o necessário auxílio a MARCELO 

para esse fim. 

Os e-mails de conversas entre MARCELO e EDUARDO, 

supracitados, revelam sua dolosa atuação, com a intermediação 

na aquisição das notas •frias•. 

Constam também os depósitos inexplicáveis realizados 

na sua conta pessoal por parte da empresa TEC SCIENCE, bem 

como na conta de seu pai, a demonstrar o desvio das verbas 

federais e, até mesmo, a apropriação dos valores. 
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Vale mencionar que a utilização reiterada da conta de 

seu pai para recepcionar recursos, constituiu-se em mais um 

ardil para assegurar o desvio de finalidade e a completa 

ciência de EDUARDO da ilicitude de sua conduta. 

Não restou configurada a excludente de culpabilidade 

alegada, de inexigibilidade de conduta diversa, sob o 

argumento de que o acusado EDUARDO encontrava-se debaixo de 

estrita obediência a ordem de superior hierárquico. Indica o 

conjunto probatório que o réu atuou diretamente para a 

concretização do delito, intermediando a aquisição das notas 

"frias" e promovendo depósitos de recursos desviados em sua 

conta bancária e na de seu progenitor. 

Outrossim, à guisa de argumentação, assinale-se que, 

eventual ordem de MARCELO para que EDUARDO assim agisse, deve 

ser considerada manifestamente ilegal e recusável, 

circunstância que afasta a alegada obediência hierárquica. 

Anote-se que a versão dos acusados, especificamente 

EDUARDO, de que o desvio de recursos mediante a emissão de 

notas fiscais inidôneas era feito para custear reformas do 

lnslllulo não descaracteriza o crime. 

A par de não demonstrada a hobenhoodiana versão, 

sabe-se que os recursos públicos são sagrados e vinculados a 

determinadas finalidades, as quais não podem ser alteradas ao 

alvedrio do agente público. Ainda que para atender a alguma 

causa nobre, os recursos não poderiam ter seu curso alterado 

segundo o talante do servidor público. 

Diante do exposto, restou claro que MARCELO, 

juntamente com o coacusado EDUARDO, ambos servidores da 
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Universidade de São Paulo à época dos fatos, desviaram verbas 

do programa PROEX da Capes, no período de maio de 2012 a 

dezembro de 2014, no valor de R$930.000,00 (novecentos e 

trinta mil reais), em benefício próprio e de terceiros, 

utilizando-se das 38 notas simuladas emitidas pelos acusados 

MARCOS SIMPLÍCIO (23 notas da empresa TEC SCIENCE) e SÉRGIO 

DOS SANTOS ( 15 notas da empresa BELLLATRIX), notas essas 

apresentadas na prestação de contas 

utilização das verbas federais. 

à CAPES sobre a 

Cumpre, pois, reafirmar que a autoria e o dolo dos 

acusados restaram inquestionáveis. 

MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO trouxe em sua defesa 

inusitada versão de que assim fazia porque era uma cultura 

uspiana. Alegou que notas frias eram utilizadas para pagar 

despesas, o que sabe a disparate! 

Procurou o acusado escudar-se em sua vocação voltada 

apenas para a área de pesquisa, não detendo conhecimentos em 

gestão. Ora, então por que insistir e permanecer por tanto 

tempo na coordenação do departamento? Os elementos 

probatórios indicam dolo, vontade deliberada de assumir cargo 

com poderes para gerir verba pública. 

Repita-se, pelas conversas travadas entre MARCELO e 

EDUARDO por meio de correio eletrônico, acima transcritas, 

deixam claro o pleno conhecimento da utilização de notas 

"frias" para desviar verbas do PROEX. Tanto assim é que 

existem diversos depósitos em sua conta bancária oriundos de 

verbas públicas. 
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Com efeito, MARCELO era o responsável pela gestão 

direta dos recursos do PROEX destinados ao Departamento de 

Zoologia do Instituto de Biociências da USP e, ainda que se 

quisesse debitar a ocorrência à falta de experiência como 

gestor, deve-se observar que que quase um milhão de reais de 

di~heiro público destinado à USP 

atingiram sua destinação. 

foram desviados, não 

Vale observar que MARCELO desligou-se da Universidade 

de São Paulo em pleno curso do Processo Administrativo, 

partindo para os Estados Unidos da América, onde mora 

atualmente. Tal atitude apenas reforça seu dolo em desviar 

verbas do PROEX, seu pouco caso com o dinheiro que deveria 

ser destinado à pesquisa, demonstra, enfim, o desdém para com 

área crucial para o desenvolvimento do país. 

A alegação defensiva de erro de proibição não merece 

acolhimento, estando assentada em virtual incapacidade 

técnica para gerir recursos destinados para o seu programa de 

pós-graduação. Em nada o alivia a alegação de não ser gestor, 

mas apenas pesquisador e docente, e que contava com o auxílio 

do setor administrativo para tal tarefa . 

. Impossível aceitar que não tinha consciência da 

ilicitude do fato, nem condições de saber, em razão das 

circunstâncias do caso concreto, vez que as práticas seriam 

consideradas normais pelos docentes, discentes e, até ITcesmo, 

por membro relevante da pró-reitoria da USP. O mais ingênuo 

administrador sabe que não pode utilizar documento fiscal 

fictício em sua tarefa. 

37 



PODER JUDICIÁRIO 
7' Vara Federal Criminal de São Paulo/SP 

Autos n. 0015180-25.2017 .403.6181 (ação penal) 
Apenso: autos nº 0000954-78.2018.403.6181 

Obtempere-se que erro de proibição é o que recai 

sobre a ilicitude do fato, ou seja, o agente pensa que é 

lícito o que, na verdade, é ilícito. Em geral, aquele que 

atua em erro de proibição ignora a lei; há o desconhecimento 

da ilicitude da conduta. 

Ocorre que, para que o erro de proibição exclua por 

completo a culpabilidade do agente, não é suficiente a mera 

alegação de desconhecimento da lei, sendo preciso verificar 

se o erro seria vencível ou invencível. 

Sabe-se que, em hipóteses que tais, o agente só 

responde pelo delito caso tenha, ou pelo menos, se poderia 

ter a consciência da ilicitude do fato. Sendo o erro 

vencível, ou seja, se o agente poderia ter tido consciência 

da ilicitude do fato, responderá pelo crime com diminuição da 

pena de um sexto a um terço. Porém, se o erro era invencível, 

ou seja, não havia corno ter consciência da ilicitude do fato, 

a culpabilidade estará excluída. 

No presente caso, mesmo que MARCELO não tivesse 

conhecimento técnico corno gestor, é perfeitamente possível 

esperar que ele tivesse consciência da ilicitude de sua 

conduta, uma vez que atuou de maneira reprovável ao aceitar 

as notas "frias" e utilizá-las para justificar desvios de 

verbas federais, inclusive havendo nos autos comprovação de 

depósitos em sua conta bancária. 

Das provas produzidas, extrai-se a certeza de que o 

acusado MARCELO tinha pleno conhecimento da fraude perpetrada 

e da ilicitude da sua conduta. 
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realidade, procurou-se justificar o 

injustificável, atribuindo ao gravoso fato a ocorrência de 

erro ou má compreensão de fato reconhecidamente ilicito. Não 

há como conceber que o acusado MARCELO, professor-doutor e, 

na época, coordenador do programa PROEX do Departamento de 

Zoologia do Instituto de Biociências de Universidade de São 

Pauio-USP, não possuísse controle finalístico sobre as verbas 

federais, por maior que fosse a desconcentração de suas 

funções atípicas de administração dos recursos públicos. 

Resta evidente que MARCELO sabia e, de fato, realizou 

o desvio das verbas destinadas ao Departamento de Zoo1ogia do 

Instituto de Biociências da USP, inclusive, através de 

depósitos em sua conta bancária e do servidor EDUARDO, dando

lhe destinação diversa, passando a integrar seu patrimônio 

pessoal e de terceiros. 

Ainda que tivesse aplicado as verbas recebidas e 

justificadas com notas "frias" na própria USP, ainda assim, 

teria realizado conduta típica prevista no artigo 312 do CP, 

na modalidade "desviar em proveito próprio ou alheio". 

Improcede o pedido de desclassificação formulado pela 

defesa de MARCELO para peculato culposo, previsto no 

parágrafo 2° do artigo 312 do Código Penal, que tem a 

seguinte redação: 

"Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 
que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito 
próprio ou alheio: 
§ 2° - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de 
outrem: 
Pena - detenção, de três meses a um ano.'' 
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O peculato culposo é assim definido por FERNANDO 

" [ .•. J Pune-se aqui o funcionário público que por negligência, 
imprudência ou imperícia concorre para a prática de crime de 
outrem. Pode esse terceiro ser um particular ou outro 
funcionário público. Assim., tanto pode o funcionário público 
contribuir culposamente para a prática de um crime de furto ou 
apropriação indébita por um particular, como pode também 
contribuir para o cometimento de um delito de -apropriação, -
desvio ou - furto por outro funcionário público. Embora na 
hipótese pareça haver concurso de agentes, tal opinião deve ser 
rechaçada, uma vez que não se admite participação culposa em 
crime. Com efeito, no caso o agente pratica um delito se 
aproveitando das facilidades proporcionadas, culposamente, pelo 
funcionário público [ ... ] Obviamente o funcionário público 
somente poderá responder por essa modalidade culposa se o crime 
praticado por terceiro consumar-se. É que não se admite 
tentativa em crime, de forma que, se o e-rime ficar na fase da 
tentativa, não há falar na configuração do crime em estudo. 
(Curso de Direito Penal. Vol. 3. Saraiva: São Paulo: 2007, p. 
402)" 

Nessa modalidade de peculato, o funcionário, por 

simples negligência, imprudência ou imperícia, concorre para 

que outra pessoa pratique delito contra a Administração, ou 

seja, ~ razão da ausência das cautelas devidas, o agente 

torna possível a outrem, seja também funcionário ou não, 

subtrair, desviar ou apropriar-se de bens públicos. 

No presente caso, o argumento não merece ser 

acolhido, pois o conjunto probatório evidencia o dolo de 

desviar verbas públicas, não havendo que se falar em 

negligência, imprudéncia ou impericia do agente. MARCELO 

atuou com incontestável dolo de apropriação, demonstrados 

pelo uso de notas fiscais falsas para justificar saidas de 

dinheiro do programa, e posteriores depósitos realizados pela 

empresa TEC SCIENCE em sua conta e na conta do funcionário 

EDUARDO. 
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Inviável a desclassificação do delito de peculato 

sua forma culposa quando as provas colhidas, 

abundantemente, evidenciam que MARCELO, consciente de suas 

ações, desviou, em proveito péóprio e de outrem, valores que 

tinha posse em razão da função exercida. Trata-se, pois, de 

dolo evidente, vontade livre e consciente de desviar do 

erário em proveito próprio ou de outrem. Por conseguinte, 

descabido também o pedido de suspensão condicional do 

processo. 

Assim sendo, está comprovado nos autos que MARCELO 

RODRIGUES DE CARVALHO, contando com o auxílio do acusado 

EDUARDO, ambos servidores da Universidade de São Paulo à 

época dos fatos, desviou verbas do programa PROEX da CAPES, 

no período de maio de 2012 a dezembro de 2014, no valor de 

R$930. 000, 00 (novecentos e trinta mil reais) , em benefício 

próprio e de terceiros, utilizando-se de 38 notas simuladas 

emitidas pelos acusados MARCOS SIMPLÍCIO (23 notas da empresa 

TEC SCIENCE) e SÉRGIO DOS SANTOS (15 notas da empresa 

BELLLATRIX), notas essas que foram apresentadas à CAPES na 

prestação de contas sobre a utilização das verbas. 

De acordo com a prova, os acusados, em unidade de 

desígnios, utilizaram notas fiscais inidôneas para obter 

indevida vantagem econômica mediante o desvio de verbas 

públicas do PROEX, programa da CAPES. Neste caso, o crime de 

emissão de notas inidôneas e o seu uso para a prestação de 

contas junto à CAPES devem ser considerados absorvidos pelo 

crime-fim, qual seja, o peculato-desvio. 
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Nessa senda, era imprescindível aos acusados a 

utilização daqueles documentos (notas simuladas) para 

conseguirem o seu desiderato, evídencíando-se que o delito de 

emissão de notas simuladas e de uso das mesmas perante a 

CAPES configuraram, exclusivamente, meio para o exercício do 

peculato-desvio. 

A 

BITENCOURT: 

respeito da consunção, menciono CEZAR ROBERTO 

"Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora 
de um crime constitui meio necessário ou fase normal de 
preparação ou execução de outro crime. Em termos bem 
esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em 
determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, 
aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não 
se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e 
plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e 
fração. 

Por isso, 
perigo é 
constitui 
jurídico, 

o crime consumado absorve o crime 
absorvido pelo crime de dano. 
fase mais avançada na realização 
aplicando-se o princípio major 

tentado, o crime de 
A norma consuntiva 
da ofensa a um bem 

absorbet minorem. 
[ ... ] A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, 
por abranger o delito definido por esta. Há consunção, quando o 
crime-meio é real.izado como uma fase ou etapa do crime-fim, 
onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a 
punição somente da conduta criminosa final do agente. 

[ . •. J 

Não é, por conseguinte, a difeLença dos bens jurídicos 
tutelados, e tampouco a disparidade das sanções cominadas, mas 
a razoável inserção na l.inha causal do crime final, com o 
esgotamento do dano social no último e desejado crime, que faz 
as condutas serem tidas como únicas (consunção) e punindo-se 
somente o crime último da cadeia causal, que efetivamente 
orientou o agente. 

Para Jescheck, há consunção quando o conteúdo do injusto e da 
própria culpabilidade de uma ação típica inclui também outro 
fato ou outro tipo penal, expressando o desval.or do ocorrido em 
seu conjunto. Nesse sentido, professava Aníbal Bruno afirmando: 
'0 fato definido em uma lei ou disposição de lei pode estar 
compreendido no fato previsto em outra, de sentido mais amplo. 
Então, é essa disposição mais larga que vem aplicar-se à 
hipótese. É o princípio da consunção f ... J '// (BITENCOURT, Cezar 
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Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 1 - Parte Geral. 14ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 211/213). 

Vale mencionar que o próprio órgão ministerial, em 

seus memoriais escritos, reconhece a relação de meio e fim 

entre as práticas delituosas descritas na exordial acusatória 

(fls. 686/687) 

"( ... ) A materialidade deli tiva no caso apoia-se sobre a 
existência ou não de desvios de dinheiro público, bem como na 
confecção e utilização de notas fiscais simuladas. Aspectos que 
restam intimamente ligados sob a perspectiva probatória, uma 
vez considerada a relação de meio e fim, respectivamente, entre 
a uti.lização das notas simuladas e o desvio e apropriação dos 
valores" 

Como se observa, mostrou-se indispensável a 

utilização das notas "frias" para o cometimento do peculato

desvio narrado na denúncia, a dizer que, sem esses documentos 

falsos não haveria o peculato-desvio ora narrado, de tal 

sorte que as verbas federais do PROEX, eventualmente, 

restariam destinadas aos seüs fins lícitos ou, até mesmo, 

devolvidas ao erário. 

Além de reconhecer a consunção, entendo que se trata 

de continuidade delitiva entre os peculatos, cada um deles 

consubstanciado e consumado com uma das 38 notas simuladas 

efetivamente apresentadas à Capes, a indicar a ocorrência de 

38 (trinta e oito) peculatos no período compreendido entre 

maio de 2012 a dezembro de 2014, nas mesmas condições de 

tempo, lugar eimodus operandi. 

Nesse passo, devido às semelhanças de condições 

objetivas de tempo (condutas realizadas ao menos 

mensalmente), lugar e maneira de execução (falsificação de 

notas fiscais apresentadas posteriormente na prestação de 
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contas à Capes), constata-se a existência de continuidade 

delitiva entre os peculatos praticados pelos acusados entre 

maio de 2012 a dezembro de 2014, de modo que os crimes 

subsequentes podem ser considerados como continuação do 

primeiro. 

Diante do exposto, ficou comprovado que MARCELO 

RODRIGUES DE CARVALHO, valendo-se da facilidade que lhe 

proporcionava a função pública de responsável pela gestão dos 

gastos da execução do Programa de Excelências Acadêmica da 

CAPES (PROEX) junto ao Programa de Pós-Graduação do 

Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo (USP), e EDUARDO NETTO KISHIMOTO, o 

qual também se valeu da sua função pública de servidor da USP 

encarregado de dar suporte ao referido Departamento, 

desviaram em proveito próprio e alheio, em 38 (trinta e oito) 

oportunidades diferentes, no periodo de maio de 2012 a 

dezembro de 2014, o valor de R$930.000,00, verba federal que 

era destinada ao Departamento de Zoologia da USP. 

A prova dos autos indica também que contribuíram para 

o desvio das aludidas verbas federais, nos termos dos artigos 

29 e 30 do Código Penal, MARCOS SIMPLÍCIO por 23 vezes, pois 

entre maio de 2012 a abril de 2013 emitiu 23 notas fiscais 

simuladas no valor total de R$379.673,40, e SÉRGIO DOS 

SANTOS, por 15 vezes, responsável pela emissão de 15 notas 

fiscais inidôneas no período de julho de 2013 a dezembro de 

2014, no valor total de R$ 550. 619, 10, todas essas notas 

apresentadas à CAPES na prestação de contas realizada por 

MARCELO, contando com o auxilio de EDUARDO. 
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As testemunhas da defesa não infirmaram o teor da 

acusação, não socorrendo a versão apresentada pelos acusados. 

Por outro lado, as testemunhas indicadas pela 

acusação confirmaram com minúcias o agir criminoso dos 

acusados. 

Restou, pois, provado que MARCELO RODRIGUES DE 

CARVALHO, EDUARDO NETTO KISHIMOTO, MARCOS SIMPLÍCIO e SÉRGIO 

DOS SANTOS realizaram objetiva e subjetivamente as 

elementares descri tas no artigo 312, "caput", combinado com 

os artigos 29, 30 (quanto a Marcos e Sérgio) e 71, todos do 

Código Penal, incorrendo em conduta típica; não lhes 

socorrendo nenhuma causa justificante, é também antijurídica 

a sua conduta; imputáveis e possuindo potencial conhecimento 

da ilicitude dos fatos, era exigível aos acusados, nas 

circunstâncias, conduta diversa, sendo, pois, culpáveis, 

passíveis de imposição de pena. 

Passo à dosimetria da pena. 

Para o acusado MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO, fixo a 

pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, acima do mínimo 

legal, posto ser o quantum suficiente e necessário à luz do 

art. 59 do Código Penal. O desvio de verbas do PROEX, 

programa da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior) traz consequências extremamente danosas ao 

pais, atingindo diretamente diversos pesquisadores e 

estudantes que deixaram de ser amparados pelos altos valores 

desviados dos cofres públicos, quase um milhão de reais. 

Deve ser dito que a política de cortes atravessada 

pela CAPES é de conhecimento de todos e reflexo de decisões 
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Federal por limitar as despesas públicas, 

notadamente pela instauração da "PEC do Teto", aprovada no 

ano de 2016 e que estabelece um limite para os gastos 

públicos até 2036, com o fito de auxiliar na recuperação da 

economia. 

A CAPES estima que, com a diminuição dos recursos, 

seus projetos só poderão ser mantidos até agosto de 2019, o 

que levaria a extinguir bolsas ou seu oferecimento 

diferenciado (https://www.nexojomal.com.br/expresso/2018/08/03/Como-cortes-no-or%C3%A 7 amento-

afetam-%C3%83rg%C3%A3os-de-fomento-%C3%A0-ci%C3%AAncia-no-Brasil). 

O acusado MARCELO é professor-doutor e, certamente, 

tem conhecimento dos graves problemas enfrentados pelas 

universidades públicas brasileiras, notadamente na área da 

pesquisa. 

O caso concreto, também nos revela elementos táticos 

que autorizam análise desfavorável da culpabilidade, uma vez 

que MARCELO atuou com grau de reprovabilidade elevado, o que 

se denota 

coordenador 

pelo 

das 

fato de 

verbas 

ser sabedor, na condição de 

oriundas do Governo 

destinadas ao Departamento de Zoologia da USP, 

Federal, 

de suas 

responsabilidades fiscalizatórias e de zelo com o dinheiro 

público e, mesmo assim, promoveu desvios do erário por mais 

de dois anos seguidos. 

Logo, as consequências do delito e a culpabilidade do 

réu recomendam a inicial exasperação. 

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas 

na segunda fase. 
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Na terceira fase, anoto ser incabível a causa de 

aumento prevista no art. 327, parágrafo 2 º, do CP, pois, 

embora o acusado MARCELO ter.ha sido o responsável, á época 

dos fatos, pela gestão dos gastos da execução do PROEX da 

Capes, não restou claro nos autos se ele era "ocupante de 

cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento 

de órgão da administração direta, sociedade de economia 

mista, empresa pública ou fundação insti tuida pelo poder 

público". 

Contudo, vislumbro a existência da causa de aumento 

da continuidade delitiva, previsto no artigo 71 do CP. Como 

ficou demonstrado na fundamentação, MARCELO cometeu o crime 

de peculato desvio por 38 vezes, durante mais de dois anos, 

nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi, de tal 

sorte que a majoração deve se dar no seu percentual máximo, 

seguindo o critério de aumento do egrégio Superior Tribunal 

de Justiça: 

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2. 0
, I E II, POR DUAS VEZES, NA 

FORMA DO ART. 71, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. 
( 1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE 
DA VIA ELEITA. (2) MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA Nº 
4 4 3 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFES'l'A. ( 3) CONTINUIDADE 
DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. (4) NÃO 
CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do 
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia 
constitucional, e, em louvor ã lógica do sistema recursal. In 
casu, foi impetrada indevidamente a ordem corno substitutiva de 
recurso especial. 
2. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa 
de aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com 
referência a circunstâncias concretas que justifiqt:em um 
aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção 
ao número de maj orantes presentes para o aumento da fração. 
Súmula n.º 443 desta Corte. 
Ilegalidade flagrante. 
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3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando 
de aumento de pena referente à continuidade delitiva, 
aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/ 4, para 4 infrações; 1/3, 
para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais 
infrações. Na espécie, observando o universo de 2 (duas) 
infrações cometidas pelo réu, por lógica da operação 
dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/6 (um sexto). 
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de oficio, no 
tocante à Ação Penal n. 050. 09. 087780-2, Controle n. º 
1.684/09, da 11.ª Vara Criminal Central/SP, a fim de reduzir a 
reprimenda do paciente para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 
(três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, 
mantidos os demais termos da sentença e do acórdão. 
(HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014) 
nosso 

MOURA, 
- grifo 

No caso, impõe-se o aumento no patamar máximo de 2/3 

(dois terços) ante o grande número de repetições do delito de 

peculato-desvio, ficando a pena privativa de liberdade final 

em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 

Tendo em vista o quantum da pena privativa de 

liberdade, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto, 

nos termos da alinea "b" do §2° do art. 33 do Código Penal. 

Incabível o sursis art. 77 do CP, bem como a 

substituição da pena privaté_va de liberdade por penas 

restritivas de direi tos, consoante dispõe o art. 4 4, I, do 

CP, por ausência de requisito objetivo 

quatro anos) . 

(pena superior a 

A pena de multa será fixada proporcionalmente à pena 

privativa de liberdade fixada em definitiva, considerando os 

limites máximos e mínimos fixados em abstrato para o preceito 

secundário do delito (art. 312, "caput", do CP: de 2 a 12 

anos de reclusão) e as balizas dos dias-multa (entre 10 e 360 

dias-multa, conforme art. 49 do Código Penal). 
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Desta feita, fixo a MARCELO pena pecuniária de 133 

(cento e trinta e três) dias-multa, no valor de 01 (um) 

salário mínimo cada, tendo em vista as condições 

socioeconõmicas do réu, que puderam ser aferidas no curso da 

i~strução probatória. 

Para o acusado EDUARDO NETTO KISHIMOTO, fixo a pena

base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acima do 

minimo legal, posto ser o quantum suficiente e necessário à 

luz do art. 59 do Código Penal. O desvio de verbas do PROEX, 

programa da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nivel Superior) traz consequências extremamente danosas ao 

pais, atingindo diretamente diversos pesquisadores e 

estudantes que deixaram de ser amparados pelos altos valores 

desviados dos cofres públicos, quase um milhão de reais. 

As considerações quanto à CAPES foram indicadas 

acima, concluindo-se que as consequências do delito 

recomendam a inicial exasperação. 

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas 

na segunda fase. 

Na terceira fase, vislumbro a existência da causa de 

aumento da continuidade delitiva, previsto no artigo 71 do 

CP, pois EDUARDO cometeu o crime de peculato desvio por 38 

vezes, durante mais de dois anos, nas mesmas condições de 

tempo, lugar e modus operandi, de tal sorte que a majoração 

deve se dar no seu percentual máximo, seguindo o critério de 

aumento do egrégio Superior Tribunal de Justiça (HC 

265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014). 
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Aumento a pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) 

ante o grande número de repetições do deli to de peculato

desvio, ficando a pena privativa de liberdade final em 5 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 

Tendo em vista o quantum da pena privativa de 

liberdade, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto, 

nos termos da alinea "bn do §2° do art. 33 do Código Penal. 

Incabível o sursis - art. 77 do CP, bem como a 

substituição da pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direi tos, consoante dispõe o art. 44, I, do 

CP, por ausência de requisito objetivo (pena superior a 

quatro anos) . 

A pena de multa será fixada proporcionalmente à pena 

privativa de liberdade fixada em definitiva, considerando os 

limites máximos e mínimos fixados em abstrato para o preceito 

secundário do delito (art. 312, "caputn, do CP: de 2 a 12 

anos de reclusão) e as balizas dos dias-multa (entre 10 e 360 

dias-multa, conforme art. 49 do Código Penal). 

Desta feita, fixo a EDUARDO a pena de 104 (cento e 

quatro) dias-multa, no valor de½ (metade) do salário mínimo 

cada dia-multa, tendo em vista as condições socioeconômicas 

do réu, que puderam ser aferidas no curso da instrução 

probatória. 

Para o acusado MARCOS SIMPLÍCIO, fixo a pena-base em 

3 (três) anos de reclusão, acima do mínimo legal, posto ser o 

quantum suficiente e necessário à luz do art. 59 do Código 

Penal. O desvio de verbas do PROEX, programa da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
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traz consequências extremamente danosas ao país, atingindo 

diretamente diversos pesquisadores e estudantes que deixaram 

de ser amparados pelos altos valores desviados dos cofres 

públicos, quase um milhão de reais. 

As considerações quanto à CAPES foram indicadas acima 

e o desvalor da conduta àe MARCOS gerou o desvio de 

R$379.673,40, diferentemente do desvio gerado pelos acusados 

MARCELO e EDUARDO, que foi de quase um milhão de reais. 

As consequências do delito recomendam a inicial 

exasperação. 

Reconheço a atenuante da confissão, ainda que 

realizada de forma parcial, alicerçada pelos documentos 

trazidos aos autos pelo próprio réu, e diminuo a pena em 1/6 

(um sexto), ficando em 2 anos e 6 meses de reclusão. 

Não há mais atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas na segunda fase. 

Na terceira fase, vislumbro a existência da causa de 

aumento da continuidade delitiva, previsto no artigo 71 do 

CP, pois MARCOS cometeu o crime de peculato desvio por 23 

vezes, entre maio de 2012 a abril de 2013, nas mesmas 

condições de tempo, lugar e modus operandi, de tal sorte que 

a majoração deve se dar no seu percentual máximo, seguindo o 

critério de aumento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

conforme indicado acima. 

Logo, aumento a pena no patamar máximo de 2/3 (dois 

terços) ante o grande número de repetições do delito de 
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peculato-desvio, ficando a pena privativa de liberdade final 

em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão. 

Tendo em vista o quantum da pena privativa de 

liberdade, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto, 

nos termos da alinea "b" do §2° do art. 33 do Código Penal. 

Incabível o sursis art. 77 do CP, bem como a 

substituição da pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direi tos, consoante dispõe o art. 4 4, I, do 

CP, por ausência de requisito objetivo (pena superior a 

quatro anos). 

A pena de multa será fixada proporcionalmente à pena 

privativa de liberdade fixada em definitiva, considerando os 

limites máximos e mínimos fixados em abstrato para o preceito 

secundário do delito (art. 312, "caput", do CP: de 2 a 12 

anos de reclusão) e as balizas dos dias-multa (entre 10 e 360 

dias-multa, conforme art. 49 do Código Penal). 

Fxo-lhe, pois, a pena de multa em 61(sessenta e um) 

dias-multa, no valor de ½ (metade) do salário mínimo cada, 

tendo em vista as condições socioeconômicas do réu, que 

puderam ser aferidas no curso da instrução probatória. 

Para o acusado SÉRGIO DOS SANTOS, fixo a pena-base em 

3 (três) anos de reclusão, acima do mínimo legal, posto ser o 

quantum suficiente e necessário à luz do art. 59 do Código 

Penal. O desvio de verbas do PROEX, programa da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

traz consequências extremamente danosas ao país, atingindo 

diretamente diversos pesquisadores e estudantes que deixaram 
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de ser amparados pelos altos valores desviados dos cofres 

públicos, quase um milhão de reais. 

As considerações quanto à CAPES foram indicadas acima 

e o desvaler da conduta de SERGIO gerou o desvio de 

R$550.619,10, diferentemente do desvio gerado pelos acusados 

MARCELO e EDUARDO, que foi de quase um milhão de reais. 

Logo, as consequências do delito recomendam a inicial 

exasperação. Não há mais atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas na segunda fase. 

Na terceira fase, vislumbro a existência da causa de 

aumento da continuidade delitiva, previsto no artigo 71 do 

CP, pois SÉRGIO cometeu o crime de peculato desvio por 15 

vezes, entre de julho de 2013 e dezembro de 2014, nas mesmas 

condições de tempo, lugar e modus operandi, de tal sorte que 

a majoração deve se dar no seu percentual máximo, seguindo o 

critério de aumento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

conforme indicado na dosimetria das penas de MARCELO. 

Aumento, portanto, a pena no patamar máximo de 2/3 

(dois terços) ante o grande número de repetições do delito de 

peculato-desvio, ficando a pena privativa de liberdade final 

em 5 (cinco) anos de reclusão. 

Tendo em vista o quantum da pena privativa de 

liberdade, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto, 

nos termos da alinea ºb" do §2º do art. 33 do Código Penal. 

Incabível o sursis - art. 77 do CP, bem como a 

substituição da pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direi tos, consoante dispõe o art. 4 4, I, do 
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CP, por ausência de requisito objetivo (pena superior a 

quatro anos) . 

A pena de multa será fixada proporcionalmente à pena 

privativa de liberdade fixada em definitiva, considerando os 

limites máximos e mínimos fixados em abstrato para o preceito 

secundário do delito (art. 312, "caput", do CP: de 2 a 12 

anos de reclusão) e as balizas dos dias-multa (entre 10 e 360 

dias-multa, conforme art. 49 do Código Penal). 

Desta feita, fixo a SÉRGIO a pena de multa em 75 

(setenta e cinco) dias-multa, no valor de ½ (metade) do 

salário mínimo cada, tendo em vista as condições 

socioeconômicas do réu, que puderam ser aferidas no curso da 

instrução probatória. 

O dano causado à CAPES foi de R$ 930.292,50, conforme 

indicado na denúncia e constante da planilha à fl. 268, tendo 

em vista as notas "frias" da empresa Tec Science, pertencente 

ao acusado MARCOS, no montante de R$ 379.673,40; e a emissão 

de notas simuladas da empresa Bellatrix, do acusado SÉRGIO, 

no valor de R$550.619,10. Desse modo, a quantia de 

R$379.673,40 deve ser divida entre os acusados MARCELO, 

EDUARDO e MARCOS, conforme reconhecida na fundamentação, 

ficando cada um deles com o dever de indenizar de 

R$126.557,80. O valor de R$550.619,10 deve ser dividido entre 

os acusados MARCELO, EDUARDO e SÉRGIO, ficando para cada um o 

dever de indenizar de R$ 183. 539, 70. Logo, nos termos do 

artigo 387, IV, do CPP, fixo os valores mínimos para 

reparação dos danos causados pelos crimes de peculato, 

considerando os prejuízos sofridos pela Capes, da seguinte 
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para MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO, o valor de 

R$310.097,50; (b) para EDUARDO NETTO KISHIMOTO, o valor de 

R$310.097,50; (c) para MARCOS SIMPLÍCIO, o valor de 

R$126.557,80; e para SÉRGIO DOS SANTOS, o valor de 

R$183.539,70. 

III - DISPOSITIVO 

Diante disso, com base nos motivos expendidos, e o 

mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia para CONDENAR: 

(i) MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO, qualificado nos 

autos, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

"caput", combinado com os artigos 29 e 71, todos do 

Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 

(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime 

inicial semiaberto, e ao pagamento de 133 (cento e 

trinta e três) dias-multa no valor unitário de 01 

{um) sa1ário mínimo cada um; 

(ii) EDUARDO NETTO KISHIMOTO, qualificado nos 

autos, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

"caput", combinado com os artigos 29 e 71, todos do 

Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime 

inicial semiaberto, e ao pagamento de 104 (cento e 

quatro) dias-multa, no valor de ½ (meio) salário 

mínimo cada, devendo o valor ser corrigido a partir 

do trânsito em julgado da sentença; 
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MARCOS SIMPLÍCIO, qualificado nos autos, pela 

prática do crime previsto no artigo 312, "caput", 

combinado com os artigos 29, 30 e 71, todos do Código 

Penal., á pena privativa de liberdade de 4 (quatro) 

anos e 2 (dois) meses de recl.usão, em regime inicial 

semiaberto, e ao pagamento de 61(sessenta e um) dias

multa, no valor de ½ (meio) salário minimo cada, 

devendo o valor ser corrigido a partir do trânsito em 

julgado da sentença; e 

(iv) SÉRGIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, 

pela prática do crime previsto no artigo 312, 

"caput", combinado com os artigos 29, 30 e 71, todos 

do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 

(cinco) anos de recl.usão, em regime inicial 

semiaberto, e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) 

dias-mul.ta, no valor de½ (meio) sal.ário mínimo cada, 

devendo o valor ser corrigido a partir do trânsito em 

julgado da sentença. 

Nos termos do artigo 387, IV, do CPP, fixo os valores 

mínimos para reparação dos danos causados pelos crimes de 

peculato, considerando os prejuízos sofridos pela Capes, da 

seguinte forma: (a) para MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO, o 

valor de R$310.097,50; (b) para EDUARDO NETTO KISHIMOTO, o 

valor de R$310. 097, 50; (c) para MARCOS SIMPLÍCIO, o valor de 

R$126.557,80; 

R$183.539,70. 

e para SÉRGIO DOS SANTOS, o valor de 

Os acusados poderão apelar em liberdade, pois não se 

mostram presentes os fundamentos para a prisão preventiva. 

56 



PODER JUDICIÁRIO 
7' Vara Federal Criminal de São Paulo/SP 

Autos n. 0015180-25.2017.403.6181 (ação penal) 
Apenso: autos nº 0000954-78.2018.403.6181 

Após o trânsito em julgado da sentença, lancem-se os 

nomes dos acusados no rol dos culpados, comunicando-se a 

Justiça Eleitoral nos termos do inciso III do artigo 15 da 

Constituição Federal. 

Custas ex lege. 

P.R.I.C. 

São Paulo, 14 de novembro de 2018. 

t-f . 

MAZLOUM 

Jui Federal 
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