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APELAÇÃO  CRIMINAL.  DOS  CRIMES
PRATICADOS  POR  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO
CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO  EM  GERAL.
PECULATO-DESVIO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR. RECURSO
TEMPESTIVO  A  CONTAR  DA  ÚLTIMA
INTIMAÇÃO.  MÉRITO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  CERTAS.  APROPRIAÇÃO EM
RAZÃO  DO  CARGO.  REDUÇÃO  DA  PENA.
ACOLHIMENTO.  ALTERAÇÃO  DA  FRAÇÃO
PELA  CONTINUIDADE  DELITIVA  PARA  ¼.
ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL.
REDIMENSIONAMENTO.  SUBSTITUIÇÃO  POR
RESTRITIVAS  DE  DIREITO.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

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

2.  “Relativamente  à  exasperação  da  reprimenda
procedida em razão do crime continuado, é imperioso
salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o
entendimento  consolidado  de  que,  cuidando-se
aumento  de  pena  referente  à  continuidade  delitiva,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7
ou  mais  infrações”  (AgRg  no  HC 410.796/RJ,  Rel.
Ministro  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  julgado  em
07/11/2017, DJe 14/11/2017)
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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 rejeitar a preliminar de intempestividade e, no
mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a pena com
alteração  da  fração  pela  continuidade  delitiva,  redimensionando  a  reprimenda,
substituindo-a por restritiva de direitos.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Guarabira/PB,  João Fernandes
da Silva, devidamente qualificado, foi denunciado nos termos do art. 168-A, caput, do
CP e  art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67 c/c o art. 69 do CP, em razão dos seguintes
fatos: 

“(…) Consta do inquérito policial anexo que, durante
os  exercícios  2005/2006,  o  acoimado,  Sr.  João
Fernandes  da  Silva,  na  qualidade  de  Presidente  da
Câmara  Municipal  de  Pilõezinhos,  termo  judiciário
desta Comarca de Guarabira, praticou unia série de
condutas tipificadas na legislação penal vigente, quais
sejam:  não-recolhimento  de  contribuições
previdenciárias ao INSS Instituto Nacional de Seguro
Social;  pagamento  de  despesas  com  refeições
inexistentes  para  vereadores  e  assessores;  despesas
com aquisição  de  placa  de  resina  cristalizada,  não
encontrada  na  Câmara  Municipal;  locação  de
automóvel  e  pagamento  de  viagens,  simultâneos;
aquisição  de  peças  para  veículo  e  lavagens  de
automóvel  não  comprovadas;  e,  despesas  indevidas
com  gêneros  alimentícios,  sem  prova  de  que  estes
tenham  sido  efetivamente  entregues  na  Câmara
Municipal. (...)”.

Em parecer (fls. 168-170), a representante do Ministério Público
ratificou a parte da denúncia relativa aos fatos que tipificam a infração penal constante
do art. 1º, I,  do Decreto-Lei nº 201/67 e requereu que fossem remetidas cópias dos
autos à Vara da Justiça Federal de Guarabira/PB, para os fins que entender cabíveis, no
tocante à conduta descrita, em tese, no art. 168-A, caput, do CP. 

Denúncia recebida em 23/10/2012 (fls. 197).
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Às  fls.  204-208  consta  aditamento  à  denúncia  no  sentido  de
incluir a capitulação prevista no art. 312, caput, do CP.

Aditamento recebido em 23/11/2012 (fls. 209).

Ultimada a instrução criminal, o juiz a quo julgou procedente, em
parte, a pretensão punitiva estatal, condenando João Fernandes da Silva, nas penas do
art. 312, caput, segunda parte, c/c o art. 71, ambos do CP, fixando a pena da seguinte
maneira (fls. 784-793):

1.  Peculato-desvio  relativo  à  aquisição  da  placa  de  resina
cristalizada.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 03
(três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa,  que tornou definitiva diante da
ausência de causas modificativas.

2. Peculato-desvio relativo à locação de automóveis e pagamento
de viagens simultaneamente.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 03
(três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa,  que tornou definitiva diante da
ausência de causas modificativas.

3. Peculato-desvio relativo à aquisição de gêneros alimentícios

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 03
(três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa,  que tornou definitiva diante da
ausência de causas modificativas.

4.  Peculato-desvio  relativo  às  despesas  com  pagamento  de
refeições

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 03
(três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa,  que tornou definitiva diante da
ausência de causas modificativas.

- Do crime continuado

Tratando-se  de  crime  continuado  (art.  71,  caput,  do  CP),
aumentou uma das penas em ½, totalizando  04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
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reclusão, além do pagamento de 75 (setenta e cinco) dias multa, a base de
1/30  do  salário  mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  a  ser  cumprida  em  regime
semiaberto.

Irresignada, a defesa recorreu a esta Superior Instância pleiteando
pela redução da pena, com aplicação da atenuante da confissão (fls. 797-802).

Ofertadas as contrarrazões (fls.  805-812), seguiram os autos, já
nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer da lavra do Dr.
Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo não conhecimento do recurso diante de
sua intempestividade e, no mérito, pelo provimento parcial com redução da pena (fls.
817-827).

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

1. PRELIMINARMENTE

Em  seu  Parecer  (fls.  819)  o  Procurador  de  Justiça  alega  a
intempestividade do recurso, pedindo o seu não conhecimento.

O recurso interposto pela defesa é tempestivo e adequado, uma
vez que o acusado foi intimado da sentença no dia 18/08/2016 (fls. 804-v) e a apelação
foi interposta antes, no dia 20/10/2015 (fls. 797), além de não depender de preparo, por
se  tratar  de  ação penal  pública.  Portanto,  conheço do apelo defensivo,  rejeitando a
preliminar.

2. MÉRITO

A materialidade e a autoria restam indubitáveis, tanto que sequer
foram questionadas em sede recursal.

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).

 Vejamos trechos do Parecer (fls. 822):
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“(...) Note-se, pois, que a conduta do agente consistiu
de fato numa apropriação, na modalidade específica do
desvio,  e  utilizando-se,  para  tanto,  da  facilidade  do
cargo público que ocupava, eis que, como Presidente
da  Câmara  de  Pilõezinhos,  requisitava  materiais  ou
ordenava  serviços,  com recebimento  das  respectivas
rubricas  necessárias  à  sua  aquisição,  sem  que,  no
entanto,  fossem estas efetivamente destinadas à casa
legislativa. (...)”.

Assim, diante desses relatos, não resta dúvida de que o acusado
João Fernandes da Silva cometeu o crime pelo qual restou condenado.

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.
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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
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.

Passo a análise do pedido com relação a redução da pena.

Cumpre-se esclarecer, inicialmente, que considerando as 08 (oito)
as circunstâncias judiciais e que a pena média para o peculato, é de 07 (sete) anos, por
cada circunstância do artigo 59 do CP, o juiz poderia elevar a pena base em até 10 (dez)
meses, o que corresponde a 1/8  (um oitavo) sobre a pena média.

Ao  final  da  análise,  conforme  se  depreende  da  sentença,  o
magistrado  considerou  como  vetorial  desfavorável  ao  réu  a  “culpabilidade”  e  as
“consequências”. 

Considerando,  assim,  que  02  (duas)  das  circunstâncias  foram
desfavoráveis,  a  pena-base  deveria  restar  em 03  (três)  anos  e  08  (oito)  meses,  no
entanto, verifica-se que o magistrado fixou-a em 03 (três) anos, vê-se, portanto, que o
apelante, na verdade, fora beneficiado.

Com essa explanação, mantenho o quantum da pena base como na
sentença.

Com relação ao pedido de aplicação da atenuante da confissão,
tenho que ele deve ser rejeitado. Isso porque, para sua aplicação, faz-se necessária que
ela seja espontânea, ou seja, sem a interferência subjetiva externa de outrem, a prática
do ilícito penal que lhe é imputado e que o magistrado tenha usado essas declarações
para seu convencimento.
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Conforme se depreende da mídia de fls. 760, o interrogado, apesar
de confessar a prática das condutas, da outra versão aos fatos, caracterizando o que a
doutrina chama de “confissão qualificada” e que não induz a aplicação da atenuante.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
MINORANTE  DO  ART.  33,  §  4º,  DA  LEI  DE
TÓXICOS -  REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ATENUANTE NÃO
CONFIGURADA. I - Faz jus à minorante do art. 33, §
4º, da Lei 11.343/06 o agente primário, possuidor de
bons antecedentes,  que não se  dedique às atividades
criminosas e nem integre organização criminosa, sendo
cumulativos  os  requisitos legais.  II  -  O agente que,
buscando  minimizar  sua  responsabilidade  penal,
altera  a  realidade  dos  fatos,  comprometendo  a
verdade processual, não pode reclamar a aplicação
da atenuante da confissão espontânea, pois, além do
requisito  da  espontaneidade,  não  se  admite,  para
efeito  de  diminuição  das  penas,  confissão  pela
metade. V.V.  Deve  ser  reconhecida  a  atenuante  da
confissão, ainda que parcial, quando ela for utilizada
pelo  magistrado  para  fundamentar  a  condenação.
(Apelação  Criminal  nº  0050525-13.2010.8.13.0514
(1),  1ª  Câmara  Criminal  do  TJMG,  Rel.  Alberto
Deodato  Neto.  j.  20.02.2018,  Publ.  28.02.2018).  -
grifei

No  entanto,  no  tange  a  fração  de  aumento  pela  continuidade
delitiva,  onde  foi  usado  o  patamar  de  1/2,  entendo,  que  foi  aplicada  de  forma
exacerbada,  pois,  segundo  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
“Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado,
é  imperioso  salientar  que  esta  Corte  Superior  de  Justiça  possui  o  entendimento
consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais
infrações”  (AgRg  no  HC  410.796/RJ,  Rel.  Ministro  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,
julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017) – grifei.

Assim, passo a nova dosimetria:
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1.  Peculato-desvio  relativo  à  aquisição  da  placa  de  resina
cristalizada

Na 1º fase, mantenho a análise das circunstâncias feita pelo juiz
de base  e  fixo,  da  mesma forma,  a  pena base  em  03 (três)  anos  de  reclusão e  50
(cinquenta) dias multa, que torno definitiva diante da ausência de causas modificativas.

2. Peculato-desvio relativo à locação de automóveis e pagamento
de viagens simultaneamente

Na 1º fase, mantenho a análise das circunstâncias feita pelo juiz
de base  e  fixo,  da  mesma forma,  a  pena base  em 03 (três)  anos  de reclusão e  50
(cinquenta) dias multa, que torno definitiva diante da ausência de causas modificativas.

3. Peculato-desvio relativo à aquisição de gêneros alimentícios

Na 1º fase, mantenho a análise das circunstâncias feita pelo juiz
de base  e  fixo,  da  mesma forma,  a  pena base  em 03 (três)  anos  de reclusão e  50
(cinquenta) dias multa, que torno definitiva diante da ausência de causas modificativas.

4.  Peculato-desvio  relativo  às  despesas  com  pagamento  de
refeições

Na 1º fase, mantenho a análise das circunstâncias feita pelo juiz
de base  e  fixo,  da  mesma forma,  a  pena base  em 03 (três)  anos  de reclusão e  50
(cinquenta) dias multa, que torno definitiva diante da ausência de causas modificativas.

- Do crime continuado

Tratando-se de crime continuado (art. 71, caput, do CP), aumento
uma das penas em 1/4, totalizando 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além
do pagamento de 62 (sessenta e dois) dias multa, a base de 1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime semiaberto.

Nos  termos  do  art.  44  do  CP,  substituo  a  pena  privativa  de
liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, nas modalidades prestação de serviços a
comunidade e prestação pecuniária, a ser fixada pelo Juízo das Execuções.

Ante todo o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade e,
no mérito, por igual votação, dou provimento parcial ao recurso, para reduzir a pena
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com  alteração  da  fração  pela  continuidade  delitiva,  redimensionando  a
reprimenda, substituindo-a por restritiva de direitos.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator,  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor  e  Dr.  Marcos
William  de  Oliveira,  Juiz  de  Direito  convocado  té  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador, 2º vogal. Ausente Justificadamente o Desembargador 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 24
(vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
             - Relator -
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