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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0057576-48.2012.815.2002 –  Auditoria  da
Justiça Militar da Comarca da Capital

RELATOR        : Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
01 APELANTE : José Carlos Fernandes da Silva
ADVOGADO       : Adailton Raulino Vicente da Silva
02 APELANTE : Ernande Monteiro da Silva
ADVOGADO       : Franciclaudio de Franca Rodrigues
APELADA        : Justiça Pública

PENA.  PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES.
SEGUNDO APELANTE. Nulidade da sentença por
não constar seu nome no cabeçalho e dispositivo.
Erro  material.  Retificação.  Inépcia  da  denúncia.
Inocorrência. Prescrição. Inexistência. Rejeição.

- Havendo equívoco no cabeçalho e no dispositivo
da sentença, em relação ao nome do sentenciado,
consiste apenas erro material, uma vez que todo
corpo decisório, há a correta menção ao nome do
réu.

- Segundo o entendimento dos Tribunais
Superiores é cabível a alegação de inépcia da
denúncia, até o momento da prolação da sentença
condenatória. Se não o faz a tempo, é porque, não
obstante, conseguiu defender-se da acusação, não
se  podendo  cuidar  do  assunto  depois  da
condenação,  em face da ocorrência de preclusão,
conforme artigo 569 do CPP.
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-  O  §  1º  do  art.  125  do  Código  Penal  Militar
estabelece que, sobrevindo sentença condenatória,
quando somente  o  réu  recorrer,  a  prescrição  se
regula  pela  pena  imposta,  entendimento  em
consonância com o disposto na Súmula n. 146 do
Supremo Tribunal Federal.

- Ocorre que, entre a data dos fatos (ano de 2011)
e  o  recebimento  da  denúncia  (31/01/2013  –  fl.
02), não ocorreu o prazo prescricional estabelecido
no inciso V do art. 125 do CPM (08 anos), uma vez
que, a pena em concreto aplicada ao réu foi de 02
(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DELITO  MILITAR.
CORRUPÇÃO  PASSIVA (Art.  308  do  CPM).
Agentes  acusados  de  recebimento  de  quantia
indevida.

PRIMEIRO  APELO.  Pedido  de  aplicação  do
princípio  da  insignificância.  Impossibilidade.
Pretensão  desclassificatória  para  o  delito  do  art.
308, § 2º do CPM. Inviabilidade. Pleito subsidiário
de  diminuição  da  pena.  Circunstâncias  judiciais
negativa que justificam a pena acima do mínimo.

SEGUNDO  APELO. Absolvição.  Delito  Formal.
Provas suficientes. Pretensão desclassificatória para
o delito do art. 308, § 2º do Código Penal Militar.
Impossibilidade.  Princípio  da  insignificância.
Inviabilidade.  Substituição  por  restritivas  de
direitos e alteração do regime prisional do fechado
para o aberto. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS
APELOS

- Demonstradas a autoria e a materialidade pelo
acervo probatório abundante constante no álbum
processual,  não há como falar  em fragilidade de
provas para condenação, razão porque se impõe a
manutenção do decreto condenatório.

“O  crime  de  corrupção  passiva  é  formal  e  se
consuma  com  a  prática  de  um  dos  verbos
nucleares  do  tipo  do  art.  308  do  CPM,  isto  é,
receber  ou  aceitar  promessa  de  tal  vantagem”.
(STJ – RESP 812.005/SP, Relator: Ministro Arnaldo
Esteve de Lima)
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- Uma vez evidenciada a obtenção de vantagem
indevida,  não  há  como  se  proceder  à
desclassificação  para  a  figura  privilegiada
constante  do  §  2º  do art.  308 do  Código Penal
Militar. 

–  O princípio da insignificância requisita para sua
incidência  a  mínima ofensividade  da  conduta  do
agente, a nenhuma  periculosidade social da ação,
o  reduzido  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento  e  a  inexpressividade  da  lesão
jurídica  provocada,  como  se  extrai  da  lição  do
Excelso  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº
84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ
19/11/2004).  Desse modo, temos que o princípio
da  insignificância  é  inaplicável  ao  crime  em
questão,  porque  a  lesão  jurídica  causada  na
Administração  Pública  é  bastante  expressiva e  o
bem jurídico tutelado já foi maculado.

-  Em razão do critério da especialidade, não se
aplica  à  Justiça  Militar  os  institutos
despenalizadores previstos na seara Penal comum.

Vistos, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal acima identificados:

Acorda, a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E
NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS,  em harmonia  com o
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  da Auditoria  Militar  da  Comarca  de João
Pessoa,  o  1º  SGT QPC PM José Carlos  Fernandes  da  Silva,  o  CB QPC PM
Denilson Leoncio Pereira da Sila e o SD QPC PM Ernande Monteiro da Silva, já
qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art.
308, caput, do Código Penal Militar.

Narra a denúncia, fls. 02/04, vol. I:

“O  presente  IPM  foi  instaurado  no  sentido  de  apurar
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condutas  incompatíveis  praticadas  pelo  1º   SGT  JOSÉ
CARLOS  FERNANDES  DA  SILVA,  no  exercício  da  função
pública de Comandante do destacamento de Gurinhém-PB,
através  de  parte  firmada  pelo  CB  DENILSON  LEÔNCIO
PEREIRA. 
Segundo  teor  da  parte  no  s/n/2011,  de  fls.12,  o  CB
LEONCIO informa que o gerente do Posto Cajá II,  na BR
230, gratifica a guarnição que se encontra de serviço aos
sábados, e que o SGT JOSÉ CARLOS recebe a quantia de R$
100,00(cem reais) e repassa aos demais militares. 
Ouvido  o  CB  DENILSON  às  fls.100,  relatou  que  o  SGT
J.CARLOS recebia R$ 100,00(cem reais) do gerente do posto
do  Cajá,  e  repassava  o  valor  de  20,00(vinte  reais)  a
30,00(trinta  reais)  para  cada  integrante  da  guarnição  de
serviço no dia. Relatou que já recebeu pessoalmente certo
valor  em  dinheiro  das  mãos  do  SGT  J.CARLOS  em
decorrência  deste  repasse  feito  pelo  gerente  do Posto  de
Combustível. Que nunca viu pessoalmente o SGT J.CARLOS
receber o valor descrito do gerente do posto, mas que o dito
graduado dizia que o dinheiro era advindo daquele. 
Às  fls.126,  o  CB ERNANDE MONTEIRO DA SILVA declara
que o gerente do posto oferecia o valor de R$ 100,00(cem
reais) ao .SGT J.CARLOS e este repassava para os demais
militares de serviço, que não havia um valor fixo, que era de
acordo com a discricionariedade do SGT J.CARLOS. Tendo
ainda declarado que já recebera dinheiro advindo do SGT
J.CARLOS, valor este oferecido pelo gerente do posto. 
As  demais  testemunhas  arroladas  no  presente  feito  não
mencionaram  a  existência  de  vantagem  econômica  paga
pelo  gerente  do  Posto  de  gasolina,  mas  afirmaram  que
aquele oferecia lanches e jantares com frequência para os
policiais militares de serviço no dito destacamento. 
 O próprio Sr° GENILSON, gerente do posto de gasolina em
Cajá  II,  em seu  termo  de  declaração  relata  que  de  fato
fornecia alguns lanches para os policiais militares. 
Analisando  detidamente  aos  autos,  e  data  vênia,  em
desacordo com o entendimento do Presidente do Inquérito
que opinou pelo enquadramento disciplinar dos investigados,
entende  esta  representante  do  Parquet  que  diante  das
provas  coligidas  aos  autos,  os  denunciados  auferiram
vantagem  indevida,  sejam  através  de  lanches,  jantares,
como também valores econômicos no exercício da função,
vantagens essas recebidas com frequência. 
À vista do exposto, incorreram os acusados, 1° SGT.
JOSÉ  CARLOS  FERNANDES  DA  SILVA,  CB  DENILSON
LEÔNCIO PEREIRA e CB ERNANDE MONTEIRO DA SILVA, do
Art. 308(CORRUPÇÃO PASSIVA), do Código Penal Militar,
razão pela  qual  é  oferecida a  presente  Denúncia,  que se
espera seja recebida e autuada, instaurando-se a ação penal
competente,  com  a  citação  dos  denunciados  para  serem
interrogados e processados,  prosseguindo o feito até final
condenação, nos termos do art. 302 e seguintes do Código
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de Processo Penal Militar.” (Negrito no original)

Denúncia recebida em 31/01/2013 (fl. 02, vol. I).

Extinção  da  punibilidade  em  relação  ao  réu  Denilson
Leôncio Pereira, em razão do seu óbito (fls. 415/416, vol. II).

Regularmente  processado,  foram  os  réus  José  Carlos
Fernandes da Silva e Ernande Monteiro da Silva  CONDENADOS pela prática
da infração descrita no art. 308 do Código Penal Militar, à pena de 02 (dois)
anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado e o direito de recorrer
em liberdade, conforme se infere da sentença de fls. 435/441.

Inconformado,  os  réus  interpuseram  recursos  de
apelação às  fls.  447  (José  Carlos  Fernandes  da  Silva)  e  467  (Ernande
Monteiro da Silva). 

Nas razões recursais de José Carlos Fernandes da Silva (fls.
450/466),  alega  preliminarmente  nulidade  da  sentença  por  falta  de
fundamentação  no  tocante  à  aplicação  da  pena-base.  No  mérito,  requer  a
absolvição, aduzindo que a condenação não encontrou respaldo no conjunto
probatório dos autos. Acrescenta, ausência de materialidade e autoria delitiva
quanto  as  vantagens  econômicas  e  que  a  confissão  dos  militares  Denilson
Leôncio Pereira, CB QPC, e Ernande Monteiro da Silva, SD QPC, são isoladas
dos demais meios de provas. Aduz, que o recorrente possuía desavenças com
o CB Denilson Leôncio Pereira e que o representante do Ministério Público foi
omisso  ao  não  se  aprofundar  nas  investigações  criminais.  Suplica  pela
desclassificação do delito para o § 2º do art. 308 do Código Penal Militar e,
caso seja desclassificado, requer a prescrição do crime. Por fim, pugna pela
diminuição da pena.

Nas razões da apelação de Ernande Monteiro da Silva (fls.
468/486), sustenta que o ora recorrente não sofreu condenação, uma vez que
seu  nome  não  consta  no  cabeçalho,  na  ementa  e  no  dispositivo  final  da
sentença,  relatando,  ainda,  que  não  há  possibilidade  de  correção  de  erro
material em desfavor do apelante, tendo em vista que o recurso foi exclusivo
da  defesa,  devendo  ser  declarada  a  absolvição  de  ofício.  Afirma  que,  por
razões  de zelo e cautela  apresentará as  razões do apelo.  Preliminarmente,
suscita: I - inépcia da denúncia, uma vez que não obedeceu aos requisitos
legais; II-  prescrição intercorrente entre a data dos fatos e do recebimento da
denúncia, aduz que a exordial acusatória não delimitou o tempo do suposto
crime, estando, portanto, prejudicada a contagem de prazo, aplicando-se o in
dubio pro reo. No mérito, pugna pela aplicação do princípio da insignificância e
absolvição, alegando que não há provas que o acusado praticou o delito em
questão e que não existe o elemento subjetivo do dolo, pois o recorrente não
tinha ciência da origem do dinheiro, devendo o delito ser desclassificado para o
§  2º  do  art.  308  do  CPM.  Relata  que  os  acusados  foram  escolhidos
aleatoriamente, em virtude da presença de vários policiais militares da mesma
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unidade  do  recorrente,  que  concorriam com a  mesma escala  e  não  foram
denunciados,  existindo  uma  colaboração  premiada  velada  entre  os  não
acusados. Afirma, ainda, que por ausência de delimitação do tempo do crime
não há como demonstrar que o apelante em questão estava de férias e que
existe  a  figura  jurídica  da  excludente  da  culpabilidade  em  virtude  da
obediência hierárquica. Pleiteia, ao final a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e a alteração do regime prisional do fechado
para o aberto.  

Em  contrarrazões  (fls.  487/489,  vol.  III),  o  Ministério
Público pugnou pela manutenção da sentença.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de
Justiça, opinou pelo desprovimento dos recursos (fls. 497/503, vol. III). 

É o relatório. 

VOTO:  Exmo.  Sr.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Ab initio, conheço dos apelos, pois presentes os
pressupostos e requisitos necessários à sua admissibilidade.

1º APELANTE - JOSÉ CARLOS FERNANDES DA SILVA

Preliminar

Passo, inicialmente, ao exame da preliminar aventada.

Como visto, o apelante acima mencionado, alegou nulidade
absoluta da sentença no tocante à falta de fundamentação quanto a aplicação
da pena-base. 

Em relação à preliminar suscitada, ressalto que, na verdade,
trata-se de matéria atinente ao mérito do apelo, assim sendo, como tal será
analisada em seguida.

Mérito

Trata-se  de recurso  de  apelação  interposto  pelo  réu  José
Carlos Fernandes da Silva, 1º SGT QPC, no qual, primeiramente, alega a
defesa  do  réu  que  a  condenação  não  encontrou  respaldo  no  conjunto
probatório dos autos, existindo apenas indícios da conduta que podem indicar
a  transgressão  disciplinar,  acrescenta,  ausência  de  materialidade  e  autoria
delitiva  quanto  as  vantagens  econômicas  e  que  a  confissão  dos  militares
Denilson Leôncio Pereira, CB QPC, e Ernande Monteiro da Silva, SD QPC, são
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isoladas dos demais meios de provas. Aduz, ainda, que possuía desavenças
com o CB Denilson Leôncio Pereira e que o representante do Ministério Público
foi omisso ao não se aprofundar nas investigações criminais.

Sem  razão  a  defesa.  Isso  porque,  analisando  os  autos,
constatei ser a prova dos autos suficiente à condenação do acusado. 

Inicialmente,  torna-se oportuno destacar  que configura o
crime de corrupção passiva, descrito no art. 308 do Código Penal Militar, a
conduta daquele que se presta a “receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão
dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”. 

Na lição de Guilherme de Souza Nucci: 

“(…)  Receber  quer  dizer  aceitar  em  pagamento  ou
simplesmente aceitar algo. A segunda parte do tipo penal
prevê a conduta de aceitar promessa, isto é, consentir em
receber dádiva futura […].  A vantagem indevida pode ser
qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja,
contrário  ao  direito,  ainda  que ofensivo  apenas  aos  bons
costumes  (…)”.  (in  Código  Penal  Militar  Comentado.  São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, 409).

A materialidade resta amplamente comprovada nas provas
testemunhais, notadamente pelos depoimentos dos acusados Denilson Leoncio
Pereira, hoje falecido, e Ernande Monteiro da Silva, tanto na fase inquisitorial
(fls. 107/109, vol. I e fls. 133/134) como em juízo (fls. 239/242, vol. II e fls.
235/238), respectivamente. 

A autoria, por sua vez, está evidente em toda a prova oral
colhida  no  presente  processo,  tanto  na  fase  investigativa  quanto  na  fase
judicial.

O  acusado,  José  Carlos  Fernandes  da  Silva,  inobstante
negar a autoria do delito, confirma em seu interrogatório na fase investigativa,
que recebia lanches do Gerente do Posto de Combustível Cajá II, contudo em
juízo negou os fatos em seu interrogatório realizado na fase judicial, vejamos:

"…na época do fato era Comandante do Destacamento
de Gurinhém. QUE não tem conhecimento do repasse
da  “gratificação”  no  valor  de  R$  100,00  (cem reais)
pelo gerente do Posto  de Combustível  Cajá II,  o Sr.
Genilson.  QUE  apenas  o  estabelecimento  fornece
lanches, como tapioca e suco, como também janta para
as guarnições que estão de serviço(…) Perguntado se
algum policial militar da sua subunidade exigiu alguma
vantagem  em  troca  do  fornecimento  do  serviço
(intensificação  de  rondas),  respondeu  QUE:  não,
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apenas o estabelecimento fornecia espontaneamente o
lanche “ - (SIC) fls. 105/106.

“...Que durante todo o tempo que esteve no comando
do destacamento e se muito encontrou com o gerene
do posto o Sr. Genilson foi por duas vezes; que não
existia uma acordo com o gerente para que fosse feito
um maior policiamento no posto em troca de benefício
financeiro  ou  favores  do  tipo  fornecimento  de
alimentação; que nos fins de semana o posto tem uma
grande movimentação e de forma geral para garantir a
segurança da sociedade era intensificada as rondas na
região; que por vezes a vtr parava no posto e os PMs
desciam para tomar uma água ou café que estava a
disposição para qualquer pessoa que passasse no local;
que o interrogando não dava nenhuma gratificação aos
PMs  que  trabalhavam no  sábado,  uma  vez  que  não
havia previsão na PM para esta remuneração; que este
processo foi motivado pela revolta do Cb Denilson em
virtude deste ter sido  recolhido pelo Major após ser
colocado um aviso proibindo a sujeira nas paredes; que
o  mencionado  cabo  formulou  denúncias  escritas
encaminhando   ao  comando  e  foram  diversas  as
acusações(...)”(SIC) fls.243/246.

O  réu Ernande Monteiro da Silva, CB QPC, confirmou em
juízo o seu depoimento realizado no inquérito policial militar:

“ Perguntado se durante o período que esteve naquele
destacamento  trabalhou  diretamente  com  o  Sgt  J.
Carlos  e  o  Cb  Denilson,  respondeu  QUE:  sim.
Perguntado sobre o relacionamento da testemunha com
o Sgt J. Carlos e o Cb Denilson, respondeu QUE: tinham
um bom relacionamento com os dois policiais,  e não
havia desavenças com nenhum policial. Perguntado se
durante  as  rondas  do  policiamento  ostensivo  a
guarnição frequentava o Posto de Combustível Cajá II,
respondeu  QUE:  sim,  realizavam  rondas  no  local  e
ponto base, assim como tomavam água, café e chá que
eram  fornecidos  gratuitamente  para  os  clientes.
Perguntado se era fornecido pelo estabelecimento Posto
de  Combustível  Cajá  II  alguma  refeição  ou  lanches,
respondeu  QUE:  não.  Perguntado  se  em  algum
momento  foi  oferecido;  pelo  gerente  do  Posto  de
Combustível Cajá II algum tipo de vantagem econômica
aos  componentes  da  guarnição,  respondeu  QUE:  o
valor  de  R$  100,00  (cem  reais)  era  repassado
pelo  gerente  do  Posto  de  Combustível,  o  Sr.
Genilson,  todos  os  sábados,  e  quando  Sgt.  J.
Carlos  estava  de  serviço,  o  sargento  recebia  o
dinheiro, e quando não estava o graduado mais
antigo é quem recebia. Perguntado o motivo pelo
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qual  a  gerência  do  estabelecimento  Posto  de—
Combustível  Cajá  II  repassava esse dinheiro  as
guarnições  de  serviço,  respondeu  QUE:  como
sempre as guarnições passavam pelo local, criou-
se uma certa amizade entre os policiais e o Sr.
Genilson, fato pelo qual passou-se a gratificar os
policiais.  Perguntado  se  tem  conhecimento  que
alguma guarnição ou policial, exigiu ou solicitou
alguma  vantagem  financeira  ao  gerente  do
estabelecimento,  respondeu  QUE:  não,  essa
quantia de R$ 100,00 _ (cem reais) era repassado
espontaneamente  pela  gerência  do
estabelecimento. Perguntado  se  o  Sgt  J.  Carlos
repassava parte  da quantia  de R$ 100,00  (cem
reais)  aos  demais  integrantes  da  guarnição,
respondeu  QUE:  sim,  mas  que  não  existia  um
valor fixo, era de acordo coma discricionariedade
do sargento. Perguntado se teria recebido algum
valor  em dinheiro  repassado pelo  Sgt  J.  Carlos,
dinheiro  este  advindo  da  gratificação  do
estabelecimento, respondeu QUE: sim. Perguntado
o  motivo  pelo  qual  o  Cb  Denilson  teria  feito  essa
denúncia quanto a postura do Sgt J. Carlos, respondeu
QUE: não sabe informar o motivo(…) SIC – fls. 133/134
- negritei.

“Que  é  verdadeira  em  parte  da  acusação  contra  o
interrogado quando se refere ao recebimento do valor
de  R$  20,00  reais  entregue  pelo  sargento  para  o
lanche;  que  inicialmente  o  interrogando  não  sabia  a
origem  do  dinheiro;  que  posteriormente  foi  dito
pelo próprio sargento que o dinheiro era oferecido
pelo  gerente  do  posto  de  Cajá;  que  segundo  o
sargento o gerente dava R$ 100,00 para que ele
repassasse  aos  PMs  para  o  lanche; que  o
interrogando poucas vezes trabalhou com o sargento,
pois faziam partes de guarnições diferentes; que no dia
em recebeu os R$ 20,00 reais o sargento foi compor a
guarnição  com  o  interrogado  por  conta  da  festa  na
cidade; que inclusive o recebimento dos R$ 20,00 reais
ocorreu no final de semana; que como trabalhou pouco
com  o  sargento  não  sabe  informar  se  outros  PMs
receberam  o  dinheiro  encaminhado  pelo  gerente  do
posto  (…)  que  segundo  comentários  o  cabo  estava
denunciando o sargento pois estava sendo perseguido
por este ...” (fls. 235/238, vol. II)

Na fase investigativa, o Cabo Denilson Leôncio Pereira,
disse(fls. 107/109):

“na  época  do  fato  era  efetivo  do  Destacamento  de
Gurinhém, e que tinha como Comandante o Sgt J. Carlos.
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QUE  o  gerente  do  Posto  de  Combustível  Caja  II,  o  Sr.
Genilson, repassava ao Comandante do destacamento, o Sgt
J. Carlos, a quantia em dinheiro no valor de R$ 100,00 (cem
reais),  todos  os  sábados.  QUE  parte  desse  valor  era
repassado  pessoalmente  pelo  Comandante  do
Destacamento,  o  Sgt  J.  Carlos,  aos  policiais  daquela
subunidade. QUE cada policial recebia um valor de R$ 20,00
a 30,00 conforme discricionariedade do Sgt J. Carlos. QUE já
recebeu  pessoalmente  pelo  Sgt.  J.  Carlos  certo  valor
referente  a  esse  repasse  feito  pelo  gerente  do  Posto  de
Combustível. QUE começou a trabalhar no Destacamento de
Gurinhém em dezembro de 2009, e que logo no início deste
período não tinha conhecimento desse repasse em dinheiro.
QUE  não  lembra  a  data  em que  o  gerente  do  Posto  de
combustível  iniciou  esse  repasse.  Quando  perguntado  o
motivo  pelo  qual  o  gerente  do  Posto  de  Combustível
repassava o valor de R$ 100,00 (cem reais) semanalmente
ao Comandante do Destacamento de Cajá, respondeu QUE:
o  gerente  do  Posto  de  combustível  repassava
espontaneamente esse valor, e que as guarnições de serviço
apenas  intensificavam  as  rondas  no  local,  visto  que  o
estabelecimento  pertence  a  área  de  atuação  do  citado
destacamento. Perguntado sobre o fornecimento de lanches
pelo estabelecimento Posto de combustível, respondeu QUE:
nunca recebeu qualquer tipo de lanche fornecido pelo citado
estabelecimento, e que não tem conhecimento que alguma
guarnição  recebeu  ou  que  o  estabelecimento  forneceu
lanches para os policiais de serviço(…) (SIC)

“  Que  uma  vez  estava  trabalhando  e  o  sargento  lhe
entregou vinte reais dizendo que era para o lanchar; que
inicialmente  o  interrogado  não  sabia  a  origem  desse
dinheiro, sendo que depois foi informado pelo sargento que
o valor tinha sido remetido pelo gerente do posto de Cajá II
para  que  os  PMs  lanchassem;  que  nunca  aconteceu  do
interrogando quando estava de serviço parar no posto de
Cajá  e  receber  alguma  alimentação  pleo  gerente  ou
funcionário; que no Cajá não tinha policiamento e sempre
era determinado pelo COPOM que a vtr de Gurinhém fizesse
ronda  naquele  local  e  para  lá  chegar  tinha  que
obrigatoriamente passar pelo posto de Cajá;que confirma o
seu interogatório prestado na sindicância conforme lido às
fls.40 ratificando que foi perseguido pelo então comandante
do  destacamento  por  não  concordar  com a  determinação
daquele  comandante  de  fazer  barreiras  para  abordar
veículos  em  situação  irregular  e  liberá-los  mediante
pagamento em dinheiro; que nunca viu nenhum outro PM
recebendo  dinheiro  do  sargento  do  posto  de  Cajá;  que
nunca viu o Cb Ernane Monteiro da Silva recebendo dinheiro
do gerente do posto ou do sargento;(...)”

Por sua vez o gerente do posto de combustível  de Cajá,
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Genilson Cavalcanti da Silva, afirmou (fls. 305, vol. II):

“(...)Que  sempre  convidou  os  policiais  para  tomar  um
cafezinho e faze lanches, os quais sempre compareciam ao
Posto; Que os convites se davam para dar um reforço para
que as pessoas vissem a presença da polícia pois o posto
era  muito  frequentado;  Que  conhece  todos  os  policiais
descritos na denúncia pois todos faziam parte da guarnição;
Que  não  repassava  dinheiro  pra  guarnição  policial  nem
tampouco para o Sargente José Carlos;Que a única  coisa
que oferecia era lanches aos policiais pois era proprietário
de  uma lanchonete  e  tais  despesas  ficavam por  cnta  do
depoente e não do Posto de Cajá; Que confirma que ligava
para a guarnição dar uma passada nos finais de semana no
Posto e às vezes os policiais lanchavam e muitas vezes só
tomavam café  quendo tinham que se dirigir  para alguma
ocorrência(...)” SIC.

Ainda na fase investigativa foram ouvidas as testemunhas,
Gilson Paulino da Nóbrega, CB QPC (fls. 122/123),  João Januário Neto,
CB QPC (fls.  124/125) e  Elton da Silva,  CB QPC (fls.  126/127),  as quais
responderam que eram oferecidos lanches ou almoço, devido a maior presença
das viaturas no local, mas negaram o recebimento de dinheiro do apelante. 

Na fase judicial, confirmaram os depoimentos prestados na
sindicância  militar  (fl.  260,  vol.  II).  As  testemunhas  Gilson  Paulino  da
Nóbrega,  CB QPC PMPB,  Adailton Bezerra da Silva, 3º SGT QPC PMPB,
Natanael Soares da Silva, 3º SGT QPC PMPB, e  Elton da Silva,  CB QPC
PMPB, disseram perante a autoridade judicial que recebiam lanches do posto
de combustível de Cajá, entretanto, todas negaram que receberam dinheiro ou
presenciaram o sargento José Carlos Fernandes da Silva auferi-lo.

A bem da verdade, não causa surpresa a postura adotada
pelas  testemunhas  retromencionadas,  mormente  em  virtude  das
peculiaridades  do  caso,  a  envolver  a  apuração  de  conduta  criminosa
perpetrada por policial  militar  há muito destacado para prestar serviços na
região. 

Os elementos trazidos aos autos em juízo são suficientes
para embasar o decreto condenatório, principalmente  as confissões dos réus
Denilson Leôncio Pereira, CB QPC, e Ernande Monteiro da Silva, SD QPC, que
não são isoladas dos demais meios de provas, pois além deles, as testemunhas
supra, que prestaram depoimentos de forma coesa e precisa, afirmaram que o
gerente do Posto de Combustível fornecia lanches como forma de reforço à
segurança local.

Ademais,  quanto ao argumento que o recorrente possuía
desavenças  como CB Denilson Leôncio  Pereira,  não merece prosperar,  pois
independente deste ser movido pelo sentimento de vingança, foram através de
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suas  denúncias  que  chegou-se  ao  delito  de  vantagem  indevida,  seja  em
valores monetários, seja em refeições. Destaco, ainda, que o acusado Ernande
Monteiro  da Silva  em seu interrogatório  também confessou que recebeu a
quantia  de  R$  20,00  (vinte  reais)  entregues  pelo  Sargento  José  Carlos
Fernandes da Silva.

Também  não  merece  prosperar  à  alegação  de  que  o
Ministério Público não se aprofundou nas investigações criminais, aduzindo que
deveria ter solicitado a quebra dos sigilos bancários dos militares envolvidos e
filmagens das câmeras de segurança do Posto de Combustíveis, vejamos:

Ressalto que, no âmbito do sistema acusatório que norteia
o Processo Penal Brasileiro, o Inquérito Policial tem como destinatário imediato
o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública (art. 129, I, CF), e,
sendo assim, apenas a ele cabe a formação da  opinio delicti, com base nos
elementos a serem apurados no inquérito. No presente caso, o representante
ministerial  entendeu que os elementos colhidos nos autos foram suficientes
para  o  oferecimento  da  denúncia,  não  havendo  necessidade  de  outras
diligências.

Por fim, requer a aplicação do princípio da significância, in
casu, por se tratar de policial militar em cometimento de delito de corrupção
passiva,  contudo  é  inaplicável  referido  princípio  diante  da  evidente
periculosidade  social  da  ação,  como  também  pela  alta  reprovabilidade  do
comportamento do mesmo.

Nesse sentido, acosto-me ao entendimento do STM de que
o princípio da insignificância não se aplica aos delitos militares:

APELAÇÃO.  DROGAS.  PRELIMINARES.  DE  NULIDADE  DA
INSTRUÇÃO  PROCESSUAL  PELA  NÃO  OBSERVÂNCIA  DO
RITO PREVISTO NO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.  REJEIÇÃO.  DE  NULIDADE  DECORRENTE  DA  NÃO
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI
Nº 9.099, DE 1995, PARA ACUSADO CIVIL. REJEIÇÃO. DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 14 DO STM. NÃO
CONHECIMENTO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343, DE
2006. LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO
ART.  290 DO CPM.  CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES
DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA  PROPORCIONALIDADE.  PRESENÇA  DE  CONDIÇÃO
OBJETIVA  DE  PUNIBILIDADE.  INAPLICABILIDADE  DAS
PENAS  ALTERNATIVAS  DO  CÓDIGO  PENAL  COMUM.  NÃO
PROVIMENTO.  UNANIMIDADE.  […]   No  tocante  ao
princípio da insignificância, esta Corte Castrense tem
entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos
delitos perpetrados em local sujeito à Administração
Militar. […]. Recurso não provido. Decisão unânime. (STM;
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APL 108-06.2015.7.03.0203; RS; Tribunal Pleno; Relª
Minª  Maria  Elizabeth  Guimarães  Teixeira;  DJSTM
18/05/2017). Grifos nossos.

Logo,  resta  tipificado  o  delito  de  corrupção  passiva
praticado  pelo  ora  apelante,  não  havendo  meios  de  se  acolher  pedido
absolutório.

Em seus  requerimentos  finais,  pleiteia  pela  aplicação  de
pena mais branda, frente ao seu histórico penal e comportamental, vez que
está demasiada a fixação da pena base.

Pelo que se verifica da sentença de fls. 435/441, vol. III, a
pena base imposta ao ora apelante foi de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de
reclusão, a qual tornou definitiva, ante a ausência de atenuantes e majorantes
e causas de aumento e diminuição da reprimenda.

A  juíza  a  quo considerou  como  desfavoráveis  ao  réu  a
gravidade do crime (“ressalta evidenciada, eis que a conduta do agente afronta
a própria razão de ser da Instituição Policial, que é a proteção da sociedade de
forma indistinta”), o dolo (“agiu com dolo intenso”), a extensão do dano (“é
considerável”, “sendo a repercussão do fato efetivamente preocupante para a
imagem da Corporação”), antecedentes administrativos (“maculado por uma
única punição, 09 elogios com comportamento bom, havendo dois processos
criminais pretéritos,  sem condenação”) arrependimento/insensibilidade (“não
existe  nos  autos  notícia  de  expressão  de  arrependimento/insensibilidade
posterior ao fato”).

No Código Penal Militar, a pena em abstrato para o delito
de corrupção passiva varia de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

A pena-base deverá quedar-se entre o mínimo e máximo
previstos para o crime, cujo quantum será definido, no presente caso, segundo
os referenciais do artigo 69, do Código Penal Militar: quanto mais favoráveis ao
culpado forem estes referenciais, mais próxima do mínimo deverá ser a pena;
quanto mais desfavoráveis forem, mais próxima do máximo a pena haverá de
ser fixada.

No  caso  dos  autos,  algumas  circunstâncias  foram
desfavoráveis ao ora apelante. 

A Magistrada sentenciante, que tem a livre apreciação de
todas as características das circunstâncias, a persuasão racional e regrada a
verificar a melhor individualização da pena e sua aplicação, fixou pouco acima
do mínimo legal, o que demonstra que a pena em concreto imposta restou
corretamente aplicada.

Logo,  ponderadas  as  circunstâncias  tidas  por  negativas,
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devidamente fundamentadas, como ocorreu no caso em tela, não vejo como
acolher a tese defensiva de fixação de pena mínima, também tendo por foco os
fins da pena.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL MILITAR. CRIME DE PECULATO COMETIDO
POR  POLICIAL  MILITAR.  ART.  303  DO  CÓDIGO  PENAL
MILITAR.  SENTENÇA  PENAL  CONDENATÓRIA  MANTIDA.
AUTORIA  COMPROVADA.  FIXAÇÃO  DA  PENA-BASE  NO
MÍNIMO  LEGAL.  INVIABILIDADE.  PRESENÇA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAS  DESFAVORÁVEIS.  CRIME
CONTINUADO.  UTILIZAÇÃO  DE  ÍNDICE  PERTINENTE  A
GRAVIDADE  DO  DELITO  E  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO
CONCRETO.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.[…]. 2.
Irretocáveis as considerações feitas pelo juízo de piso
por ocasião da análise dos vetores do art. 69 do CPM,
eis que o mesmo fundamentou de forma adequada a
valoração  atribuída  a  cada  uma  das  circunstâncias
judiciais,  reportando-se  ao  caso  concreto,  restando
incabível  a  fixação  de  pena  no  patamar  mínimo
estabelecido para o delito, em razão da presença de
vetores  desfavoráveis  ao  réu.  3.  O  quantum utilizado
para majorar a pena por ocasião da aplicação do art. 71 do
CPB, também se encontra acobertado de bom senso, uma
vez que o delito descrito deve ser sancionado na medida de
sua gravidade e de acordo com o resultado encontrado a
quando da análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, não
havendo  que  se  falar  em  modificação  ou  revisão  da
dosimetria, já que a mesma está revestida de razoabilidade
e proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido, nos
termos do voto da Desa. Relatora.  (TJPA; APL 0000439-
85.2007.8.14.0200;  Ac.  171627;  Primeira  Turma  de
Direito Penal; Relª Desª Vânia Lúcia Silveira Azevedo
da Silva; Julg. 14/03/2017; DJPA 16/03/2017; Pág.
165). Grifos nossos.

Logo,  deve ser mantida a condenação em todos os seus
termos.

2º APELANTE - ERNANDE MONTEIRO DA SILVA

Preliminares

1 - Ausência de condenação do recorrente

Sustenta o apelante que não sofreu condenação, uma vez
que seu nome não consta no cabeçalho, na ementa e no dispositivo final da
sentença,  relatando,  ainda,  que  não  há  possibilidade  de  correção  de  erro
material em desfavor do apelante, tendo em vista que o recurso foi exclusivo
da defesa, devendo ser declarada a absolvição de ofício.



15

De fato, existiu um erro material no cabeçalho e na parte
dispositiva da sentença, quando da inserção do nome do ora apelante. Ocorre
que se trata de mera irregularidade e, não, de nulidade, pois, em todo o corpo
decisório, ou seja, no relatório, na fundamentação e na dosimetria da pena, há
a  correta  menção  ao  acusado,  podendo-se  corrigir  o  erro  material  nesta
instância, apesar de ser recurso exclusivo da defesa.

Portanto, no cabeçalho onde se lê: 1º SGT QPC PM JOSÉ
CARLOS  FERNANDES  DA  SILVA  E  CB  QPC  PM  DENILSON  LEONCIO
PEREIRA; leia-se:  1º SGT QPC PM JOSÉ CARLOS FERNANDES DA SILVA E CB
QPC PM ERNANDE MONTEIRO DA SILVA. Na parte dispositiva da sentença,
onde se lê: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o 1º
SGT QPC PM JOSÉ CARLOS FERNANDES DA SILVA E CB QPC PM DENILSON
LEONCIO PEREIRA;  leia-se: Ante o exposto,  julgo procedente a denúncia
para condenar o 1º SGT QPC PM JOSÉ CARLOS FERNANDES DA SILVA E  CB
QPC PM ERNANDE MONTEIRO DA SILVA.

Ademais, o réu não suportou qualquer prejuízo em virtude
desse equívoco, pois se defendeu de todos os fatos a ele imputados. Como se
sabe, no processo penal, o tema das nulidades é regido pelo princípio pas de
nullité sans grief, segundo o qual não pode ser declarado nulo qualquer ato
que não gere demonstrado prejuízo às partes.

Nesse  sentido,  o  art.  563  do  Código  de  Processo  Penal
dispõe que  "nenhum ato  será  declarado  nulo,  se  da nulidade não  resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Nesse sentido: 

“  APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRELIMINAR DE
NULIDADE  REJEITADA.  PROVAS  DA  MATERIALIDADE  E
AUTORIA. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE  NO  CASO.  REDUÇÃO  DA  PENA.
POSSIBILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO  INCABIDA.  REGIME
INICIAL  SEMIABERTO.  REINCIDÊNCIA.  - O  equívoco  da
inserção do nome do réu no dispositivo da sentença
trata-se de erro material e de mera irregularidade e,
não,  de  nulidade. -  Demonstradas  a  materialidade  e  a
autoria  delitivas,  a  condenação  do  réu  é  medida  que  se
impõe.  -  Adota-se  o  Princípio  da  Insignificância,
recepcionado pelo ordenamento jurídico, desde que a sua
aplicação  se  condicione  à  análise  criteriosa  das
circunstâncias do caso concreto. - Se a pena-base foi fixada
com excessivo rigor, a sua redução é medida que se impõe.
- O art. 44, incisos II e III, do Código Penal dispõe que ""as
penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as
privativas de liberdade, quando o réu não for reincidente em
crime  doloso""  e  a  ""culpabilidade,  os  antecedentes,  a
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conduta social e a personalidade do condenado, bem como
os  motivos  e  as  circunstâncias  indicarem  que  essa
substituição seja suficiente"". - Ao réu reincidente, cuja pena
seja inferior a 04 (quatro) anos, deve-se aplicar o regime
inicial  semiaberto.”   (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0153.11.005468-8/001,  Relator(a):  Des.(a)  Catta
Preta  ,  6ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
20/03/2012, publicação da súmula em 15/05/2012)
- Destaquei.

Rejeito a preliminar aventada.

2 – Inépcia da denúncia

Como visto, o apelante alegou inépcia da denúncia em
face da inexistência de descrição detalhada e individualizada da conduta do
denunciado, afirmando dubiedade em relação aos fatos narrados na denúncia. 

Ao contrário do alegado, a peça pórtica, não padece do vício
da inépcia, pois descreve o crime, em tese, com todos os seus requisitos e
circunstâncias, de modo a possibilitar a exata compreensão da acusação e o
exercício da mais ampla defesa.

Segundo comando contido no art. 395 do CPP, a denúncia
somente será rejeitada quando for manifestamente inepta, quando estiver
ausente pressuposto processual ou condição para o exercício da ação, ou
mesmo quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Nesta última
hipótese, enquadram-se os casos em que o fato narrado seja manifestamente
atípico, quando estiver extinta a punibilidade do acusado, ou quando não há
suporte probatório mínimo para embasar as imputações.

Desse modo, não há de se falar em inépcia da denúncia,
quando a acusação nela descrita é viável, narrando os fatos de maneira
suficiente a possibilitar a deflagração da ação penal para apuração da
responsabilidade de cada réu no evento delituoso, permitindo a compreensão
da acusação e o pleno exercício da defesa.

Afigura-se oportuna a lição de Grinover et al (in "As
Nulidades no Processo Penal", 9ª.ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2006. p. 111:

"Em hipótese de co-autoria, a peça acusatória deve historiar
a participação de cada um dos acusados, a fim de que
possam individualmente responder à imputação [...]. Não se
exige a descrição pormenorizada, mas a suficiente para que
o acusado possa exercer com plenitude a sua defesa". 

Ressalto, também que o entendimento dos Tribunais
Superiores é no sentido de que é cabível a alegação de inépcia da denúncia,
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até o momento da prolação da sentença condenatória.

Nesse sentido: 

“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  PROCESSUAL  PENAL  -
DENÚNCIA  -  INÉPCIA  -  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  -
PRELIMINAR REJEITADA- TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS -
-  CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O
CRIME  DE  USO  DE  DROGAS  -  INVIABILIDADE  -
DOSIMETRIA  PENAL  -  EXASPERAÇÃO  DA  PENA-BASE
JUSTIFICADA, PORÉM EM QUANTIDADE DESPROPORCIONAL
- REDUÇÃO - RECURS PROVIDO EM PARTE.
-  A  oportunidade  para  a  alegação  de  inépcia  da
denúncia  exaure-se  com  a  prolação  da  sentença
condenatória.
-  Restando  suficientemente  comprovadas  autoria  e
materialidade  do  crime  de  tráfico  de  drogas,  mostra-se
incensurável a manutenção da condenação do apelante nos
termos da denúncia.
- Ainda que a droga apreendida se trate de cocaína, mostra-
se desproporcional a elevação da pena-base em 01 ano e 02
meses,  apenas  por  força  dessa  circunstância.  Pena-base
reduzida.”   (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0027.14.003374-0/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz
Pinheiro  Caires  ,  2ª  CÂMARA CRIMINAL,  julgamento
em  25/05/2017,  publicação  da  súmula  em
07/06/2017)

Assim sendo, rejeito essa preliminar.

3 – Prescrição intercorrente

Por fim, aduz prescrição intercorrente entre a data dos fa-
tos e do recebimento da denúncia, relatando que a exordial acusatória não de-
limitou o tempo do suposto crime, estando, portanto, prejudicada a contagem
de prazo, aplicando-se o in dubio pro reo. 

Pois bem, exsurge dos autos que a denúncia relata ilícito
penal supostamente praticado pelo réu, ano  de  2011  (fls.02/04), fazendo
referência  à  fls.  12,  onde  o  CB  Denilson  Leôncio  Pereira  noticiou  o  delito
(datado de 20 de setembro de 2011) e se iniciou o inquérito policial militar,
vejamos:

“…  Segundo  teor  da  parte  nº/s/2011,  de  fls.  12,  o  CB
LEONCIO informa que o gerente do Posto de Cajá II, na BR
230, gratifica a guarnição que se encontra de serviço aos
sábados, e que o SGT JOSÉ CARLOS recebe a quantia de R$
100,00  (cem  reais)  e  repassa  aos  demais  militares.”
Destaque no original.
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Portanto, a alegação de que à exordial acusatória não traz a
delimitação do tempo em que o fato ocorreu, não merece prosperar.

Quanto  ao  argumento  de  que  ocorreu  a  prescrição  da
pretensão punitiva, dispõe o art. 125, inc. V do CPM, in verbis:

“Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no §
1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime 
(…)
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e
não excede a quatro;”

O § 1º do art. 125 do Código Penal Militar estabelece que,
sobrevindo  sentença  condenatória,  quando  somente  o  réu  recorrer,  a
prescrição se regula pela pena imposta, entendimento em consonância com o
disposto no Enunciado de Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre  que,  entre  a  data  dos  fatos  (ano  de  2011)  e  o
recebimento  da  denúncia  (31/01/2013  –  fl.  02),  não  ocorreu  o  prazo
prescricional estabelecido no inciso V do art. 125 do CPM (08 anos), uma vez
que,  a pena  em concreto aplicada ao réu foi de 02 (dois) anos e 03 (três)
meses de reclusão.

Dessa forma, constatado que entre os marcos interruptivos
previstos no art. 125, § 5º do Código Penal Miliar (quais sejam, instauração do
processo, recebimento da denúncia e pela sentença condenatória recorrível)
não transcorreu o lapso temporal de 08 (oito) anos, não há que se falar em ex-
tinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição.

Ante tais considerações, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, pugna pela aplicação do princípio da insignificân-
cia e absolvição, alegando que não há provas de que o acusado praticou o deli-
to em questão e que não existe o elemento subjetivo do dolo, pois o réu não
tinha ciência da origem do dinheiro, devendo o delito ser desclassificado para o
§ 2º do art. 308 do CPM. 

Não obstante as razões invocadas pela defesa, a condena-
ção do acusado pelo cometimento do crime de corrupção passiva deve ser
mantida.

Primeiramente, requer a absolvição, aduzindo insuficiência
probatória, contudo, verifica-se nas declarações alhures transcritas, que o re-
corrente confessou a autoria delitiva na fase investigativa, em juízo alegou que



19

não tinha ciência da origem do dinheiro.

A autoria e materialidade do delito está comprovada atra-
vés da confissão do acusado (fls. 133/134, vol. I e fls. 235/238, vol. II) e pelos
depoimentos testemunhais, respectivamente.

Conclui-se,  que  os  elementos  probatórios constantes dos
autos levam a certeza de que a conduta praticada pelo recorrente se amolda
ao delito descrito no art. 180 do Código Penal Militar, tendo em vista que as
provas colhidas no inquérito policial, complementadas pelas provas produzidas
em juízo, servem como bálsamo para formar a convicção da juíza.

Conforme anteriormente mencionado, o delito de corrupção
passiva é delito formal que se consuma com a simples solicitação; o efetivo re-
cebimento da vantagem solicitada é mero exaurimento do crime. Ademais, no
caso concreto, como dito, o apelante sequer nega ter recebido a importância,
apenas alega que não sabia a origem do dinheiro.

O princípio da insignificância incide quando presentes, cu-
mulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau redu-
zido de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão ju-
rídica provocada. 

Ademais, a aplicação do princípio deve ser precedida de cri-
teriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada
constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 

In casu, por se tratar de policial militar em cometimento de
delito de corrupção passiva, é evidente a periculosidade social da ação, assim
como é alta a reprovabilidade do comportamento do mesmo.

Ademais,  acosto-me ao  entendimento  do  STM de  que  o
princípio da insignificância não se aplica aos delitos militares:

“Ementa:  HABEAS  CORPUS.  PENAL  MILITAR.  PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MA-
JORADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILI-
TAR. VIOLAÇÃO AO PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA JURIS-
DIÇÃO VÁLIDA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  RA-
ZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENE-
GADA. I  O Superior Tribunal Militar não fez nenhuma re� -
ferência quanto à alegação de incompetência da Justiça Mili-
tar para processar e julgar a ação penal movida contra o pa-
ciente e nem quanto à alegação de ausência de independên-
cia e imparcialidade do juízo processante, circunstância que
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impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de in-
devida supressão de instância e extravasamento das regras
de competência previstas no art. 102 da Constituição Fede-
ral. II - A aplicação do princípio da insignificância, de
modo a tornar a conduta atípica, exige, além da pe-
quena expressão econômica dos bens que foram obje-
to de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade
da conduta do agente.  III  - É relevante e reprovável a
conduta de um militar que se apropria de importância signi-
ficativa pertencente ao erário, que recebeu em razão da fun-
ção exercida, deixando de tomar as providências necessárias
para seu recolhimento ao tesouro, o que demonstra desres-
peito  às  leis  e  às  instituições  castrenses  de  seu  País.  IV
-Conforme ressaltou a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do
julgamento do HC 107.638/PE, o Supremo Tribunal admite a
aplicação do Princípio da Insignificância na instância castren-
se, desde que, reunidos os pressupostos comuns a todos os
delitos, não sejam comprometidas a hierarquia e a disciplina
exigidas dos integrantes das forças públicas e exista uma
solução administrativo-disciplinar adequada para o ilícito. V -
Writ conhecido em parte e, na parte conhecida, denegada a
ordem.” (STF - HC: 118430 RJ, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI,  Data  de  Julgamento:  13/05/2014,
Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-102 DIVULG
28-05-2014 PUBLIC 29-05-2014)

Também não encontra  fundamento  a  arguição  de
excludente de culpabilidade devido à obediência hierárquica, uma vez que o
não  cumprimento  da  ordem  emanada,  in  casu,  o  recebimento  do  valor
monetário, não implicaria em sanção funcional, considerando-se a manifesta
ilegalidade dela.

Desta forma, resta tipificado o delito de corrupção passiva,
praticado pelo ora apelante, uma vez que recebeu a importância em dinheiro
em benefício próprio, independente de saber a origem ilícita dele.

Quanto ao argumento de que os acusados foram escolhidos
aleatoriamente, pois vários policiais militares trabalhavam na mesma unidade
do recorrente, com a mesma escala e só eles foram denunciados, não encontra
fundamento, tendo em vista que a sindicância investigativa realizou a inquiri-
ção de várias testemunhas e todas negaram o recebimento de vantagem inde-
vida, conforme se contata nas fls. 25/28, 31/36, vol. I).

Sobre o pleito desclassificatório para o delito de corrupção
passiva privilegiada (art. 308, § 2º, do Código Penal Militar), tem-se que, para
que se configure a capitulação almejada, torna-se imperiosa a demonstração
de que o acusado deixou de praticar ou retardou ato de ofício com infração de
dever funcional, apenas cedendo a pedido ou influência de outrem. 
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No presente caso, ficou evidenciado que o apelante recebeu
vantagem indevida como forma de gratificação, circunstância considerada in-
compatível com o tipo penal da corrupção passiva privilegiada. Logo, em razão
das especificidades do caso, mostra-se desarrazoado o pedido de classificação
aventado.

Afastada a pretensão desclassificatória, fica repelida a ar-
guição do apelante em relação à incompatibilidade do privilégio com a conde-
nação pelo cometimento do crime descrito no art. 308 do Código Penal Militar.

Dosimetria

O crime em questão possui pena cominada de 02 (dois) a
08 (oito) anos de reclusão, e multa. Verifica-se que o Juízo  a quo, fixou a
pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, um pou-
co acima do mínimo legal, tendo em vista à presença de circunstâncias judici-
ais negativas, a qual tornou definitiva tendo vista a ausência de atenuantes e
agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberda-
de por restritiva de direitos e a alteração do regime prisional do fechado para o
aberto.

Entende o STM que em razão do critério da especialidade,
não se aplica à Justiça Militar as penas alternativas previstas no CP, uma vez
que as regras dispostas neste último dispositivo legal, só tem aplicabilidade na
Justiça Castrense, subsidiariamente, quando a legislação específica for omissa.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRE-
LIMINAR DE  INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO DO
SURSIS  AO  CRIME  DE  DESERÇÃO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO.  SÚMULA  Nº  3  DO  STM.  AUSÊNCIA  DE
DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE DIREITO. NÃO OCOR-
RÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA ESPECIA-
LIDADE. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
1. O art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, que prevê a veda-
ção do sursis ao condenado em crime de deserção, foi re-
cepcionado pela  Constituição  Federal  de  1988,  consoante
sedimentada jurisprudência desta Corte. O dispositivo visa
assegurar os princípios constitucionais de hierarquia e disci-
plina,  vetores  do  funcionamento  das Forças  Armadas em
defesa da Pátria. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
2. Militar que se ausenta do aquartelamento, sob o pretexto
de prestar auxílio à sua genitora, não tem sua responsabili-
dade penal elidida, mormente quando tais fatos não foram
corroborados por conjunto probatório adequado (Súmula nº
3 do STM).
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3. O crime de deserção é caracterizado como de mera con-
duta. O elemento subjetivo (dolo) é a vontade livre e cons-
ciente do militar de ausentar-se da unidade em que serve
por mais de oito dias, faltando com o respectivo dever ju-
rídico.
4. A possível licença de militar não impossibilita a consuma-
ção da deserção, haja vista que a contagem dos dias de au-
sência é contínua e não se interrompe em fins de semana,
férias, licença ou feriados.
5. Em razão do critério da especialidade, não se aplica
à Justiça Militar os institutos despenalizadores previs-
tos na seara Penal comum.
Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade.”  (- Ministro
Relator Carlos Augusto de Sousa / Ministro Revisor -
Péricles  Aurélio  Lima  de  Queiroz  -  Num:  0000104-
75.2015.7.03.0103  UF:  RS  Decisão:  30/11/2016  -
Proc: AP - APELAÇÃO Cód. 50 - Data da Publicação:
15/12/2016 Vol: Veículo: DJE ) – Destaquei.

Isso posto, REJEITO AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO,
NEGO PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara  Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator,  Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador) e João Benedito da Silva

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 05 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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