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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003442-22.2009.815.0371  –  6ª  Vara  Mista  da
Comarca de Sousa/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Nilton Cezar Moreira
ADVOGADO: João Hélio Lopes da Silva (OAB/PB 8.732)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DOS  CRIMES
PRATICADOS  POR  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO
CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO  EM  GERAL.
PECULATO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA  E  AUSÊNCIA  DE  DOLO.  NÃO
CONSTATAÇÃO.  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  POR
EQUIPARAÇÃO.  AUTORIA E  MATERIALIDADE
CERTAS.  APROPRIAÇÃO  DE  BEM  MÓVEL
PÚBLICO DE QUE TINHA A POSSE EM RAZÃO
DA FUNÇÃO QUE EXERCIA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

1. Havendo provas certas da prática delitiva por parte
do acusado, não há que se falar em absolvição.

2.  A  conduta  do  denunciado  tipifica  o  crime  de
peculato,  considerando que ele  se apropriou de bem
móvel  público,  que  detinha  a  posse,  em  razão  da
função que exercia.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em  negar  provimento  ao  recurso.  Expeça-se
Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de  Embargos  de  Declaração,  em
manifestação.
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Perante a 6ª Vara Mista da Comarca de Sousa/PB,  Nilton Cezar
Moreira, devidamente qualificado, foi denunciado nos termos do art. 312, caput, c/c o
art. 29, ambos do CP, em razão dos seguintes fatos:

“(…)  no  mês  de  dezembro  de  2007,  no  Campo  de  Pouso  da
Cidade  de  Sousa-PB,  houve  o  desvio  em proveito  próprio,  do  bem móvel  público,
Grupo  Gerador  de  Energia  40  KVA,  motor  Perkins  e  o  farol  modelo  AB-1000-D,
estimados no valor entre sessenta a setenta mil reais, por ordem do então Diretor de
Manutenção do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado da Paraíba - DER,
FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ FILHO, sendo a retirada dos equipamentos
executadas por NILTON CEZAR MOREIRA, representante da Empresa CONSETEL —
Construções e Serviços de Eletrificações Ltda, prestadora de serviço contratada pelo
DER. (...)”.

Em 17/11/2014 o magistrado suspendeu o processo e o curso do
prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, em razão do acusado não ter sido
encontrado para ser citado e, na mesma oportunidade, decretou a prisão preventiva (fls.
242).

O réu constituiu advogado e apresentou resposta a acusação (fls.
246-248), por essa razão, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 249).

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, condenando  Nilton Cezar Moreira,  nas penas do art. 312,
caput, do CP, fixando a pena da seguinte maneira:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 03
(três)  anos  e  05  (cinco)  meses  de  reclusão  e  59  (cinquenta  e  nove)  dias  multa.
Considerando a agravante da reincidência, contida no art. 61, I, do CP, elevou a pena
para  03 (três)  anos,  11 (onze)  meses  e  25  (vinte  e  cinco dias)  de reclusão e  79
(setenta e nove) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos, ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa recorreu a esta Superior Instância pleiteando
pela  absolvição  do  denunciado,  alegando  atipicidade  da  conduta,  como  ainda  a
inexistência de dolo ou má-fé (fls. 327; 330-333).

Ofertadas as contrarrazões (fls.  334-337), seguiram os autos, já
nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer da lavra do Dr.
Joaci Juvino da Costa Silva, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 344-348).
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Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

O  acusado  Nilton  Cezar  Moreira pleiteia  por  sua  absolvição,
alegando atipicidade da conduta, como ainda a inexistência de dolo ou má-fé.

O  pedido  deve  ser  rejeitado,  considerando  que  tanto  a
materialidade quanto a autoria são certas.

O  Contrato  PJ-004/06  (fls.  48-51)  comprova  que  a  Empresa
CONSETEL,  pertencente  ao  denunciado,  foi  contratada  pelo  DER  (Órgão  da
Administração Direta Descentralizada do Governo do Estado), demonstrando o vínculo
entre eles. 

Apesar  do  acusado  não  ser  funcionário  público,  fica  ele
equiparado,  pois  prestava  serviços  para  o  DER e cometeu o  delito  aproveitando-se
dessa condição.

Vejamos  o  conceito  de  funcionário  público  e  quem  são  os
equiparados a tal condição, trazido pelo Código Penal:

“Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os
efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração,  exerce  cargo,  emprego  ou  função
pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce
cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e
quem  trabalha  para  empresa  prestadora  de  serviço
contratada ou conveniada para a execução de atividade
típica da Administração Pública.
(...)”.

Comete o crime de peculato, o servidor público que, em razão de
facilidade do cargo que ocupa, apropria-se, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou realiza desvio,
em proveito próprio ou alheio (art. 312 do Código Penal).
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A materialidade  e  a  autoria  estão  demonstrados  nos  autos  por
meio dos  depoimentos colhidos desde a esfera policial,  bem como pelo documento
acostado às fls. 48-51.

Ao fazer a ocorrência policial, Roberto Bandeira de Melo Barbosa
disse que (fls. 10-11):

“(…)
É residente  do  DER na  cidade  de  Cajazeiras  —PB,
desde o mês de abril  do corrente ano; Que afirma o
declarante  que  durante  uma  inspeção  no  campo  de
pouso na cidade de Sousa — PB constatou que uni
grupo gerador de energia com capacidade de 40 KVA,
motor perkins, não mais se encontrava no local, fato
este percebido no dia 22 de julho do corrente ano e
devidamente  registrado  na  Delegacia  de  Policia  da
cidade de Sousa — PB, conforme ocorrência policial
298/2009;  (…)  Que  afirma  o  declarante  que
recentemente  tomou  conhecimento  através  do  Dr.
Francisco Roberto Cordeiro, hoje diretor do DRM-PB,
que o citado gerador havia sido retirado do aeródromo
de Sousa  — PB pela  Empresa  CONCETEL,  a  qual
realizava  obras  no  mencionado  local  naquela  época;
Que  afirma  o  declarante  que  ainda  tomou
conhecimento que o citado gerador tinha sido levado
para  a  cidade  de  Recife  —PE,  por  ordem do  então
Diretor de Manutenção do DER-PB o senhor Francisco
Cartaxo  Correia  de  Sá  Filho,  hoje  já  falecido;  Que
afirma o declarante que também tomou conhecimento
que  o  proprietário  da  Empresa  CONCETEL,
responsável pelo encaminhamento do gerador para  a
cidade  do  Recife-PE,  era  o  Senhor  Nikon  Cezar
Moreira; Que afirma o declarante que também tomou
conhecimento  que  o  senhor  Nikon  Cezar  Moreira
estava de posse de uma Biruta e que até a presente data
não  tem  conhecimento  se  este  equipamento  foi
devolvido ao DER; (...)”.

Por  oportuno,  peço  vênia  para  reproduzir  a  sentença,
especificamente, quando o magistrado mencionou os depoimentos testemunhais (fls.
322-v: Vejamos:
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“(...)  Geralda  Maria  de  Abrantes,  testemunha
ministerial,  disse  que  ouviu  comentários  de  que  o
acusado  prestava  serviços  ao  aeródromo  de  Sousa,
através  de  uma empresa  contratada,  a  qual  não sabe
informar  o  nome.  Que  ouviu  falar,  ainda,  que  o
acusado teria retirado o gerador que fazia a iluminação
da  pista  do  aeródromo  para  manutenção,  mas  não
presenciou tal  fato.  Que,  após a  retirada do gerador,
este nunca mais foi trazido de volta (mídia anexada às
fls. 267).

A  testemunha  ministerial,  José  Ronildo  Souza  da
Silva, policial militar, informou que à época dos fatos
era o comandante da Companhia de Polícia Militar da
cidade  de  Sousa  e  responsável  pela  segurança  do
aeródromo  da  cidade.  Disse  que  o  Grupo-gerador
mencionado  na  denúncia  pertencia  ao  Estado  da
Paraíba e encontrava-se danificado, tendo a pessoa de
Chiquinho Cartaxo,  então Diretor de Manutenção do
DER,  entrado  em  contato  com  o  depoente,
informando-lhe que o acusado Nilton César iria até o
aeródromo fazer a retirada do gerador, para levá-lo à
manutenção, na cidade de Recife/PE. Que acompanhou
a  retirada  do  gerador,  feita  pelo  acusado  e,
posteriormente,  foi  exonerado  do  cargo  de
comandante,  não  tendo  mais  nenhum  conhecimento
sobre os fatos descritos na denúncia, só vindo a saber
do sumiço do gerador quando de sua intimação para
prestar depoimento. Por fim, confirmou integralmente
o depoimento de fls. 12/13 dos autos, prestado perante
a Autoridade Policial, reiterando, ainda, que o acusado
retirou o Grupo-gerador do Aeródromo de Sousa com a
autorização do DER/PB (mídia  anexada  às  fls.  307)
(...)”.

E ainda, como bem registrado pelo juiz na sentença (fls. 323-v):
“em que pese não existirem nos autos comprovação de que o acusado Nilton Cezar
Moreira tenha efetivamente concorrido para o desaparecimento do Grupo Gerador de
Energia 40 KVA, motor Perkins, restou devidamente comprovado, sobretudo, com base
em seu interrogatório prestado à Autoridade Policial, que ele apropriou-se do Farol
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AB-1000-D, que fazia a iluminação da pista de pouso e decolagem do Aeródromo de
Sousa, conforme confessado por ele próprio”.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  PECULATO
PRATICADO NA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO,  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO
PÚBLICO  E  LAVAGEM  DE  DINHEIRO.
CONDENAÇÃO.  RECURSO.  1)  pleito  de
desclassificação  do  crime  previsto  no  art.  312,
caput,  do  Código  Penal  para  o  de  estelionato.
Impossibilidade.  Conjunto  probatório  que  atesta
que  o  réu,  no  exercício  do  cargo  de  escrivão
criminal,  apropriou-se,  em  proveito  próprio,  de
valores  depositados  a  título  de  fiança  dos  quais
tinha acesso em razão do cargo que ocupava. Réu,
ademais, que em nenhum momento negou a prática
do delito.  Conduta que se enquadra na descrição
típica prevista no crime de peculato-apropriação. 2)
peculato e falsificação de documento público (art. 297,
§1º, ambos do código penal). Post factum impunível.
Aplicação do princípio da consunção. 3) (…) (TJPR -
ApCr 1140435-8 - Rel. Des. Laertes Ferreira Gomes –
DJ: 21/05/2015)

“PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ARTIGO 312
DO CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO
DA  INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE.
QUADRILHA OU BANDO.  ARTIGO 288  DO CP.
PREJUDICIALIDADE. 1. Incorre nas penas do art.
312, caput, do Código Penal, o funcionário público
que  "apropria-se  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". 2.  A  insignificância
opera  efeitos  no  próprio  tipo,  sendo  firme  a
jurisprudência formada nos Supremo Tribunal Federal
e tendo decisões congruentes no âmbito deste tribunal
regional,  afastando a tipicidade material ao delito de
peculato quando a lesão patrimonial  for  de  pequena
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monta.  3.  (…)”.  (TRF  4ª  R.;  ACR  0003046-
23.2002.404.7002; PR; Oitava Turma; Rel.  Juiz Fed.
João  Pedro  Gebran  Neto;  Julg.  16/07/2014;  DEJF
25/07/2014; Pág. 246) 

Assim, devidamente configurado o crime tipificado no art. 312 do
CP, não há que se falar em absolvição.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso. 

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator, os Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves
Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 17
(dezessete) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 23 de abril de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                                                  - Relator -
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