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extratos bancários, cheques, depoimentos, interrogatório

 
PROCESSO Nº: 0814884-87.2019.4.05.8300 - PETIÇÃO CRIMINAL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
REQUERIDO: PAULO CESAR LOPES DA SILVA 
REPRESENTANTE: IPL 0370/2014 
36ª VARA FEDERAL - PE (JUIZ FEDERAL TITULAR) 

D E C I S Ã O

 

Ofereceu o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denúncia contra PAULO CÉSAR LOPES DA SILVA, por haver(em)
pretensamente incorrido na infração do disposto no art. 312, c/c art. 327, §§ 1º e 2º e art. 297, §§1º e 2º e art. 71, todos
do Código Penal.

Segundo narra a exordial, o denunciado, na qualidade de Diretor e responsável pela Escola Estadual Argentino Castelo
Branco, no período de 27 de janeiro a 30 de novembro de 2012, teria se apropriado indevidamente da quantia de, no
mínimo, R$ 53.962,70 (cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) repassados
diretamente à Escola Estadual pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no âmbito dos Programas
Dinheiro Direto na Escola e Educação Integral. Para tanto, o acusado emitiu diversos cheques em favor da própria
unidade escolar e dele próprio, sacando os recursos em espécie na boca do caixa, bem como emitiu cheque em favor do
seu irmão, Gustavo Henrique Lopes da Silva, para quitar um empréstimo que havia pedido meses antes, se apropriando
dos recursos, consciente e voluntariamente.

Consoante a inicial, para ocultar a apropriação criminosa das verbas públicas, por ocasião da prestação de contas dos
recursos e valendo-se de sua condição de servidor público, voluntária e conscientemente, falsificou em parte os extratos
bancários das três contas nas quais os recursos eram movimentados, para deles excluir as operações bancárias que não
tinha como prestar contas.

Compulsando as peças que instruem a inicial acusatória, mormente pelos autos do Inquérito Policial nº 370/2014,
observo que há indícios suficientes da materialidade delitiva e da autoria: Oficio nº 65/2014 da Secretaria de Educação
do Governo do Estado de Pernambuco (fl. 28 do Id. 4058300.11377236) e documentos anexos (Apenso I do IPL);
Parecer Técnico Contábil 02/2014 referente ao Processo Administrativo Disciplinar n° 007.2013.01 (fls. 64/69 do Id.
4058300.11377236); extratos das contas nº 67.894-5, nº 56.458-3 e nº 56.434-6 do período de jan/2012 a fev/2013 e
cópias dos cheques apresentados/sacados no período (Apenso II do IPL); termo de interrogatório (fls. 16/21 do Id.
4058300.11377248); termos de declarações de Maria do Carmo Bezerra Pinto Peixoto, Sinésio Monteiro de Melo Filho,
Gustavo Henrique Lopes da Silva, André Luiz Lopes da Silva, Dalva Maria Albuquerque Costa, Gilliard de Luna Alves,
Edson Gomes da Silva Júnior  e André Soares Florêncio de Miranda (fls. 54/55 e 59 do Id. 4058300.11377248; fls.
20/21, 25/26 e 28/29 do Id. 4058300.11377256; fls. 51/52, 56/59 e 68/69 do Id. 4058300.11377300).

Constato, ademais, que o fato narrado, em tese, constitui crime, bem como não vislumbro a incidência de qualquer causa
de extinção da punibilidade até então.

Como se isso não bastasse, o delito acima mencionado é de ação pública, portanto a legitimidade ativa, de fato, é do
Parquet e não se exige qualquer condição de procedibilidade para a regular instauração e desenvolvimento do feito.

Posto isso, nos termos dos arts. 41 e 396, do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA, para o efeito de
instaurar o início da ação penal em relação ao(à)(s) acusado(a)(s) PAULO CÉSAR LOPES DA SILVA. De tal forma,
determino:

- Proceda-se à alteração da classe processual (Ação Penal - Procedimento Ordinário).
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- Providencie-se a citação do(a)(s) acusado(a)(s), seja por mandado ou mediante carta precatória, tudo consoante o que
determina os artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, para que responda(m) à acusação, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias.

- Requisitem-se os registros de distribuição de feitos criminais do domicílio do(a)(s) denunciado(a)(s) nas esferas federal
e estadual.

- Comunique-se o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação Tavares Buril - IITB, requisitando a folha de
antecedentes dos denunciados, após a atualização decorrente deste processo.

- Inclua-se o boletim de distribuição judicial no Sistema de Informações Criminais - SINIC/INI, extraindo-se, nesta
oportunidade, a folha de antecedentes criminais do Departamento de Polícia Federal- DPF atualizada.

- Se da denúncia constarem todos os dados necessários à requisição de folha de antecedentes da Justiça Estadual,
proceda-se à obtenção pela internet ou por meio digital disponível. Requisite-se também a folha de antecedentes junto
ao setor de distribuição desta Justiça Federal.

Cumpra-se.

Recife, data da validação. 

JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal em exercício na 4ª Vara Federal

em Substituição Regimental na 36ª Vara Federal/SJPE
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