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CONCLUSÃO
Aos 08 dias do mês de janeiro de 2021, faço estes autos conclusos ao Juiz de Direito Edvino Preczevski. Eu, 
_________ Kauê Alexsandro Lima - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 2ª Vara Criminal
Processo: 0015613-96.2018.8.22.0501
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Izanete Mary Ferreira dos Anjos

V i s t o s  e t c.

I  R E L A T Ó R I O

O Ministério Público deste Estado, através de um de seus membros, denunciou 
Izanete Mary Ferreira dos Anjos, conhecida por "Mary", qualificada nos autos em 
epígrafe, por infração aos artigos 316, caput, do Código Penal, com a causa de aumento de 
pena prevista no artigo 327, §2º, do mesmo Código, por 03 (três) vezes (1º, 2º e 3º fatos); e 
312, caput, do Código Penal, também com a causa de aumento de pena prevista no artigo 
327, §2º, do mesmo Código (4º fato), todos na forma do artigo 69, do Código Penal, em 
razão dos fatos descritos a seguir:

II. 1º Fato  No mês de maio de 2015, em data e horário não especificados nos 
autos, na sede da Secretaria de Estado de Finanças  SEFIN, deste Estado, situada 
na Avenida Farquar, 2986, Bairro Pedrinhas, nesta Capital, a denunciada, na 
condição de Diretora Executiva da SEFIN/RO, chefiando o Gabinete, por onde 
tramitam, dentre outros, processos administrativos de natureza remuneratória de 
servidores, aproveitando-se da função que exercia, exigiu, para si, do servidor 
Antônio Nazaré da Costa, para propiciar a tramitação de processo administrativo, 
por meio do qual referido servidor postulava conversão de sua licença prêmio em 
pecúnia, vantagem indevida, de natureza patrimonial, consistente no pagamento de 
20% (vinte por cento) da quantia que Antônio teria para receber do Poder Público. 
Esclarece a inicial que para assegurar o recebimento da vantagem indevida a 
denunciada exigiu que Antônio lhe entregasse, em garantia, um cheque no valor de 
R$ 7.000,00. O servidor Antônio, temendo não receber o que lhe era devido, 
entregou à denunciada, três dias após, um cheque do Banco do Brasil, onde era 
correntista, no citado montante. Aproximadamente um mês após cumprir a exigência 
da acusada (entrega do cheque), Antônio passou a receber, parceladamente, o seu 
direito remuneratório no total de R$ 37.400,00. O recebimento ocorreu em seis 
parcelas mensais de R$ 6.233,67, sendo a primeira em junho de 2015 e a última em 
novembro de 2015, perfazendo-se, ao final, a quantia acima mencionada (R$ 
37.400,00), conforme discriminado na Ficha Financeira Anual  2015. A vantagem 
indevida exigida pela denunciada foi quitada, em espécie, em três prestações, sendo 
duas de R$ 2.500,00 e a última de R$ 2.000,00. Os pagamentos se deram logo após 
recebimento dos salários de junho, julho e agosto/2015, onde foi incluído o valor da 
1ª, 2ª e 3ª parcelas da conversão em pecúnia. Após o pagamento integral da 
vantagem indevida, o cheque do Banco do Brasil dado em garantia foi devolvido e, 
na sequência, destruído.

II. 2º Fato  Em dia e horário não definidos, entre setembro e outubro de 2014, na 
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Sede da SEFIN/RO, situada na Avenida Farquar, 2986, Bairro Pedrinhas, nesta 
Capital, a denunciada, na condição de Diretora Executiva da SEFIN/RO, chefiando o 
Gabinete, por onde tramitam, dentre outros, processos administrativos de natureza 
remuneratória de servidores, aproveitando-se da função que exercia, exigiu 
vantagem indevida, para si, da servidora Mariana Cavalcante Maciel Durães, para 
propiciar a tramitação de dois processos administrativos, com os quais Mariana e 
seu esposo, Marcelo Nonato Durães, postulavam o direito de obter a conversão de 
licença prêmio em pecúnia. A vantagem indevida consistiu no pagamento de R$ 
5.000,00 da quantia que Mariana e Marcelo tinham a receber do Poder Público, em 
virtude da citada conversão. Para assegurar o recebimento, em espécie, da 
vantagem indevida, a acusada exigiu que Mariana lhe entregasse, em garantia, um 
cheque no valor de R$ 5.000,00, para posterior devolução. A servidora Mariana, 
temendo não receber o que lhe era devido, até porque havia comentários de que 
processos dessa natureza ficavam represados na SEFIN/RO, com a Chefe de 
Gabinete (ora ré) e que era ela quem os despachava, entregou-lhe o cheque nº 
900037, da Agência 3430, da Caixa Econômica Federal, no valor solicitado (R$ 
5.000,00), o qual, posteriormente, foi sustado. Em janeiro de 2015, Mariana viajou 
para Fortaleza/CE para, ao lado da família, ter um bebê e, posteriormente, Marcelo 
foi ao encontro dela. Em maio de 2015, o servidor Marcelo recebeu o valor integral 
do seu direito de conversão da licença prêmio em pecúnia, no importe de R$ 
10.385,52 e Mariana recebeu o seu direito em cinco parcelas de R$ 5.839,03, a 
primeira em março e a última em julho de 2015, perfazendo-se R$ 29.195,15. A 
denunciada, estando na companhia de outras pessoas, ao encontrar com a 
servidora Mariana, após esta ter um bebê e retornar ao trabalho (agosto de 2015), 
cobrou-lhe o pagamento da vantagem indevida, dizendo-lhe de forma cifrada, "se 
havia trazido a sua encomenda". Depois disso, Mariana entregou-lhe o dinheiro, em 
espécie, acondicionado em um envelope, nas proximidades da residência da 
denunciada e Hospital de Base, conforme indicação dela, transmitida por telefone.

III. 3º Fato  No mês de junho de 2016, em dia e horário não definidos, na sede da 
SEFIN/RO, situada na Avenida Farquar, 2986, Edifício Pacaás, Bairro Pedrinhas, 
nesta Capital, a denunciada, na condição de Diretora Executiva da SEFIN/RO, 
chefiando o Gabinete, por onde tramitavam, dentre outros, processos 
administrativos de natureza remuneratória de servidores da referida Secretaria, 
aproveitando-se da função que exercia, exigiu vantagem indevida, para si, da 
servidora Maria Lúcia da Silva Santos, para propiciar a tramitação de processo 
administrativo da referida servidora, com o qual Maria Lúcia postulava o direito de 
obter a conversão de sua licença prêmio em pecúnia, consistente no pagamento de 
R$ 7.000,00 do valor que Maria Lúcia tinha para receber do Poder Público. A 
servidora Maria Lúcia havia, há algum tempo, solicitado a conversão de sua licença 
prêmio em pecúnia e, tendo conhecimento que servidores da SEFIN tinham recebido 
esse direito, solicitou novo cálculo e, quando o processo chegou à SEFIN, foi falar 
com a denunciada e, esta, de forma incisiva, disse-lhe que poderia ajudar a liberar o 
pagamento se lhe pagasse a citada vantagem indevida. Maria Lúcia questionou o 
alto valor requisitado, contudo a denunciada, além de não ceder, concluiu dizendo 
que o pagamento deveria ser feito quando começasse a receber o dinheiro a que 
fazia jus. No entanto, o pagamento da quantia referente a vantagem indevida não foi 
efetivado, em razão da exoneração da denunciada ante que Maria Lúcia recebesse 
a primeira parcela de seu direito.
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IV. 4º Fato  Em dia e horário não definidos do primeiro semestre de 2017, nesta 
cidade, a denunciada, na condição de Diretora Executiva da SEFIN/RO, chefiando o 
Gabinete, apropriou-se de dois microcomputadores da SEFIN, um do tipo Desktop e 
o outro do tipo Notebook, em proveito próprio, de que tinha a posse em razão do 
cargo que à época ocupava. Os referidos microcomputadores foram apreendidos na 
residência da denunciada, em 15 de agosto de 2017, por ordem judicial exarada na 
Medida Cautelar nº 1010687-89.2017.8.22.0501 (Operação Caronte), época em que 
ela não integrava mais o quadro de servidores da SEFIN/RO, pois havia sido 
exonerada a contar de 30 de maio de 2017. Ambos os equipamentos ostentavam a 
condição de bem público, sendo que o microcomputador do tipo Desktop estava 
identificado com a inscrição "ESTADO DE RONDÔNIA SEFIN PATRIMÔNIO Nº 
15748" e o Notebook com os dizeres "NOTEBOOK MUTIRÃO FISCAL: GEINP  
SUPORTE TÉCNICO" e "GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  SEC DE EST 
DA FAZENDA  PATRIMÔNIO SEFAZ 4976". O Relatório de Material Apreendido 
consigna que: a) os equipamentos foram localizados um em cada quarto do 
apartamento da denunciada; b) a memória de cada um deles revelou que vários 
documentos relacionados às atividades rotineiras da chefia de gabinete da 
SEFIN/RO foram deletados e a existência de diversos documentos pessoais da 
denunciada, inclusive, vários deles criados após a sua exoneração do quadro do 
funcionalismo do Estado de Rondônia. O dois microcomputadores foram restituídos 
à SEFIN/RO, a fim de reintegrarem o patrimônio da referida Secretaria. Os bens 
mencionados foram avaliados em R$ 1.100,00.

A denúncia, informada com Procedimento Investigatório Criminal, foi recebida no dia 
07/11/2018 (v. fls. 16).

A acusada foi pessoalmente citada (v. certidão, de fl. 18).

Resposta às acusações consta às fls. 19/24.

Despacho de ordenação e saneamento encontra-se na folha 26, designando 
audiência de instrução e julgamento.

Foram inquiridas onze (11) testemunhas e a acusada interrogada  (v. gravações 
audiovisuais, de fls. 54 e 74). 

Houve contradita de testemunhas arroladas pela Acusação, objetivando a não 
inquirição das aludidas testemunhas, contradita esta que foi indeferida pelo Juízo (v. fls. 
53/53-v).

Às fls. 65/66 consta decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública, desta Comarca, 
indeferindo contradita semelhante apresentada naquele Juízo, por ocasião da audiência de 
instrução.

A pedido das partes (v. Ata de fl. 73) foram juntados depoimentos colhidos na 1ª 
Vara da Fazenda Pública, desta Comarca, nos autos da Ação Civil Pública nº 7008025-
66.2015.8.22.0001, referentes aos mesmos fatos (v. fls. 79/82).

Devido a falhas/defeitos na gravação audiovisual do interrogatório da acusada, 
referido ato processual teve de ser repetido (v. fls. 126).
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Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação da acusada, nos 
termos da denúncia (v. fls. 127/143).

A Defesa requereu, inicialmente, a nulidade do processo, com a consequente 
extinção, sustentando que a contradita que apresentara, objetivando a não inquirição ou a 
dispensa do compromisso de testemunhas/servidores que foram supostamente lesados ou 
"denunciaram" a acusada, não foi acolhida, tratando-se, assim, de prova oral nula; e 
cerceamento de defesa, sob a alegação de que o Ministério Público substituiu a Polícia 
Judiciária, ouvindo testemunhas, desacompanhadas de advogado, e, em Juízo, obteve a 
confirmação de depoimentos colhidos unilateralmente, além de valer-se de prova 
emprestada do Juízo Cível. No mérito sustentou a absolvição, por insuficiência de provas, 
referindo que as acusações de concussão não passam de "conversas" ou "falácias" 
provenientes de pessoas "inflamadas" ou inimigas, além de reputadas como vítimas e/ou 
"adversários", e quanto a acusação de peculato não houve dolo de apropriação, sendo a 
conduta penalmente atípica (v. fls. 145/155).

É o relatório. 

Decido.

II  F U N D A M E N T A Ç Ã O

II  1. Questões deduzidas em preliminar. Nulidade da prova oral, por 
deferimento indevido de compromisso a testemunhas, e cerceamento de 
defesa, em razão da utilização irregular de prova emprestada e da inquirição 
de testemunhas/servidores públicos no Ministério Público, 
desacompanhadas(os) de advogado. Rejeição.

Sustenta a Defesa que a prova oral produzida em juízo deve ser anulada, porque 
algumas das testemunhas arroladas pela Acusação (servidores Antônio, Mariana, Lúcia, 
Marcelo e Manoel) foram indevidamente compromissadas. 

Na visão do ilustre Defensor, referidas testemunhas são suspeitas de parcialidade 
em razão de terem sido lesadas/vítimas (casos de Antônio, Lúcia, Mariana e Marcelo) e/ou 
"denunciado" (caso do Manoel) a acusada no Ministério Público, e prestaram compromisso, 
indevidamente.

Pois bem. 

Esclarece o Juízo que, de acordo com os Capítulos V e VI, do Código de Processo 
Penal, especificamente o artigo 208, "não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 
203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas a 
que se refere o artigo 206". (negritei)

Dispõe o artigo 206, do mesmo Código, que "a testemunha não poderá eximir-se da 
obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou 
descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a 
mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-
se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias". (negritei)
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Orienta o artigo 207, também do Código de Processo Penal, que "são proibidas de 
depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam 
guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu 
testemunho". (negritei)

Prossegue o artigo 214, do já mencionado Código, que "antes de iniciado o 
depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou 
defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a 
contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não 
lhe deferirá o compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208". (destaquei).

Em resumo, de acordo com a legislação processual penal, o juiz só deve excluir a 
testemunha ou não lhe deferir o compromisso tratando-se de doente, deficiente mental ou 
menor de 14 anos (art. 208); o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o 
cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado 
(art. 206); e as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, 
devam guardar segredo (art. 207).

Note-se que não há referência ao ofendido/vítima.

O artigo 201, do Código de Processo Penal, ao tratar da figura do ofendido refere 
que "sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias 
da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-
se por termo as suas declarações". Traz, inclusive, em seu § 1º, em relação ao ofendido, a 
determinação de que "se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o 
ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade". 

Da leitura dos dispositivos acima transcritos extrai-se a conclusão de que não há 
vedação legal para o deferimento do compromisso ao ofendido/vítima (casos dos 
servidores Antônio, Lúcia, Mariana e Marcelo).

Observe-se que o depoimento de ofendido/vítima é tão importante no processo 
penal que há previsão legal até mesmo para condução coercitiva, caso ele/ela não 
compareça sem motivo justo.

Logo, o deferimento de compromisso a ofendido/vítima não constitui nulidade. 

O compromisso, na verdade, tem como função primordial advertir a testemunha da 
sua responsabilidade no processo criminal, de modo que não tem o menor cabimento 
entender que o seu deferimento, quando não é legalmente exigido, traga algum tipo de 
prejuízo.

É bem verdade que na praxe forense o ofendido/vítima não costuma ser 
compromissado, porém, consoante a jurisprudência, eventual deferimento do compromisso 
constituirá mera irregularidade.

Veja-se:

Compromisso indevido - "O fato de testemunha desobrigada de compromisso tê-lo 
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prestado constitui mera irregularidade, não causando nulidade" (TACrimSP, RT 
489/380).

É imperioso consignar que, tratando-se de crime de concussão, o principal 
ofendido/vítima não é o servidor lesado, mas o Estado, titular da regularidade dos atos 
administrativos. 

Além disso, o delito de concussão é de natureza formal, consumando-se com a 
simples exigência de vantagem indevida, de modo que ocorrerão situações em que não 
haverá vítima determinada/específica, distinta do Estado. O recebimento da vantagem 
constitui fase de exaurimento desse tipo de crime.

O fato de ter levado ao conhecimento de autoridade (Ministério Público) a prática de 
crime de ação penal pública (concussão), ocorrido em órgão em que desempenha o seu 
cargo (SEFIN/RO), também não torna a testemunha (caso do servidor Manoel) suspeita de 
parcialidade.

Volvendo ao caso em comento, relembra o Juízo que na Audiência de Instrução, do 
dia 15/03/2019, conforme pode ser observado na respectiva ata (v. fls. 53/54), por ocasião 
da contradita apresentada pela Defesa e antes do deferimento do compromisso aos 
servidores lesados (Antônio, Mariana e Marcelo) e ao servidor/"denunciante" (Manoel), este 
Juízo consultou-os e eles negaram parcialidade (inimizade ou interesse na condenação ou 
absolvição da acusada), deixando evidenciado que estavam interessados apenas em 
esclarecer os fatos, razão pela qual acabaram compromissados. 

Idêntica situação ocorreu no Juízo Cível, nos autos da Ação Civil Pública referente 
aos mesmos fatos, onde foi inquirida a servidora Maria Lúcia, conforme se observa na Ata 
de Audiência, de fls. 65/66, onde o ilustre Defensor da acusada apresentou o mesmo tipo 
de contradita. 

Naquele Juízo foi explicitado pela magistrada, presidente da solenidade, que 
aludidas testemunhas/servidores (caso da servidora Maria Lúcia) não se enquadravam em 
alguma das hipóteses de impedimento ou suspeição previstas no artigo 477, do Código de 
Processo Civil, eis que não restou configurada inimizade e tampouco interesse no litígio por 
parte delas. Também foi ressaltado que a lide versava sobre interesses da Administração, 
sendo a contradita indeferida.

Pelas razões expostas, rejeito a arguição de nulidade da prova oral, baseada na 
alegação de deferimento indevido de compromisso a testemunhas/servidores lesados e 
servidor que "denunciara" a acusada junto ao Ministério Público.

De outro lado, a alegação de cerceamento de defesa, em razão de as 
testemunhas/servidores terem sido inquiridas pelo Ministério Público, desacompanhadas de 
advogado, em Procedimento Investigatório Criminal, na fase pré-processual, também 
improcede.

Não há exigência legal para que testemunhas sejam inquiridas na presença de 
advogado e tampouco vedação legal para que o Ministério Público instaure Procedimento 
Investigatório Criminal e ouça testemunhas/servidores públicos sobre fatos delituosos que 
esteja investigando.
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A jurisprudência do E. STF é no sentido de que o Ministério Público pode promover 
investigação de natureza penal, pois os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 
144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal 
exclusividade da Polícia Judiciária. 

O Plenário do E. STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 
593.727/MG, firmou a tese de que "o Ministério Público dispõe de atribuição para 
promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza 
penal".

Na mesma linha, há orientação do E. STJ:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DISPENSA ILEGAL DE 
LICITAÇÃO E PECULATO-DESVIO. 'OPERAÇÃO ECLÉSIA'. ALEGADAS 
NULIDADES OCORRIDAS NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MATÉRIAS 
ANTERIORMENTE EXAMINADAS NO HC 351.763/AP. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO 
DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENCONTRO 
FORTUITO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. FATOS NOVOS E 
RELEVANTES OCORRIDOS APÓS A CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM 
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. Em relação à possibilidade de o 
Ministério Público promover investigação de natureza penal, "os artigos 5º, 
incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição 
Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem 
afastam os poderes de investigação do Ministério Público", consoante firmado 
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 
Extraordinário n. 593.727/MG. 2. Tese: o Ministério Público dispõe de 
atribuição para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, 
investigações de natureza penal. 3. Os poderes investigatórios do Ministério 
Público são implícitos, corolários da própria titularidade privativa do Parquet 
em promover a ação penal pública (Constituição da República, art. 129, I). 
Contudo, a Constituição, em seu art. 129, VIII, confere Jurisprudência/STJ  
Acórdãos Página 1 de 3 expressamente ao Ministério Público a atribuição de 
requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito à autoridade 
policial, independentemente de sindicabilidade ou supervisão judicial. 4. O art. 5º do 
Código de Processo Penal, em seus incisos I e II, dispõe que, nos crimes de 
ação penal pública, o inquérito será iniciado de ofício ou mediante requisição 
da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do 
ofendido ou de quem tiver qualidade para o representar. Nesses termos, o 
próprio Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito policial, 
sem necessidade de prévia submissão do pleito ao Poder Judiciário, razão 
pela qual, na hipótese de procedimento investigatório criminal instaurado pelo 
próprio Parquet, não há falar igualmente em pedido formal de autorização 
judicial. 5. As nulidades arguidas na impetração já foram objeto de exame nesta 
Quinta Turma, por ocasião do julgamento do HC 351.763/AP, da relatoria do em. 
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no âmbito da Ação Penal originária n. 
001417-13.2012.8.03.000, na qual figura também como réu o ora paciente. 6. 
Hipótese em que não se cogita de violação do princípio do promotor natural, 
porquanto durante as investigações surgiram indícios de envolvimento de agente 
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com prerrogativa de foro nos fatos averiguados no inquérito civil (encontro fortuito de 
provas  princípio da serendipidade), oportunidade em que os autos foram 
imediatamente remetidos ao Procurador Geral de Justiça. 7. Os "fatos novos e 
relevantes" suscitados pelos impetrantes não foram objeto de deliberação pelo 
TJAP, no julgamento da ação penal originária, razão pela qual se evidencia a 
incompetência desta Corte para o seu exame, sob pena de indevida supressão de 
instância. 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada" (STJ  
HC 459186/AP, Habeas Corpus, 2018/0173274-6, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª 
Turma, DJe 07/10/2019). (negritei)

In casu o que importa é que as testemunhas/servidores foram inquiridas em Juízo 
(Maria Lúcia na esfera cível), sob o crivo do contraditório, ocasião em que confirmaram os 
fatos narrados na inicial, os quais já tinham sido por elas expostos perante o Ministério 
Público, no curso de Procedimento Investigatório Criminal.

Registre-se, por oportuno, que as testemunhas/servidores ouvidas no 
Ministério Público declararam em seus pronunciamentos que não foram 
espontaneamente prestar declarações, mas notificadas a comparecer perante o 
Parquet, para prestarem depoimentos acerca dos fatos articulados na denúncia.

Observa-se, outrossim, que também não tem pertinência a alegação de 
cerceamento de defesa baseada no suposto fato (digo suposto porque não houve a leitura 
de depoimentos) de os depoimentos prestados pelas testemunhas na fase investigatória 
terem sido lidos para elas, neste Juízo.

Diferentemente da argumentação e do julgado transcrito pelo nobre Defensor, nas 
suas alegações finais (v. fl. 149), este Juízo em momento algum leu depoimento(s) e o 
Orgão Ministerial, após arguir as testemunhas que arrolara, apenas mostrou os 
depoimentos por elas prestados na fase pré-processual e perguntou-lhes se confirmavam 
suas assinaturas, o que de resto aconteceu.

Por fim, quanto a prova emprestada, consistente na juntada de depoimentos 
prestados por testemunhas na esfera cível (ação civil pública) acerca dos mesmos fatos, 
também não houve mácula e/ou prejuízo à Defesa, pois fora produzida a pedido das 
próprias partes, conforme observa-se na Ata de Audiência, de fl. 73, e elas (as partes) 
tiveram oportunidade de examiná-la e manifestar-se a respeito nas suas alegações finais.

A propósito, sobre a possibilidade de utilização de prova emprestada:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. OPERAÇÃO PASSADIÇO. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA PRODUZIDA EM AÇÃO PENAL. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. (…). 9. A doutrina e a jurisprudência admitem a "prova 
emprestada" produzida em outro processo respeitados os princípios do 
contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo para o qual será 
utilizada, existindo precedente recente da Primeira Turma em caso concreto 
semelhante ao ora analisado. Nesse sentido: REsp 1.556.140/SE, Rel. Ministro 
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 2/2/2018; AgInt no 
AREsp 916.197/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 
19/9/2017, DJe 25/9/2017; AgInt no REsp 1.645.255/AP, Rel. Ministro Mauro 
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Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017; AgRg no 
REsp 1.299.314/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 
23/10/2014, DJe 21/11/2014. 10. O art. 372 do CPC/2015, embora não aplicável ao 
caso concreto, reafirmou o entendimento jurisprudencial do STJ ao prever que "O 
juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, 
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 
contraditório"(…). (REsp 1716453/SE, Recurso Especial, 2017/0330880-9, Rel. 
Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 20/11/2018)". (negritei).

Nessas condições, não vislumbrando cerceamento à Defesa da acusada, rejeito 
também a presente arguição.

II  2. Mérito da causa. Comprovação dos fatos descritos na denúncia. 
Caracterização de crimes de concussão (três vezes) e peculato, com a causa 
de aumento de pena prevista no artigo 327, §2º, do Código Penal.

II  2. 1. Demonstração do 1º, 2º e 3º fatos. Crimes de concussão com a pena 
aumentada em razão de terem sido praticados no exercício de cargo em comissão 
ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta.

Ultimada a instrução, verifica-se que restou satisfatoriamente comprovado que a 
acusada, entre os meses de setembro de 2014 e junho de 2016, exercendo a função de 
Diretora Executiva da SEFIN/RO (Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia) e 
aproveitando-se também da função de Chefe de Gabinete da aludida Secretaria (v. fls. 
590/Anexo III e 75/Anexo I), exigiu, para ela, diretamente, "vantagens indevidas" dos 
servidores/técnicos tributários Antônio Nazaré da Costa, Mariana Cavalcante Maciel Durães 
e Maria Lúcia da Silva Santos, lotados na mesma Secretaria. Os servidores Antônio e 
Mariana efetivamente entregaram, diretamente à acusada, as "vantagens indevidas" por ela 
exigidas e a servidora Maria Lúcia não o fez.

A exigência indevida feita a Antônio consistiu em 20% (vinte por cento) do valor da 
licença prêmio, em pecúnia, do referido servidor, tendo sido paga, por ele, diretamente à 
acusada, a importância de R$ 7.000,00 (o "pedido" inicial, de R$ 7.400,00, foi reduzido para 
R$ 7.000,00) em três prestações, e, antes do efetivo pagamento, foi ofertado um cheque, 
como garantia, no mesmo valor; relativamente a Mariana consistiu em R$ 5.000,00 (o 
"pedido" inicial, de R$ 7.000,00, referente aos processos administrativos da servidora 
Mariana e do marido dela, Marcelo, foi reduzido para R$ 5.000,00) e foi paga, por ela 
(Mariana), diretamente à acusada, em duas parcelas, de R$ 1.500,00 e R$ 3.500,00, 
respectivamente, sendo também fornecido, previamente, um cheque de R$ 5.000,00, como 
garantia, o qual foi posteriormente sustado; e quanto a Maria Lúcia consistiu em R$ 
7.000,00, referente a licença prêmio da referida servidora, em pecúnia, porém a vantagem 
ilícita exigida pela acusada não chegou a ser paga. 

Vejamos a prova produzida e que demonstra a prática desses crimes pela acusada.

Questionado em Juízo (v. gravação audiovisual, de fl. 54), o servidor Antônio, 
técnico tributário da SEFIN/RO, há mais de 35 anos, declarou que, à época dos fatos, 
estava passando  por problemas de saúde (estava se recuperando de um AVC e também 
tinha que fazer implante de lentes oftalmológicas) e financeiros, razão pela qual requereu a 
conversão da sua licença prêmio em pecúnia. Esclareceu que ao dar andamento no 
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processo administrativo referente a sua licença prêmio, sofreu cobrança por parte da 
acusada, a qual exigiu 20% (vinte por cento) do respectivo valor, correspondente a R$ 
7.400,00, sendo que acabou pagando diretamente a ela, em três parcelas, a quantia de R$ 
7.000,00 (ela "dispensou" R$ 400,00), pois com a acusada estava o processo de conversão 
da sua licença prêmio em pecúnia. Arrematou confirmando que foi chamado no Ministério 
Público, onde prestou declarações, e ratificou as assinaturas do Termo de Declarações, de 
fls. 10/11-Anexo I.

Na fase pré-processual, Antônio foi ouvido na 5ª Promotoria de Justiça, desta 
Capital, conforme se observa no Termo de Declarações, de fls. 10/11 (Anexo I), ocasião em 
que forneceu maiores detalhes, referindo que tinha ido conversar com a acusada, para 
saber sobre a tramitação do processo referente a sua licença prêmio, ocasião em que ela 
(acusada) disse-lhe que o referido processo estava com o Secretário da SEFIN, Wagner 
Garcia de Freitas, e exigiu, para ela (acusada), a vantagem indevida acima mencionada, 
para que pudesse receber o valor integral da licença, sem parcelamento. Esclareceu que 
entregou a acusada um cheque de R$ 7.000,00, como garantia, e que a exigência indevida 
foi paga em três parcelas, sendo as duas primeiras de R$ 2.500,00 e a terceira de R$ 
2.000,00 (o pedido inicial da acusada era de R$ 7.400,00, correspondente a 20% do valor 
da licença, que era de R$ 37.000,00, porém ela "dispensou" R$ 400,00). Quanto aos 
"detalhes" dos pagamentos, informou que, por ocasião da primeira parcela, telefonou para a 
acusada e avisou que tinha "algo" para ela; na sequência, colocou o dinheiro num envelope 
e fez a entrega, diretamente a ela, no corredor do Prédio do CPA (Centro Político 
Administrativo); a segunda parcela/envelope foi entregue na garagem do CPA e a terceira 
na receptação. Ao final dos pagamentos o cheque/garantia foi devolvido e destruído. 

A servidora Mariana declarou, em juízo (v. gravação audiovisual, de fl. 54), que no 
ano de 2014 ela e o seu esposo (testemunha Marcelo) passavam por dificuldades 
financeiras (estavam construindo uma casa e também realizando tratamento de fertilização) 
e requereram a conversão das suas licenças-prêmio em pecúnia. Esclareceu que passou a 
acompanhar a tramitação e que tomou conhecimento de que os processos administrativos 
referentes às licenças ficavam "represados" no Gabinete do Secretário da SEFIN/RO, cuja 
chefe de gabinete era a acusada, razão pela qual foi conversar com ela, tendo Izanete dito 
que verificaria a situação. No mês de setembro de 2014 foi chamada no gabinete da 
acusada, ocasião em que ela fechou a porta e disse-lhe que para ocorrerem os pagamentos 
das licenças (da Mariana e do seu esposo Marcelo) deveria ser paga a ela (acusada) a 
importância de 20% (vinte por cento) do valor, a qual acabou reduzida para R$ 5.000,00. 
Mariana disse que por estarem precisando do dinheiro, com urgência, e pelo fato de a 
acusada ter dito que era o único jeito de receber, acabou concordando com a exigência e 
entregando a ela, inclusive, um cheque, no valor de R$ 5.000,00, da Caixa Econômica 
Federal, como garantia, exigência também da acusada. Referiu que acabou sustando o 
referido cheque e que depois de receberem os valores das aludidas licenças-prêmio, mais 
especificamente em agosto de 2015, quando voltou a trabalhar, foi novamente cobrada pela 
acusada, razão pela qual, com receio de sofrer retaliação, entregou-lhe a quantia de R$ 
5.000,00, em dinheiro, sendo a importância de R$ 1.500,00 entregue nas proximidades do 
apartamento da acusada, localizado na Avenida Jorge Teixeira, defronte o Hospital de 
Base, dentro de uma revista de propaganda de medicamentos, e a quantia restante (R$ 
3.500,00), sacada da sua conta na Caixa Econômica Federal, mais ou menos uma semana 
depois, especificamente no dia 08/09/2015, nas proximidades de um lava-jato, localizado na 
Avenida Lauro Sodré, nesta Capital.
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Na fase investigatória, Mariana já havia declarado, perante o Ministério Público (v. 
Termo de Declarações, de fls. 89/90/Anexo I), que tinha ido conversar com a acusada, haja 
vista a existência de comentários de que os processos administrativos referentes às 
licenças-prêmio de servidores ficavam "represados" no Gabinete do Secretário da 
SEFIN/RO, com a Chefe de Gabinete "Mary" (a ora acusada), e que ela (acusada) havia se 
comprometido a olhar os processos (de Mariana e Marcelo). Também que, posteriormente 
(em setembro de 2014), foi chamada pela acusada, no Gabinete da SEFIN/RO, ocasião em 
que ela (acusada) exigiu vantagem indevida, oportunamente paga (em agosto ou setembro 
de 2015), no valor de R$ 5.000,00, alegando que era o único jeito de Mariana e Marcelo 
receberem os valores das suas licenças-prêmio. Ainda, segundo Mariana, a acusada exigiu 
como garantia um cheque, no valor de R$ 5.000,00, cheque este da Caixa Econômica 
Federal, o qual acabou sustado por ela (Mariana).

A servidora Maria Lúcia, por sua vez, ao prestar depoimento nos autos da Ação Civil 
Pública nº 7008025-66.2015.8.22.0001, no dia 1º/07/2019 (v. gravação audiovisual, de fl. 
81), confirmou que quando o seu processo de licença-prêmio se encontrava na SEFIN/RO, 
no mês de junho de 2016, procurou a Chefe de Gabinete "Mary", ora acusada, para solicitar 
que o pagamento fosse realizado, pois havia comentários de que outros servidores já 
tinham recebido. Também que aguardou por alguns instantes e, em seguida, foi chamada 
ao gabinete pela acusada, oportunidade em que lhe relatou que já fazia alguns anos que 
havia requerido a conversão da sua licença-prêmio em pecúnia e, até então, não havia 
obtido resultado positivo, questionando-a, inclusive, se ocorreria o pagamento e quando 
aconteceria. Nesse momento a acusada disse que ajudaria a liberar o pagamento se Maria 
Lúcia lhe pagasse a quantia de R$ 7.000,00. Maria Lúcia contou que ainda reclamou com a 
acusada, por achar o valor muito elevado, mas ela não cedeu e disse-lhe que o pagamento 
deveria ser feito assim que começasse a receber o dinheiro. Ainda, declarou Maria Lúcia, 
que se viu obrigada a concordar, pois do contrário sentia que não receberia o dinheiro a que 
fazia jus, cerca de R$ 30.000,00 e que entre o dia em que esteve com a acusada e o início 
do pagamento ocorreu certa confusão na SEFIN/RO, a qual culminou com o afastamento da 
acusada, por alguns dias. Arrematou dizendo que recebeu o valor da sua licença-prêmio, 
em 07 (sete) parcelas, totalizando a importância de R$ 34.531,70, e não chegou a entregar 
a vantagem indevida exigida pela acusada; que enquanto esteve com a acusada a sós no 
Gabinete da SEFIN/RO em momento algum foi mencionado o nome do secretário ou de 
outra pessoa; e que teve conhecimento de que do servidor Antônio a acusada também 
exigiu certa quantia em dinheiro, para liberação de verba referente a licença pecúnia do 
referido servidor, o qual acabou pagando à acusada.

Durante a investigação, o relato de Maria Lúcia foi no mesmo sentido. Confira-se:

'(…) a declarante procurou a Chefe de Gabinete, conhecida como "MARY", que 
nesse momento ficou sabendo chamar-se Izanete do Carmo Ferreira dos Anjos, isso 
em meados de junho de 2016, para solicitar que o pagamento fosse realizado, até 
porque, havia conversas de corredor de que outros servidores da secretaria já 
haviam recebido a verba pertinente à citada conversão. Sabia, inclusive, que o Sr. 
Antônio Nazaré já havia recebido essa verba. Antes de conversar com a Chefe de 
Gabinete, identificou-se com a secretária daquela que, inicialmente, pediu-lhe para 
aguardar. Algum tempo depois a "Sra. MARY" chamou a declarante para entrar em 
seu gabinete, ocasião em que a declarante relatou que já havia, há alguns anos, 
pedido a conversão da licença prêmio em pecúnia, mas até o momento não havia 
tido resultado exitoso, além disso tinha conhecimento que o referido processo se 
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encontrava no gabinete para análise e pagamento e queria saber se seria pago e 
quando isso iria acontecer. Esclarece que nessa ocasião só havia no referido 
gabinete a declarante e a "Sra. MARY" e esta, então, disse: eu posso ajudar a liberar 
o pagamento se você me pagar a quantia de R$ 7.000,00". A declarante, por achar 
muito alto o valor, reclamou com a "Sra. MARY", mas ela não cedeu e disse que o 
pagamento deveria ser feito assim que a declarante começasse a receber o dinheiro. 
A declarante, diante da forma incisiva em que se deu o fato, sentiu-se obrigada a 
concordar em realizar o pagamento pois, do contrário, sentia que não iria receber o 
dinheiro que fazia jus. A declarante, em razão dessa conversão, tinha o direito de 
receber do Estado em torno de 30.000,00 (trinta mil reais). No entanto, nesse 
ínterim, entre o dia em que esteve com a "Sra. MARY" e o início do pagamento, 
ocorreu uma certa confusão na SEFIN, que a declarante não sabe precisar as 
razões, inclusive com o afastamento da "Sra. MARY" por alguns dias. Assim, embora 
a declarante tivesse começado a receber a verba relativa ao quinquênio, em 
setembro de 2016, sendo a última parcela paga em março de 2017, o certo é que 
não repassou a ela qualquer quantia (…)'. (v. Termo de Declarações, de fls. 
95/97/Anexo I).

Na linha dos depoimentos acima destacados, constam nos autos provas 
documentais e depoimentos de outras testemunhas, evidenciando que a acusada, entre 
setembro de 2014 e junho de 2016, em razão da função de Diretora Executiva da 
SEFIN/RO (Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia) e aproveitando-se também da 
função de Chefe de Gabinete da aludida Secretaria, exigiu para ela, diretamente, 
"vantagens indevidas" dos servidores/técnicos tributários Antônio, Mariana e Maria Lúcia, 
lotados na referida Secretaria. Senão vejamos.

Inicialmente temos os documentos de fls. 38/88/Anexo I e 590/Anexo III, 
demonstrando que a acusada realmente exerceu cargos em comissão, especialmente os de 
Chefe de Gabinete, Secretária Executiva e Diretora Executiva da SEFIN/RO, no período de 
fevereiro de 2011 a maio de 2017. 

Especificando, em 12/01/2011 a acusada foi nomeada para exercer o cargo de 
Direção Superior, símbolo CDS-17, de Assessora Especial I, da SEFIN/RO (v. DOE/RO nº 
1656, 18/01/2011, pág. 11); no dia 25/01/2011, a contar de 03/01/2011, para exercer o 
cargo de Direção Superior, símbolo CDS-18, de Coordenadora da Representação Regional, 
da Coordenadoria Geral de Apoio a Governadoria (v. DOE/RO nº 1667, de 03/02/2011, pág. 
4); no dia 28/02/2011, a contar de 09/02/2011, foi designada para responder pela Chefia de 
Gabinete da SEFIN/RO (v. DOE/RO nº 1698, de 23/03/2011, pág. 51); no dia 21/10/2013, a 
contar de 01/11/2013, foi nomeada para exercer o cargo de Direção Superior, símbolo CDS-
11, de Diretor Executivo da SEFIN/RO  (v. DOE/RO nº 2324, de 21/10/2013, pág. 07); no 
dia 03/08/2015 foi nomeada para exercer o cargo de Direção Superior, símbolo CDS-12, de 
Secretária Executiva da SEFIN/RO (v. DOE/RO nº 2752, de 03/08/2015, pág. 24); e que no 
dia 30/05/2017 ela foi exonerada do cargo de Diretora Executiva da SEFIN/RO (v. DOE/RO 
nº 99, de 30/05/2017, pág. 8).

Consigne-se, por oportuno, que no depoimento de fls. 586/589/Anexo III, 
acompanhada de seu Defensor, a acusada confirmou que trabalhou nas campanhas 
políticas de 2010 e 2014, do Ex-Governador Confúcio Moura, e que foi convidada para 
trabalhar com ele, sendo lotada na SEFIN/RO, onde exerceu o cargo de Chefe de Gabinete.
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Na sequência, surgem os documentos de fls. 13 e 20/33/Anexo I, comprovando que 
o servidor Antônio, à época dos fatos, estava passando por problemas de saúde e requereu 
a conversão da sua licença-prêmio em pecúnia e que a recebeu em 06 (seis) parcelas, no 
valor total de R$ 34.402,02, durante o período compreendido entre junho e novembro de 
2015; os documentos de fls. 98/104/Anexo I revelam que a servidora Maria Lúcia recebeu o 
valor da sua licença-prêmio (requerida antes de junho de 2016), em 07 (sete) parcelas de 
R$ 4.933,10, no período de setembro de 2016 a março de 2017; e os documentos de fls. 
109/110/Anexo I  demonstram que os servidores Mariana e Marcelo também receberam os 
valores de suas licenças-prêmio, no ano de 2015.

E, concluindo a prova documental de maior relevo para elucidação desses fatos, a 
servidora Mariana apresentou na Audiência de Instrução do dia 15/03/2019, os documentos 
de fls. 55/56, demonstrando que no dia 03/09/2015 realizou dois saques da sua conta-
corrente nº 00021756-0, agência nº 3430, na Caixa Econômica Federal, nesta Capital, 
totalizando R$ 1.500,00, e no dia 08/09/2015 um saque da mesma conta e agência, no valor 
de R$ 3.500,00. Referidos valores, que totalizam R$ 5.000,00, correspondem à "vantagem 
indevida" que Mariana afirmou ter entregue a acusada. O documento de fl. 56 comprova a 
declaração da servidora Mariana de que sustou o cheque fornecido à acusada, a título de 
garantia do pagamento da "vantagem indevida", acima mencionada. Ainda, demonstrando a 
veracidade das declarações da servidora Mariana, constam nos autos os documentos de 
fls. 147/148/Anexo I, comprovando que nos dias 03/09/2015 (duas vezes) e 08/09/2015 
(duas vezes) ela telefonou para o celular da acusada  (69) 9 84840374 (v. Termo de 
Declarações, de fls. 586/589), para acertar os locais de entrega da "vantagem indevida"; e 
as fotografias da residência/apto da acusada, à época dos fatos (v. Relatório de fls. 112/115 
e Termo de Declarações, de fls. 586/589), apontada por Mariana como um dos locais de 
entrega da "vantagem indevida".

Tocantemente à prova testemunhal confirmatória dos relatos dos servidores que 
experimentaram as indevidas exigências da acusada (Antônio, Mariana e Maria Lúcia), 
destacam-se os depoimentos das testemunhas/servidores da SEFIN/RO Wagner, Manoel e 
Marcelo, prestados em Juízo (v. gravação audiovisual, de fl. 54).

Manoel descreveu as dificuldades que teve para receber o valor da sua licença-
prêmio, uma vez que a acusada havia "engavetado" o seu processo, por mais de 30 (trinta) 
dias, o qual já estava "pronto e assinado", e que outros servidores, dentre os quais Antônio 
Nazaré e Lúcia Bancalari, suportaram exigências indevidas de 30% (trinta por cento) dos 
valores das respectivas licenças-prêmio, para poder receber, exigências estas feitas pela 
acusada, que à época era Secretária/Chefe de Gabinete. 

Wagner, então Secretário da SEFIN/RO, confirmou que a acusada era Chefe de 
Gabinete (atuava praticamente como secretária  organizando expediente, cuidando da 
agenda e atendendo telefonemas) e que os processos passavam por ela, bem como que 
Izanete tinha como atribuições o recebimento e a saída de processos físicos (protocolo) 
relativos a férias de servidores, licenças para tratamento de saúde e conversão de licença-
prêmio em pecúnia (v. fls. 388/390). Finalizou dizendo que, à época, havia uma ordem 
cronológica para o pagamento de licenças.

E a testemunha/servidor Marcelo, esposo da servidora Mariana, ratificou que eles 
estavam passando por problemas de saúde e financeiros, razão pela qual requereram a 
conversão das suas licenças-prêmio em pecúnia. Também que a acusada exigiu 
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pagamento de vantagens indevidas (30% do valor das referidas licenças, correspondente, à 
época, a R$ 7.000,00, porém reduziu aludido valor para R$ 5.000,00), para dar andamento 
nos processos das licenças-prêmio, e que a sua esposa Mariana, depois de receberem os 
respectivos valores, efetivamente entregou a ela (acusada) a importância de R$ 5.000,00. 
Acrescentou que também foi entregue a acusada um cheque, como "segurança"/garantia de 
pagamento, o qual não foi devolvido e acabou sendo sustado por Mariana.

Por outro lado, as testemunhas Roberto, Débora, Delson e Franco (arroladas pela 
Defesa) pouco acrescentaram sobre o 1º, 2º e 3º fatos descritos na inicial. Roberto informou 
que, à época, havia uma grande desorganização no DRH (Departamento de Recurso 
Humanos) da SEFIN/RO e que cada secretaria tinha sua ordem cronológica, bem como que 
havia um decreto contemplando pagamentos fora da ordem cronológica, em situações 
excepcionais bastante abstratas (não objetivas), o que certamente propiciava/facilitava a 
exigência e/ou o pagamento de propina; Débora, que declarou-se assessora da acusada, 
deixou evidenciado que Izanete tinha ingerência nos processos administrativos referentes a 
pagamentos de servidores da SEFIN/RO; Delson disse saber pouco sobre a ordem 
cronológica de pagamentos de licenças mencionada pela acusada e pela testemunha 
Wagner, além de não saber informar como era feita a listagem e tampouco se havia, 
efetivamente, algum controle; e Franco informou ter ouvido boatos de que a acusada teria 
exigido dinheiro de servidores da SEFIN, para propiciar-lhe o pagamento de valores a que 
teriam direito, e não negou que os processos passavam pela acusada e de alguma forma 
eram controlados por ela. Ainda, segundo Franco, havia vários processos versando sobre 
pagamentos de direitos a servidores, os quais eram encaminhados à SEFIN/RO, por 
questão de programação financeira.

E, finalmente, constata-se que sequer merecem registro, relativamente ao 1º, 2º e 3º 
fatos descritos na denúncia, os depoimentos das demais testemunhas, pois nada 
esclarecem.

EM SUMA, ante o painel probatório apresentado, torna-se inafastável a conclusão 
de que a acusada, entre os meses de setembro de 2014 e junho de 2016, exercendo a 
função de Diretora Executiva da SEFIN/RO (Secretaria de Finanças do Estado de 
Rondônia) e aproveitando-se também da função de Chefe de Gabinete da aludida 
Secretaria (v. fls. 590/Anexo III e 75/Anexo I), exigiu, para ela, diretamente, "vantagens 
indevidas" dos servidores/técnicos tributários Antônio Nazaré da Costa, Mariana Cavalcante 
Maciel Durães e Maria Lúcia da Silva Santos, lotados na mesma Secretaria. Os servidores 
Antônio e Mariana efetivamente entregaram, diretamente à acusada, as "vantagens" 
exigidas e a servidora Maria Lúcia não chegou a fazê-lo.

Referidas condutas amoldam-se, perfeitamente, ao artigo 316, caput, do Código 
Penal (três vezes  1º, 2º e 3º fatos), na forma do artigo 69, do mesmo Código, e com a 
causa de aumento de pena prevista no artigo 327, §2º, também do Código Penal.

O fato de a servidora Maria Lúcia não ter entregado à acusada a "vantagem 
indevida" não descaracteriza o crime de concussão narrado no 3º fato, pois, conforme 
anteriormente referido, o delito de concussão é de natureza formal e consuma-se no 
momento da exigência da vantagem. Se sobrevém a efetiva percepção da vantagem, 
ocorrerá o exaurimento do delito.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
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Consumação do crime de concussão  STF: "Crime de concussão: é crime 
formal, que se consuma com a exigência. Irrelevância no fato do não-recebimento 
da vantagem indevida" (HC 74.009-MS, DJU de 13-3-1997)

Consequentemente, improcedem as alegações da acusada, segundo as quais, à 
época dos fatos, ela não exercia quaisquer poderes nos processos administrativos da 
SEFIN/RO e que havia observância de uma lista ou ordem cronológica, a qual impedia 
fraudes.

Nessa linha, consoante bem observou o Ministério Público, em suas alegações 
finais, em momento algum a Defesa apresentou/juntou aos presentes autos alguma  
listagem/cronograma e tampouco demonstrou, categoricamente, a alegação de que havia 
respeito ou observância a alguma ordem cronológica no pagamento de pecúnia aos 
servidores da SEFIN/RO. Ademais, ainda que existisse alguma listagem/cronograma, não 
há comprovação nos autos de que houvesse fiscalização sobre o efetivo cumprimento, 
conforme fora mencionado por algumas testemunhas e pela própria acusada. Registre-se, 
outrossim, que o Decreto 19.867, de 02/06/2015, juntado às fls. 120/121, é posterior aos 1º 
e 2º fatos articulados na inicial.

II  2. 2. Comprovação do 4º fato. Crime de peculato com a pena aumentada em 
razão de ter sido praticado no exercício de cargo em comissão ou de função de 
direção ou assessoramento de órgão da administração direta.

Refere a inicial, em síntese, que a acusada, no 1º semestre de 2017, na condição de 
Diretora Executiva da SEFIN/RO, chefiando o respectivo Gabinete, apropriou-se de dois 
(02) microcomputadores da referida Secretaria, sendo um do tipo Desktop (computador de 
mesa/microcomputador) e o outro do tipo Notebook, em proveito próprio, de que tinha a 
posse em razão do cargo que à época ocupava. 

Questionada a respeito, ela admitiu que levou ditos bens para a sua residência, 
negando, todavia, a intenção de apropriar-se deles. Alegou também que teria sido 
autorizada a fazê-lo, por outro servidor, de nome Franco Maegaki Ono.

Malgrado, o álibi apresentado pela acusada não encontrou respaldo no acervo 
comprobatório. Contudo, vejamos.

Analisando-se os presentes autos, constata-se que existem provas, documentais e 
orais/testemunhais, suficientes, evidenciando o animus domini da acusada sobre os 
equipamentos de informática acima destacados, dos quais ela detinha a posse em razão da 
função de Diretora Executiva da SEFIN/RO (Secretaria de Finanças do Estado de 
Rondônia)/Chefe de Gabinete da aludida Secretaria.

Antes de aprofundar o exame no fato em voga, convém relembrar que, conforme 
fora destacado no item anterior desta sentença (II - 2.1.), os documentos de fls. 
38/88/Anexo I e 590/Anexo III, demonstram que a acusada exerceu cargos em comissão 
junto à SEFIN/RO, notadamente de Chefe de Gabinete, Secretária Executiva e Diretora 
Executiva, entre fevereiro de 2011 e maio de 2017, tendo sido exonerada no dia 30/05/2017 
(v. DOE/RO nº 99, de 30/05/2017, pág. 8), pontos sobre os quais inexiste divergência.
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Acerca deste 4º fato, o documento de fls. 386/387/Anexo II comprova que o 
microcomputador, tipo desktop, marca Lenovo, tombamento nº 15748-SEFIN/RO, e o 
microcomputador, tipo notebook, marca Lenovo, tombamento nº 14976-SEFIN/RO, foram 
apreendidos com a acusada, na residência dela, situada na Rua dos Festejos, nº 3515, 
Residencial Garden, Torre Tulipa, apartamento 401, Bairro Costa e Silva, nesta Capital, por 
ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão exarado nos autos da Ação 
Cautelar nº 1010687-89.2017.8.22.0501. 

Não fosse evidente em razão dos próprios tombamentos, o Relatório de Análise de 
Material Apreendido, de fls. 321/330/Anexo II, e o Laudo de Exame Pericial de Extração de 
Dados em Dispositivo Eletrônico 594/601/Anexo III, confirmaram que os computadores 
apreendidos na residência da acusada, de fato, pertenciam a SEFIN/RO, tanto o é que 
foram restituídos a referida Secretaria após o periciamento, conforme termo de fls. 602/603.

O relatório e o laudo referidos no parágrafo anterior também informaram que 
aludidos computadores armazenavam nas respectivas memórias documentos oficiais 
relacionados à aludida Secretaria, porém, foram excluídos/apagados e, posteriormente, 
esses equipamentos passaram a ser utilizados pela acusada para fins pessoais.

Sobre este 4º fato, a testemunha Wagner esclareceu, em Juízo (v. gravação 
audiovisual, de fl. 54), que o setor responsável pela tutela do patrimônio da SEFIN/RO não 
tinha conhecimento de que os microcomputadores em questão estavam sendo usados na 
residência da acusada, mesmo após a exoneração dela, e que só foi possível saber desse 
fato em razão da operação policial. Na fase apuratória, o depoimento dessa testemunha foi 
no mesmo sentido. Confira-se:

"(…) Que a SEFIN possui setor específico de anotação e guarda de seu patrimônio, 
o qual é denominado Grupo de Acompanhamento Patrimonial, sendo responsável 
pelo mesmo o Sr. Juliano de Sá Guindolin. Que não era do conhecimento do 
depoente que a Sra. Izanete, após a sua exoneração, ou mesmo antes, 
mantinha em sua residência 02 (dois) microcomputadores, sendo 01 (um) do 
tipo notebook e 01 (um) do tipo desktop pertencentes ao patrimônio da SEFIN, 
aliás, esse fato foi uma surpresa para o depoente. Caso tivesse ciência da posse 
desses equipamentos de informática, teria tomado providências imediatamente 
para que fossem devolvidos ao patrimônio público (…)" (v. Termo de 
Declarações, de fls. 388/390/Anexo II). (grifei).

Harmonicamente com o depoimento da testemunha acima mencionada, têm-se as 
declarações da testemunha Juliano, a qual, em Juízo (v. gravação audiovisual, de fl. 54), 
afirmou que era de responsabilidade do Grupo de Acompanhamento Patrimonial (GAF), ao 
qual essa testemunha pertencia na época do fato, saber da situação de cada equipamento 
da SEFIN/RO. Pontuou que a disposição de determinado bem/equipamento para algum 
servidor deve ocorrer mediante autorização superior (Secretário) e de termo de cautela, o 
que, no caso da denunciada, inexistiu, permitindo-lhe afirmar que a posse dos bens 
encontrados na residência da acusada era "irregular". 

Na fase investigatória, essa testemunha prestou as mesmas informações, indicando, 
inclusive, que a acusada recebeu tais equipamentos na condição de Chefe de Gabinete da 
SEFIN/RO, para uso exclusivo no Gabinete, circunstância esta que acabou facilitando a 
indevida apropriação. Veja-se:
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"(...) Que para a Sra. Izanete foi disponibilizado, em razão do cargo que exercia, 
como é praxe para o desenvolvimento das suas funções, um microcomputador, um 
telefone funcional e um modem, para uso exclusivo do Gabinete da SEFIN, sem 
especificação da pessoa que os utilizava, à exceção do telefone celular e do 
modem. (...). Que a SEFIN adquiriu, recentemente, equipamentos de informática 
mais modernos e substituiu os que estavam em uso. Estes, feita a troca, são 
alocados para outros setores da própria SEFIN, mas continuam no seu patrimônio. 
(...) Que para SEFIN, o fato da Sra. lzanete ter em sua residência com notebook 
e um microcomputador pertencentes à SEFIN foi uma grande surpresa (...)" (v. 
Termo de Declarações, de fls. 406/408/Anexo II). (destaquei)

Os esclarecimentos dessas testemunhas, de per si, colocam em xeque o principal e 
único argumento/álibi levantado pela acusada acerca desse fato, qual seja, de que a posse 
de referidos equipamentos havia sido autorizada pela própria Secretaria.

Mas não é só.

A testemunha Franco, ouvida nos autos da Ação Civel nº 7008025-
66.2015.8.22.0001 (v. gravação audiovisual, de fl. 79), prova esta que fora emprestada para 
os presentes autos, esclareceu que quando havia situações excepcionais, tais como: 
viagens, reuniões fora do horário de expediente (ex.: à noite ou nos finais de semana) e 
outros eventos extraordinários, era acautelado um notebook ao servidor que acompanhava, 
no caso em tela, a acusada. Declarou, ainda, não ter conhecimento acerca de desktop ou 
de algum computador que tenha sido remontado com peças de outros computadores 
obsoletos e fornecido para a acusada, indicando que quem poderia melhor esclarecer sobre 
isso é o GAF. Finalizou pontuando que a SEFIN/RO possui sistema no qual todo servidor, 
após deixar o quadro de servidores da referida Secretaria, deve devolver os bens que 
estejam eventualmente acautelados para ele.

A partir do depoimento dessa testemunha, extrai-se que a permissiva alegada pela 
acusada não era integral, ou seja, não lhe era conferida a livre disposição do notebook para 
levar para casa, nem para uso pessoal, abrangendo, única e exclusivamente, atividades 
excepcionais, à revelia da Administração e em função do interesse público envolvido.

Além disso, repisa-se que, a testemunha Luciano, à época pertencente ao GAF, 
asseverou que não fora encontrado qualquer termo de cautela em favor da acusada.

Ad argumentandum tantum, a alegação da acusada desafia a própria plausibilidade, 
visto que a SEFIN/RO, ou qualquer outro órgão público, não daria autorização, e não deu, 
para que um ex-servidor mantivesse-se na posse de patrimônio público/institucional após 
sua exoneração. A acusada, exonerada no dia 30/05/2017, permaneceu na posse dos 
aludidos bens públicos, utilizando-os como se dona/proprietária fosse, até o dia 15/08/2017, 
ou seja, por quase três (03) meses, só ocorrendo a "devolução" em razão de medida 
cautelar de busca e apreensão, quando, no mínimo, deveria tê-los restituído por ocasião da 
sua exoneração.

Vê-se, ainda, que sequer a devolução dos equipamentos foi voluntária, tendo sido 
necessária  intervenção estatal para reversão da posse dos referidos bens à Secretaria em 
comento.
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Ante o exposto, resta nítido o cometimento do delito de peculato, na forma 
apropriação, pela acusada.

À título de esclarecimento, faz-se mister destacar que para configuração do crime 
em voga, exige-se que o agente aproprie-se, com animus domini, da coisa que detém a 
posse em razão da função/cargo, assenhoreando-se, assim, de coisa pública. Veja-se a 
respeito, a explanação trazida pelos doutrinadores Romeu de Almeida Salles Junior e 
Roberto de Almeida Salles (p. 254, 2013), in verbis:

"A ação física é representada pelo verbo 'apropriar-se', fazer sua a coisa. É ato 
posterior, revelador do animus domini. O agente, de posse da coisa resolve tê-la 
para si definitivamente. Através do consumo, alheação ou retenção revela o ânimo 
de inverter o título da posse ou da detenção. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, 
vontade livre e consciente de apropriar-se (...). O agente atua no sentido de 
assenhorear-se da coisa definitivamente, agindo como se fosse dono, quando na 
verdade apresenta-se como mero possuidor a título precário (...). É o denominado 
animus rem sibi habendi. (...) Exige-se a prática de atos reveladores do ânimo de 
possuir a coisa como sua, ou seja, a prática de atos inequívocos de dono".

Desse modo, conclui-se que a acusada, em dia e horário não especificados, no 
primeiro semestre de 2017, aproveitando-se da função de Diretora Executiva da SEFIN/RO 
(Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia), chefiando o respectivo Gabinete (v. fls. 
590/Anexo III e 75/Anexo I), apropriou-se, em proveito próprio, de bens públicos, ou seja, do 
microcomputador, tipo Desktop, marca Lenovo, tombamento nº 15748-SEFIN/RO, e do 
microcomputador, tipo Notebook, marca Lenovo, tombamento nº 14976-SEFIN/RO, dos 
quais havia obtido a posse, outrora, em razão do cargo/função que exercia na referida 
Secretaria.

Aludida conduta amolda-se, perfeitamente, ao artigo 312, caput, do Código Penal (4º 
fato), com a causa de aumento de pena prevista no artigo 327, §2º, do mesmo Código.

II  2. 3. Conclusão.

Assim, comprovadas as condutas imputadas na inicial, conclui-se que estão 
presentes os elementos dos tipos previstos nos artigos 316, caput, do Código Penal (três 
vezes  1º, 2º e 3º fatos) e 312, caput (4º fato), também do Código Penal, com a causa de 
aumento de pena prevista no artigo 327, §2º, do mesmo Código, pelo que referidas 
condutas são penalmente típicas. 

Nenhuma excludente de ilicitude há a militar em favor da acusada, o que torna as 
suas condutas antijurídicas. 

Presentes estão, também, os elementos da culpabilidade (stricto sensu), a saber, a 
imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de condutas diversas, 
pelo que é a acusada culpável, impondo-se, via consequencial, a aplicação das sanções 
correspectivas. 

III  D I S P O S I T I V O



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Grupo C
Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, 76.801-235
e-mail: pvh2criminal@tjro.jus.br

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 30/04/2021 13:49:02 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: EDVINO PRECZEVSKI:1011499

FJ064215 - Número Verificador: 1501.2018.0158.3042.448702 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 19 de 20

PELO EXPENDIDO e considerando tudo o que mais dos autos consta, julgo 
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, por consequência, CONDENO Izanete Mary 
Ferreira dos Anjos, também conhecida como "Mary", qualificada nos autos, por infração 
aos artigos 316, caput (três vezes  1º, 2º e 3º fatos), e 312, caput (4º fato), ambos do 
Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Código, e com a causa de aumento de 
pena prevista no artigo 327, §2º, também do Código Penal, em relação a todos os crimes.

Passo a dosar as penas, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do 
Código Penal. 

A culpabilidade (lato sensu), entendida, agora, como o juízo de reprovabilidade 
social dos fatos e da sua autora, está evidenciada. Izanete não registra antecedente 
criminal negativo, entendido este como sentença penal condenatória transitada em julgado, 
haja vista o princípio constitucional da presunção de inocência (v. certidão acostada aos 
autos e confirmação no SAPTJRO). Não há elementos nos autos indicando desvio de 
personalidade e a conduta social, na falta de melhores informações, presume-se boa. As 
consequências, no entanto, são desfavoráveis em relação ao 1º e 2º fatos porque não há 
comprovação nos autos de que os prejuízos causados aos servidores Antônio e Mariana 
tenham sido indenizados. As demais circunstâncias judiciais integram a própria tipicidade 
dos crimes de concussão e de peculato apropriação, majorados pelo cargo/função 
exercido(a) pelo(a) infrator(a).

Desta forma, sopesadas as circunstâncias judiciais, com destaque negativo apenas 
para as consequências, em relação aos delitos descritos no 1º e no 2º fatos, conforme 
acima fundamentado, fixo a pena base, de cada um desses crimes (1º e 2º fatos), em 02 
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão + 15  (quinze) dias-multa; e a pena base de 
cada um dos demais (3º e 4º fatos) no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão + 
10 (dez) dias-multa.

Aumento de 1/3 (um terço), a pena de cada crime, porque foram cometidos no 
exercício de cargo em comissão e de função de direção ou assessoramento de órgão da 
administração direta (SEFIN/RO).

À falta de outras circunstâncias legais (atenuantes e/ou agravantes) e/ou causas de 
aumento e/ou de diminuição, fixo a pena definitiva do crime descrito no 1º fato em 03 (três) 
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão +  20 (vinte) dias-multa; do crime descrito no 
2º fato em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão +  20 (vinte) dias-multa; 
do crime descrito no 3º fato em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão +  13,33 (treze 
vírgula trinta e três) dias-multa; e do crime descrito no 4º fato em 02 (dois) anos e 08 (oito) 
meses de reclusão +  13,33 (treze vírgula trinta e três) dias-multa.

Na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as penas impostas, totalizando a 
sanção em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão + 67 (sessenta 
e sete) dias-multa, pena esta que entendo necessária e suficiente para prevenção e 
reprovação dos crimes cometidos.

Atento à condição financeira da sentenciada (declarou estar sem renda), fixo o valor 
do dia-multa no mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo, 
valor vigente ao tempo dos fatos, que deverá ser atualizado, quando da execução, pelos 
índices correção monetária, nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal.
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Acolhendo, ainda, o pedido formulado na folha 11, da inicial, e com fundamento no 
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estabeleço como valores mínimos para 
reparação dos danos materiais causados aos servidores Antônio e Mariana, as quantias de 
R$ 7.000,00  (Antônio) e R$ 5.000,00 (Mariana), respectivamente, valores estes que 
deverão ser devidamente corrigidos.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado 
(CP, art. 33 § 2º "a", c/c § 3º) porque a pena total imposta é superior a 08 (oito) anos.

Deixo de substituir a privação de liberdade, por penas restritivas de direitos, porque 
a sentenciada não preenche os requisitos legais (CP, art. 44, I), ou seja, porque se tratam 
de crimes dolosos e a pena total imposta é superior a 04 (quatro) anos.

Em razão do tamanho da pena aplicada também não pode ser concedida a 
suspensão condicional (da pena), ex vi do artigo 77, do Código Penal.

Faculto o apelo em liberdade.

Custas pela condenada.

Cumpra-se a parte final do despacho de fl. 85, desentranhando-se e devolvendo-e 
as referidas mídias (fls. 80 e 82) ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado deverá ser expedida a documentação necessária, para 
fins de execução.

P.R.I.C. (INI/DF, II/RO, OAB/RO, TRE/RO etc.).

Decorrido o prazo para eventual recurso e cumpridos todos os comandos desta 
sentença, os presentes autos poderão ser arquivados.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 30 de abril de 2021.

Edvino Preczevski 
Juiz de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de abril de 2021. Eu, _________ Kauê Alexsandro Lima - Escrivã(o) Judicial, recebi 
estes autos.

REGISTRO NO LIVRO DIGITAL
Certifico e dou fé que a sentença retro, mediante lançamento automático, foi registrada no livro eletrônico sob o número 
320/2021.


