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E M E N T A

RECURSOS DE APELÇÃO CRIMINAL – CRIME DE

PECULATO – ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL –

PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL –

CERCEAMENTO DE DEFESA – SUBSTABELECIMENTO

SEM RESERVA DE PODERES – INTIMAÇÃO EM NOME

DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE – EXERCÍCIO DE

DEFESA NÃO MACULADO – MANIFESTAÇÃO DO

CAUSÍDICO – SITUAÇÃO QUE NÃO GEROU QUALQUER

PREJUÍZO AO RÉU – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS

GRIEF – PRELIMNAR REJEITADA –MÉRITO – PEDIDOS

COMUNS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO

PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A

AUTORIA DELITIVA – VERSÕES DEFENSIVAS NÃO

COMPROVADAS – RÉUS QUE, VALENDO-SE DA

QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO,

SUBTRAÍRAM DINHEIRO PÚBLICO – PRIMEIRO

RECURSO – MINORAÇÃO DA PENA-BASE –

INVIABILIDADE – JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA QUANTO À

CIRCUNSTÂNCIA E À CONSEQUÊNCIA DO CRIME –
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CONJECTURAS RELACIONADAS AO FATO QUE

TRANSBORDAM O TIPO PENAL – MANUTENÇÃO DO

REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA

(FECHADO) – SEGUNDO RECURSO – AFASTAMENTO

DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE –

EVIDENTE EMISSÃO DE TRINTA E TRÊS (33) CHEQUES

– CONEXÃO TEMPORAL – PERIODICIDADE RÍTMICA ÀS

INFRAÇÕES – FRAÇÃO DE AUMENTO ESCORREITA –

RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

Se a intimação para se manifestar sobre eventual interesse de

oitiva de testemunha foi realizada em nome do advogado

substabelecente que, embora tenha substabelecido seus poderes,

sem reserva, a outros advogados mas, mesmo assim atendeu a

intimação e veio a juízo defender os interesses do réu, não há

falar em cerceamento de defesa, pois não demonstrado qualquer

prejuízo capaz de afrontar os princípios do contraditório e da

ampla defesa (Princípio pas de nullité sans grief).

As provas angariadas nos autos e a confissão dos réus confirmam

a prática do crime de peculato, em continuidade delitiva.

As condutas de falsificar assinatura em documento público, com

o intuito de obter vantagem, induzindo os funcionários da

instituição financeira a erro, para liberar valores das contas

bancárias do município, tratou-se de crimes-meio necessários à

perpetração do crime-fim – peculato –, razão pela qual não há

que se punir os réus pelos três crimes, por não terem sido

praticados de forma autônoma (Consunção).

Evidenciada a emissão de trinta e três (33) cártulas, em seis (6)

dias, conferindo-se, assim, periodicidade rítmica às infrações e a

conexão temporal entre os delitos, necessário o reconhecimento
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da continuidade delitiva, com a mantença da fração de dois

terços (2/3) estipulada pelo juiz de primeiro grau.

O fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não

admite o incremento da basilar, mas as circunstâncias que

permearam o delito (falsificação da assinatura de um decreto

municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o

consequente depósito dos valores em contas correntes do

imputados), são bastantes o suficientes a negativar a

circunstância do crime, pois ultrapassa a figura do tipo penal

incriminador.

Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as

consequências do crime permite o incremento da basilar, haja

vista que o prejuízo, no montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e

setenta e cinco mil e dez centavos), causado no município de

pequeno porte (5.000 habitantes), é suficiente a valorar, de forma

negativa, o vetor das consequências do crime.

Apesar de a pena ter sido estipulada em cinco (5) anos de

reclusão, o que demandaria a aplicação do regime semiaberto, na

forma da alínea ‘b’ do § 2º do artigo 33 do Código Penal, há

circunstâncias judiciais negativas – circunstâncias e

consequências do crime –, critério idôneo e suficiente para

determinar o regime prisional fechado, nos moldes do § 3º do

artigo 33 e o artigo 59 do Código Penal, a teor do que dispõe a

Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.
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APELANTES: MÁRCIOMARTINEZPEREIRA
JOÃO EDILSON BERGAMO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por João Edilson

Bergamo e Márcio Martinez Pereira contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara

Criminal da Comarca de Mirassol d´Oeste que, às fls. 380/388, nos autos da ação penal

n. 414-70.2009.811.0011, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

denúncia e condenou os réus pela prática do delito tipificado no artigo 312, § 1º, do

Código Penal, por trinta e três (33) vezes, em continuidade delitiva; ambos à pena de

cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao

pagamento de quinhentos (500) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do

salário mínimo vigente à época dos fatos; absolvendo-os dos crimes capitulados no

artigo 171, caput, e artigo 299, parágrafo único, do Código Penal, com fulcro no artigo

386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais apresentadas, às fls. 400/404, a defesa de

João Edilson Bergamo pretende a reforma da sentença para que seja absolvido do

crime de peculato, ao argumento de que, durante a instrução criminal, confessou ter

cometido o delito de estelionato, motivo pelo qual requer “seja condenado sim, mas nas

penas mínimas do artigo 171 do CP, como medida de aplicação de justiça” (fls. 403).

Acaso mantido o édito condenatório, pugna, sucessivamente,

pelo afastamento da aplicação do artigo 71 do Código Penal.

Nas contrarrazões, às fls. 405/406v, o Ministério Público peleja

pelo desprovimento do recurso de apelação.

Nas razões ofertadas, às fls. 420/447, a defesa de Márcio
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Martinez Pereira almeja, preliminarmente, a anulação de todos os atos processuais,

desde a audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que a instrução criminal

ocorreu à revelia, cerceando o direito de defesa do acusado, ante a ausência de intimação

dos advogados substabelecidos.

No mérito, acaso rejeitada a tese preliminar, requer seja

condenado pela prática do crime tipificado no artigo 313, caput, do Código Penal e não

pelo delito de peculato.

Alternativamente, não sendo este o entendimento, depreca seja o

réu condenado pelo cometimento do delito tipificado no artigo 171, § 3º, do Código

Penal.

Ainda assim, acaso não acatada nenhuma das teses suscitadas,

mantendo-se a condenação pela prática do crime do artigo 312, § 1º, do Código Penal,

almeja a redução da basilar ao mínimo legal, em razão do princípio da

proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a alteração do regime inicial de

cumprimento de pena.

Nas contrarrazões, às fls. 449/455, o Ministério Público pugna

pelo não provimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 460/470, em relação ao

recurso de apelação interposto por Márcio Martins Pereira, manifesta-se pelo

provimento da preliminar suscitada (cerceamento de defesa), a fim de anular todos os

atos processuais praticados, à partir da audiência de instrução e julgamento, com o

consequente retorno dos autos ao juízo de origem. No tocante ao recurso oposto por João

Edilson Bergamo opina pelo não provimento.

É o relatório.

PARECER(ORAL)

SR. DR. JOÃO BATISTADE ALMEIDA

Ratifico o parecer escrito.
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V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DE ATOS

PROCESSUAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Mário Martinez Bezerra pretende a nulidade dos

atos processuais, desde a audiência de instrução e julgamento, ao fundamento de que

“na data de 02 de abril de 2014, por ocasião da audiência de instrução, o Apelante

pleiteou a juntada de substabelecimento e procuração em nome dos signatários do

presente apelo, outorgando-lhes, em caráter exclusivo, os poderes para se fazer

presentar nos autos do processo” (fls. 426).

Assegura que, mesmo com o protocolo do substabelecimento,

sem reserva de poderes, aos novos causídicos, seus nomes não foram incluídos na capa

do processo, nem mesmo intimados de qualquer ato processual e que “a apresentação

dos memorais escritos somente foi possível, na medida em que o próprio defendente

tomou conhecimento, através de terceiros, que o Ministério Público do Estado de Mato

Grosso havia pleiteado pela sua condenação nos mais diversos tipos penais neste

processo” (fls. 427).

Diante das razões ofertadas pelo apelante, infere-se dos autos

que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, em 2 de abril de 2014, o

advogado Júlio Cézar Massam Nichols substabeleceu aos advogados Darlã Martins

Vargas, Murilo Barros da Silva Freire e Artur Barros Freitas Osti, “sem reserva de

poderes, todos os poderes que foram conferidos por Marcio Martinez Pereira, nos autos

nº 414-70.2009.811.001, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de

Mirassol D´Oeste-MT” (fls. 233) (destaquei).

O substabelecimento, sem reserva de poderes, revoga,

tacitamente, o mandato anterior, implicando na destituição do advogado antecedente,

com a nomeação de novo procurador, o qual passa a representar a parte, na defesa de

seus interesses.
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Confira-se: “Nos termos da Jurisprudência deste Superior

Tribunal de Justiça, a outorga de poderes a um novo patrono, sem reserva quanto aos

do antigo advogado, revoga tacitamente o mandato anterior (HC 359.619/BA, Sexta

Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24/11/2016)” (HC 431.690/SP,

Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

Nesse contexto, se porventura, alguma intimação for realizada

em nome do advogado destituído, revela-se inidônea para o fim de cientificação de atos

processuais, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No cenário no caso posto a julgamento, a intimação deveria ter

sido feita em nome dos advogados Darlã Martins Vargas,Murilo Barros da Silva Freire e

Artur Barros Freitas Osti (substabelecidos), uma vez que, não havendo pedido expresso

nos autos para intimação de advogado específico, poderia ser realizada em nome de

quaisquer um deles.

Empós o protocolo do substabelecimento, foram realizadas, no

Diário de Justiça Eletrônico, três (3) intimações em nome do advogado Júlio Cézar

Massam Nichols, com a seguinte finalidade:

DJE 9535: 12/8/2014 (fls. 242)

Finalidade: Intimar os advogados dos réus de que foi para o dia

14/08/2014, às 13:30 horas para a realização da inquirição da

testemunha José Leocárdio Miranda Silva nos autos de CP

código 361805 na Comarca de Cuiabá-MT.

DJE 9414: 6/11/2014 (fls. 260)

Finalidade: Intimar os advogados dos réus de que foi expedido

Carta Precatória a Comarca de Cuiabá-MT para inquirição da

testemunha José Leocárdio Miranda da Silva

DJE 9645: 23/10/2015 (fls. 297)
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Finalidade: Intimar o advogado dos réus para que se manifeste

nos autos sobre eventual interesse na oitiva de testemunha

Gilvan de Souza Rocha.

Todavia, malgrado as intimações terem sido realizadas em nome

do advogado substabelecente, circunstância que poderia gerar nulidade, certo é que, o

advogado, às fls. 298/300, em decorrência da última intimação, manifestou-se nos autos,

alegando que a oitiva da testemunha de defesa Gilvan de Souza Rocha, “é essencial a

busca da verdade real dos fatos e da correta tipificação legal dos crimes supostamente

cometidos pelos acusados, motivo pelo qual a defesa insiste na sua oitiva” (fls. 300).

Com a expedição da carta precatória para o Estado de Goiás, a

testemunha Gilvan de Souza Rocha foi ouvida pelo juízo deprecado (Vara Única da

Comarca de Padre Bernardo), conforme mídia digital encartada, às fls. 325, com o

posterior retorno da missiva ao juízo deprecante.

Não obstante o substabelecimento, o advogado originário

continuou representando os interesses do acusado; situação que desnatura eventual

nulidade do processo em face da afronta dos princípios do contraditório e da ampla

defesa, pois não obstaculizado o exercício de defesa do acusado.

A título de reforço de fundamentação, anoto que, em face da

audiência de instrução e julgamento, realizada em 2 de abril de 2014, os advogados dos

réus foram, devidamente, intimados a respeito da expedição da Carta Precatória, o que,

por certo, tornaria dispensável intimação futura a respeito da data de audiência no juízo

deprecado, a teor do que dispõe a Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça.

Ilustrativamente: “Na hipótese vertente incide o verbete n. 273

da Súmula do STJ, segundo a qual, "Intimada a defesa da expedição da carta

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado",

pois, como bem consignado pela Corte de origem, a defesa foi, de fato, intimada da

expedição da carta precatória para a oitiva da vítima e da testemunha. É imperioso,

ainda, destacar que a defesa técnica estava presente por ocasião da realização da
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audiência de inquirição da testemunha e da vítima, sendo tal ato acompanhado por

defensor ad hoc” (AgRg no HC 433.634/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro,

Sexta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Lado outro, acaso fosse constatada qualquer afronta à intimação

dos advogados do réu no tocando à expedição da carta precatória e da realização da

inquirição de testemunha pelo juízo deprecado, destaca-se que o juiz de primeiro grau se

utilizou de elementos outros – como a confissão dos próprios réus –, para amparar seu

convencimento, entendendo que o conjunto probatório apresentado pela acusação era

mais robusto e condizente com a realidade do caso em julgamento, motivo pelo qual

decidiu pela condenação.

Além do que, eventual alegação de insuficiência de defesa a

macular a prestação jurisdicional deve ser acompanhada da demonstração do efetivo

prejuízo; o que não ocorreu no caso sub oculis, até porque em ato subsequente

(apresentação dos memoriais finais), os advogados substabelecidos peticionaram,

tempestivamente, nos autos; ou seja, não demonstrado qualquer prejuízo que pudesse

justificar a anulação dos atos processuais, após a audiência de instrução e julgamento,

não há falar, portanto, em cerceamento de defesa.

A propósito, é entendimento assente no Superior Tribunal de

Justiça: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, no campo da nulidade no

processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o

reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do

Código de Processo Penal), o que não ficou demonstrado nestes autos” (AgRg no

AREsp 1277259/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

14/08/2018, DJe 24/08/2018).

Por todo o exposto, REJEITO a preliminar vindicada.
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V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia noticia que, em 4 de novembro de 2008, João

Edilson Bergamo, Márcio Martinez Pereira e Mauro Antônio Farias da Silva expediram

o Decreto n. 39, de 4 de novembro de 2008, conferindo a João Edilson Bergamo, à

época, Vice-Prefeito de Curvelândia, poderes para “assinar ordens de pagamentos,

cheques bancários, transferência bancária e toda a documentação bancária pertinente a

convênios.” (fls. 9).

Apurou-se que os acusados falsificaram a assinatura do Prefeito

Elias Mendes Leal Filho para conferir maior legitimidade ao documento (decreto) e, de

posse deste, João Edilson e Mário Martinez, Secretário de Administração, Planejamento

e Finanças do município, dirigiram-se à agência do Banco do Brasil, com a finalidade de

movimentar a conta bancária do município.

Ficou constatado, inclusive que, entre os dias 6 a 11 de

novembro de 2008, os acusados desviaram, em proveito próprio e de terceiros, dinheiro

público das contas do município de Curvelândia, bem como obtiveram vantagem ilícita,

com a falsificação de assinatura “em folha de cheque de titularidade do município de

Curvelândia”, gerando desfalque aos cofres públicos, na seguinte proporção:

“No dia 10 de novembro de 2008, desviaram dinheiro da conta corrente nº

11.647, agência 0184-8, Banco do Brasil, de titularidade do município de

Curvelândia-MT, realizando transferência online para outras três contas

pertencentes ao município, quais sejam, contas correntes 11.651, 11804 e

11654, da agência 0184-8.

Em seguida, João Edilson Bérgamo expediu várias folhas de cheques das

citadas contas, devidamente preenchidos e assinados, efetuando, na

sequência, o depósito das cártulas nº 850237, 850236, 850235, 850240,

850238, 850231, 850239, 850233 e 850234, todos com data de 10/11/2008,
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totalizando o valor de R$ 45.100,00 (quarenta e cinco mil e cem reais), na

conta corrente nº 28.404-1 pertencente ao próprio acusado João Edilson,

conforme ofício ADM 671/2008 Banco do Brasil, acostado na cópia do

inquérito civil nº 018/2009, volume II.

Apurou-se, ainda, que foram depositados na conta corrente nº 24157-1, do

acusado Mário Martinez Pereira, os seguintes cheques nº 850174, 850177,

850179, 850176, 850170, 850175, 850178, 850173, totalizando o valor de R$

49.930,00 (quarenta e nove mil, novecentos e trinta reais).

Além disso, verifica-se que foram depositados na conta corrente nº 24.197-0,

pertencente ao acusado Mauro Antônio Farias da Silva, os cheques nº

050260, 050253, 050252, 050251, 050250, 050259, 050255, todos com data

de 10/11/2008, totalizando a importância de R$ 35.530,00 (trinta e cinco mil,

quinhentos e trinta reais).

Ademais, constata-se que os cheques nº 85032, 850171, 050254, 850172,

850180, 050256, 050257 e 050258, foram transferidos através de DOC –

para o Banco 748, agência 0804, conta corrente nº 53540-0 em nome de

Fernando e Matel Ltda, o valor de R$ 40.450,00 (quarenta mil, quatrocentos e

cinquenta reais).

(...)

Verifica-se,ainda, que os acusados nas condutas delitivas descritas desviaram

da conta corrente do município de Curvelândia-MT, em benefício próprio e de

terceiro aproximadamente a importância de R$ 171.000,00 (cento e setenta e

um mil reais)

Consta, também, que os acusados falsificaram a assinatura do ex-prefeito

Elias Mendes Leal Filho no cheque do Banco do Brasil nº 850224, no valor

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a favor da empresa Califórnia Comércio e

Combustível Ltda. (...)” (fls. 9/10).

Ressai que, diante de tais condutas, “conforme auditoria

realizada no município de Curvelândia-MT, constatou-se que o desvio total praticado

pelos réus é de aproximadamente R$ 326.304,96 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e

quatro reais e noventa e seis centavos), conforme fls. 119/123, volume 6, auto de

inquérito 2009/42 – 71228” (fls. 10).

Razão pela qual os acusados foram denunciados pelo delito
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capitulado no artigo 312 do Código Penal (em continuidade delitiva), c/c o artigo 299,

parágrafo único, e o artigo 171, caput, (em continuidade delitiva), do Código Penal.

Impende destacar que, em relação ao réu Mauro Antônio

Farias da Silva, apesar de ter sido citado, por meio de edital, não apresentou

contestação e, por esse motivo, o magistrado determinou o desmembramento do feito,

com a consequente suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma

do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Após o recebimento da peça acusatória e vasta instrução

criminal, o juiz da causa julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os réus

João Edilson Bergamo e Márcio Martinez Pereira pela prática do delito capitulado no

artigo 312, § 1º, do Código Penal e absolveu-os em relação aos crimes de estelionato e

de falsidade ideológica, motivo pelo qual os réus apresentaram as razões de apelação, as

quais passo a analisar:

RECURSO DO RÉU JOÃO EDILSON BERGAMO:

Em virtude do resultado do julgamento, a defesa de João

Edilson Bergamo alega que “os condenados tiveram que falsificar um documento

público e ainda ludibriar e induzir os funcionários do Banco do Brasil a erro, para

conseguirem o resultado indevido, então é óbvio de que os mesmos não tiveram a posse

e nem o poder de manejar valores contidos nas conta bancárias de titularidade do

município” (fls. 402v).

Por essa razão, afirma que o réu não deve ser condenado pelo

delito de peculato, uma vez que não preenchidos os requisitos a caracterizar o tipo penal,

pois não tinha nem a posse nem a detenção do dinheiro em virtude do cargo.

No entanto, afiança que deve ser condenado pelo delito do artigo

171, caput, do Código Penal, porquanto a ação delituosa se afigurou compatível ao

crime de estelionato

A materialidade delitiva está, sobejamente, comprovada pelas
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microfilmagens dos cheques (fls. 25/38), pelos extratos bancários (fls. 46/56), pelo

Decreto n. 39/2008 (fls. 64), pela declaração firmada por Mauro Antônio Farias da Silva

(fls. 66), pelo parecer técnico (fls. 69/87) e por todos os depoimentos apresentados na

fase inquisitorial e judicial.

Todavia, no tocante à autoria delitiva, necessário contextualizar

as provas trazidas aos autos.

Os acusados Mauro Antônio Farias da Silva, João Edilson

Bergamo e Márcio Martinez Pereira, na delegacia, permanecerem calados (fls.

102/102v, 106/106v e 110/110v).

Elias Mendes Leal Filho, Prefeito de Curvelândia, à época, na

fase pré-processual, afirmou que, certo dia, ao se dirigir ao Banco do Brasil, foi

informado que, naquela mesma data, vários ‘saques’ foram feitos na conta corrente do

FPM (Fundo de Participação dos Municípios), totalizando a importância de R$

170.000,00 (cento e setenta mil reais) e que, diante, dessa informação, “solicitou ao

gerente fossem sustados todos os possíveis cheques regulares e irregulares que poderiam

ser descontados/sacados, até a averiguação dos fatos” (fls. 108v).

Contou que requereu ao banco a troca do cartão de assinaturas e,

no dia seguinte, cópias de todos as cheques ‘sustados’ que, “imediatamente, foram

identificados como pagamentos irregulares, os quais foram encaminhados para a

assessoria jurídica para as devidas providências (...) Que de imediato identificaram

que cheques haviam sido depositados em contas particulares de Marcio Martinez e

João Edilson Bergamo” (fls. 108v).

Garantiu que tomou todas as providências pertinentes ao caso,

encaminhando as necessárias informações ao conhecimento do Ministério Púbico; tanto

é que, em um primeiro momento, o município conseguiu recuperar o montante de R$

40.000,00 (quarenta mil reais), valor depositado nas contas correntes de Márcio e João

Edilson.

Relatou, igualmente, que foi contratada uma empresa de

auditoria, a qual detectou outras irregularidades, “como a transferência de dinheiro
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entre contas que tinham talões para emiti-los em valores menores. Que, ainda, junto ao

banco do Brasil o declarante teve acesso a uma cópia do decreto que autorizava João

Edilson a realizar os pagamentos, o qual o declarante desconhecia a existência, tendo

sido este tipo de autorização para realizar pagamentos, revogado pelo declarante (...)

Que Mauro Antônio Farias da Silva, em suas declarações quando da realização da

sindicância, confirmou ter sido o autor de diversas assinaturas realizadas a pedido das

pessoas envolvidas na falsificação da assinatura do declarante” (fls. 108v)

(destaquei).

Em juízo, corroborou a versão ofertada na delegacia,

confirmando a ocorrência de danos causados ao erário público, em razão do que foi

apurado pela comissão de sindicância instaurada.

Admitiu não ter assinado o decreto que ampliou os poderes

conferidos ao Vice-Prefeito João Edilson.

A testemunha José Leocádio de Miranda Silva, na fase

inquisitorial, confirmou que é contador e, à época, foi contratado pelo Município de

Curvelândia para fazer o balancete das contas públicas referentes ao segundo semestre

de 2008; oportunidade em que pôde constatar “a ausência de vários documentos e

saques realizados das várias contas do Município, fato este que levou ao conhecimento

do Prefeito que, por sua vez, já havia constatado esse fato, pois já existia um inquérito

policial para apurar tal ato” (fls. 126).

Disse que, por tudo que foi apurado, José Bergamo e Márcio

Martinez foram os responsáveis pelo desfalque ocorrido nos cofres públicos de

Curvelândia, em decorrência de um falso decreto para que o Vice-Prefeito pudesse

“assinar os balancetes na ausência do Prefeito, ocorre que José Bergamo juntamente

com a pessoa de Mário adulteraram tal competência ampliando-a para também retirar

e assinar cheques; Que o Prefeito só se deu conta quando os cheques começaram a ser

descontados junto às contas (...) (fls. 126/127).

Em juízo, ratificou o depoimento ofertado na delegacia (fls.

344).
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Na audiência de instrução e julgamento, Leandro de Souza

Magalhães, funcionário público, Presidente da Comissão de Sindicância instaurada para

investigar os fatos, relatou que foi constatada a existência de “vários cheques com a

assinatura falsificada (...) que houve realmente um desvio nas contas”, envolvendo o

Vice-Prefeito João Edilson (fls. 235).

Assegurou, também, que todos os cheques suspeitos, foram

encaminhados para o perito, o qual confirmou que alguns foram depositados nas contas

correntes de João, Mário e Mauro, porém, não se recorda o valor depositado.

O réu Márcio Martinez Pereira, em juízo, confessou que as

acusações que sobre ele e os demais acusados recaem é verdadeira; admitindo, inclusive,

que “foi feita a falsificação da assinatura do Prefeito no decreto”, pelo Mauro, com a

consequente assinatura dos cheques, em razão dos poderes ampliados pelo falso decreto,

para possibilitar a obtenção de dinheiro público (fls. 236).

Inquirido pelo membro do Ministério Público sobre quem foi o

mentor da empreitada criminosa, respondeu que “a ideia foi minha mesmo (...) que na

época surgiu a oportunidade; que passava por dificuldades financeiras; que ganhava

muito pouco” (fls. 236).

Por sua vez, João Edilson Bergamo, na fase instrutória,

assegurou que era Vice-Prefeito de Curvelândia, à época do ocorrido; que não falsificou

de próprio punho o decreto, contudo sabia de todo o esquema, tanto é que ele e os outros

acusados emitiram cheques, com a assinatura adulterada, e depositaram em suas contas

correntes.

Confirmou que, em razão dos desvios, foram depositados na sua

conta corrente a importância de R$ 45.100,00 (quarenta e cinco mil e cem reais),

conforme apurado pela auditoria realizada (fls. 236).

No caso em testilha, esquadrinhas as provas carreadas nos autos,

nota-se que as confissões judiciais apresentadas pelos réus não se encontram isoladas;

porquanto, corroboradas pelo testemunho de Elias Mendes, Prefeito de Curvelândia, à

época dos fatos, o qual afirmou não ter assinado o Decreto n. 39/2008, que ampliou os
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poderes ao Vice-Prefeito João Edilson Bergamo, com a finalidade de movimentar

valores das contas públicas do município, com reflexos, inclusive, na emissão de vários

cheques depositados nas contas correntes dos imputados e de outras empresas, conforme

se infere das microfilmagens das cártulas e dos extratos bancários (fls. 25/38 e 65 e fls.

47/56).

Nesse contexto, extraio excerto da sentença que,

detalhadamente, indicou o destino das cártulas emitidas:

“Desta feita, com a confecção fraudulenta do decreto nº 39/2008 (fl. 64),

dirigiram-se ao Banco do Brasil na cidade de Cáceres/MT e transferiram a

quantia de R$ 175,010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez reais) da conta

corrente nº 11.647-5, agência 0184-4, em nome da Prefeitura de

Curvelândia/MT, que não aceitava movimentação por emissão de cheques,

para as contas nº 11.651-3, 11.804-4 e 11.654-8, também de titularidade do

ente municipal, das quais foram emitidas cártulas de cheques para as contas

correntes dos beneficiários, sendo eles os réus João Edilson Bergamo, Marcio

Martinez Pereira e Mauro Antônio Farias da Silva, bem como as empresas

Fernando e Matel Ltda e Califórnia Comércio de Combustíveis, conforme

extratos das contas e microfilmagens dos cheques carreados às fls. 25/38 e 65

e ofício ADM 671/2008, expedido pelo Banco do Brasil em 28.11.2008,

devidamente acostado às fls. 289/290 do inquérito civil público nº 018/2009 –

Volume II, em apenso, pelo que especifico abaixo:

Para a conta corrente do réu João Edilson Bergamo, agência 0184, c/c

28.404-1, foi transferida a quantia de R$ 45.100,00 (quarenta e cinco mil e

cem reais), representados pelas 09 (nove) cártulas de cheques nº 850237,

850236, 850235, 850240, 850238, 850231, 850239, 850233 e 850234.

Na conta corrente do réu Márcio Martinez Pereira, agência 0184, c/c

24.157-1, foram depositados 08 (oito) cheques, totalizando R$ 49.930,00

(quarenta e nove mil, novecentos e trinta reais), representados pelas cártulas

nº 850174, 850177, 850179, 850176, 850170, 850175, 850178 e 850173.

De igual modo, foi transferida para a conta corrente do denunciado Mauro

Antônio Farias da Silva (desmembrado), agência 0184, c/c 24.194-0, a

quantia de R$ 35.530,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta reais), através

dos 07 (sete) cheques nº 050260, 050253, 050252, 050251, 050250, 050259 e
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050255.

Ainda, em favor da empresa Fernando Matel Ltda foi transferida a quantia de

R$ 40.450,00 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta reais) por meio de DOC

para o Branco 748, agência 0804, conta corrente 53540-0 através dos 08

(oito) cheques nº 850232, 850171, 050254, 850172, 850180, 050256, 050257

e 050258.

Por fim, falsificando a assinatura do Prefeito municipal à época, foi emitido o

cheque nº 850224 (fl. 65), no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em

favor da empresa Califórnia Comércio de Combustíveis” (fls. 382v/383).

Consignou-se, ainda, que: ‘diante do lapso temporal decorrido,

somente, foi possível recuperar a quantia de R$ 40.064,20 (quarenta mil, sessenta e

quatro reais e vinte centavos), conforme informado pelo Banco do Brasil às fls. 289/290

nos autos do inquérito civil público nº 18/2009, volume II, em apenso, subsistindo um

prejuízo ao erário púbico do município de Curvelândia/MT no montante de R$

134.945,80 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta

centavos)” (fls. 382).

Por tudo que ficou evidenciado, tanto no inquérito civil e na ação

penal, não há dúvidas de que os réus confessos, falsificaram documento público

(Decreto n. 39/2008), com o intuito de desviar dinheiro dos cofres de Curvelândia, com

a emissão de cheques fraudulentos, depositando os valores desviados em suas contas

correntes e de mais duas empresas (Fernando e Matel Ltda e Califórnia Comércio de

Combustíveis).

Além do que, há nos autos cópia do Parecer Técnico, emitido

pelo Perito Oficial Criminal, Carlos Maria de Arruda, o qual analisou as folhas de

cheques, correspondentes às microfilmagens, bem como a assinatura constante do

Decreto n. 39/2008, e concluiu que “face às considerações obtidas no transcorrer das

análises dos elementos individualizadores do gesto gráfico, contidos nas assinaturas

questionadas e nos paradigmas de confronto, descritos acima, e tomando por base

exclusivamente as informações contidas e perceptíveis nos padrões gráficos, pode o

perito inferir o parecer técnico, que a assinatura questionada, continha nas 17
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(dezessete) folhas de cheques, não foram produzidas pelo mesmo punho escritor que

forneceu seus materiais gráficos padrões, ou seja não foram produzidas pelo punho do

escritor Sr.Elias Mendes Leal Filho” (fls. 85).

Nesse diapasão, diante de todo o conjunto probatório esmiuçado

nos autos, é certo concluir que os réus, funcionários públicos, ao falsificarem a

assinatura do Prefeito, para emissão de um Decreto, ampliando os poderes do

Vice-Prefeito, com o intuito de gerir dinheiro público do Município e, de posse desse

documento, emitiram vários cheques, falsificando a assinatura do Prefeito, na tentativa

de ludibriar funcionários da agência bancária, induzindo-os a erro, com o intuito de

facilitar transações bancárias em nome da Prefeitura de Curvelândia, e obterem

vantagens (valores depositados em suas próprias contas correntes), cometeram os delitos

de falsidade ideológica, estelionato e de peculato.

Todavia, como bem delineado pelo juiz da causa, embora

devidamente comprovada a ocorrência dos crimes de falsidade ideológica, estelionato e

peculato, é crível admitir que a falsificação e a utilização de documento público estavam

voltadas para a prática do crime de peculato – subtração de dinheiro público, em

proveito próprio, valendo-se da “facilidade que lhe proporciona a qualidade de

funcionário” –, na forma do artigo 312, § 1º do Código Penal.

Vale dizer: as condutas de falsificar assinatura em documento

público, com o intuito de obter vantagem, induzindo os funcionários da instituição

financeira a erro, para liberar valores das contas bancárias do Município, tratou-se de

crimes-meio necessários à perpetração do crime-fim – peculato –, razão pela qual não

há que se punir os réus pelos três crimes, por não terem sido praticados de forma

autônoma.

Partindo dessa premissa, admissível a incidência do instituto da

consunção que, segundo o magistério de Guilherme de Souza Nucci, revela-se “quando

a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda

infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Trata-se da

hipótese do crime-meio e do crime-fim” (in Código Penal Comentado, 16 ed. rev. atual.

Fl. 18 de 24



PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO Nº 23944/2018 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE MIRASSOL
D´OESTE
RELATOR:DES. PAULODA CUNHA

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Confira-se: “O princípio da consunção impõe que uma infração

penal constitua, unicamente, ato preparatório, meio necessário ou fase da execução de

outro fato descrito por norma mais ampla (crime-fim), de modo que o agente só

responderá pelo delito mais grave, e o crime-meio será por ele absorvido” (AgRg no

AREsp 992.223/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em

25/09/2018, DJe 11/10/2018).

Não se pode cogitar, como quer a defesa de João Edilson

Bergamo, que a conduta por ele, e por seus comparsas, praticada se enquadra no tipo

penal do artigo 171, caput, do Código Penal, pois, não houve, tão somente, a obtenção

de vantagem ilícita, mantendo alguém a erro, mas sim, o atingimento de patrimônio

público, com a subtração de dinheiro de ente público, em razão de os imputados

assumirem cargos públicos na Prefeitura de Curvelândia.

A propósito: “Para a configuração do delito de peculato-furto

não é necessário que o agente detenha a posse de dinheiro, valor ou outro bem móvel em

razão do cargo que ocupa, exigindo-se apenas que a sua qualidade de funcionário

público facilite a prática da subtração. O crime do artigo 312, § 1º, do Código Penal se

consuma quando o agente consegue subtrair o dinheiro, valor ou bem, mantendo a

posse tranquila sobre a coisa, ainda que por breve espaço de tempo” (HC 145.275/MS,

Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/05/2010, DJe 02/08/2010).

Noutro lado, mantida a condenação pelo delito de peculato, o

apelante requer, em pedido sucessivo, o afastamento da aplicação do artigo 71 do

Código Penal ao argumento que “não houve crime continuado, até porque houve um só

fato por uma única vez”, pois, em que pese terem sido assinadas trinta e três (33) folhas

de cheque, foram ao banco, apenas, uma vez, descontá-los (fls. 403v).

Na hipótese, restou evidenciada a emissão de trinta e três (33)

cártulas (microfilmagens, fls. 25/38 e 65), entre os dias 6 a 11 de novembro de 2008,

circunstância que confere periodicidade rítmica às infrações, configurada a conexão

temporal entre os delitos nos crimes continuados.
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Destarte, mantido o reconhecimento da continuidade delitiva,

entendo escorreita a fração aplicada do magistrado, na proporção de dois terços (2/3),

porquanto ser entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça de que, em se

tratando de 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” (HC

469.749/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe

03/12/2018).

Assim, nada a modificar a conclusão do juiz de primeiro grau

que condenou os réus pela prática do delito de peculato, na sua forma continuada.

RECURSO DO RÉUMÁRIOMARTINEZPEREIRA:

A defesa pretende a desclassificação do crime para o tipo penal

do artigo 313 do Código Penal (peculato mediante erro de outrem), ao argumento de que

“a apropriação de valores em detrimento do erário municipal somente foi possível

mediante a colocação do servidor da agencia bancária do Município em erro, mediante

a apresentação de decreto falsificado que autorizava os acusados a movimentarem a

conta bancária da Prefeitura” (fls. 437).

A tese arguida merece total descrédito, porquanto, como

explicitado em linhas volvidas, o apelante, aliado a dois (2) funcionários da Prefeitura,

valendo-se de seus cargos públicos, falsificaram um documento, na intenção de ludibriar

os funcionários da instituição financeira e emitir cheques, igualmente, com assinaturas

falsas, a fim de movimentar a conta corrente do Município, e obter dinheiro público.

Diante da conjectura apresentada nos autos não há espaço para

invocar a ocorrência de erro que justifique a desclassificação da conduta para o artigo

313 do Código Penal, pois referido tipo penal exige, para sua configuração, que a posse

do bem ou verba apropriada decorra de erro daquele que faz a entrega do dinheiro ao

funcionário público. 
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No caso dos autos, não há falar em erro de outrem, uma vez que

o réus fizeram crer aos funcionários da instituição financeira, mediante a entrega de

documentos falsificados, que os cheques deveriam ser depositados em suas contas

bancárias, ao que de longe, demonstra erro, mas o dolo na subtração de dinheiro público

por parte dos agentes.

Lado outro, valendo-se do princípio da eventualidade, requer

seja condenado pelo delito tipificado no artigo 171, § 3º, do Código Penal, tese que,

igualmente, não merece ser encampada, tendo em vista que, como evidenciado e

amplamente fundamentado, o réu e seus comparsas cometeram o crime de peculato,

embora valendo-se de crimes-meio (falsificação e estelionato) para atingir o intento

final.

Ademais, pugna pela minoração da basilar, pois é “primário,

possui bons antecedentes, confessou espontaneamente o delito assumido uma postura

verdadeiramente colaborativa”; com a consequente alteração do regime inicial para

cumprimento de pena.

O magistrado, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código

Penal, valorou negativamente as circunstâncias judiciais – circunstâncias e

consequências do crime –, da seguinte forma:

“as circunstâncias do delito são gravíssimas, uma vez que, para a falsidade

ideológica e estelionato, arquitetando e premeditando as condutas de

falsificar um decreto do poder público e a emissão de cheques, ludibriando,

por fim, a instituição financeira detentora das contas da Prefeitura de

Curvelândia/MT, subtraindo valores dos cofres públicos com a emissão

fraudulenta de 33 (trinta e três) cheques, em continuidade delitiva, de modo

que merece valoração negativa; as consequências do crime lhe são

desfavoráveis, porquanto foi subtraída a vultosa quantia de R$ 175.010,00

(cento e setenta e cinco mil e dez centavos), dos quais somente R$ 40.064,20

(quarenta mil, sessenta e quatro reais e vinte centavos) foram recuperados,

representando um efetivo prejuízo de R$ 134.945,80 (cento e trinta e quatro

mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) à pequena cidade
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de Curvelândia/MT, hoje com pouco mais de cinco mil habitantes, sendo certo

que o valor desviado e não recuperado certamente contribuiria para o

atendimento das necessidades básicas dos munícipes. Outrossim, crimes dessa

natureza promovem o desvirtuamento da Administração Pública nas suas

várias camadas, ferindo, dentre outros, os princípios norteadores da

legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O agente, representando

o município, contraria uma norma buscando com sua conduta, muitas vezes,

fim obscuro e imoral, demonstrando nefasta ineficiência do seu serviço,

motivo pelo qual a conduta é merecedora da elevada censura (...)”. (fls.

386/386v).

Em virtude de tal negativação, o juiz de primeiro grau

considerou a pena:

“Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado passíveis

de valoração (circunstâncias e consequências), fixo as 33 (trinta e três)

penas-bases acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de

reclusão.

Vislumbro a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”,

do CP (confissão), pelo que atenuo as penas do réu em 1/6 (um sexto),

equivalente a 01 (um) ano e oito (8) meses, passando a dosá-las em 03 (três)

anos de reclusão cada, as quais torno definitivas, frente à inexistência de

circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena (...)”

(fls. 386v).

Nota-se que o pleito da defesa no sentido de que deve a basilar

ser minorada em razão de ser o réu primário e de bons antecedentes não deve ser

analisado, por ausência de interesse recursal, haja vista que, em relação à culpabilidade e

aos antecedentes, o magistrado não apontou qualquer justificativa a valorá-las

negativamente.

Contudo, embora o apelante não demonstre qualquer

irresignação em relação às circunstâncias e às consequências do crime, mas, somente, a

pretensão de minorar a basilar, entendo que, no concernente às circunstâncias do

crime, o fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não admite o
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incremento da basilar, porém as circunstâncias que permearam o delito (falsificação da

assinatura de um decreto municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o

consequente depósito dos valores em sua conta corrente), são bastantes o suficientes a

transbordar a figura do tipo penal incriminador.

Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as

consequências do crime permitem o incremento da basilar, haja vista que o prejuízo, no

montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), causado no

município de pequeno porte (5.000 habitantes), transborda o tipo penal, tanto é que,

grande parte da importância não foi restaurada aos cofres públicos.

Por fim, apesar de a pena ter sido estipulada em cinco (5) anos

de reclusão, o que demandaria a aplicação do regime semiaberto, na forma da alínea ‘b’

do § 2º do artigo 33 do Código Penal, há circunstâncias judiciais negativas –

circunstâncias e consequências do crime –, critério idôneo e suficiente para determinar o

regime prisional fechado, nos moldes do § 3º do artigo 33 e o artigo 59 do Código Penal,

a teor do que dispõe a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos

interpostos por João Edilson Bergamo e Márcio Martinez Pereira.

É como voto.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA

CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Câmara Julgadora, composta

pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (Revisor) e

DES. GILBERTO GIRALDELLI (Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À

UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU

OS RECURSOS.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADOR PAULODA CUNHA - RELATOR
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