ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO DE CUMPRIMENTO DA META 18-CNJ
PROCESSO N.º 0000417-11.2006.8.20.0001 (4ª Vara Criminal)
DENUNCIADO: FERNANDO ANTÕNIO DA CÂMARA FREIRE
DENUNCIADA: KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLLY
DENUNCIADA: MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA
SENTENÇA
EMENTA: E PROCESSUAL PENAL – PECULATO E
FALSIDADE IDEOLÓGICA – MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE
PECULATO – PROVAS DOCUMENTAL, PERCIAL E
TESTEMUNHAL SUFICIENTES – ABSORÇÃO DA
FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO PECULATO –
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INCLUSÃO INDEVIDA
EM FOLHA DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE
PRESTAÇÕES SUCESSIVAS POR PARTE DE UM
MESMO BENEFICIÁRIO – – CONTINUIDADE DELITIVA
- INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART.
327, § 2º DO CÓDIGO PENAL AO EXERCENTE DO
MANDATO DE GOVERNADOR DO ESTADO –
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA –
NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE AO COAUTOR OU
PARTÍCIPE QUE NÃO OCUPA O CARGO DE DIREÇÃO –
CIRCUNSTÂNCIA NÃO ELEMENTAR DO CRIME –
INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DO CÓDIGO PENAL –
PERDÃO JUDICIAL A RÉ COLABORADORA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 13 CAPUT DA LEI 9.807/99 –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
RELATÓRIO (ART. 381, I E II DO CPP):
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, em fevereiro de 2007,
ofereceu denúncia na Comarca de Natal contra FERNANDO ANTÔNIO CÂMARA
FREIRE; KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLY e MARIA DO SOCORRO
DIAS DE OLIVEIRA, pela suposta prática do crime previsto no artigo 312, caput, seis vezes
c/c artigo 71; c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal. A peça inaugural veio subscrita
pelos representantes do Ministério Público local (fls.02-07 – 1º Vol.):
“O denunciado FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE por meio da
Portaria n. 006/2001 – GVG, de 02.04.2001 (fls. 05/13 do inquérito policial), no
exercício do cargo de Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Norte/RN,
atribuiu fraudulentamente gratificação de representação de gabinete em nome
de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES, o que fez gerar a emissão dos
respectivos cheques-salários, vindo desviar recursos públicos em proveito da

denunciada KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLY, no total de R$
4.455,00 (quatro mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco reais)”
Para implementação da fraude, coube à denunciada MARIA DO SOCORRO
DIAS DE OLIVEIRA a coleta de cópias de carteira de identidade e do cartão de
CPF da pessoa de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES; a adoção das
providências burocráticas à implantação de gratificação; e o recebimento dos
respectivos cheques-salários, que posteriormente eram entregues à
denunciada KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLY.Por sua
vez, a denunciada KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLY – que é
servidora pública estadual e, na época dos fatos, estava lotada na
vice-governadoria, secretariando os denunciados FERNANDO ANTÔNIO DA
CÂMARA FREIRE e MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA – para se
apropriar da importância de R$ 4.455,00 (quatro mil, quatrocentos e cinqüenta e
cinco reais) desviada em seu proveito, depositou os cheque-salários abaixo
identificados na sua conta bancária n. 16.520-4, mantida no banco do Brasil
S/A – Ag. 1246-7 – Ribeira Natal (RN), conforme evidenciam as anotações
constante nos versos das cópias dos cheques-salários de folhas 25/36, bem como
nos extratos bancários de folhas 049/072:
Nº
1
2
3
4
5
6

BENEFICÁRIO
MARIA DE FÁTIMA DA S.
GOMES
MARIA DE FÁTIMA DA S.
GOMES
MARIA DE FÁTIMA DA S.
GOMES
MARIA DE FÁTIMA DA S.
GOMES
MARIA DE FÁTIMA DA S.
GOMES
MARIA DE FÁTIMA DA S.
GOMES

Nº DO CHEQUE DATA PAGAMENTO
31661
29/0702

VALOR
R$ 900,00

31866

29/0702

R$ 450,00

32927

08/08/02

R$ 702,00

35984

29/10/02

R$ 801,00

36914

28/11/02

R$ 801,00

38988

18/12/02

R$ 801,00

TOTAL

R$ 4.455,00

No período de 29.07.2002 a 18/12/2002, os denunciados FERNANDO ANTÔNIO DA
CÂMARA FREIRE, MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA e KATYA MARIA
MEDEIROS CALDAS ACIIOLY, pessoalmente ou por interpostas pessoas, falsificando a
assinatura da suposta titular do pagamento, inseriram declaração falsa no verso dos seis
cheques-salário, emitidos em nome de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES, como o
objetivo de alterar fato juridicamente relevante, consistente na ocultação do efetivo
recebedor do pagamento dos cheques, vindo cometer o crime previsto no artigo 299, caput
e parágrafo único, seis vezes, c/c artigo 71, ambos do Código Penal.
Instrui o feito os autos do Inquérito Policial nº 013/2006, fls. 10/131 –1º Vol., em que
consta cópia do quadro de servidores que recebem gratificação de representação de gabinete
conforme consta no processo nº00026/2001-GVG; cópia do extrato da conta referente a
KATYA M. M. CALDAS ACCIOLY, termos de declarações e depoimentos, e demais
elementos da peça informativa.
A denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2007(fls.151 – 1º Vol.). denunciado
FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE às fls. 164/167 – 1º Vol., alega identidade
da causa de pedir entre a presente ação e aquela que tramita na 5ª Vara Criminal da Comarca de
Natal (001.05.011497-3), estando desta feita plenamente demonstrada a identidade dos fatos e
das condutas imputadas ao acusado em ambas as ações penas já mencionadas, sendo assim
forçoso reconhecer a extensão dos efeitos da liminar do habeas corpus50.973 à presente ação

penal, de forma que seja igualmente suspenso o depoimento dos denunciados até o julgamento
de mérito daquele, sobretudo levando-se em consideração que a liminar deferida
fundamentou-se na atipicidade das condutas relacionadas pelo parquet.
Aduz o Ministério público que os fatos típicos de que tratam os presentes autos foram
revelados a partir da investigação criminal encartada através do procedimento de quebra de
Sigilo Bancário nº 001.05.011497-3, que resultou na identificação de inúmeros cheque salários
emitidos a título de pagamento de gratificações de pessoas que supostamente prestaram
serviços ao Estado do Rio Grande do Norte na Vice-Governadoria e, a partir de maio de 2002,
na Governadoria. Ressalta ainda, que a análise dos cheques-salários coletados no referido
procedimento revelou que os cheques relacionados com a presente ação penal caracterizavam
um fato criminoso autônomo, não mantendo qualquer afinidade com os delitos configurados na
ação penal promovida em decorrência dos elementos coletados no procedimento n.
001.05.011497-3,
A acusada MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA foi citada em 14 de março
de 2007(fls. 13v – 2º Vol.) e KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLY foi citada
em 21 de março de 2011 (fls. 14 – 2º Vol.).
Realizadas as audiências de Interrogatório Judicial em 28 de março de 2007 (fls. 23/25
– 2º Vol.), procedeu-se o interrogatório da acusada KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS
ACIOLY. A ré mencionada apresentou resposta em 02 de abril de 2007 ( fls. 26/29 – 2º Vol.).
Às fls. 59/61 - 2º Vol. O membro do parquet requereu a prisão preventiva do
denunciado FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE.
Às fls. 64 - 2º Vol. foi expedido edital de citaçãoe intimação ao acusado FERNANDO
ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE. Às fls. 68 foi certificado que o acusado FERNANDO
ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE foi preso e recolhidono Quartel do Comando Geral da
PM/RN.
Às fl.76 – 2º Vol., realizou-se Termo de Audiência de Interrogatório Judicial de
FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE o qual declarou que é inocente e reservou-se
no direito de se manter em silêncio, para que possa ofertar uma defesa técnica. Às fls. 78/81 –
2º Vol., o denunciado mencionado apresentou defesa prévia.
Às fl.90/92 – 2º Vol., realizou-se Termo de Audiência de Interrogatório Judicial de
MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA. Às fls. 93/94 – 2º Vol. a ré MARIA DO
SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA celebrou Termo de Compromisso de Colaboração
Premiada com o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Às fls. 96/99 – 2º Vol., a
denunciada susomencionada apresentou defesa prévia.
À fl.138 – 2º Vol. consta depoimentos gravados na audiência de Instrução e julgamento,
anexado aos autos através de CD/ROOM.
À fl. 154 – 2º Vol. o Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal manteve o recebimento da
denúncia haja vista preencher os pressupostos do art. 41 do Código de Processo Penal,
contendo exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
crime e o rol de testemunhas, sendo descabida a pretensão da defesa em extinguir a presente
ação.
À fl. 44 – 3º Vol. o Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal deferiu parcialmente o
pedido formulado às fls. 155/156 – 2º Vol., para admitir a nomeação do perito Criminal Federal
aposentado Ricardo Oscar Melo como assistente técnico do acusado FERNANDO ANTÔNIO

DA CÂMARA FREIRE, autorizando que o mesmo tire cópia do material a ser periciado.
Laudo de Exame Grafotécnico nº 04.0070/09, fls. 70/87 – 3º Vol., concluíram que em
face dos confrontos grafotécnicos a que procederam, chegaram os peritos a conclusão de que as
divergências e convergências gráficas de natureza morfo genética e idiográfica, observadas
entre o material questionado e o de comparação, atestam que as evidenciadas nas cópias
reprográficas do reversos dos cheques – salários, descritos no item “a” do tópico III, do corpo
deste laudo, e atribuídas a MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES, são apócrifas e
tratam-se de falsidade do tipo 'SEM IMITAÇÃO”, as quais promanaram do punho
escritor da pessoa de KÁTIA MARIA MEDEIROS CALDAS.
Em alegações finais, às fls. 118/126 - 3º Vol., o representante do Ministério Público
Estadual requer que a presente ação penal seja julgada procedente, para condenar FERNANDO
ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE e KÁTIA MARIA MEDEIROS CALDAS nas penas do
artigo 312, caput, seis vezes, com incidência do benefício do artigo 71 do Código Penal;
incidindo ainda a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 327, §2º, do
Código Penal; além da recomposição do dano no valor mínimo de R$ 4.455,00 (quatro
mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), a ser acrescido de juros e correção
monetária. Requereu ainda a concessão do perdão judicialà acusada MARIA DO SOCORRO
DIAS DE OLIVEIRA, ou no caso de condenação, da redução da pena, nos termos da Lei
9.807/99. Já às fls. 128-130/ 3º Vol.
MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA, por intermédio de seu advogado,
pediu para que fosse concedido o perdão judicial, na forma do art. 13 da Lei 9.807/99, coma
conseqüente extinção da punibilidade, caso não seja possível, requer a total improcedência da
presente ação penal, com a devida absolvição da mencionada acusada, por absoluta ausência de
comprovação de qualquer conduta ilícita desta, uma vez que a mesma não obteve qualquer
vantagem financeira, em beneficio próprio, que possa ser eventuais atos da acusada se
limitavam a cumprir estritas e incisivas ordens do seu chefe, a quem era subordinada e por fim,
numa eventual condenação requer que seja a pena reduzida de um a dois terços, na forma do
art. 14 da Lei 9.807/99.
Por intermédio de seu advogado, pediu KÁTIA MARIA MEDEIROS CALDAS, por
intermédio de seu advogado, solicitou que seja decretada a absolvição da defendente, nos
termos do artigo 386, III, do CPP, visto que as condutas imputadas não constituem crime,
conforme o acervo probatório colacionados aos autos; não sendo colhida a alínea anterior,
então, seja decretada absolvição da defendente, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, pois
não há provas suficiente para a condenação; superadas as alíneas anteriores, de modo
subsidiário e alternativo, seja aplicada emendatio libelli(art. 383, do CPP). Conferindo-se
definição jurídica diversa dos fatos imputados para desclassificar o delito, de acordo com os
termos do artigo 171, § 3º, do CP.
Às fls. 151/178 - 3º Vol., o advogado do acusado FERNANDO ANTÔNIO DA
CÂMARA FREIRE, Bóris Trindade, OAB/PE 2.032, apresentou alegações finais argüindo em
síntese que: A) o processo esta eivado de nulidade, pois a testemunha Haroldo Collares Barros
Chaves foi ouvido por carta precatória, sem que a defesa tivesse sido devidamente intimida da
sua expedição, sendo a sua presença indispensável para a realização do ato em virtude da
necessidade de formulação de questionamentos específicos sobre determinados fatos; b) insiste
na oitiva da testemunha Carlos Alberto Dellagustina, visto que o juiz não pode reduzir o rol
das testemunhas arrolado tempestivamente pela parte; c) este juízo é incompetente para
processar e julgar o presente feito, sendo a competência para tanto da 5ª Vara Criminal, em
razão da prevenção pela conexão; d) não há possibilidade de se manisfestar sobre a questão
do mérito, em razão da prova não ter sido produzida de forma inteiriça.

Às fls. 188/195 – 3º Vol., o Juiz singular da Quarta Vara Criminal da Comarca de
Natal/RN destacou que no caso em tela além de ter resistido em apresentar alegações finais em
favor do seu constituinte, o causídico subscritor daquela peça, quando o fez, deixou de se
pronunciar quanto ao mérito da causa, o que evidentemente constitui um prejuízo enorme à
ampla defesa do denunciado FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE. Destarte,
equivalendo a ausência de manifestação fundamentada ausência da própria defesa técnica,
considerou-se o réu indefeso a partir daquele momentoe, constato nos autos procuração em
nome de outros advogados, determino à Secretaria Judiciária que sejam intimados para, num
prazo de cinco dias, apresentarem as alegações finais de forma inteiriça, apreciando o mérito
das provas e, se for o caso, refutando as acusações, sob pena de aplicações da multa por
abandono da causa, prevista no artigo 265, do Código de Processo Penal.
Às fls. 197/222 – 3º Vol. o advogado do réu FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA
FREIRE, requer que caso seja rejeitado a preliminar suscitada, consigna o requisito do
prequestionamento da questão federal, para efeito de admissibilidade do Recurso
Especial, ante a contrariedade aos arts. 76 e 77, CPP. Desta feita como se trata de caso de
absolvição, seja porque o fato, como restou narrado, não constitui o crime de peculato (art. 386,
inc. III, CPP) seja porque ainda quando se quisesse chegar a tanto, a prova não serve para
colocar o denunciado como co-autor do crime que foi praticado porMARIA DO
SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA,isto ocorrendo, ou seja, julgada improcedente a denúncia,
os vícios apontados nessas alegações finais, desenvolvidas sem que a prova da defesa haja sido
completada, tornar-se-ão prejudicados.
À fl.04 – 4º Vol. o Secretário Geral Paulo de Souza Coutinho Filho, através do ofício nº
249/2011 – SG/OAB/RN, informou que o senhor Bóris Trindade não é inscrito nos quadros
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio Grande do Norte.
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, às. Fls.05/19 – 4º Vol., por
intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público requereu a decretação
da prisão preventiva de FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE.
Consoante se infere de fl. 20 – 4º Vol., reservou-se à analise do pedido de decretação da
prisão preventiva oferecido pelo membro do parquet,quando da prolação da sentença.
Brevemente relatados, decido, fundamentando.
PRELIMINARES
Em sede de alegações finais (fls.197/222 – 3ªVol.), FERNANDO FREIRE suscita
preliminares de nulidade substancial, como preliminar caracterizadora de cerceamento de
defesa (art. 564, inc. IV, CPP; e art. 5º, inc. LV, CF), consistente no fato do encerramento da
instrução, sem a complementação da prova da defesa; incompetência do Juízo da 4ª Vara
Criminal para julgar o presente processo; nulidade do processo, por desapreço à regra inscrita
no art. 2º, CPP, visto como rito procedimental, a partir de agosto 2008, foi ignorado,
significando ofensa ao princípio do devido processo legal. Entretanto, as mencionadas
preliminares já foram analisadas e rejeitadas em sua integralidade conforme consta da decisão
prolatada às fls. 188/195 3º Vol., mantenho os termos da decisão por seus próprios
fundamentos.
MÉRITO

Denunciados Fernando Antônio Da Câmara Freire
e Kátia Maria Medeiros Caldas
Da análise dos autos, observo que os acervos probatórios constantes do caderno
processual são suficientes para caracterizar a prática dos ilícitos previstos no artigo 312, caput,
seis vezes c/c artigo 71; c/c 327, §2º, ambos do Código Penalpelos acusados FERNANDO
ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE e KÁTIA MARIA MEDEIROS CALDAS. Senão
vejamos:
Art.312 - Apropriar-se o funcionário público 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: Pena - reclusão, de dois a
doze anos, e multa.
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem,
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou
função pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes
previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de
função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta,
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo
poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)
Consoante se infere da denúncia a origem dos fatos advém da conduta do acusado
FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE, no exercício dos cargos de
Vice-Governador e Governador do Estado do Rio Grande do Norte, ter comandado, entre os
anos de 1995 a 2002, um grande esquema de desvio de recursos do erário estadual, mediante a
concessão fraudulenta de gratificação em nome de diversas pessoas, sem o consentimento ou o
conhecimento das mesmas, que passaram a figurar formalmente na folha de pagamento do
Estado do Rio Grande do Norte, para que terceiros, criminosamente, pudessem se locupletar
das remunerações pagas em nome delas, o que ensejou várias investigações criminais, tendo em
vista a diversidade de beneficiários da prática delituosa.
O esquema foi descortinado a partir da reclamação de diversos contribuintes que
fizeram declaração de isentos do imposto de renda no ano de 2003 e foram parar na
“malha fina”, pois a Receita Federal tinha informações sobre o recebimento, pelos
mesmos, de rendimentos tributáveis acima do limite de isenção, tendo como fonte pagadora o
Estado do Rio Grande do Norte.
A gratificação de representação de gabinete tinha como regulamento, na época do
governo do denunciado FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE, o Decreto
12.689/95, que estabelecia claramente que tal vantagem apenas poderia ser concedida a
servidores públicos(artigo 2º), tendo como justificativa a realização, pelo agraciado, de
serviços especializados, em jornada integral. Apesar destas limitações para a concessão do
referido benefício, a Vice-Governadoria e, posteriormente, a Governadoria do Estado,
enquanto, dirigidas pelo mencionado acusado pagava mais de 400 (quatrocentas)
gratificações de gabinete a pessoas completamente estranhas ao serviço público.
No que tange ao delito tipificado como peculato, mais precisamente acerca do objeto
material, trago a baila as lições do ilustre doutrinador Rogério Greco, onde ressalta que:
“O objeto material da conduta do agente, de acordo com a redação típica, é o
dinheiro (cédulas e moedas aceitos como pagamento), valor (tudo aquilo que

pode ser convertido em dinheiro, vale dizer, todo documento ou papel de
crédito que pode ser negociado, a exemplo das notas promissórias, ações,
apólices, etc.) ou qualquer outro bem móvel (isto é, um bem passível de
remoção e, conseqüentemente, de apreensão pelo agente)”. Não importa,
ainda, a natureza do objeto, isto é, se público ou privado. Assim, pratica o
delito de peculato o funcionário público que se apropria tanto de um bem
móvel pertencente à Administração Pública quanto de outro bem, de natureza
particular, que se encontrava temporariamente apreendido ou mesmo
guardado”. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. V. 4. 8ª Ed. Rio de
Janeiro: Editora Impetus, 2012. p. 378).
Do acima exposto, conclui-o que o dispositivo legal estabelece algumas exigências para
se configurar o delito, a fim de que a conduta do sujeito ativo encontre subsunção no tipo penal
que descreve o crime de peculato. A uma, ser o agente funcionário público.
A duas, que o sujeito ativo pratique a conduta de se apropriar de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, exigindo-se a posse ou detenção de tais
coisas, em razão do cargo ou comissão, permitindo-se, ainda, a hipótese de desviá-las em
proveito próprio ou alheio.
Esse é o entendimento que GRECO defende ao afirmar que:
“O importante para efeito de configuração do delito em estudo é que o
funcionário público tenha se apropriado do dinheiro, valor ou bem móvel,
seja ele público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo”.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. V. 4. 8ª Ed. Rio de Janeiro:
Editora Impetus, 2012. p. 378).
Merece destaque o fato de não ser suficiente apenas a condição de funcionário público
que se apropria de qualquer bem público ou particular para configurar o crime de peculato.
Importante se mostra que a posse somente tenha ocorrido em razão do cargo ocupado por ele.
Diferente não são os relatos de GRECO:
“Dessa forma, posse e cargo devem ter uma relação direta, ou seja, uma
relação de causa e efeito. Não é pelo fato de ser funcionário público que o
sujeito deve responder pelo delito de peculato se houver se apropriado, por
exemplo, de uma coisa móvel, mas, sim, pela conjugação do fato de que
somente obteve a posse da coisa em virtude do cargo por ele ocupado”.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. V. 4. 8ª Ed. Rio de Janeiro:
Editora Impetus, 2012. p. 379).(grifo acrescido).
No caso dos autos, ocorreu o chamado peculato desvio, onde os agentes desviaram, em
proveito próprio e/ou alheio, dinheiro público de que tinham posse.
Celso Delmanto destaca que no peculato desvio:
“pune-se o funcionário que dá ao objeto material destinação diferente daquela
para a qual o objeto lhe fora confiado. O desvio deve ser, porém, em proveito
(patrimonial ou moral) próprio ou alheio” (CÓDIGO PENAL
COMENTADO, 8ª ED., SARAIVA, 2010, P. 891).
Destaco por oportuno que para configurar o crime não se faz necessário haver o
acréscimo patrimonial do agente ou de terceiro beneficiado, nem tão pouco o fato de restituir a
Administração se mostra como fator inibidor do delito, estamos diante de um crime contra o
Estado o que por si só já traduz uma violação ao principio da fidelidade com a Administração
publica.

O termo descrito no caputdo art. 312, Código Penal “posse em razão do cargo” é
colocado como uma expressão ampla, conforme entendimento já sedimentado no Superior
Tribunal de Justiça "o termo 'posse' contido no tipo penal descrito no caputdo artigo 312 do
Código Penal deve ser interpretado de maneira ampla, abrangendo qualquer tipo de
disponibilidade jurídica da res apropriada/desviada":
"PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS –
FALSIDADE IDEOLÓGICA – PECULATO – LAVAGEM DE
DINHEIRO – QUEBRA DO SIGILO FISCAL – FALTA DE
PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL – MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELA CORTE DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS PELO
PARQUET ESTADUAL – POSSIBILIDADE – DENÚNCIA,
ADEMAIS, BASEADA EM INQUÉRITO POLICIAL –
AUSÊNCIA DE NULIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – FALTA DE
COMPROVAÇÃO – OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA APENAS NA
AÇÃO PENAL PRIVADA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– EX-GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE – DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (REPRESENTAÇÃO
DE GABINETE) EM PROVEITO PRÓPRIO E DE TERCEIROS –
ANTERIOR POSSE DO QUANTUM – TERMO QUE DEVE SER
INTERPRETADO EM SENTIDO AMPLO, ABRANGENDO A
DISPONIBILIDADE JURÍDICA DA RES – FALTA DE PROVAS
QUANTO À FALSIDADE IDEOLÓGICA – ESTREITA VIA DO
WRIT – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO – ORDEM DENEGADA.
1. Inviável o exame originário por este Superior Tribunal de Justiça de tese não
debatida perante o Tribunal de origem (quebra do sigilo fiscal de terceiros sem
prévia decisão judicial), sob pena de inequívoca e indevida supressão de instância,
vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Precedentes.
2. Em que pese o entendimento pessoal desta Relatora em sentido contrário, os
precedentes desta Corte são uníssonos em admitir a legitimidade das investigações
preliminares por parte do Ministério Público, como titular da ação penal pública.
3. Ademais, a denúncia, in casu, encontra-se escorada por inquérito policial.
4. O princípio da indivisibilidade da ação penal aplica-se apenas à ação penal privada,
mas não à pública. Precedentes.
5. O termo 'posse' contido no tipo penal descrito no caput do artigo 312 do Código
Penal deve ser interpretado de maneira ampla, abarcando, assim, qualquer tipo de
disponibilidade jurídica da res apropriada/desviada. Precedente.
6. Evidenciando-se que o agente teria a anterior disponibilidade jurídica do quantum
em tese desviado em proveito próprio e de terceiros, mostra-se viável a acusação
pelo delito de peculato.
7. A estreita via do habeas corpus, carente de dilação probatória, não comporta o
exame de questões que demandem o profundo revolvimento do conjunto
fático-probatório colhido nos autos do inquérito policial instaurado contra o
paciente, bem como da ação penal que o seguiu. Precedentes.
8. Evidenciando-se que a tese de falta de justa causa para sua persecução penal em
juízo quanto ao crime de falsidade ideológica por falta de provas demanda o
aprofundado exame dos elementos de convicção até então colhidos, porquanto não
demonstrada cabal e inequivocamente por aqueles colacionados aos autos, mostra-se
inviável seu acolhimento por meio da via eleita.
9. Ordem denegada, ressalvando-se posicionamento contrário da Relatora quanto à
ilegitimidade do poder investigatório do Parquet." (STJ, 6ª Turma, HC 92952/RN,

Rel. Min. Jane Silva – Des. convocada do TJMG, DJ-e 08/09/2008 - grifado).
Da analise do cotejo probatório, enquadro a conduta praticada pelos acusados como
descrito no ilícito penal de peculato, pelas razões que passo a expor:
Conforme se depreende da denúncia, temos que o acusado FERNANDO ANTÔNIO
DA CÂMARA FREIRE, muito embora consciente de que a famigerada “gratificação de
representação de gabinete” a qual a época era regida pelo Decreto 12.689/95, que estabelecia
claramente que tal vantagem apenas poderia ser concedida a servidores públicos (artigo 2º),
tendo como justificativa a realização pelo agraciado, de serviços especializados em jornada
integral a fraudou. Concedeu formalmente a mencionada gratificação a MARIA DE FÁTIMA
DA SILVA GOMES, porém, na prática quem recebia era KATYA MARIA MEDEIROS
CALDAS ACCIOLY.
Importante frisar que o acusado em destaque juntamente com MARIA DO
SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA que a época exercia o cargo comissionado de
Coordenadora-Geral da Vice-Governadoria e da Governadoria do Estado se valia da
cópia da carteira de identidade e do cartão de CPF (adoções de providencias burocráticas
necessárias à implantação da gratificação e o recebimento dos respectivos
cheques-salários) para posteriormente inserir o nome da denunciada KATYA MARIA
MEDEIROS CALDAS ACCIOLY irregularmente no serviço público.
Da análise dos autos, percebo que o denunciado FERNANDO ANTÔNIO DA
CÂMARA FREIRE se valeu da forma de pagamento “cheque salário” não mais utilizado
em todo o Estado, para incluir pessoas alheias ao quadro da administração estatal,
procedimento este já excluído pelo crédito em conta, sob o argumento de que o crédito em
conta identifica o real beneficiário e assim, dificulta que terceiros se apropriem de verba
pública destinada a terceiros.
Conforme denota-se do próprio texto anexado aos autos pelo membro do parqueta
denunciada KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLY estava lotada na
vice-governadoria, secretariando os denunciados FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA
FREIRE e MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA, senão vejamos:
KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLY – “(...) que é servidora
pública estadual e, na época dos fatos, estava lotada na vice-governadoria,
secretariando os denunciados Fernando Antônio da Câmara Freire e
Maria do Socorro Dias de Oliveira – para se apropriar da importância
de R$ 4.455,00 (quatro mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco reais)
desviada em seu proveito, depositou os cheques-salários abaixo
identificados na sua conta bancária n. 16.520-4, mantida no Banco do
brasil S/A – Ag.1246-7 – Ribeira Natal/RN (...)” (fl. 05 – 1º Vol).
Diferente não foi o depoimento colhido pela testemunha MARIA DE FÁTIMA, a qual
narra que a acusada KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLY desempenhava suas
funções junto a Vice-governadoria, senão vejamos:
MARIA DE FÁTIMA SILVA GOMES: “(...) Que trabalhou para o Governo
do Estado do Rio Grande do Norte na vice governadoria, fazendo serviços
externos (marcar consultas e pegar autorizações, providenciar remédios,
leite); que seu salário era pago em espécie; que o valor era aproximante
R$ 600,00/800,00 reais e recebia em mãos através de Katya ou Maria do
Socorro; que nunca recebeu cheques; que trabalhou em torno de um ano
e nunca assinou cheques; que não tem conhecimento que era emitido
cheques em seu nome e que eram depositados na conta bancária de
Katya; que algumas vezes pedi pra ela pegar pra mim o dinheiro porque ela

trabalhava lá, ate porque ela vendia natura comigo e logo em seguida
acertávamos as faturas; que não reconheceu as assinaturas nas folhas
processuais (fls. 35 e 37); que foi ouvida outra vez pelo Ministério Público
sobre este mesmo fato; Que pediu ajuda a Maria do Socorro porque ficou
desempregada; que pediu a Maria do Socorro porque conhecia ela do tempo
da campanha; que conhecia Katya de vista, porque antes de trabalhar na
governadoria, sua mãe era amiga da sogra dela e trabalhou na casa desta; que
Maria do Socorro trabalhava diretamente com o chefe e Katya atendia ao
público, uma espécie de recepcionista; que Maria de Fátima trabalhou na
casa de Katya como diarista no período que começou a trabalhar na vice
governadoria, e recebia por fora o valor das faxinas (...)” ( CD/ROOM – fl.
138 – 2º Vol) ( grifo acrescido).
Conforme denota-se do depoimento de ANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA ,
MARIA DO SOCORRO era a pessoa de confiança de FERNANDO FREIRE, sendo ela quem
executava todas as suas ordens:
ANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA: “(...) Que trabalhou na Vice
Governadoria na função de secretária do chefe do gabinete; que conhecia
Maria de Fátima; que ate onde sabe a mesma trabalhava na área social e sua
chefe era Maria do Socorro; que não sabe informar a respeito se o salário de
Maria de Fátima era pago em espécie ou em cheque; que nunca viu Katya
dando ordens à Fátima; que normalmente os funcionários não tinham
acesso a Fernando Freire; que ele despachava tudo (do assunto mais
complexo aos mais simples) com Maria do Socorro (...)”
Ainda, em sede de depoimento a testemunha ANTÔNIO PAULINO relata que tinha
conhecimento dos cheques salários e qual o procedimento adotado quando ia ao Banco do
Brasil. Disse que algumas vezes deixou pagamento dos funcionários da residência do
vice-governador e que que muitas vezes foram feitos depósitos nas contas dos filhos e da
sogra de Fernando Freire. Ainda falou:
ANTONIO PAULINO: “(...) que trabalha na Vice-governadoria desde de
aproximadamente 1996/1997; que exercia a função de motorista; que no governo
de Fernando Freire fazia serviços externos; que ia ao Banco do Brasil chamava o
gerente e fazia os saques dos cheques salário assim como depósitos; que não
fazia pagamento de pessoas ligadas ao Vice-governador; que algumas vezes
deixou pagamento dos funcionários da residência do vice-governador; que a
entrega dos cheques salários eram feitas a Maria do Socorro; que nunca fez
entrega de cheque salário a Katya; que Maria do Socorro era Coordenadora
Geral, era quem mandava em tudo; que pegava os cheques salários com
autorização dela; que os pagamentos iam em envelopes grampeado; que sabia o
que tinha dentro dos envelopes porque ia deixar com uma funcionária chamada
Fátima para distribuir com os funcionários; que não sabia o valor que tinha
dentro; que sabe quem é Maria de Fátima; que ela trabalhava externo; que
quando ia lá ia atrás de Katya; que acredita que Maria de Fátima era amiga de
Katya; que não sabe ao certo a função que Maria de Fátima exercia; que acha
que ela era envolvida com um negocio de doença; que as ordens que eram data
por Maria do Socorro não eram para efetuar pagamentos de assuntos pessoais;
QUE MUITAS VEZES FORAM FEITOS DEPÓSITOS NAS CONTAS
DOS FILHOS E DA SOGRA DE FERNANDO FREIRE;que não tem
conhecimento de Maria do Socorro ter feito saques e ficar com dinheiro(...)”.
As demais testemunhas relatam o que sabem acerca de MARIA DE FÁTIMA e
KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLY enquanto exerciam suas funções na
vice-governadoria:

CIDÉLIA MARIA MORAIS AVELINO MATIAS: “(...) Que há vinte e oito
anos trabalha na vice-governadoria no setor financeiro; que eu e dona
Geralda preparávamos o processo para a implantação de gratificações do
gabinete, fazendo oficios, quadro, portaria; que conhece Maria de Fátima da
vice-governadoria porque ela vendia natura e depois de um tempo teve
noticia que ela começou a trabalhar lá; que Maria de Fátima foi quem
comentou que trabalhava no setor de marcação de exames; que a
coordenadora da vice-governadoria era Maria do Socorro, e esta nunca
falou a Cidélia que Maria de Fátima trabalhava la (...)”.
LUIZ MARIZ DE OLIVEIRA disse que viu várias vezes Fábio, Sérgio Cabral ir à
residência da Vice-governadoria deixar dinheiro; que a vice-governadoria só fechava depois
que eles chegavam. Confirmou também “que tudo que ela fazia era autorizado por ele;que
tem certeza que Maria do Socorro só fazia à mando de Fernando Freire”.E ainda:
que trabalhou oito anos na vice-governadoria; que atualmente está
aposentado; que morava na própria vice-governadoria; que servia café e fazia
serviços gerais; que não conhece Maria de Fátima Gomes da Silva; que tem
conhecimento que dona Socorro era Coordenadora Geral; que uma vez
quando estava servindo foi fazer a limpeza de alguns papeis velhos e foi
surpreendido ao levantar os papeis com dinheiro; que o
Vice-Governador gritou mandando eu me afastar; que recebia o salário
através de contra cheque; que sacava diretamente no banco do Brasil; QUE
VIU VÁRIAS VEZES FÁBIO, SÉRGIO CABRAL IR À RESIDÊNCIA
DA VICE-GOVERNADORIA DEIXAR DINHEIRO; QUE A
VICE-GOVERNADORIA SÓ FECHAVA DEPOIS QUE ELES
CHEGAVAM; que eles passavam por volta das 17h que Maria do Socorro
ficava até as 22h aguardando a chegada deles; que o deposito era feito na
conta de Fernando Freire; que ia pegar o dinheiro para levar para Maria do
Socorro era o motorista de confiança de Fernando Freire; que Maria do
Socorro cumpria as ordens dele; que tudo que ela fazia era autorizado por
ele;que tem certeza que Maria do Socorro só fazia à mando de Fernando
Freire; que conhece Katya; que ela era a secretária de Fernando Freire; que a
sala dela era logo na entrada ao lado da sala do senhor Aristides; que Katya
despachava diretamente com Fernando Freire; que nunca presenciou Maria
do Socorro entregando cheque salário a nenhuma pessoa (...)”
Importante destacar que no depoimento acima colhido através da testemunha LUIZ
MARIZ DE OLIVEIRA, não resta dúvida de que os atos praticados pela acusada MARIA DO
SOCORRO tinha total respaldo de FERNANDO FREIRE “que tem certeza que Maria do
Socorro só fazia à mando de Fernando Freire”agindo desta forma o réu de forma comissiva,
uma vez que os desvio eram realizados sob o seu comando e ciência, sendo a acusada MARIA
DO SOCORRO um canal de sua confiança para viabilizar a execução de seus mandados.
Friso ainda, que os mencionados desvios não eram direcionados apenas a
funcionários que haviam sido nomeados de forma irregular.Conforme dito pela testemunha
Antônio Paulino “que muitas vezes foram feitos depósitos nas contas dos filhos e da sogra
de Fernando Freire; que não tem conhecimento de Maria do Socorro ter feito saques e
ficar com dinheiro”,ou seja FERNANDO FREIRE foi também diversas vezes beneficiado
com as gratificações de gabinete sendo possível assim visualizar: sua conduta seu dolo.
Por fim, a testemunha GERALDA BARROS DE SOUZA relata de forma contundente
que o acusado FERNANDO FREIRE tinha ciência dos termos do Decreto 12.689/95, senão
vejamos:

“(...) Que trabalha na Vice-Governadoria desde 1976 na parte financeira;
que não tem relação com a implantação das gratificações; que organizava os
processos pra Maria do Socorro, e esta só assinava e devolvia-os, para que eu
encaminhasse para secretaria; que conhecia Maria de Fátima pois sabia que ela
trabalhava com os serviços externos, “vendia uns produtos” e em seguida
começou a prestar uns serviços para la; que acha que Maria de Fátima conhecia
Maria do Socorro ou Katya; que não sabe se Maria de Fátima era funcionaria do
Estado e ouvia falar que o seu trabalho era mais externo, como pegar remédios
na saúde pública, levava pessoas e adquiria consultas; que sua ex nora tinha
um pagamento em seu nome pela Governadoria e não o recebia; que não tem
conhecimento de quem recebia em seu lugar; que tem conhecimento que por
várias vezes Maria do Socorro avisou a Fernando Freire que o mesmo não
poderia conceder gratificação para pessoas que não fosse servidoras e mesmo
assim ele mandava fazer (...)”
Desta feita, percebe-se que o acusado FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA
FREIRE tinha conhecimento da ausência de requisito para nomear KATYA MARIA
MEDEIROS CALDAS ACCIOLY, no entanto, mesmo ciente da impossibilidade concedeu a
gratificação de representação de gabinete a denunciada suso mencionada, assim como, há 399
pessoas estanhas ao funcionalismo público do Estado do Rio Grande do Norte (fls.06/13
DEDEPP – 1ºVol.). Com o fito de conferir ares de legalidade ao ato, publicou a Portaria n.
006/2001-GVG, de 02.04.2001 (fls. 05/06 – 1º Vol.), desviando assim valores em proveito
alheio, com vontade livre e consciente de lesar o erário.
Em suma, o Governador/Vice-Governador à época restabeleceu uma forma insegura
de pagamento, no intuito de facilitar a fraude, sendo apenas descoberto o esquema após
diversas reclamações dos contribuintes junto a declaração de isentos do imposto de renda
no ano de 2003, tendo em vista que foram parar na “malha fina”, após a Receita Federal
confrontar as informações de que havia recebimento, pelos mesmos, de rendimento
tributáveis acima do limite de isenção, tendo como fonte pagadora o Estado do Rio
Grande do Norte.
Desta feita, concluo que o uso dos cheques-salários, que assim poderiam ser
entregues ao portador e recebidos por terceiros que não os beneficiados neles inscritos ou
depositado em contas alheias, demonstram o dolo prévio de fraudar a folha de pagamento
e desviar as quantias consignadas em determinados cheques para si ou para outrem.
Revestindo de legalidade, o ato precário de nomeação, tenta trazer aos fatos a ideia de algo
correto, mascarando a exigência de que, na origem, a nomeada ocupasse cargo efetivo.
A concessão fraudulenta de gratificação de gabinete a KATYA MARIA
MEDEIROS CALDAS ACCIOLY foi efetivada através de Cheques Salários de fls. 34/45
– 1º Vol., nos quais a acusada suso mencionada falsificou as assinaturas de MARIA DE
FÁTIMA DA SILVA GOMES, Laudo de Exame Grafotécnico nº 04.0070/09 fls. 70/87 – 3º
Vol.,no afã de se apropriar dos valores correspondentes as gratificações, seja através de saques,
seja por meio de depósito na conta bancária de nº 16.520-4, titularidade de KATYA, mantida
na agência 1246-7, do Banco do Brasil.
A fraude foi realizada de uma forma tão grosseira que consoante se infere (fl. 75 - 1º
Vol.), extratai-se da conta correte fornecido pelo Banco do Brasil em nome de KATYA
MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLY deposito realizado no mesmo dia (29.07.2002)
resultante da soma dos valores dos cheques 031661 e 031866 conforme denuncia o membro
do parquet. feita, conforme exposto resta comprovado a autoria e materialidade delitivas.
Assim, resta comprovado de forma clara que KATYA MARIA MEDEIROS

CALDAS ACCIOLY foi a real beneficiaria dos recursos utilizados para o suposto
pagamento de gratificação em nome de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES,
concedida fraudulentamente pelo acusado FERNANDO FREIRE. O mencionado acusado
encontrou facilidade em gerir a maquina pública de forma irregular porque tinha a posse do
dinheiro público, muito embora esta posse fosse no sentido de ter total domínio ao gerir as
finanças podendo direcionar para onde lhe fosse conveniente, mesmo que esta direção fosse
irregular como foi o presente caso.
Em suma, da análise do cotejo probatório percebe-se que conforme prova documental
oriunda da quebra do sigilo bancário somado a prova pericial extraída do exame grafotécnico,
a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovados.
Da continuidade delitiva
Na situação dos autos, restou evidente a continuidade delitiva, tendo sido a prova
inconteste quanto à reiteração da conduta, consoante se infere do quadro abaixo:
Nº
1
2
3
4
5
6

BENEFICÁRIO
MARIA DE FÁTIMA DA S.
GOMES
MARIA DE FÁTIMA DA S.
GOMES
MARIA DE FÁTIMA DA S.
GOMES
MARIA DE FÁTIMA DA S.
GOMES
MARIA DE FÁTIMA DA S.
GOMES
MARIA DE FÁTIMA DA S.
GOMES

Nº DO CHEQUE DATA PAGAMENTO
31661
29/0702

VALOR
R$ 900,00

31866

29/0702

R$ 450,00

32927

08/08/02

R$ 702,00

35984

29/10/02

R$ 801,00

36914

28/11/02

R$ 801,00

38988

18/12/02

R$ 801,00

TOTAL
R$ 4.455,00
O crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratique duas ou mais condutas delituosas de mesma espécie e em condições semelhantes.
Dessa forma, reconheço a continuidade em seis vezes.
Segundo a jurisprudência do STJ, a aplicação da continuidade delitiva depende da prova
de várias condutas e, uma vez demonstradas estas, o aumento da pena será proporcional ao
número de condutas:
... lV - Reconhecida a modalidade de concurso de crimes prevista no
parágrafo único do art. 71 do CP, nominada pela doutrina de crime
continuado qualificado ou específico, a exacerbação da pena deverá se
nortear por critérios objetivos - número de infrações praticadas - e
subjetivos - antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim
como os motivos e circunstâncias do crime (Precedentes). Ordem
parcialmente concedida(Superior Tribunal de Justiça; HC 121.690; Proc.
2008/0259537-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 14/04/2009;
DJE 01/06/2009).
Mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. CONTINUIDADE DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SEGURO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. REDUÇÃO DA

PENA-BASE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
INDEVIDAMENTE
AVALIADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DA CONTINUIDADE
DELITIVA. PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDUTAS.
PARCIAL PROVIMENTO. condenação deve ser mantida se a autoria foi
devidamente demonstrada, com reconhecimento pela vítima, seu companheiro e
testemunha. Réu alegou inocência, no entanto não apresentou nenhuma prova
em seu favor, ficando suas alegações isoladas. Reforma da pena fixada, com
afastamento de circunstâncias consideradas desfavoráveis sem devida
fundamentação e redução do patamar aplicado à continuidade delitiva, que
deve ser proporcional ao número de condutas, conforme a doutrina e a
jurisprudência do STJ. (TJ-MS; ACr 2011.030406-7/0000-00; Cassilândia;
Primeira Câmara criminal; Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos; DJEMS
15/03/2012; Pág. 52).
O aumento do continuado depende da quantidade de crimes:
"É de se observar que “a majoração da pena no crime continuado há de ser
fixada segundo o número de crimes cometidos pelo agente” e, assim,
“tratando-se da prática de dois crimes, a pena deve ser aumentada em 1/6
(um sexto),conforme variante fixada no art. 71, do Código Penal” (TJ-AP; ACr
1836/04; Ac. 8419; Câmara Única; Rel. Des. Raimundo Nonato Fonseca Vales;
Julg. 09/08/2005; DOEAP 28/10/2005).
Não há dúvidas de que houve crime continuado. Os acusados FERNANDO ANTÔNIO
DA CÂMARA FREIRE e KATYA MARIA MEDEIROS CALDA ACCIOLY, mediante mais
de uma ação praticou várias condutas da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes, que são idênticas,
com o aumento.
Assim, diante do arcabouço probatório a indicar com clareza suficiente a autoria e
materialidade do delito, rejeito a pretensão da defesa onde requer absolvição de ambos.
Condeno os acusados FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE e KATYA
MARIA MEDEIROS CALDA ACCIOLY pelo crime previsto no art. 312, §1º, (seis vezes)
com o artigo 71, caput, todos do Código Penal.

Falsidade ideológica
Muito embora em sua peça vestibular o membro do parquet tenha denunciado os
acusados alegando terem os mesmos falsificado a assinatura da suposta titular do pagamento,
inserindo declaração falsa no verso dos seis cheques-salários emitidos em nome de MARIA DE
FÁTIMA DA SILVA GOMES, com objetivo de alterar o fato juridicamente relevante,
consistente na ocultação do efetivo recebedor do pagamento dos cheques, vindo cometer o
crime previsto no artigo 299, caput e parágrafo único, seis vezes c/c artigo 71, ambos do
Código Penal.
Às fls. 118/126, o Ministério Público opina por prosperar a defesa técnica do acusado
FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE, no que concerne à incidência do princípio
da consunção. Ressalta ainda, que encerrada a instrução processual, restou apurado que o

crime de falsidade ideológica, consistente na falsificação das assinaturas nos cheques-salários,
era um meio indispensável para o desvio dos recursos públicos e, portanto, para o cometimento
do crime de peculato, não tendo aquela falsidade qualquer outra potencialidade lesiva, diversa
do referido desiderato.
Pois bem. Na verdade estamos diante de um conflito aparente de normas penais, e
necessário será se vale do princípio da consunção para mediar o caso em tela, de maneira que o
crime de falsidade se mostra como inter criminis sendo assim absorvido pelo crime de
peculato.
Conforme os ensinamentos de Guilherme Nucci (Manual de Direito Penal, 2ª ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 150):
"Quando o fato previsto por uma lei está previsto em outra de maior
amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, 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. Conforme esclarece Nicás, ocorre a
consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro,
excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o
esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra
(El concurso de normas penales, p. 157)."
Em sendo assim, entendo que o crime de falsidade ideológica serviu apenas como
suporte para o esquema de desvio de dinheiro público, de modo que este com base no
princípio da consunção restou absorvido pelo crime fim. Importante destacar que, da análise
dos autos não percebo na conduta dos acusados outra lesividade senão a qual se destinou,
viabilizar o crime de peculato. Se mostrando então, o crime de falsidade ideológica como crime
meio, haja vista encontrar-se na condição de crime meio.
No tocante a teoria da absorção do crime-meio pelo crime fim, diferente não é o
entendimento no tocante a jurisprudência das Cortes Superiores já anteriormente expressado
através da Súmula nº 17:
“quando o falso se exaure no estelionato, sem mais
potencialidades lesiva, é por este absorvido”.
No mesmo trilhar trago a baila os ensinamentos de ROGÉRIO GRECCO:
“ Estamos com a posição do STJ, expressa pela Súmula
nº 17. Isso porque se o documento público falsificado
pelo agente ainda puder ser utilizado na prática de outras
infrações penais, forçoso é reconhecer a independência
das infrações penais”. (GRECO, Rogério. Curso de
Direito Penal. V. 4. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Editora
Impetus, 2012. p. 274)
Na mesma esteira de pensamento, alinha-se a jurisprudência da Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, serão vejamos:
MENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - CRIMES DE
PECULATO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA,
FALSIDADE IDEOLÓGICAE LAVAGEM DE
DINHEIRO
IMPUTADOS
A
DEPUTADO
ESTADUAL E CATORZE CO-DENUNCIADOS-

SUPOSTO ESQUEMA DE RECEBIMENTO INDEVIDO
E DESVIO DE VALORES CORRESPONDENTES A
GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DE
GABINETE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA - REJEIÇÃO - PEÇA ACUSATÓRIA QUE
DESCREVE AS CONDUTAS IMPUTADAS AOS
AGENTES, DE MANEIRA CIRCUNSTANCIADA,
ADEQUANDO-AS AOS DISPOSITIVOS PENAIS QUE
REFERE, OFERECENDO SUBSTRATO PARA O
EXERCÍCIO DA DEFESA - PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - LEGITIMIDADE DOS
DENUNCIADOS PARA FIGURAREM NO PÓLO
PASSIVO
DA
LIDE
LASTRO
MÍNIMO
PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO NECESSIDADE
DE
AVERIGUAÇÃO
DAS
CONDUTAS IMPUTADAS AOS AGENTES ABSORÇÃO
DO
SUPOSTO
CRIME
DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO DELITO MAIS
GRAVE,
PECULATO
CRIME-MEIO
EXECUTADO PARA A CONSECUÇÃO DO
CRIME-FIM - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO- RECEBIMENTO PARCIAL DA
DENÚNCIA QUE SE IMPÕE (TJRN, Tribunal Pleno,
Ação Penal Originária, Relator: Des. Caio Alencar, J.
03.12.2008) [ grifo nosso].
Nesse contexto, considerando que a potencialidade lesiva do uso de documento falso
se exauriu com a prática do crime de peculato, aplica-se o princípio da consunção, conforme
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que considerou como absorvido o
crime de falso pelo estelionato:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
POR
INEXISTÊNCIA
DE
PERÍCIA.
REJEIÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME
DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIAL
PROBATÓRIO
ROBUSTO
QUE
DEMONSTRA
A
FALSIDADE DOCUMENTAL. MÉRITO: APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 17 DO STJ. ABSORÇÃO DO FALSO PELO
ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. FALSIDADE QUE
NÃO EXAURE SUA POTENCIALIDADE DANOSA NO
ESTELIONATO. TENCIONADA A ABSOLVIÇÃO DO
DELITO DE ESTELIONATO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE.
DANOS
PATRIMONIAIS
QUE
RESTARAM
CARACTERIZADOS NOS AUTOS. APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO (TJRN, C. Criminal, Ap. Crim. nº
2008001974-2, Rel. Juiz Sérgio Roberto Maia – convocado –,
j. 17.07.2009).
EMENTA: PENAL. ESTELIONATOS TENTADOS E CRIMES
DE FALSO (ARTS. 297, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL).
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA

17 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Quando o
falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é
por este absorvido (Súmula nº 17 STJ). Provimento do apelo, para
absolver o apelante dos crimes dos arts. 297, 299 e 304 do Código
Penal por, no caso, se constituírem em ante factum não puníveis.
Vistos, etc. DECIDE a Câmara Criminal, em Turma e à
unanimidade, consonante o parecer da 1ª Procuradoria de Justiça,
dar provimento parcial à apelação, para absolver o apelante dos
crimes tipificados nos arts. 297, 299 e 304 do Código Penal, nos
termos do voto do relator. Custas ex lege. RELATÓRIO Trata-se
de apelação criminal interposta por UBIRACI GOMES DA
SILVA, já qualificado, contra decisão do MM. Juiz da 5ª Vara
Criminal da Comarca de Natal, que o condenou como incurso nos
arts. 304, 297 e 171, caput c/c art. 14, II, em concurso formal (art.
70, caput, in fine), e arts. , 299 e 171, caput c/c art. 14, II, também
em concurso formal (art. 70, caput, in fine), todos do Código
Penal, à pena que, aplicada ao final a regra do cúmulo material
(art. 69 do CP), perfizeram 10 anos de reclusão, a ser cumprida
em regime fechado, e ao pagamento de 60 dias-multa
(fls.119/126). Inconformado, interpôs apelação pugnando, nas
razões de fls. 132/135, em cumulação eventual: pela condenação
apenas no crime de uso de documento falso (art. 304) em
continuidade delitiva, pois demonstrado nos autos que desistiu
voluntariamente quando da prática dos estelionatos; pela
absolvição quanto aos crimes de uso de documento falso (art.
304), falsificação de documento público (art. 297) e falsidade
ideológica (art. 299), já que os mesmos foram apenas meios
utilizados para se chegar ao fim pretendido, que era a compra dos
objetos materiais dos crimes. Nas contra-razões a Promotora de
Justiça sustentou a não ocorrência da desistência voluntária
(TJRN, C. Criminal, Ap. Crim. nº 2003.000828-0, Rel. Des.
Caio Alencar, j. 22.06.2004, DJ 15.07.2004).
Diferente não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no
qual ressalta a absorção do crime meio pelo crime fim, senão vejamos:
"APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE
DOCUMENTO FALSO E PECULATO. REEMBOLSO COM
DESPESAS DE VIAGEM. NOTAS FISCAIS REFERENTES A
GASTOS INEXISTENTES. COMPROVAÇÃO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE DOLO DOS RESPONSÁVEIS PELA
LIBERAÇÃO DA VERBA. CRIME CONTINUADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.- Não é nula a sentença que,
embora contrária aos interesses do apelante, analisa todas as
questões suscitadas pelas partes, decidindo a demanda de
maneira lógica e fundamentada. Incorre nas iras do artigo 312
do Código Penal o vereador que durante vários anos apresenta
notas fiscais relativas a gastos inexistentes, a fim de obter o
indevido reembolso com supostas despesas de viagem, restando
os delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso
absorvidos pelo crime de peculato, por serem aqueles apenas
fases da execução deste. - Ausente a comprovação de que os
presidentes da Câmara Municipal agiram com dolo ao liberarem
a verba para o vereador, não há como imputá-los a coautoria do

delito."(TJMG, Processo 0153070-42.2004.8.13.0460, Rel. Des.
Renato Martins Jacob, DJ 22/10/2010 – grifado).
Delmanto também destaca que "o peculato absorve a falsidade, se esta constitui meio
para a prática do desfalque", o que, aliás, é bastante comum nas ações delituosas dessa espécie
(CÓDIGO PENAL COMENTADO, 8ª ED., SARAIVA, 2010, P. 895).
Desta feita, conforme doutrina e jurisprudência já exaustivamente colacionada, o crime
de falsidade ideológica no caso sub examine não apresenta maior potencialidade lesiva nem tão
pouco finalidade diversa, para a qual se destinou: peculato, o que torna impossível classificar
aquela conduta como autônoma, razão pela qual se encontra alcançada pela Súmula 17 do
Superior Tribunal de Justiça.
Assim, pelas razões já destacadas, entendo que o crime de falsidade ideológica
encontra-se absorvido pelo crime de peculato, pois, não apresentou os elementos subjetivos do
tipo penal. Não reconheço o delito tipificado no artigo 299 do Código Penal.
Da causa especial de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º do Código Penal
Reconheço em desfavor do FREIRE a majorante prevista no art. 327, §2º, do Código
Penal. Pesa sobre o denunciado a agravante suso mencionada, haja vista que, Lei abrange cargo
comissionado ou de direção ou, ainda, de assessoramento fazendo uma interpretação lógica
entendo que a majorante tem como escopo alcançar todo aquele servidor que se mostre no
comando, razão pela qual atinge também o Governador/Vice-Governador do Estado. O Grau de
censura se mostra ainda mais reprovável, tendo vista ser o mesmo detentor de maior poder de
comando, sendo capaz de determinar ou sustar todo e qualquer ordem aos cargos descritos no
artigo.
O Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca do tema:
“(...) 'A causa de aumento de pena do § 2º do art. 327 do Código
Penal se aplica aos agentes detentores de mandato eletivo.
Interpretação sistemática do art. 327 do Código Penal. Teleologia da
norma' (STF, Inq 2191/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, maioria,
DJe 084, de 08/05/2009) [TRF1, AÇÃO PENAL – 200501000625625, 2ª
Seção, Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL ASSUSETE
MAGALHÃES, Fonte: e-DJF1 DATA:22/03/2010 PAGINA:11] grifamos.
Continuando, importante ressaltar que a mencionada majorante não alcança a
acusada KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLY, com base no art. 30do
Código Penal, haja vista que estamos diante de uma circunstância de caráter pessoal
incomunicável. Conforme dispositivo anteriormente citado as circunstancias elementares do
tipo somente irão se comunicar quando forem elementares ao tipo, contundo, esta não é a
situação em tela.
Em sendo assim, destaco que KATYA MARIA MEDEIROS CALDAS ACCIOLY, à
época dos fatos não exercia cargo comissionado, de direção ou assessoramento não sendo
possível deste modo estender a mesma a majorante incidente sobre o acusado FERNANDO
FREIRE, por não se tratar de circunstância elementar do tipo, desta forma entendo que a
majorante inserida no art. 327,§2º, do Código Penal não se aplica a denunciada MARIA
MEDEIROS CALDAS ACCIOLY.
Denunciada Maria Do Socorro Dias De Oliveira

Às fls. 93/94 2ºVol., a denunciada MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA
firmou com o Ministério Público do Rio Grande do Norte compromisso de colaboração
premiada, onde se compromete conforme prevê a cláusula terceira em colaborar
decisivamente para o esclarecimento dos fatos sob persecução criminal, a pleitear em juízo,
em todas as instâncias, a aplicação dos benefícios previstos nos artigos 13 e 14 da Lei nº
9.807/99, desde que preenchidos os requisitos previstos nos mencionados dispositivos legais.
Às fls. 118/126 3ºVol., o Ministério Público aduz em sede de alegações finais que os
fatos evidenciam a existência de um ambiente que justifica plenamente a concessão do
perdão judicial de que trata o artigo 13, caput, ou, no caso de condenação, da redução da
pena prevista no artigo 14, ambos da Lei 9.807, de 13.07.99, a título de colaboração premiada,
à acusada MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA, cabendo acrescentar que não foi
possível a recuperação do produto do crime, tendo em vista tratar-se de dinheiro que foi
depositado na conta bancária da acusada KÁTIA ACCIOLY, utilizado em proveito
exclusivo daquela denunciada, e desde a época da investigação já não existia mais qualquer
vestígio dos recursos.
Desta feita, concedo o perdão judicial e consequentemente a extinção da punibilidade a
MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA com base no termo de compromisso de
colaboração premiada, onde a mesma colaborou de forma decisiva para a elucidação dos
fatos, colacionando aos autos informações acerca das quais tinha conhecimento no tocante
ao delito, noticiando inclusive o destino dos recursos subtraídos do erário estadual.
**
Por fim, devo aqui trazer um aporte criminológico. Na linha do pensamento de Baratta,
a dogmática alimenta uma percepção equivocada da violência e da criminalidade. A violência,
portanto, possui múltiplas dimensões. É preciso entender que a violência, notadamente a que é
objeto das instâncias criminais, está muito mal representado por uma pequena parte de crimes
violentos.
Nessa linha, penso com Baratta para entender que há uma imagem da criminalidade
equivocada ou construída equivocadamente por conceitos dogmáticos que não se submeteram
nas últimas décadas a qualquer crítica (BARATTA, Alessandro. Criminología Y Sistema Penal
(Compilación in memoriam). Montevideo –Buenos Aires: Julio César Faira – Editor, 2004, p.
274).
Em essência, a jurisprudência pátria segue um modelo reducionista, de mera repressão
à violência de sangue e mais drástica aos olhos da mídia, enquanto praticamente ignora os
aspectos dos crimes contra a Administração Pública. É preciso romper o modelo de justiça que
somente pune pobres, romper o ainda comum sentimento de distanciamento e alienação do juiz
quando julgado delitos econômicos ou praticados contra a Administração para conferir o real
significado da reprovabilidade da conduta.
CONCLUSÃO
PELO EXPOSTO, diante do que foi analisado, concernente ao conjunto probatório,
concedo Perdão Judicial à acusada MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA, na forma
do art. 13 da Lei 9.807/99, com a consequente extinção da punibilidade.
PELO EXPOSTO, diante do que foi analisado, concernente ao conjunto probatório,
julgo procedente a pretensão punitiva para CONDENAR FERNANDO ANTÔNIO DA
CÂMARA FREIRE nas penas do crime do art. 312, §1º, c/c art. 71, caput (seis vezes), c/c
art. 327, §2º, todos do Código Penal.
PELO EXPOSTO, diante do que foi analisado, concernente ao conjunto probatório,
julgo procedente a pretensão punitiva para CONDENAR KATYA MARIA MEDEIROS
CALDAS ACCIOLY nas penas do crime do art. 312, §1º, c/c art. 71, caput (seis vezes), todos

do Código Penal.
DA PENA

1.

FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE
PERCENTUAL DA CONTINUIDADE DELITIVA

A denúncia descreve SEIS CONDUTAS. Assim, quanto ao concurso de crimes, não há
dúvidas de que houve concurso de crimes. Observo que o agente, mediante mais de uma ação
praticou vários crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes.
Os percentuais de aumento devem variar conforme a quantidade crimes, de modo que
aplica-se 2/3 havendo 8 ou mais crimes (STJ, HC 14480-RJ/01). Considerando a jurisprudência
do STJ (HC 14480-RJ/01), observo que a causa de aumento pela continuidade deve variar
conforme a quantidade de crimes continuados. Assim, adotando os limites de 1/6 a 2/3, verifico
que a se aplica ao caso em que houve SEIS crimes a proporção de aumento de 1/2.
2. Conduta parâmetro: apropriação do valor de R$ 900,00
Para fins desta pena, considero que a APROPRIAÇÃO DO VALOR DE R$ 900,00
(novecentos reais)como a conduta mais grave, porque foi a que implicou a maior quantia
financeira da série da continuidade delitiva.
Portanto, dispensável no caso o cálculo de todas as penas dos outros crimes menos
graves. Neste sentido é a jurisprudência: ...5. No caso de concurso de delitos (cúmulo
material, formal ou crime continuado), admite-se seja fixada apenas uma pena, mas desde
que todas as circunstâncias sejam idênticas. ... (TRF 04ª R.; ACr 0020401-14.2000.404.7100;
RS; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 31/08/2011; DEJF
09/09/2011; Pág. 499).
Dessa forma, calcularei a pena da conduta mais grave e sobre esta pena fixarei o
aumento da continuidade delitiva.
3. Do percentual de aumento
O crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratique duas ou mais condutas delituosas de mesma espécie e em condições semelhantes.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da continuidade
delitiva depende da prova de várias condutas e, uma vez demonstradas estas, o aumento da
pena será proporcional ao número de condutas:
Neste sentido:
“...Na linha da jurisprudência do STJ, o aumento da pena, pela
continuidade delitiva, faz-se, basicamente, quanto ao art. 71, caput, do Código
Penal, por força do número de infrações praticadas. Sendo seis as condutas
imputadas ao acusado, consoante demonstrado pelas instâncias ordinárias,

correta a fixação do aumento na metade. III. Consoante a jurisprudência,
"esta corte superior de justiça pacificou entendimento segundo o qual o
aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a
2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade de
infrações praticadas. Assim, aplica-se o 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. In casu, tendo as
instâncias ordinárias afirmado que o agravado praticara 5 (cinco) crimes de
corrupção passiva, o aumento pelo delito continuado deve operar-se no quantum
de 1/3 (um terço)" (STJ, AGRG no RESP 1169484/RS, Rel. Ministro Jorge
mussi, quinta turma, dje de 16/11/2012). lV. Em relação ao valor do dia-multa
imposto (meio salário-mínimo), a situação econômica do agravante, "empresário
de médio porte", foi considerada para determinar o valor unitário de cada
dia-multa, e, nessa parte, não há ilegalidade, no aresto impugnado. V. A
demonstração da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e
art. 255 do RISTJ, exige a realização do cotejo analítico, com a transcrição dos
trechos do acórdão recorrido e do paradigma, que demonstrem a similitude fática
entre o aresto impugnado e o paradigma, assim como a presença de soluções
jurídicas diversas para a situação, na interpretação do mesmo dispositivo de Lei
federal. Requisito desatendido, in casu. VI. Segundo a jurisprudência, "não se
exige a transcrição da íntegra dos acórdãos, mas sim o cotejo analítico, nos
termos do art. 255 do RISTJ. Portanto, inviável o Recurso Especial pela alínea c
quando não realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática
entre os arestos trazidos à colação. Precedentes" (STJ, AGRG no RESP
1009447/SP, Rel. Ministra jane Silva (desembargadora convocada do tj/MG),
sexta turma, dje de 15/09/2008). VII. Agravo regimental improvido.(Superior
Tribunal de Justiça; AgRg-EDcl-AREsp 267.637; Proc. 2012/0257286-0; SP;
Sexta Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 13/09/2013; Pág. 4419)”
A denúncia descreve várias condutas (SEIS), não havendo dúvidas de que houve crime
continuado. Os crimes não foram praticados na mesma circunstância. Observo que o agente,
mediante mais de uma ação praticou várias condutas da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos
como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes, que são idênticas,
aumentando de 1/2 (METADE).
VISAO MAIS FAVORAVEL Os percentuais de aumento devem variar conforme a quantidade
crimes. Assim, na forma do caput do art. 71, CP, podem variar de 1/6 a 2/3. Logo admitem,
segundo a corrente dominante, a seguinte proporção: 1/6 – 2 crimes ; 2/11 ***; 1/5 – 3 crimes;
2/9 ***; ¼ – 4 crimes; 1/7 – 5 crimes; 1/3 – 6 crimes; 2/5 ***; ½ – 7 crimes e 2/3 – 8 ou mais
crimes (STJ, HC 14480-RJ/01). Neste mesmo sentido, o TJAC decidiu-se que “no caso de
crime continuado (artigo 71, do CP), a fração majorante deve ser aferida de acordo com a
quantidade de crimes praticados pelo agente criminoso (elemento objetivo), e não ao mero
arbítrio do juiz singular” (TJ-AC; ACR 2008.000729-7; Ac. 7.845; Câmara Criminal; Rel.
Des. Arquilau Melo; DJAC 08/04/2009; Pág. 5).
4. Da análise das circunstâncias judiciais para o crime previsto no ART. 312, §1º C/C
ART. 71, C/C ART. 327, § 2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL:
a) Culpabilidade: Desfavorável ao tipo. No caso desta sentença, julgo a reprovação do agente
fazendo uma reflexão e considerando as condições reais de vida do sentenciado e o grupo
social ao qual ele pertence para produzir um juízo de reprovação compatível com a sua baixa
vulnerabilidade. Não estamos diante de um ignorante ou de indivíduo hipossuficiente, mas de

alguém que teve acesso aos meios e oportunidades sociais asseguradas pelas estruturas sociais e
como tal deve ser julgado. Por isso, julgo como reprovável a conduta em razão do empreso de
cheque-salário e especialmente por ter havido falsificação de assinatura.
b) Antecedentes: que o acusado não possui maus antecedentes, não obstante a existência de
várias ações penais em seu desfavor, circunstância que não pode ser considerada, de per si
como desfavorável, , desta feita, ser-lhe considerada favorável;
c) Conduta social: Não há nos autos elementos suficientes que comprovem conduta social
desabonada pelo réu, devendo, desta feita, ser-lhe considerada neutra;
d) Personalidade: Não existem nos autos provas que sejam suficientes à valoração negativa da
personalidade do acusado, razão porque esta deve ser levada em conta de forma favorável;
e) Motivos do crime: Considerando que as razões que motivaram o acusado a praticar o delito
foi o intuito de obter vantagem em favor de outrem lesando o erário público, o que na verdade
se mostra como uma conduta ainda mais reprovável do que a mera intenção de obter vantagem
econômica em proveito próprio, haja vista que o acusado ao beneficiar terceiro acabou por
eliminar a chance de um servidor que de fato preenchia os requisitos receber a gratificação de
gabinete, razão porque esta deve ser levada em conta de forma desfavorável;
f) Circunstâncias do crime: Houve concretização do crime meio de um ato formal e
aparentemente legal, representado por uma Portaria n. 006/2001 – GVG, de 02.04.2001. que o
delito foi praticado dentro da esfera administrativa, no mais alto grau da esfera administrativa
estadual, o que acaba por dificultar a apuração do crime; considerando a forma com a qual o
chefe do executivo conduziu a execução da fraude nomeando um e empregando outro,
demonstrando assim todo o seu empenho em driblar por completo o princípio da transparência,
entendo que esta deve ser levada em conta de forma desfavorável;
g) Conseqüências (extra-penais): Considerando que o colaborou com o dano, privando a
maquina estatal de direcionar recursos para secretarias do Estado que tanto precisam de
investimento e se mostram cada vez mais obsoletas por ausência de recurso financeiro;
considerando que até a presente data não há registro de ressarcimento do valor desviado,
entendo que esta deve ser levada em conta de forma desfavorável;
h) Comportamento da vítima: No que tange ao comportamento da vítima antes ou durante a
ação criminosa, haja vista que esse comportamento, em algumas situações, pode caracterizar
provocação ou estímulo à conduta criminosa. que no caso ora em análise, a Administração
Estadual em nada contribui para o crime, devendo ser levada em conta de forma desfavorável;

DA DOSIMETRIA DA PENA:
5.

Pena-base:
Analisadas as circunstâncias acima identificadas, considerando como desfavoráveis a
culpabilidade; motivo do crime; circunstância do crime; conseqüências (extra-penais) e
comportamento da vítima, fixo para o condenado a pena-base de 05 (CINCO) ANOS DE
RECLUSÃO, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime
praticado.

6. Pena provisória:
Não há atenuantes nem agravantes.
7. Causas de aumento ou de diminuição da pena:

Aumento a pena em 1/3 por força da majorante do art. 327, § 2º do Código Penal.
Aumento a pena em 1/2 por força da continuidade.
8. Da pena privativa de liberdade definitiva depois do aumento da continuidade:
Torno a pena definitiva em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO.

9.

KATYA MARIA MEDEIROS CALDA ACCIOLY

10. PERCENTUAL DA CONTINUIDADE DELITIVA
A denúncia descreve SEIS CONDUTAS. Assim, quanto ao concurso de crimes, não há
dúvidas de que houve concurso de crimes. Observo que o agente, mediante mais de uma ação
praticou vários crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes.
Os percentuais de aumento devem variar conforme a quantidade crimes, de modo que
aplica-se 2/3 havendo 8 ou mais crimes (STJ, HC 14480-RJ/01). Considerando a jurisprudência
do STJ (HC 14480-RJ/01), observo que a causa de aumento pela continuidade deve variar
conforme a quantidade de crimes continuados. Assim, adotando os limites de 1/6 a 2/3, verifico
que a se aplica ao caso em que houve SEIS crimesa proporção de aumento de 1/2.

11. CONDUTA PARÂMETRO: APROPRIAÇÃO DO VALOR DE R$ 900,00
Para fins desta pena, considero que a APROPRIAÇÃO DO VALOR DE R$ 900,00
(novecentos reais)como a conduta mais grave, porque foi a que implicou a maior quantia
financeira da série da continuidade delitiva.
Portanto, dispensável no caso o cálculo de todas as penas dos outros crimes menos
graves. Neste sentido é a jurisprudência: ...5. No caso de concurso de delitos (cúmulo
material, formal ou crime continuado), admite-se seja fixada apenas uma pena, mas desde
que todas as circunstâncias sejam idênticas. ... (TRF 04ª R.; ACr 0020401-14.2000.404.7100;
RS; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 31/08/2011; DEJF
09/09/2011; Pág. 499).
Dessa forma, calcularei a pena da conduta mais grave e sobre esta pena fixarei o
aumento da continuidade delitiva.

12. DO PERCENTUAL DE AUMENTO
O crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratique duas ou mais condutas delituosas de mesma espécie e em condições semelhantes.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da continuidade
delitiva depende da prova de várias condutas e, uma vez demonstradas estas, o aumento da
pena será proporcional ao número de condutas:
Neste sentido:

“...Na linha da jurisprudência do STJ, o aumento da pena, pela
continuidade delitiva, faz-se, basicamente, quanto ao art. 71, caput, do Código
Penal, por força do número de infrações praticadas. Sendo seis as condutas
imputadas ao acusado, consoante demonstrado pelas instâncias ordinárias,
correta a fixação do aumento na metade. III. Consoante a jurisprudência,
"esta corte superior de justiça pacificou entendimento segundo o qual o
aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a
2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade de
infrações praticadas. Assim, aplica-se o 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. In casu, tendo as
instâncias ordinárias afirmado que o agravado praticara 5 (cinco) crimes de
corrupção passiva, o aumento pelo delito continuado deve operar-se no quantum
de 1/3 (um terço)" (STJ, AGRG no RESP 1169484/RS, Rel. Ministro Jorge
mussi, quinta turma, dje de 16/11/2012). lV. Em relação ao valor do dia-multa
imposto (meio salário-mínimo), a situação econômica do agravante, "empresário
de médio porte", foi considerada para determinar o valor unitário de cada
dia-multa, e, nessa parte, não há ilegalidade, no aresto impugnado. V. A
demonstração da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e
art. 255 do RISTJ, exige a realização do cotejo analítico, com a transcrição dos
trechos do acórdão recorrido e do paradigma, que demonstrem a similitude fática
entre o aresto impugnado e o paradigma, assim como a presença de soluções
jurídicas diversas para a situação, na interpretação do mesmo dispositivo de Lei
federal. Requisito desatendido, in casu. VI. Segundo a jurisprudência, "não se
exige a transcrição da íntegra dos acórdãos, mas sim o cotejo analítico, nos
termos do art. 255 do RISTJ. Portanto, inviável o Recurso Especial pela alínea c
quando não realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática
entre os arestos trazidos à colação. Precedentes" (STJ, AGRG no RESP
1009447/SP, Rel. Ministra jane Silva (desembargadora convocada do tj/MG),
sexta turma, dje de 15/09/2008). VII. Agravo regimental improvido.(Superior
Tribunal de Justiça; AgRg-EDcl-AREsp 267.637; Proc. 2012/0257286-0; SP;
Sexta Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 13/09/2013; Pág. 4419)”
A denúncia descreve várias condutas (SEIS), não havendo dúvidas de que houve crime
continuado. Os crimes não foram praticados na mesma circunstância. Observo que o agente,
mediante mais de uma ação praticou várias condutas da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos
como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes, que são idênticas,
aumentando de 1/2 (METADE).
VISAO MAIS FAVORAVEL Os percentuais de aumento devem variar conforme a quantidade
crimes. Assim, na forma do caput do art. 71, CP, podem variar de 1/6 a 2/3. Logo admitem,
segundo a corrente dominante, a seguinte proporção: 1/6 – 2 crimes ; 2/11 ***; 1/5 – 3 crimes;
2/9 ***; ¼ – 4 crimes; 1/7 – 5 crimes; 1/3 – 6 crimes; 2/5 ***; ½ – 7 crimes e 2/3 – 8 ou mais
crimes (STJ, HC 14480-RJ/01). Neste mesmo sentido, o TJAC decidiu-se que “no caso de
crime continuado (artigo 71, do CP), a fração majorante deve ser aferida de acordo com a
quantidade de crimes praticados pelo agente criminoso (elemento objetivo), e não ao mero
arbítrio do juiz singular” (TJ-AC; ACR 2008.000729-7; Ac. 7.845; Câmara Criminal; Rel.
Des. Arquilau Melo; DJAC 08/04/2009; Pág. 5).

13. DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA O CRIME
PREVISTO NO ART. 312, §1º C/C ART. 71,DO CÓDIGO PENAL:
a) Culpabilidade: A culpabilidade aqui é desfavorável. Foi a beneficiária das operações;

trata-se de uma servidora pública estadual que à época trabalhava no alto escalão
administrativo do Estado. Houve falsificação de assinatura. Na prática, foi quem efetivamente
recebeu o dinheiro desviado.
b) Antecedentes: Os antecedentes devem ser analisados de maneira favorável ré, uma vez que
não há registro de cometimento de infração penal anterior.
c) Conduta social: Não há nos autos elementos suficientes que comprovem conduta social
desabonada pelo réu, devendo, desta feita, ser-lhe considerada favorável.
d) Personalidade: Não existem nos autos provas que sejam suficientes à valoração negativa da
personalidade do acusado, razão porque esta deve ser levada em conta de forma favorável.
e) Motivos do crime: Inerente ao tipo.
f) Circunstâncias do crime: A acusada tinha conhecimento que os cheques-salários não eram
emitidos em seu nome e além de recebê-los falsificava a assinatura da real beneficiária
colaborando assim com o desvio do dinheiro público, devendo desta feita, ser-lhe considerada
desfavorável. uso de cheque-salário releva a desfavorabilidade das circunstâncias.
g) Consequências (extra-penais):

A conseqüência do crime é inerente ao tipo.

h) Comportamento da vítima: No que tange ao comportamento da vítima antes ou durante a
ação criminosa, haja vista que esse comportamento, em algumas situações, pode caracterizar
provocação ou estímulo à conduta criminosa. que no caso ora em análise, a Administração
Pública em nada contribui para o crime, razão porque esta deve ser levada em conta de forma
desfavorável.

DA DOSIMETRIA DA PENA:
14. Pena-base:
Analisadas as circunstâncias acima identificadas, considerando como desfavoráveis as
circunstâncias do crime e o Comportamento da vítima, fixo para o condenado a pena-base de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação
e prevenção do crime praticado.
15. Circunstâncias legais:
Não há atenuantes nem agravantes.
16. Causas de aumento ou de diminuição da pena:
Aumento a pena em 1/2 por força da continuidade.
Da pena privativa de liberdade definitiva depois do aumento da continuidade:

17. Pena definitiva
Torno a pena definitiva em 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

18.

DA PENA DE MULTA DO CRIME DE PECULATO

19. FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE
Quanto à pena de multa de cada crime, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal, já analisadas, FIXO A PENA-BASE EM 150 (CENTO E CINQUENTA)
DIAS-MULTA.
20. Pena provisória:
Não há atenuantes nem agravantes.
21. Causas de aumento ou de diminuição da pena:
Aumento a pena em 1/3 por força da majorante do art. 327, § 2º do Código Penal.
Aumento a pena em 1/2 por força da continuidade.
22. Da pena definitiva depois do aumento da continuidade:
Torno a pena de multa definitiva em 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA.
23. VALOR DO DIA-MULTA
Atendendo à situação econômica do sentenciado, de acordo com o que dispõe o art. 60
do Código Penal, reconheço que o valor do dia-multa não pode ficar no mínimo legal,
reconhecido que o sentenciado ocupava à época um cargo importante na Administração Pública
e que os seus rendimentos justificam reprovação pecuniária maior do que o mínimo.
Como se tem decidido, a condição econômica do sentenciado serve de parâmetro para a fixação
do valor do dia-multa. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
… “Para se calcular o valor de cada dia-multa, dentro dos parâmetros
estabelecidos no mencionado dispositivo legal, deve o julgador considerar a situação
financeira do réu, já que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal já
foram consideradas para determinar o número de dias-multa imposto ao acusado. 3.
Na hipótese em tela, o magistrado singular fixou o valor de cada dia-multa aplicada ao
paciente em 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da "condição
financeira razoável do acusado", que teria declarado em seu interrogatório "ter um
rendimento mensal de R$ 5.000,00", entendimento que restou mantido pela Corte a
quo, motivo pelo qual não há que se falar em falta de fundamentação das decisões
impugnadas. 4. Habeas corpus não conhecido. (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC
164.216; Proc. 2010/0038467-3; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg.
20/11/2012; DJE 03/12/2012).
Existem amplos elementos nos autos indicando a situação econômica do sentenciado, a
partir da função pública, não sendo recomendável dar tratamento mais benéfico a ele.
Estabelece o termo inicial para a correção monetária a data do fato. Sobre esse aspecto,
tem decidido o Superior Tribunal de Justiça (Superior Tribunal de Justiça; AgRg-REsp
1.063.031; Proc. 2008/0117668-3; PR; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura;

Julg. 14/02/2012; DJE 27/02/2012). Assim, o dia-multa toma como base o salário mínimo
vigente à época dos fatos, devendo “ser atualizado desde essa data até o efetivo pagamento”
(TRF 04ª R.; ACr 0000834-93.2007.404.7118; RS; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Álvaro
Eduardo Junqueira; Julg. 14/11/2012; DEJF 04/12/2012; Pág. 212).
PELO EXPOSTO, reconhecendo a função pública do sentenciado, fixo o dia-multa em
um salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devendo a pena de multa ser paga ao
fundo penitenciário estadual, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de
conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.
O valor deve ser recolhido à Conta Corrente do Fundo Penitenciário Estadual. que,
a partir da Lei Complementar Estadual ns. 289/2005, de 03 de fevereiro de 2005, a qual
institui o Fundo Penitenciário do Estado do líio Grande do Norte - FUNPERN, e dá
outras providências e Portaria n. 266/2011-GS/SEJUC, a qual constitui o Conselho
Diretor integrante do FUNPERN, alterada pela Portaria n° 097/2013/GS-SEjUC, fora
criada Conta Corrente própria do Fundo Estadual junto ao Banco do Brasil, Agência
3.795-8, Conta Corrente 6.205-7.

24.
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Quanto à pena de multa de cada crime, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal, já analisadas, FIXO A PENA-BASE EM 100 (CEM) DIAS-MULTA.

25. Pena provisória:
Não há atenuantes nem agravantes.

26. Causas de aumento ou de diminuição da pena:
Aumento a pena em 1/2 por força da continuidade.

27. Da pena definitiva depois do aumento da continuidade:
TORNO A PENA DE MULTA DEFINITIVA EM 135 (CENTO E TRINTA E
CINCO) DIAS-MULTA.
28. VALOR DO DIA-MULTA
Atendendo à situação econômica do sentenciado, de acordo com o que dispõe o art. 60
do Código Penal, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos.
O valor deve ser recolhido à Conta Corrente do Fundo Penitenciário Estadual. que,
a partir da Lei Complementar Estadual ns. 289/2005, de 03 de fevereiro de 2005, a qual
institui o Fundo Penitenciário do Estado do líio Grande do Norte - FUNPERN, e dá
outras providências e Portaria n. 266/2011-GS/SEJUC, a qual constitui o Conselho
Diretor integrante do FUNPERN, alterada pela Portaria n° 097/2013/GS-SEjUC, fora
criada Conta Corrente própria dFundo Estadual junto ao Banco do Brasil, Agência 3.795-8,

Conta Corrente 6.205-7.

29.

DISPOSIÇÕES COMUNS AOS SENTENCIADOS

30.

REGIME

Considerando a quantidade da pena aplicada e a desfavorabilidade das circunstanciais
judiciais, conforme acima analisadas, estabeleço o REGIME INICIAL FECHADO o
sentenciado FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE.
Quanto a KATYA MARIA MEDEIROS CALDA ACCIOLY, fixo o REGIME
SEMIABERTO, considerando a quantidade da pena aplicada.

31.

SUBSTITUIÇÃO
NÃO há direito.

32. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
Quanto a KATYA MARIA MEDEIROS CALDA ACCIOLY, não há impedimento ao
direito de recorrer em liberdade.
**
Às fls.05/26 – 4º Vol., o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva
do acusado FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE argüindo que o mesmo
encontra-se em local incerto, haja vista o insucesso na tentativa de sua intimação pessoal,
nos autos da Ação Penal nº 0242714-15.2007.8.20.0001, em trâmite junto à 8ª Vara
Criminal, oportunidade na qual foi constatado que o denunciado mudou-se sem deixar
qualquer informação acerca se seu novo paradeiro, assim requer a prisão preventiva por
entender por ser medida de indeclinável necessidade à aplicação da lei penal , nos termos do
artigo 311 e 312, ambos de Código de Processo Penal.
Nos termos da Lei Nº 12.736/2012, que deu nova redação ao art. 387, o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou
de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.
No caso, conforme consulta no SAJ, verifica-se que nos autos do proc.
0242714-15.2007.8.20.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário (Vara : 8ª Vara Criminal –
Natal), houve reconhecimento de revelia, inclusive com aplicação de medidas cautelares.
Nesses termos, nego a ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE o direito de recorrer em
razão de ter sido fixado o REGIME FECHADO e por verificado que o sentenciado não
atualizou o endereço, não tendo até o momento feito qualquer comunicação a este juízo de
seu paradeiro.
Conforme se tem decidido, “estando o paciente foragido e não havendo atualização de
endereço certo, onde o agente possa ser encontrado, permanece a necessidade da custódia

cautelar, tanto para fi ns de assegurar a aplicação da Lei Penal, como por conveniência da
instrução criminal” (TJ-AM; HC 0000646-08.2012.8.04.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª
Desª Carla Maria Santos dos Reis; DJAM 07/08/2012; Pág. 12).
Portanto, reconhecendo a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, com base
nos fundamentos da prisão preventiva, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Expeça-se mandado de prisão para FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE.

33. REPARAÇÃO DO DANO
Nos termos do art. 387, IV, CPP, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
Deixo de aplicar o art. 387, IV, CPP. No caso, verifico que o fato fora praticado antes da
Lei nº 11.719, de 2008. Como já se decidiu, cabe a exclusão da indenização à vítima quando
o fato é anterior à Lei nº 11.719/2008, notadamente se não há pedido regular da
vítima(TJ-DF; Rec. 2008.01.1.004153-8; Ac. 390.039; Primeira Turma Criminal; Rel. Des.
Mario Machado; DJDFTE 02/12/2009; Pág. 138).
Essa é a orientação firmada no STJ, conforme publicação de julgados em informativo:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. IRRETROATIVIDADE DO ART. 387,
IV, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.719/2008.
A regra do art. 387, IV, do CPP, que dispõe sobre a fixação, na sentença
condenatória, de valor mínimo para reparação civil dos danos causados ao
ofendido, aplica-se somente aos delitos praticados depois da vigência da Lei
11.719/2008, que deu nova redação ao dispositivo. porque se trata de norma
híbrida - de direito material e processual - mais gravosa ao réu, de sorte que não
pode retroagir. Precedente citado: REsp 1.206.635-RS, Quinta Turma, DJe
9/10/2012. REsp 1.193.083-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em
20/8/2013.

34. DISPOSIÇÕES FINAIS
O valor deve ser recolhido à Conta Corrente do Fundo Penitenciário Estadual. que, a
partir da Lei Complementar Estadual ns. 289/2005, de 03 de fevereiro de 2005, a qual
institui o Fundo Penitenciário do Estado do líio Grande do Norte - FUNPERN, e dá
outras providências e Portaria n. 266/2011-GS/SEJUC, a qual constitui o Conselho
Diretor integrante do FUNPERN, alterada pela Portaria n° 097/2013/GS-SEjUC, fora
criada Conta Corrente própria do Fundo Estadual junto ao Banco do Brasil, Agência
3.795-8, Conta Corrente 6.205-7.
Condeno o réu condenado no pagamento das custas processuais.
Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no Livro do “Rol dos Culpados”, na forma
do artigo 393, II do CPP e artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.
Quanto à liberdade, observe o que fora decidido sobre o direito de recorrer em
liberdade.
Preencham-se os Boletins Individuais, remetendo-os ao setor de estatística da SSP/RN.
Intime-se o réu para que pague as multas, em 10 (dez) dias após o trânsito em julgado, a
teor do artigo 50, do Código Penal Brasileiro e providencie-se, como de estilo.
Encaminhe-se a guia de recolhimento ao Juiz das execuções penais.
Comunique-se, para fins de suspensão dos direitos políticos do condenado, em prazo igual à
pena aplicada (CF, artigo 15, III), arquivando-se, após as providências de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se, com as cautelas legais.
Natal, 01/04/2014
Fábio Wellington Ataíde Alves
Juiz de Direito

