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Denunciado:  Cristiano Mateus Zandonai e outro 

Vistos etc.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Cristiano 
Mateus Zandonai, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 11/11/1981, filho de Leda 
Teresinha Debortoli Zandonai e Jacir Luiz Zandonai, natural de Itá, RG 3942202, residente 
na Rodovia SC 466, s/nº, casa, Lago Azul, Itá/SC, e Armando Luis Kusmirczuck, 
brasileiro, casado, operador de retroescavadeira, nascido em 12/1/1972, natural de 
Aratiba/RS, filho de Gessi Maria Kusmirczuck e João Kusmirczuck, RG 2468015/SC, 
residente na Rua 58, 292, casa, São João, Itá/SC pelo seguinte fato:

No mês de junho deste ano, em data a ser apurada no 
transcorrer da instrução, após ajuste prévio e agindo em 
comunhão de vontades, CRISTIANO ZANDONAI e ARMANDO 
KUSMIRCZUCK apropriaram-se indevidamente de lajotas em 
bom estado de conservação, pertencentes à administração 
pública do Município de Itá, valendo-se para tanto de um 
caminhão caçamba e de uma máquina retroescavadeira de 
propriedade do Município, conduzidos por servidores públicos 
e em horário normal de expediente, para realizarem serviços 
particulares na propriedade do primeiro denunciado, localizada 
na Rodovia SC 466, Bairro Lago Azul, em Itá, tudo isso sem 
procedimento prévio ou autorização legislativa.
O fim almejado pelo denunciado CRISTIANO ZANDONAI, 
auxiliado diretamente por Armando, consistia em obter 
vantagem pessoal, inclusive sob o ponto de vista político  pois 
na qualidade de Secretário Municipal propiciou a doação dos 
paralelepípedos em bom estado para alguns conhecidos  em 
prejuízo do patrimônio público. Neste sentido, o denunciado 
CRISTIANO ZANDONAI, decidido a desviar os bens em seu 
proveito e de outros particulares, tendo a posse deles e ciente 
de que não eram inservíveis, dispôs dos paralelepípedos sem 
deflagrar procedimento tendente à doação ou leilão, 
contrariando a legislação federal e municipal que tratam da 
alienação ou descarte de bens pertencentes à Administração 
Pública (Lei Federal n. 8.666/93 e Lei Municipal n. 2.049/2009).
O denunciado ARMANDO KUSMIRCZUCK, ocupante do cargo 
comissionado de Gerente de Urbanismo da Prefeitura de Itá, 
agindo nesta qualidade, determinou em detrimento do erário 
coletivo, a utilização de veículos e máquinas de propriedade do 
Município, conduzidos por servidores públicos, para a 
execução de serviços particulares no interior da propriedade 
pertencente ao denunciado CRISTIANO ZANDONAI, 
consistentes no transporte e colocação das lajotas 
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pertencentes ao Município, sem autorização legislativa para 
tanto e sem que houvesse contraprestação pecuniária regular 
pelo beneficiado, dando assim sua participação para o 
peculato engendrado por Cristiano.
Desta forma, seguindo as ordens do denunciado ARMANDO 
KUSMIRCZUCK, o motorista Ademir Golo, juntamente de 
outros funcionários do Município, foi obrigado a retirar os 
blocos de concreto [em bom estado de conservação] que 
seriam substituídos na Avenida Tancredo Neves, fazendo "três 
viagens" para o transporte dos bens até a residência do 
denunciado CRISTIANO ZANDONAI e também para as 
residências de Polino Gebauer e Clovicir Tacca, localizadas na 
Rua 19, n. 30, Bairro Pioneiros e na Rua 39, n. 51, Bairro 
Natureza, Itá, respectivamente.
Insta observar que Paulo Guilherme Gebauer e Clovicir Tacca, 
após questionarem o que seria feito com os blocos de 
concreto, receberam autorização direta de CRISTIANO 
ZANDONAI para ficarem com parte do material, cujo transporte 
e colocação foi efetivado com a utilização do maquinário do 
ente público. 
A destinação indevida desses bens e dos serviços públicos foi 
presenciada por cidadão que fotografou os blocos de concreto 
do Município já instalados no pátio de acesso da propriedade 
de CRISTIANO ZANDONAI, demonstrando as imagens, de 
forma clara e inequívoca, que a grande quantidade de 
paralelepípedos são mesmo provenientes do ente público.
Em decorrência da conduta dos denunciados, que 
gerenciavam pessoalmente os serviços, determinando o 
deslocamento dos funcionários e máquinas, houve 
perda/desperdício do dinheiro público referente ao combustível 
gasto para a utilização indevida do caminhão caçamba e da 
máquina retroescavadeira de propriedade do Município, custo 
do desgaste dos equipamentos e do salário dos servidores 
selecionados para tal desiderato naquele dia, não residindo o 
prejuízo ao erário, assim, somente na perda da quantia 
correspondente à possível venda ou destinação para outras 
áreas públicas dos blocos de concreto em bom estado de 
conservação.
Os paralelepípedos ou "blocos de concreto", em conjunto ou 
em unidades autônomas, são considerados bens públicos de 
uso coletivo, submetendo-se ao regime jurídico de 
indisponibilidade e afetação. A partir do momento em que são 
desencaixados das ruas e não são recolocados em outra via 
municipal, a perda de sua destinação pública depende 
necessariamente de procedimento de desafetação, regulado 
por lei, pois os princípios da impessoalidade e da legalidade 
não permitem que o administrador disponha dos mesmos 
como se fossem seus.
Uma vez realizada a desafetação, os bens de domínio público 
poderão ser alienados através de leilão (se declarados 
"inservíveis") ou doação, mediante prévia avaliação e desde 
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que em favor de outra entidade governamental ou para fins de 
interesse social.
Os fatos praticados pelos denunciados, além de 
desrespeitarem a Constituição e a legislação federal de 
regência, também desconsideraram a Lei Municipal n. 
2.049/2009, que trata da "alienação e baixa de bens obsoletos 
e/ou inservíveis".

Imputou-se infração, em tese, ao art. 312 do CP. 

Notificados (fl.70), os acusados apresentaram manifestação 
requerendo a rejeição da denúncia ou, alternativamente, a aplicação do princípio da 
insignificância (fls.75-78).

A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2012 (fl. 79). 

Citados (fl.80), os acusados apresentaram defesa preliminar à 
fl. 81, apresentando negativa geral e arrolaram testemunhas.

Inviável a absolvição sumária, foi designada audiência de 
instrução (fl.82), momento em que foram ouvidas 4 testemunhas (fl.87).

Foi ouvida uma testemunha por carta precatória (fl.104).

Em seguida, foram realizados os interrogatórios (fl.114) 

Em alegações finais (fls.118-133), o Ministério Público pleiteou 
a condenação dos acusados nos termos da denúncia, porque comprovada a apropriação de 
bens móveis públicos sem autorização legal e em benefício próprio e alheio. 

Por sua vez, a defesa sustentou que os acusados não 
praticaram o crime descrito na denúncia, porque se tratava de lixo, entulho, sem valor 
comercial. Também argumentaram que o fato é atípico, pois o bem não pertencia à 
Administração Pública. Disse que a prova que deu início ao procedimento é ilegal, porque 
houve invasão de propriedade particular, o que viciaria todo o procedimento. Alegaram, 
também, que não houve dolo na conduta, requerendo a desclassificação da conduta para 
peculato culposo. O réu Armando pugnou pela absolvição em razão de apenas cumprir 
ordens emanadas do seu superior hierárquico, Cristiano.

Antecedentes certificados às fls.143-146.

É o relatório.
Decido.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, convém 
ressaltar que não há nulidade das provas ou do procedimento, porque não há indícios que 
as fotografias, embora tiradas de propriedade particular, foram obtidas de maneira irregular 
ou por invasão de propriedade.  

A materialidade está comprovada pelo laudo fotográfico de 
fls.03-10/18-22; edital de licitação de fls. 26-31.



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PODER JUDICIÁRIO 
Comarca - Itá
Vara Única

Endereço: Praça dos Expedicionários, s/n, Pioneiros - CEP 89760-000, Fone: (49) 3458-9613, Itá-SC - E-mail: ita.unica@tjsc.jus.br

Quanto à autoria e à tipicidade, passa-se à análise dos 
depoimentos. 

Ademir Golo, motorista da prefeitura de Itá, disse que levou 
blocos de concreto para três pessoas nos locais indicados, a pedido de Armando (00:50 a 
01:45). Levou parte da carga para Cristiano e o restante para os outros, “Olindo e Tacca", 
com um caminhão da prefeitura (01:56 a 02:18). O material recolheu na Avenida Trancredo 
Neves, próximo ao Banco do Brasil (02:54 a 03:02), e era considerado entulho (03:26 a 
03:35). Disse que Cristiano era Secretário e Armando o encarregado, portanto este era 
subordinado àquele (03:45 a 03:53). Não soube se houve pagamento pelos materiais para 
os acusados (04:55 a 04:59). Efetuou o serviço durante o seu expediente na prefeitura 
(08:14 a 08:15). 

Celio Roberto Streck relatou que era colaborador de jornal 
local à época dos fatos e receberam fotografias a respeito de um suposto desvio de 
materiais da prefeitura. Para apuração dos fatos, entregou as fotos ao Promotor de Justiça 
em atuação na Comarca na época (00:40 a 01:16). As fotografias estão acostadas ao 
processo e são do acesso à residência de Cristiano, que naquela época era Secretário de 
Urbanismo do Município de Itá (01:20 a 01:38). O material teria sido retirado de obra viária 
na região central do município (02:40 a 02:57) e não eram materiais novos, mas os 
retirados da via (03:07 a 03:16). Referiu que, durante a época que foi Assessor Jurídico do 
município, não teve conhecimento de fatos semelhantes, mas confirmou que há doação de 
terra quando solicitado pelos munícipes (08:20 a 08:06).

Clovicir Tacca esclareceu que os acusados trabalhavam na 
prefeitura e solicitou "pedaceiras" de concreto, blocos, que estavam “jogados” na Avenida 
Tancredo Neves para aterramento (01:31 a 01:59). Solicitou para Cristiano levar e ele disse 
que ia levar, o que foi realizado por Ademir Gollo com o caminhão "caçamba" da prefeitura 
até a frente da casa do depoente, durante o dia (02:01 a 02:47). Afirmou que em outras 
oportunidades solicitou o serviço da Prefeitura e foi atendido, não pagou nada pelo serviço 
(04:03 a 04:18). 

Paulo Guilherme Gebauer afirmou que Cristiano e Armando 
trabalhavam na prefeitura na época dos fatos (00:51 a 01:10) e pediu para Cristiano 
pedaços de meio-fio para construir uma escada na residência do depoente (01:19 a 01:33). 
Não se recordou quem entregou os blocos na sua residência, não estava naquele momento 
(01:39 a 01:47). Confirmou sua declaração da fase policial, que foram descarregados cerca 
de 50 blocos de concretos na sua residência por uma retroescavadeira (01:52 a 02:08). 
Estes blocos estavam na avenida, na frente do Banco do Brasil (02:17 a 02:37) e não pagou 
por eles e nada foi solicitado em troca (02:41 a 02:47). Tratou do pedido somente com 
Cristiano (02:54 a 03:04) e que, da forma como os blocos estavam dispostos, para o 
depoente, "parecia lixo" (03:16 a 03:30). Nunca solicitou outros serviços à Prefeitura (03:58 
a 04:04) e não tem conhecimento da autorização do Município para o fornecimento dos 
blocos, que solicitou e foram doados ao depoente (04:20 a 04:33).

Itamar Dalagnol confirmou ter realizado obra de pavimentação 
no Município de Itá (00:34 a 01:00). Esclareceu que o serviço contratado era de 
alargamento de uma rua, razão pela qual foi necessário retirar o meio-fio existente, que foi 
parte inutilizado e outra parte foram retirados inteiros, estes que foram "amontoados" para 
eventual reutilização (03:19 a 04:18). Não tomou conhecimento do destino das peças (05:00 
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a 05:11), mas era responsabilidade da empresa do depoente retirar os blocos de meio-fio e 
dar a destinação adequada ao "entulho", não era da Prefeitura (07:00 a 07:10). Após a 
retirada, conforme serviço licitado, as peças de meio-fio eram de responsabilidade do 
licitante e não mais da Prefeitura (08:28 a 08:40). Do que se recordou, sobraram cerca de 
50 peças intactas e o preço médio é de R$ 25,00 o metro (09:30 a 10:09). Afirmou que 
poderia ter levado consigo as peças, mas o tamanho e peso inviabilizava o transporte até 
Concórdia (10:48 a 10:56).

No interrogatório em juízo, os acusado confessaram a 
ocorrência dos fatos e a autoria, mas apresentaram justificativas para a conduta.

Cristiano Mateus Zandonai argumentou que o contrato com a 
empresa Dalagnol previa a destinação das peças de meio-fio que seriam retiradas para 
nova pavimentação da rua, mas o responsável pela empresa separou as peças não 
danificadas e deixou no local. Depois, ele, Dalagnol, autorizou o interrogado a dar 
destinação aos rejeitos, o que fez na forma da denúncia. Negou a conotação política da 
doação e que o serviço foi prestado por pessoas de grupo político opositor. Somente um 
caminhão basculante levou os objetos até as residências, que ficavam no centro da cidade. 
Era Secretário de Urbanismo na época. Referiu que o material não pertencia à Prefeitura. 
Afirmou que Armando, corréu, era Diretor da Urbanização, seu subordinado, e somente 
seguiu suas ordens, não tendo papel de decisão sobre os fatos (01:17 a 04:45).

Armando Luis Kusmirczuck confirmou a existência dos fatos. 
Foi orientado por Cristiano a acompanhar a retirada do "entulho" que sobrou de obra viária 
no centro da cidade e para que levasse a determinados lugares, dentre eles a casa de 
Cristiano. Foram três viagens de cerca de 30 minutos cada, descarregadas "caçamba" de 
terra e resto de meio-fio. Somente o caminhão foi até as propriedades particulares, a 
retroescavadeira carregou o caminhão no centro. Cristiano era Secretário de Urbanismo e 
seu chefe imediato. Disse que o serviço de transporte custava, na época, cerca de R$ 18,00 
a hora (00:57 a 03:20). 

Não há dúvida a respeito da autoria dos fatos praticados na 
denúncia. Ambos os acusados concorreram à apropriação e ao desvio do material.

Embora o acusado Cristiano tente eximir Armando de 
responsabilidade, este era funcionário público à época dos fatos, no cargo em comissão de 
Diretor de Urbanismo, e autorizou o uso de maquinário público para carregar e transportar 
os objetos até os locais indicados por Cristiano. A coautoria é evidente.

A conduta dos acusados amolda-se ao tipo penal descrito no 
art. 312, caput, do CP, que trata de “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”.

Ficou comprovado que Cristiano, este em benefício próprio e 
alheio, e Armando, em benefício alheio, apropriaram-se e desviaram bens públicos que 
poderiam ser utilizados pela Administração em obras públicas de pavimentação. E isso 
somente ocorreu em razão dos cargos que ocupavam naquela época, diga-se, de comissão 
(Secretário municipal e Diretor).

Também não houve a devida autorização do poder público à 
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doação ou inutilização dos objetos. Não há no procedimento licitatório ou, no contrato, 
cláusula que defina a destinação dos blocos de meio-fio que sobraram.

Os bens em si, ao contrário do que querem fazer crer, não se 
tratavam de lixo ou entulho, tanto que serviram para benfeitorias na residência do acusado 
Cristiano e da testemunha Paulo Guilherme Gebauer. Itamar Dalagnol afirmou em seu 
depoimento que cerca de 50 blocos foram retirados “inteiros” e que poderiam ser 
reaproveitados, cujo preço médio seria de R$ 25,00 o metro. Além disso, havia serviço 
público disponibilizado indevidamente, ou seja, uso de máquinas da Prefeitura por 
servidores da Prefeitura e em horário de expediente.

Não há prova de que os bens entrariam no patrimônio da 
empresa contratada após a execução do serviço e, consequentemente, de que estaria na 
esfera de disponibilidade do representante a destinação. Saliente-se que somente previsão 
em contrato serviria de prova desta circunstância, porque o material empregado em obra 
pertence, em regra, ao Município, cujos cidadãos pagaram pela aquisição e regular 
destinação. 

De outra ponta, inviável a aplicação do princípio da 
insignificância ao delito no contexto dos autos. Na apuração de relevância do fato para o 
direito penal, não é possível levar em conta apenas o valor patrimonial envolvido, mas 
também o relevo social e as circunstâncias dos fatos. Trata-se de cidade de interior em que 
a conduta dos funcionários públicos assume grande relevo perante a sociedade, razão pela 
qual, ainda que os bens tenham valor de mercado não tão relevante, devem zelar pela 
correta atuação da Administração e destinação adequada de todo e qualquer bem 
relacionado ao poder público, independentemente do valor. Além disso, devem observar a 
legalidade no tocante à prestação de serviços públicos, particularmente transporte sem 
custo por servidores em horário de expediente. Nestes moldes, a análise vai além da 
repercussão patrimonial e atinge a moral (probidade), o que afasta o crime de bagatela.

O dolo é patente na conduta do acusados, que tinham plena 
ciência da sua conduta, portanto inviável a desclassificação à modalidade culposa.

Por fim, embora não tenha sido formulado pedido expresso na 
denúncia, é de se reconhecer a causa de especial aumento prevista no §2º do art. 327 do 
CP. Há descrição na peça acusatória de que os acusados ocupavam cargos em comissão 
perante a Administração Municipal quando dos fatos (Secretário de Urbanismo e Direito de 
Urbanismo), o que foi confirmado pelos acusados no interrogatório em juízo, motivo pelo 
qual se aplica o disposto no caput do art. 383 do CPP.

Nesse sentido: TJSC, Emb. Dcl. Em ACri n. 2013.038843-0, de 
Joinville, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 08-07-2014.

Na forma do art. 68 do CP, passo à aplicação da pena.

1) Cristiano Mateus Zandonai

Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tem-se: a) 
culpabilidade: réu mentalmente são, maior, consciente da reprovabilidade e com 
possibilidade de agir de modo diverso; b) sem antecedentes c) conduta social: sem dados 
negativos; d) sem elementos para análise de personalidade do agente; e) motivo, 
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circunstâncias e consequências normais à espécie; g) comportamento da vítima: 
inexistente. 

Com base nestas, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão e 
10 dias-multa. 

Na segunda fase, reconheço a atenuante de confissão 
espontânea (art. 65, inc. III, al. 'd', do CP), mas deixo de considera-la porque a pena 
encontra-se no mínimo legal. 

Na terceira etapa, reconhecida a causa de especial aumento 
em razão do cargo em comissão, razão pela qual aumento a pena em um terço (8 meses e 
3 dias-multa). 

Em definitivo, as penas de 02 anos e 08 meses de reclusão e 
13 dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, por força do art. 33, §2º, c, do CP.

Fixo o valor unitário do dia-multa em 1/15 do salário mínimo 
vigente à época do fato, em consideração à situação econômica do acusado (art. 60 do 
CP).

A teor do art. 44 do CP, cabível a substituição da pena 
privativa de liberdade por duas restritiva de direitos (§2º), consistente em prestação 
pecuniária no montante de 2 salários mínimos, conforme art. 45, §1º, CP, e prestação de 
serviços à comunidade, na forma do art. 46 do CP.

Prejudicada a análise do sursis.

2) Armando Luis Kusmirczuck

Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tem-se: a) 
culpabilidade: réu mentalmente são, maior, consciente da reprovabilidade e com 
possibilidade de agir de modo diverso; b) os registros criminais não configuram maus 
antecedentes; c) conduta social: sem dados negativos; d) sem elementos para análise de 
personalidade do agente; e) motivo, circunstâncias e consequências normais à 
espécie; g) comportamento da vítima: inexistente. 

Com base nestas, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão e 
10 dias-multa. 

Na segunda fase, reconheço a atenuante de confissão 
espontânea (art. 65, inc. III, al. 'd', do CP), mas deixo de considera-la porque a pena 
encontra-se no mínimo legal. 

Na terceira etapa, reconhecida a causa de especial aumento 
em razão do cargo em comissão, razão pela qual aumento a pena em um terço (8 meses e 
3 dias-multa). 

Em definitivo, as penas de 02 anos e 08 meses de reclusão e 
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13 dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, por força do art. 33, §2º, c, do CP,

Fixo o valor unitário do dia-multa em 1/15 do salário mínimo 
vigente à época do fato, em consideração à situação econômica do acusado (art. 60 do 
CP).

A teor do art. 44 do CP, cabível a substituição da pena 
privativa de liberdade por duas restritiva de direitos (§2º), consistente em prestação 
pecuniária no montante de 2 salários mínimos, conforme art. 45, §1º, CP, e prestação de 
serviços à comunidade, na forma do art. 46 do CP.

Prejudicada a análise do sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 
CONDENAR Cristiano Mateus Zandonai e Armando Luis Kusmirczuck, já qualificados, às 
penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa, por infração 
ao art. 312, caput, c/c art. 327, §2º, ambos do CP. 

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de 
direitos, por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. 

Condeno os acusados, ainda, ao pagamento das custas 
processuais, pro rata.

Inviável a fixação de indenização mínima pela falta de 
parâmetros no processo e pedido nesse sentido. 

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, não estão presentes os 
requisitos da prisão preventiva, já que os acusados responderam ao processo em liberdade 
e, nesta etapa, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado: 1) lance-se o nome no rol dos 
culpados; 2) comunique-se ao Juízo Eleitoral para fins do art. 15, III, CF; 3) intime-se para 
pagamento da multa e prestação pecuniária em 10 dias (art. 50 do CP); 5) providenciem-se 
atualização de informações no SAJ e boletim individual na forma do art. 809 do CPP; 6) 
providencie-se comunicação a CGJ e Instituto de Identificação; 7) expeça-se o PEC e 
intimem-se para prestação de serviços, em entidade a ser designada pela Assistência 
Social.

Itá, 17 de abril de 2015.

Thays Backes Arruda Reitz 
Juíza de Direito


