
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0009858-21.2013.815.2002)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Walter Pontual de Oliveira
ADVOGADO: Maria Aparecida Tavares Pontual
APELADO: Justiça Pública

PENAL  e  PROCESSUAL  PENAL  –  Apelação  criminal.  Crime 
Contra a Administração da Justiça. Sonegação de papel ou objeto 
de valor probatório. Materialidade e autoria delitiva devidamente 
comprovadas.  Condenação.  Irresignação  defensiva.  Dosimetria. 
Circunstâncias  judiciais  desfavoráveis.  Pena-base  acima  do 
mínimo  legal.  Possibilidade.  Acerto  do  decisum singular. 
Desprovimento.

− A  pena-base  deve  ser  aplicada  observando-se  as  
circunstâncias  judiciais  do  apenado.  Assim,  a  existência  de  
circunstâncias  desfavoráveis  autoriza  o  magistrado  a  impor  a  
reprimenda acima do mínimo legal.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por  Walter Pontual de 
Oliveira (fs. 106/107) em face da sentença proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal da 
Comarca da Capital, que o condenou pela prática do delito descrito no art.  3561 do 
Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses 
de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mais sanção pecuniária 
equivalente a 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário 

1 CP - Art. 356 - Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de 
valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador:
Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.
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mínimo vigente à época do fato (fs. 101/104-v).

Diz  a  vestibular  acusatória  que  no 12  de  janeiro  de  2011,  o 
apelante, na qualidade de advogado, atuando em causa própria, recebeu das mãos de 
José Ferreira Leite Filho, servidor do Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, os 
autos  da  ação  penal  nº  200.2007.744.175-2/001,  que  estava  em  grau  de  recurso 
(apelação),  onde  figurava  na  condição  de  réu,  não  tendo  o  restituído  ao  setor 
competente.

Aduz que no dia 11 de janeiro de 2011, a apelação interposta na 
referida ação penal foi julgada pela segunda instância, oportunidade em que o recurso 
foi desprovido, por unanimidade.

Relata que no dia seguinte ao julgamento (12/01/2011), o acusado 
compareceu à Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça, onde solicitou cópias dos 
autos,  ocasião  em que foi  acompanhado até  o  Setor  de  Xerox pelo  servidor  José 
Ferreira Leite Filho e, por isso, não se exigiu assinatura no protocolo apropriado.

Destaca em adição,  que o apelante, aproveitando-se do fato de 
que  o  servidor  que  o  acompanhava  teve  que  ir  até  o  setor  de  expedição  de 
correspondência,  no  mesmo prédio  do TJ/PB,  evadiu-se  com os referidos autos e, 
mesmo  após  ter  sido  mantido  contato  com  o  acusado  e  determinada  a  busca  e 
apreensão, não se logrou êxito em localizar os autos (fs. 03/04).

Em suas razões, o apelante se limitou em pugnar pela diminuição 
da pena (fs. 123/134).

O  Ministério  Público  posiciona-se  pela  manutenção  integral  da 
sentença (fs. 126/127).

A Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso e requer seja oficiada a OAB/PB acerca de insinuações caluniosas proferidas 
contra o Parquet pela causídica subscritora das Alegações Finais (fs. 93/94), Drª Maria 
Divani Oliveira Pinto de Menezes, OAB/PB nº 3891, a fim de que sejam tomadas as 
medidas administrativas cabíveis (fs. 132/141).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Conheço do recurso de apelação, porquanto próprio, tempestivo e 
regularmente  processado,  estando  presentes,  assim,  os  pressupostos  para  sua 
admissão.

Registro  inicialmente  que  a  materialidade  e  autoria  estão 
devidamente comprovadas nos autos e não são objeto de insurgência, tratando-se, 
pois, de aspecto incontroverso.

Pois  bem.  Como  relatado,  insurge-se  a  Defesa,  batendo  pela 
diminuição  da  pena,  ao  argumento  de  que  a  reprimenda  fora  aplicada  de  forma 
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exacerbada.

Ocorre que, a nosso aviso, não é o que consta dos autos.

Como cediço, a fixação da pena é questão que se insere na órbita 
de convencimento do magistrado, no exercício do seu poder discricionário de decidir,  
resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na hipótese concreta, 
para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  desde  que,  observados  os  vetores 
insculpidos nos arts. 592 e 683 do Código Penal.

Sobre o tema, o sempre atual Rogério Greco4, leciona:

[…] “Ainda no escólio de Frederico Marques, “a sentença é por si,  a 
individualização  concreta  do  comando  emergente  da  norma  legal. 
Necessário é, por isso, que esse trabalho de aplicação da lei se efetue 
com sabedoria  e  justiça,  o que só se  consegue armando o juiz  de 
poderes discricionários na graduação e escolha das sansões penais. 
Trata-se de um arbitrium regulatum, como diz  Bellavista 'consiste na 
faculdade  a  ele  expressamente  concedida,  sob  a  observância  de 
determinados critérios, de estabelecer a quantidade concreta da pena a 
ser impostas, entre o mínimo e o máximo legal para individualizar as 
sansões cabíveis””.
[…]. Além disso, a pena encontrada pelo julgador deve ser proporcional 
ao mal produzido pelo condenado, sendo, pois, na definição do Código 
Penal  (art.  59,  parte  final),  aquela  necessária  e  suficiente  para  a 
reprovação e a prevenção do crime”.

Em verdade, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência 
de uma circunstância judicial negativa para que as basilares já não possam mais ser  
fixadas, no mínimo legal.

No caso dos autos,  a  d.  autoridade judiciária  de primeiro grau 
realizou  um  preciso  apanhado  dos  elementos  cognitivos  demonstrados  no  cotejo 
probatório, avaliou  com  percuciência  as  circunstâncias  judiciais  ostentadas  pelo 
apelante e fundamentou o decisum em dados concretos, demonstrando a presença de 
circunstâncias judiciais desfavoráveis,  razão pela qual, acertadamente, fixou a pena-
base acima do mínimo legal.

Para compreensão, confira-se fragmento do decisum (fs. 103/104) 
que tratou do assunto:

[…]  “Pelo   exposto   e  tudo  mais  que  dos   autos  consta,  JULGO 
PROCEDENTE a  denúncia  para,  nos  termos  do  art.  387  do  CPP, 

2 CP - Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento 
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

3 CP - Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida  
serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e 
de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

4 Código Penal Comentado. Rogério Greco. 2ª edição, revista, ampliada e atualizada até 1º de janeiro 
de 2009. Niterói/RJ. Editora Impetus, pág 68.
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condenar WALTER PONTUAL DE OLIVEIRA, como incurso nas penas 
do art. 356 do CP.
Nos termos dos 59 e 68, do CP, passo a dosar-lhe a pena privativa.
A  culpabilidade revela-se  intensa,  pois  o  agente,  na  qualidade  de 
advogado, tinha plena consciência de que seu ato importaria em sério 
prejuízo para marcha processual  dos autos extraviados e cometeu o 
delito com o intento de não apenas eliminar os autos de processo, mas 
também dificultar a persecução penal em face da sua pessoa.
Os seus  antecedentes registram mais de uma condenação, servindo-
me da pena imposta nos autos do processo 0038012-54.2010.815.2002 
para considerar os maus antecedentes do apenado.
A conduta social do sentenciado não restou esclarecida nos autos, de 
forma que não pode ser considerada em seu desfavor.
A personalidade do agente não ficou delineada nos autos, devendo ser 
considerada favoravelmente.
No  que  diz  respeito  aos  motivos  do crime,  isto  é,  os  precedentes 
psicológicos do crime, os fatores que o desencadearam, nota-se que a 
intenção  do  sentenciado  era  furtar-se  a  responsabilização  penal 
determinada nos autos extraviados.
As  circunstâncias mostram-se favoráveis  ao cometimento do delito, 
pois teve acesso aos autos em nítido abuso de confiança do servidor do 
TJ/PB, podendo livremente dar destinação ignorada aos autos, mesmo 
sem ter realizado a carga regular.
As  conseqüências foram  próprias do tipo penal, vez que resultou no 
extravio dos autos e prejuízos decorrentes do fato.
O delito não possui vítima determinada, razão pela qual não há P que 
se falar em comportamento da vítima a influenciar a prática delitiva.
A pena prevista para o delito é detenção, de 06 (seis) meses a
03(três) anos e multa.
Feita  a  análise  retro  e  entendendo  ser  a  reprimenda suficiente  para 
prevenir e reprimir o crime, fixo á pena base em  02 (dois) anos de 
detenção.
Registro que o apenando além de possuir maus antecedentes, também 
é reincidente, pois possui condenação com trânsito em julgado anterior 
ao fato, qual seja, a sofrida nos autos da ação penal registrada sob o 
número 0744175-14.2007.815.2002.-fls. 96/100.
Havendo mais de uma condenação, pode ser uma delas usada para 
registro de maus antecedentes e a outra para incidência da agravante 
da reincidência.
É esse o entendimento da jurisprudência:
HABEAS   CORPUS.    PENAL   TRÁFICO    ILÍCITO    DE 
ENTORPECENTES.  FIXAÇÃO     DA     PENA-BASE     ACIMA DO 
MÍNIMO  LEGAL.  PROPORCIONALIDADE  ENTRE  OS 
FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. 
MAUS  ANTECEDENTES  E  REINCIDÊNCIA.  MAIS  DE  UMA 
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DE 
BIS  IN  IDEM.  ORDEM  DE  HABEAS  CORPUS  DENEGADA.  1.  A 
exasperação da pena-base está fundamentada em elemento concreto 
que  autoriza  a  sua  fixação  acima  do  mínimo  legal,  consistente  no 
reconhecimento de maus antecedentes, demonstrados pela existência 
de  condenação  transitada  em  julgado,  a  qual  não  foi  utilizada  para 
caracterização da reincidência.  2. Nada impede que, singularmente 
apreciadas,  sejam  levadas  em  consideração  duas  condenações 
transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a 
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segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos 
geradores.  O que não se admite,  sob pena de bis  in  idem.  é  a 
valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da 
pena. 3. Diante da ausência de manifesta ilegalidade na exasperação 
da  pena-base,  não  é  possível  reexaminar  a  fundamentação 
apresentada  pelo  julgador,  já  que  essa  instância  especial  não  é 
adequada  para  dizer  se  foi  justa  ou  não  a  reprimenda  aplicada  ao 
Paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 264874 SP 
2013/0041365-8,  Relator:  Ministra  LAURITA  VAZ,  Data  de 
Julgamento: 13/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 23/08/2013) (grifei)
Por tal agravante (art. 61, inc. I, do CP), aumento a pena em 06 (seis) 
meses, importando uma pena de  02(dois) anos e 06(seis) meses de 
detenção,  a  qual  torno  definitiva em  face  de  inexistirem  outras 
agravantes ou atenuantes a considerar, bem como causas de aumento 
ou  de  diminuição  a  incidir  no  quantum da  reprimenda.  […].”  (sic) 
(destaques originais).

Come se vê, o magistrado  a quo,  ao dosimetrar a reprimenda, 
considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 595 do Código Penal, fixou, a 
pena-base em 2 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, reconheceu a circunstância agravante disposta 
no art. 61, I6 do CP, pelo que majorou a pena em 6 (seis) meses, totalizando-a em 2 
(dois) anos e 6 (seis) meses de detenção,  tornando-a definitiva face à ausência de 
outras circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição ou de 
aumento de pena.

De fato, embora a pena-base tenha sido fixada pouco acima do 
mínimo  legal,  o  decisum está  corretamente  fundamentado.  Além  disso,  as 
circunstâncias  do  delito  foram  adequadamente  sopesadas  pelo  d.  sentenciante, 
atendendo, pois, aos fins a que se propõe a aplicação da pena.

No ponto, eis o STJ7:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO. 
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  FIXAÇÃO  ACIMA DO  MÍNIMO  LEGAL. 
DESFAVORABILIDADE  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS. 
ELEVAÇÃO  MOTIVADA.  QUALIFICADORAS.  UTILIZAÇÃO  DE  UMA 
PARA  QUALIFICAR  O  DELITO  E  DAS  OUTRAS  COMO 
CIRCUNSTÂNCIAS  LEGAIS  (AGRAVANTES).  POSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP E 5º, XLVI, E 93, 
XI, DA CF/88. COAÇÃO ILEGAL NÃO PATENTEADA.
− À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem 

5 CP - Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento 
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

6 CP - Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam 
o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)      I - a reincidência; (Redação dada pela Lei  
nº 7.209, de 11.7.1984)

7 (HC  139.577/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA TURMA,  julgado  em  21/06/2012,  DJe 
01/08/2012)
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como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não há o que se falar em 
nulidade  da  sentença  ou  do  acórdão  quando  foram  apontados, 
clara  e  precisamente,  os  motivos  pelos  quais  considerou-se 
desfavoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, justificando a 
fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.
2.  Diante  das  particularidades  do  caso  concreto  e  da  motivação 
apresentada pelo Tribunal apontado como coator, não se pode concluir 
como  manifestamente  ilegal  ou  mesmo  desproporcional  o  aumento 
procedido  na  primeira  fase  da  dosimetria,  ante  a  existência  de 
circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois revela-se justo e atende aos 
fins a que se propõe a aplicação da pena = necessidade de reprovação 
da conduta incriminada na forma como cometida, sem perder de vista 
as características pessoais daqueles a quem a sanção se destina.
[…].
3. Ordem denegada. (grifamos).

Conclui-se,  deste  modo,  que a  reprimenda,  tanto no tocante  à 
pena corporal como no tocante à pena pecuniária, foram fixadas dentro dos parâmetros 
previstos pelos artigos 598 e 689 do Código Penal, estando em consonância com as 
circunstâncias  judiciais  do  acusado,  encontrando-se  concretizadas  em  patamares 
adequados e suficientes à reprovação do ilícito, não merecendo, pois, qualquer reparo.

O regime inicial  fechado foi bem fixado e não merece censura, 
revelando-se,  efetivamente,  o  mais  adequado  para  o  vertente  caso.  É  disposição 
expressa do art. 33, § 2º e § 3º10, c/c art. 59 III11, do Código Penal.

8 CP - Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento 
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

9 CP - Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida  
serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e 
de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

10 CP - Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de  
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.  
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o 
mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência 
a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),  
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o 
início, cumpri-la em regime aberto.
§  3º  -  A determinação do regime inicial  de cumprimento da pena far-se-á com observância  dos 
critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

11 CP- Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento 
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209,  
de 11.7.1984)
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Não preenchidos os requisitos dos artigos 44, inciso II12 do Código 
Penal, não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos.

Logo,  vista  sob  qualquer  ângulo,  não  merece  prevalecer  a 
pretensão recursal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Lado outro,  defiro  o pleito  formulado pelo douto Procurador de 
Justiça e, corolariamente, determino seja oficiada a OAB/PB, com cópia das Alegações 
Finais (fs. 93/94) e Parecer (fs.132/141), a fim de que sejam, se for o caso, tomadas as 
medidas administrativas cabíveis.

É o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  relator, 
Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos 
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João 
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

12 CP - Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 
quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
[…];
II - o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

7/7
AC.9858-21.(Sonegação de papel ou objeto de valor probatório - CP Art. 356 - Dosimetria -

Desprovimento)_4.doc


