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Vistos etc...
JOÃO BATISTA DE JESUS, ZENILDA SIMÕES CONCEIÇÃO WESTPHAL, EDMILZA DOS
SANTOS PINHO e MARIA INEZ RODRIGUES DA SILVA, qualificados às fls. 01, foram
indiciados e processados administrativamente, em razão de denúncia apresentada pela
Secretaria Municipal de Educação na qual informa que, após constituir comissão (Portaria
SMEC nº 39/2018 – fls. 08) para apuração de contas bancárias relacionadas à Gestão
Financeira dos Núcleos das escolas do Campo, cujo Diretor era o Sr. João Batista de Jesus,
e tesoureira as demais servidoras, constatou-se que, através de emissão de cheques, foram
subtraídos um total de R$61.093,01 (sessenta e um mil, noventa e três reais e um centavo),
conforme planilha de fls. 05 dos autos.
A comunicação foi instruída por Certidão de Registro de Ocorrência Policial (fls. 06), cópias
de cheques e declarações das servidoras indiciadas relatando sobre a conduta do exdiretor, e cópias de diversos cheques com os respectivos extratos de conta (fls. 20/64),
demonstrando o pagamento de cheques a terceiros, sem qualquer vinculação com as
despesas de manutenção das escolas do campo com recursos do FNDE, do Programa
Dinheiro Direto na Escola – PDDE.
A denúncia foi recebida pela Procuradoria, tendo o Procurador Geral deste Município, Dr.
Paulo Américo Barreto da Fonsêca, na forma do art. 155, da Lei nº 822/2004, instaurado a
Comissão Processante e, por cautela, determinado o afastamento das funções todos os
indiciados, sendo que em relação ao servidor João Batista de Jesus, considerando que o
mesmo estava em local incerto e não sabido, determinado a suspensão dos seus
vencimentos (fls. 01/02).
Partes devidamente identificadas e notificadas, as 3 (três) servidoras exerceram seu direito
de defesa por intermédio de Advogado regularmente constituído, sendo que o denunciado
João Batista de Jesus, embora tenham sido adotados todos os meios úteis à sua intimação
e notificação, a exemplo de publicação em Diário Oficial (fls. 105), carta com AR, etc.,
tornou-se revel e a ele, pelo Procurador Geral, foi nomeado Defensor Dativo (fls. 307) a Sra.
Andréia Souza Teixeira que, às fls. 310/311 limitou-se a argumentar que “o indiciado deveria
ser notificado pessoalmente mais uma vez”, todavia, tal argumento não encontra respaldo
legal, sendo certo ainda que a mesma observou que a prova suficiente nos autos de que o
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mesmo encontra-se em local incerto e não sabido.
Foram colhidos os depoimentos das demais indiciadas, ouvidas diversas testemunhas (fls.
90, 91, 92/93, 94/95, 96, 97, 98, 99/100, 101/102, 103/104, 312/313), e juntados aos autos o
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE APURAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DAS ESCOLAS
DO CAMPO (fls. 107/301), do qual se extrai claramente a responsabilização do indiciado
João Batista de Jesus pelo desfalque e apropriação indébita de, no mínimo, R$41.926,88
retirados da conta de movimentação de recursos do PDDE.
A Comissão Processante nomeada pelo Procurador Geral do Município emitiu o Relatório de
fls. 314/ 324, às fls. 377 a Presidente da Comissão encaminha os autos ao Procurador Geral
para manifestação (fls. 327), e considerando as conclusões, foram os autos a mim
encaminhados para prolatar a decisão administrativa, nos termos da Lei 822/2014.

É o relatório, passo a decidir.

Desde a denúncia quanto pela própria instrução, seja em razão da farta prova documental,
assim como da prova testemunhal, restou claro que o Sr. JOÃO BATISTA DE JESUS
efetivamente se apropriou indevidamente de recursos existentes nas contas do PDDE,
Programa do FNDE, com indícios de utilização de cheques do Conselho Escolar para
pagamento de despesas pessoais, enfim, resultando em desfalques e colocando em risco
até a participação deste Município no Programa Federal, haja vista a necessidade de que se
tenha efetivo controle quanto à utilização dos recursos.
Restou evidenciado, pela farta prova produzida, que o Servidor João Batista de Jesus
praticou o crime de Peculato, caracterizado pelo desvio de dinheiro público por funcionário
que tenha acesso a eles em razão da sua função, com abuso de confiança pública, e que se
acha tipificado no art. 312, do Código Penal, com a seguinte descrição: “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.”
Não bastasse isso, o referido servidor, embora fossem tentadas de todas as formas a sua
intimação para responder pelos seus atos, quedou-se revel, estando em local incerto e não
sabido, e mesmo que não restasse caracterizada a prática delituosa, o mesmo abandonou o
emprego, ensejando a presunção de culpa.
Por estes motivos, em relação a JOÃO BATISTA DE JESUS, ex-Diretor e Gestor Financeiro
dos Núcleos das Escolas do Campo, não há outro remédio que não seja a aplicação da
pena máxima a um servidor, qual seja a sua DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO,
com fundamento na previsão do art. 140, inciso III, da Lei nº 822/2014 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais –, face à prática das condutas descritas nos incisos IV
(improbidade administrativa), VIII (aplicação irregular de dinheiro público) e X (lesão aos
cofres públicos), todos do art. 145, combinado com os incisos inciso IX e XV, do art. 129,
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todos da citada Lei.

Com relação às Servidoras ZENILDA SIMÕES CONCEIÇÃO WESTPHAL, EDMILZA DOS
SANTOS PINHO e MARIA INEZ RODRIGUES DA SILVA, e com base na Autoridade que
me é conferida pela Lei Orgânica Municipal e pelo próprio Estatuto do Servidor, muito
embora no § primeiro de fls. 323, do Relatório da Comissão Processante tenha sido dito
que: “... ficou constatado ainda pela Comissão que a conduta das indiciadas é baseada nos
valores éticos e morais que possuem”, e que não se tenha constatado a má-fé da mesma,
com a devida vênia, este não é o “espírito da Lei”, razão pela qual discordo da aludida
conclusão, que as eximiu de responsabilidade.
Isto porque, de uma simples verificação da prova dos autos – cópias de cheques de fls. 09,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61 e 62 –, verifica-se incontestavelmente que elas não agiram com a devida cautela, pois
sequer se deram ao trabalho de verificar se cada um daqueles cheques (e não foi somente
um ou dois cheques, mas, mais de duas dezenas) teve a destinação para a qual o mesmo
fora emitido, e também não cuidaram para acompanhar as prestações de contas, já que
exercentes da função de TESOUREIRAS do Conselho Escolar do Departamento das
Escolas de Campo!
Convém observar que a conduta das Servidoras, poderia até caracterizar como “peculato
culposo”, na forma como prevista no art. 312, § 2º, do Código Penal, até porque todas
assinaram os cheques conjuntamente com o Gestor Financeiro, e antes deste – basta
verificar que as assinaturas das Tesoureiras estão na linha destinada para tal –, enquanto a
do gestor financeiro está logo abaixo daquelas, sendo fácil presumir que elas assinaram os
cheques antes do gestor financeiro.
Todavia, tenho que considerar que, após a oitiva das mesmas e de testemunhas, assim
como da análise da documentação acostada aos autos, a conclusão da apuração interna é
de que as mesmas teriam sido induzidas em erro, que foram ludibriadas em razão da
confiança, mas que não obtiveram qualquer vantagem pessoal ou interesse em lesar o
Erário, aliado às declarações de idoneidade das mesmas, deixo de aplicar-lhes semelhante
punição. Mas, também não se pode simplesmente afirmar que as mesmas agiram com
cautela e zelo, muito pelo contrário.
Insta salientar que a presente investigação somente veio à tona quando um terceiro, alheio
à Administração, de posse de um dos cheques acima relacionadas, se dirigiu à Secretaria
de Educação e passou a exigir do Secretário o pagamento, inclusive com outras ameaças,
momento em que, conforme relato da Circular Interna de fls. 03/04, procedeu-se ao registro
de Ocorrência Policial de fls. 06/07 e se editou a Portaria nº 39/2018, instaurando a
Comissão para Auditorias nas contas, o que, sem dúvidas, denota, no mínimo, desleixo,
falta de cautela e zelo por parte das Tesoureiras.
Assim, entendo que às Servidoras ZENILDA SIMÕES CONCEIÇÃO WESTPHAL, EDMILZA
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DOS SANTOS PINHO e MARIA INEZ RODRIGUES DA SILVA, pelo fato de que exerciam a
função de Tesoureiras, eram responsáveis por lançar créditos e débitos das contas e
também assinaram os cheques, observaram DEVER FUNCIONAL, na forma como descrita
na 2ª parte do “caput”, do art. 142 e, por esta razão, determino a aplicação às mesmas da
pena de ADVERTÊNCIA, conforme estabelecido no art. 140, inciso I, da Lei Municipal nº
822/2014.
CONCLUSÃO:
Ante ao exposto, e considerando mais o que dos Autos consta, diante da prova documental
e farta prova testemunhal, suficientes a comprovar a conduta absolutamente incompatível
com os termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, acolho parcialmente o
Relatório da Comissão Processante para impor a pena de DEMISSÃO A BEM DO
SERVIÇO PÚBLICO em desfavor do servidor JOÃO BATISTA DE JESUS, ex-Diretor e
Gestor Financeiro dos Núcleos das Escolas do Campo, e Gestor Financeiro, com
fundamento na previsão do art. 140, inciso III, da Lei nº 822/2014 – Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais –, face à prática das condutas descritas nos incisos IV (improbidade
administrativa), VIII (aplicação irregular de dinheiro público) e X (lesão aos cofres públicos),
todos do art. 145, combinado com os incisos inciso IX e XV, do art. 129, todos de citada Lei,
e à aplicação da pena de ADVERTÊNCIA em desfavor das Servidoras ZENILDA SIMÕES
CONCEIÇÃO WESTPHAL, EDMILZA DOS SANTOS PINHO e MARIA INEZ RODRIGUES
DA SILVA, com fundamento no art. 140, inciso I, c/c art. 142, “caput”, ambos da Lei
822/2014, com os devidos registros em suas fichas funcionais.
Dê-se ciência desta decisão aos Senhores Secretários Municipais de Educação e de
Administração, para que cumpram, incontinenti, o que está fora prolatado.
Notifique-se as Partes através de Carta Registrada com AR – Aviso de Recebimento, o
primeiro através de sua Defensora Dativa, Sra. ANDREIA SOUZA TEIXEIRA, e as demais
através de seu Advogado, Bel. HILTHER OLIVEIRA MEDEIROS, OAB/BA 30.572.
Publique-se no Diário Oficial do Município.
Extraia-se cópia da íntegra destes Autos e encaminhe à Promotoria de Justiça desta
Comarca, para conhecimento dos fatos e adoção das medidas legais que entender cabíveis.
Teixeira de Freitas, Bahia, 12 de Junho de 2019.
TEMÓTEO ALVES DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL
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