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S E N T E N Ç A

EMENTA
: PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  PECULATO

DESVIO  CONTINUADO.  VERBAS  DE  GABINETE

CONCEDIDAS EM DESACORDO COM RESOLUÇÃO Nº 002/001

–  CMM.  QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO.  DEPÓSITO  EM

DINHEIRO E CHEQUE EM CONTA PESSOAL DO ACUSADO.

VALORES  PAGOS  PELO  ERÁRIO  PÚBLICO  E  DESVIADOS

PARA  CONTA  BANCÁRIA  DO  RÉU.  AUSÊNCIA  DE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS ALEGADAS.

1  –  PECULATO  DESVIO  CONTINUADO.  Configurada  a

materialidade e autoria de acusado que desviou, em proveito próprio,

recursos  financeiros  liberados  mensalmente  aos  parlamentares  da

Câmara  Municipal  de  Mossoró  a  título  de  verba  de  gabinete,

destinando, para si, dinheiro público reservado ao custeio das despesas

necessárias ao funcionamento do gabinete parlamentar.

2 – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME



CULPOSO. Não há como acolher o argumento da Defesa de que o réu

não possuía  controle finalístico sobre as verbas empregadas em seu

gabinete,  por  maior  que  fosse  a  desconcentração  de  suas  funções

atípicas de administração dos recursos orçamentários.

3 – CRIME CONTINUADO. Desvios que se davam mês a mês, isto é,

todos os meses a Câmara Municipal concedia os valores referentes as

verbas de gabinete, que eram depositados na conta bancária do réu.

4  –  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA

ESTATAL.

CAPÍTULO PRIMEIRO – RELATÓRIO 

1.  Trata-se  de  ação  penal  pública  movida  pelo  Ministério  Público  contra

FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos,

pela prática dos fatos descritos nos art.  312,  caput (23x), na forma do art.  69 do

Código penal brasileiro.

2. A investigação que deu origem a estes autos adveio da operação deflagrada

em 31 de julho de 2007, pela 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró que

instaurou, por meio da Portaria n. 006/2007, o Procedimento Investigatório Criminal

(PIC)  n.  02/07,  para  investigar  supostas  condutas  criminosas  praticadas  pelos

vereadores  do  Município  de  Mossoró/RN.  Referida  investigação  foi  denominada

OPERAÇÃO SAL GROSSO.

3.  Houve  o  desmembramento  pelo  Ministério  Público  do  procedimento  de

investigação 02/07 devido ao elevado volume de documentos apreendidos, sendo que

um desses originou o Procedimento Investigatório Criminal n. 009/07 – 11ª PJPP,

instaurado para apurar possíveis praticas criminosas relativas aos desvios em proveito

próprio de recurso financeiros liberados mensalmente aos parlamentares da Câmara



Municipal de Mossoró a título de verbas de gabinete. Posteriormente, o PIC 009/07

foi  desmembrado  em vários  outros  procedimentos,  passando  o  acusado  a  figurar

como investigado no PIC 006/2008– 11ª PJPP. 

4.  Em  06  de  dezembro  de  2013,  o  acusado  assumiu  a  chefia  do  Poder

Executivo  Municipal,  e,  diante  do  disposto  no  art.  29,  inciso  X  da  Constituição

Federal, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que o autuou sob

o número 076/2014-PGJ, bem como ofereceu denúncia. 

5.  Apresentada  a  denúncia  em  18/12/2015  (fls.02/14)  acompanhada  do

Procedimento de Investigação Criminal oriundo do Ministério Público nº 076/2014-

PGJ, das cautelares de quebra de sigilo bancário nº 0113733-31.2013.8.20.0106 e

sequestro de bens nº 0101301-38.2017.8.20.0106 (autos em apenso). 

6. Aduz a acusação, em apertada suma, que o “entre janeiro de 2005 a julho de

2007, no Município de Mossoró/RN, FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR,

no  exercício  do  mandato  de  vereador  daquela  cidade,  com  a  colaboração  de

SEBASTIÃO  FAGNER  SILVEIRA  LIMA  DE  OLIVEIRA,  JOÃO  NEWTON  DA

ESCÓSSIA JÚNIOR e  EDILSON FERNANDES DA SILVA,  desviou,  em  proveito

próprio, recursos financeiros liberados mensalmente aos parlamentares da Câmara

Municipal de Mossoró a título de verba de gabinete, destinando, para si, dinheiro

público reservado ao custeio das despesas necessárias ao funcionamento do gabinete

parlamentar”.

7. Ainda segundo a inicial, “no período delimitado acima, com a colaboração

dos  demais  agentes,  FRANCISCO  JOSÉ  LIMA  SILVEIRA  JÚNIOR  desviou  a

importância de R$ 75.924,67 (setenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais

sessenta e sete centavos), em prejuízo do patrimônio público de Mossoró/RN, que

atualizados monetariamente até dezembro de 2015, totalizam R$ 155.100,15 (cento e

cinquenta e cinco mil e cem reais e quinze centavos). 

8. Diz o  parquet,  outrossim, que os recursos desviados pelo acusado fazem

parte  da chama verba de manutenção de gabinete,  uma espécie de suprimento de

fundos  que  tem por  objetivo  recompor  as  despesas  excepcionais  assumidas  pelo



vereador  e  utilizadas  no exercício  de  suas  atividades  parlamentares.  Essas  verbas

eram concedidas em regime de adiantamento, sempre precedida em empenho, para

realização  de  despesas  que  não  possam  se  subordinar  ao  processo  normal  de

aplicação  (Lei  nº  4.320/64,  art.  68).  No  âmbito  da  Câmara  Municipal  de

Mossoró/RN, a concessão e aplicação desta verba é disciplinada pela Resolução nº

002/2001 – CMM.

9. Afirma o Ministério Público que os valores repassados para o gabinete do

acusado Francisco José Lima Silveira Júnior, nos anos de 2005 a 2007, mediante

cheques,  foram sacados  na  “boca  do  caixa”  por  Sebastião  Fagner  Silveira  Lima

Júnior e desviados por ele para as constas pessoais do acusado, misturando-se ao

salário deste, bem como aos demais créditos. Assim, os cheques eram descontados no

caixa, e,  em seguida, o dinheiro era depositado na conta bancária do acusado por

Sebastião Fagner, no entanto, outros cheques também foram depositados diretamente

da conta bancária de Francisco José Lima Silveira Júnior, com o mesmo propósito de

serem desviados. 

10.  Na  exordial,  o  representante  do  Ministério  Público  arrolou  03  (três)

testemunhas (rol às fl. 13/14).

11.  O  acusado  foi  notificado pessoalmente  (fl.  29)  e  apresentou  Resposta

Escrita à Acusação (fls. 30/62). Já a denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2016

(fls. 77/82).

12. Com o término do mandato de prefeito do acusado, findou-se também o

foro por prerrogativa de função, pelo qual o Tribunal de Justiça determinou o retorno

dos autos a primeira instância em 26 de janeiro de 2007 (fls. 86/86-v).

13. Citado pessoalmente em 08 de junho de 2017 (fl. 98), a Defesa reiterou os

termos da Resposta  Escrita à  Acusação apresentada anteriormente (fl.  100) e este

Juízo determinou a inclusão do feito em pauta de audiências (fl. 101).

14.  Audiência  de  instrução  com  a  oitiva  das  testemunhas  arroladas  pelo

Ministério Público, pela Defesa, bem como interrogatório do réu (fl. 125).



15. Na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público requereu a juntada de

cópia de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade nº 0121302-83.2013.8.20.0106,

bem como compartilhamento das oitivas de Anagito Boy, Ana Paula de Oliveira e

Edilson Fernandes da Silva tomadas nos autos de nº 0100150-42.2014, nº 0100219-

74.2014 e nº 0100197-16.2014, o que foi deferido por este Juízo. Já a Defesa nada

requereu.

16.  Os  autos  foram ao  Ministério  Público  para  apresentação  de  alegações

finais, que foi feito às fl. 1.343/1.353, nas quais o parquet requereu a condenação do

acusado  FRANCISCO  JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR na  imputação  do  crime

previsto no art. 312, caput, 22 vezes, na forma do art. 69 do Código Penal. 

16.  Já  a  Defesa,  em  suas  últimas  razões  (fls.  1362/1376),  requereu  o

desentranhamento  das  provas  requeridas  pelo  Ministério  Público  (fls.  133  a  200;

1.201 a 1.319 e 1.333 a 1.342) e absolvição do acusado nos termos do art. 386 do

Código de Processo Penal.  Subsidiariamente,  em caso de condenação,  requereu o

reconhecimento da figura do crime continuado do peculato. 

17. Vieram os autos conclusos.

CAPÍTULO SEGUNDO – FUNDAMENTAÇÃO  1 

   SINOPSE FÁTICA 

18. O presente processo originou-se de PIC (02/2007) instaurado em 31 de

julho de 2007 pela 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró (Portaria nº

006/2007), que visava investigar supostas condutas criminosas e atos de improbidade

administrativa praticados pelos Vereadores do Município de Mossoró/RN. Dos atos

de investigação ali  colhidos,  tais  como depoimentos pessoais,  o  parquet requereu

1 (Art.93,IX-CF/88) - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 

atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;



judicialmente  ordem de  busca  e  apreensão  para  localizar  documentos  e  evitar  a

destruição de provas,  cujo requerimento restou parcialmente deferido (processo nº

106.07.004659-4).

19. Informalmente, a operação que deu origem ao cumprimento dos mandados

de busca e apreensão denominou-se “SAL GROSSO” e os referidos mandados foram

cumpridos  no  dia  14  (quatorze)  de  novembro  de  2007  na  Câmara  Municipal  de

Mossoró, na residência do Presidente da Câmara Municipal  de Mossoró,  Sr.  João

Newton da Escócia Júnior no escritório e residência do advogado Igor Leite Linhares,

no escritório contábil da Sra. Edy Lima Moura; sede da empresa Escóssia Consultoria

e Advocacia em Fortaleza/CE; residência do Sr. Wilson Costa Fernandes.

20.  Este  procedimento  originou-se  do  desmembramento  dos  documentos

obtidos na referida operação, especialmente do PIC 09/07 que restou desmembrado

em 14 outros procedimentos, dentre eles o 006/08-11ª PJPP que diz respeito à suposta

pratica de ilícitos envolvendo o desvio de verbas de gabinete em favor do acusado

FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR, com auxílio do servidor Sebastião

Fagner,  que  depositava  diretamente  na  conta  daquele,  os  valores  liberados  para

suprimento das despesas extraordinárias, referidas na resolução nº 002/2001 – CMM.

21. Dado o grande volume de documentos, provas documentais e periciais, que

precisam ser analisadas com vagar, e tendo em vista melhor preservar a clareza e a

exposição didática dos argumentos de fundamentação, passarei a analisar a conduta

imputada ao acusado. 

DAS PRELIMINARES 

Antes de adentrar ao mérito das questões postas em julgamento, mister se faz

analisar  questões  de  ordem  processual  ou  prejudicial  ao  mérito,  alegadas  pelas

defesas  ou  mesmo  aquelas  verificadas  ex  oficio,  dada  a  sua  condição  de

prejudicialidade em relação a lide penal.



Compulsando-se  o  feito,  não  há  nenhuma  outra  preliminar  ou  questão

prejudicial  de  mérito,  seja  alegada  pelas  partes,  seja  daquelas  que  podem  ser

observadas ex  oficio,  isso  porque,  as  questões  prejudiciais  apresentadas  já  foram

analisadas pelo Tribunal de Justiça na decisão que recebeu a denúncia (fl. 77/82), de

forma que as reitero da presente sentença. 

Verifico  apenas o requerimento  da Defesa quanto ao desentranhamento  das

provas requeridas pelo Ministério Público (fls. 133 a 200; 1.201 a 1.319 e 1.333 a

1.342), que também já foi objeto de análise por este Juízo. De fato, a decisão de fls.

1.328/1.330 deferiu o pedido de juntada da documentação pelo Ministério Público,

rejeitando a argumentação que a Defesa agora repete, de modo, que, apenas reitero os

fundamentos nela constantes. 

Com isso, passo a confrontar as versões de acusação e defesa com o contexto

probatório, verificando se são verossímeis as alegações de parte a parte diante do

cotejo com a prova colhida, adentrando, sem mais delongas, à análise do mérito.

 DO MÉRITO

DO PECULATO DESVIO (ART.312, IN FINE DO CP) 

Aduz o art.312 do Código Penal:

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.

O caput do artigo 312 traz as seguintes modalidades de peculato: apropriação

e  desvio.  É  o  que  se  extrai  da  leitura  do  dispositivo:  apropriar-se  o  funcionário



público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, ou

desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Quem se apropria se assenhora de algo, no

caso, de qualquer bem móvel, considerados como móveis o dinheiro e os valores,

públicos ou particulares, uma vez que de tal bem, o sujeito ativo, seja detentor seja

possuidor  indireto,  justamente  em  razão  de  seu  cargo,  emprego  ou  função,

independentemente se em proveito próprio ou alheio (Bitencourt, 2004, p. 375).

Quem desvia dá destinação diversa ao bem de que tem a posse indireta ou

detenção em razão do cargo exercido,  a  não importar  se  em proveito próprio ou

alheio.

Ambas  requerem  o  elemento  subjetivo  especial  ou  especial  fim  de  agir:

apropriar-se ou desviar em proveito próprio ou alheio. Dessa forma o crime a que se

refere o caput do artigo 312 se consuma no exato momento da apropriação ou do

desvio efetivo do bem que o agente público detém ou possui em razão de seu cargo,

entendido aqui em sentido amplo (cargo, emprego, função).

O dolo do crime de peculato é a vontade de transformar a posse em domínio,

como  ocorre  com o  delito  de  apropriação  indébita  (Manual,  V.  2,  item 1.4.1.7).

Quanto  ao  peculato-apropriação  diz-se  que  basta  a  vontade  referida  a  esta,  que

pressupõe, conceitualmente, o animus rem sibi habendi, ou seja, a intenção definitiva

de não restituir a res. 

No peculato desvio é necessário o elemento subjetivo do tipo que consiste na

finalidade de obter proveito próprio ou para terceiro. […] Quanto ao peculato desvio

em favor de terceiro, é indispensável o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade

de desviar de forma que o terceiro tenha proveito desse desvio do bem (JSTJ 47-288-

9) (MIRABETE, Julio Fabrini, Manual de Direito Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 22.ª

Ed., p. 2361). 

DA CONDUTA DO ACUSADO FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR



No processo em tela, tem-se inicialmente que analisar a conduta do acusado

FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR, que foi um dos beneficiados com

o desvio de verbas de gabinete da Câmara Municipal de Mossoró. 

O crime em tela é próprio, pois só pode ser cometido por funcionário público.

Não resta dúvida que o acusado, na época, exercia o mandato de vereador, que é

agente político, mas, equiparado a funcionário público para efeitos penais, vez que o

art. 327 do Código Penal toma a expressão funcionário público em sentido amplo,

diferentemente  do  Direito  Administrativo,  ligando-a  a  noção  ampla  de  função

pública. 

A  prova  documental  constante  nos  autos,  aliadas  aos  depoimentos

testemunhais,  mostra-se  absolutamente  robusta  e  suficiente  para  atestar  a

materialidade e a  autoria em relação ao acusado  Francisco José Lima Silveira

Júnior do crime de peculato na modalidade desvio.

A materialidade  do  delito  está  comprovada  pelo  Relatório  Conclusivo  de

Cooperação Técnica nº 07/2015/GAECOMPRN (fl.  1588//1624 – Volume VIII  da

medida  cautelar  de  quebra  de  sigilo  bancário  nº  0113733-31.2013.8.20.0106);

extratos bancários de fls.  919,  974-975, 1.099,  1.136, 1.159,  1.194, 1.211,  1.239,

1253/1254, 1.353, 1359, 1.424, 1.446, 1.459, 1.488, 1.509 e 1538; notas de empenho

e recibos (fls. 516/900); além dos Laudos Periciais de fls. 129/150, que concluíram:

(…)

7.1.1 Período de 2005

(…)

g) O vereador Francisco José Lima Silveira Júnior, recebeu R$ 70.000,00, dos

quais não apresentou nenhum comprovante de utilização da verba de gabinete,

conforme observa-se nos anexos 25 e 30; (fl. 135)

7.1.2 Período de 2006

(…)



g) O vereador Francisco José Lima Silveira Júnior, recebeu R$ 40.000,00, dos

quais não apresentou nenhum comprovante de utilização da verba de gabinete,

conforme observa-se nos anexos 27 e 30; (fl. 137)

7.1.3 Período de 2007

(…)

g) O vereador Francisco José Lima Silveira Júnior, recebeu R$ 60.000,00, dos

quais não apresentou nenhum comprovante de utilização da verba de gabinete,

conforme observa-se nos anexos 29 e 30; (fl. 139)

Conforme acima descrito, o pagamento das verbas de manutenção de gabinete

no  âmbito  do  legislativo  municipal  era  disciplinado  pela  resolução  nº  002/2001-

CMM e seus usos são vinculados as despesas extraordinárias, urgentes de pequena

monta ou de pronto pagamento, inerentes as atividades públicas desenvolvidas pelo

vereador. É o que dispõe o art. 2º da referida resolução, in verbis:

“Art. 2º. O recursos financeiros, consignados no orçamento da aludida Casa

Legislativa, liberados mensalmente, mediante autorização de sua Presidência,

em forma de Suprimento de Fundos (adiantamento),  a  cada Gabinete  de

Vereador,  em nome do servidor indicado pelo Vereador, para fazer face ao

pagamento de despesas extraordinárias, urgentes de pequena monta ou de

pronto  pagamento,  ou  de  casos  especiais  inerentes  às  necessidades  de

dinâmica do processo legislativo ou da atividade fiscalizadora do Vereador,

que, por sua natureza, indiquem a distinção de procedimentos rotineiros, tais

como:

I – despesas com material de consumo;

II – despesas com serviços de terceiros e assessorias; 

III – despesas com comunicação social, informática e consultorias. 

(Grifei)2”.

2 Fls. 1056/1058 do Pic nº 076/2014 (Anexo III). 



A Resolução  002/2001  –  CMM  exige  ainda  que  as  verbas  de  gabinete

concedidas devem conter a classificação das despesas e a dotação a ser empenhada

(art.7º), bem como, o numerário posto a disposição do gabinete do vereador estará

sujeito  a  prestação  de  contas  (art.  6º).  Outrossim,  o  servidor  responsável  pelo

suprimento de fundos (adiantamento) deverá obrigatoriamente abrir conta bancária

com fins exclusivos de movimentar esses recursos (art. 8º). 

Ocorre que as provas constantes nos autos denotam que o acusado Francisco

José Lima Silveira Junior, no período concernente aos anos de 2005 a 2007, em

conluio  com seu  chefe  de  gabinete,  Sebastião  Fagner  Silveira  Lima  de  Oliveira,

desvirtuou todo o procedimento  previsto  na Resolução 002/2001 – CMM, com a

finalidade de desviar os numerários concedidos a título de verbas de gabinete. 

Inicialmente,  não  se  verificou  a  abertura  de  conta  bancária  exclusiva  para

depósito e movimentação das verbas de gabinete,  conforme determinado pelo ato

normativo. Em desencontro com a obrigação contida na norma, os numerários das

verbas  de  gabinete  eram  depositados  diretamente  na  conta  bancária  pessoal  do

acusado Francisco José Lima Silveira Júnior. 

Os extratos retirados com a quebra de sigilo bancário do acusado e analisados

no  Relatório  Conclusivo  de  Cooperação  Técnica  nº  07/2015/GAECOMPRN

comprovam que o servidor indicado pelo acusado, qual seja, Sebastião Fagner, nos

anos de 2005 a 2007, sacava diretamente no caixa os cheques liberados a título de

verbas de gabinete, e, posteriormente depositava o numerário para as contas pessoais

do denunciado. Em outros momentos, Sebastião Fagner depositava diretamente os

cheques  na conta  pessoal  de  Francisco José  Lima Júnior.  Os valores  desviados

seguiram-se da seguinte forma:

2005

Nº
CHEQUE

VALOR
CHEQUE

CONTA
DEBITADA

VALOR
DESVIADO

DEPÓSITO
CONTA 

DATA  DA
TRANSAÇÃO

FLS.

900469 R$ 3.000,00 79-0 (CEF) R$ 2.000,00 Em dinheiro 23.05.2005 974 1



900572 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 3.000,00 Em dinheiro 27.05.2005 919 2

900760 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 2.924,67 Em dinheiro 26.07.2005 1.293 3

901090 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 3.000,00 Em dinheiro 23.09.2005 1.253 4

313443 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 2.000,00 Em dinheiro 22.11.2005 1.353 5

313598 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 2.000,00 Em dinheiro 21.12.2005 1.359 6

TOTAL DO VALOR DESVIADO R$ 14.924,67

2006

NÚMERO
CHEQUE

VALOR
CHEQUE

CONTA
DEBITADA

VALOR
DESVIADO

DEPÓSITO
CONTA 

DATA  DA
TRANSAÇÃO

FLS.

901218 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 4.000,00 Em dinheiro 24.01.2006 1.446 7

901387 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 3.000,00 Em dinheiro 22.02.2006 1.459 8

314412 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 5.000,00 Em dinheiro 22.03.2006 1.488 9

313799 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 4.000,00 Em dinheiro 24.04.2006 1.509 10

314096 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 3.000,00 Em dinheiro 21.06.2006 1.424 11

314644 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 3.000,00 Em dinheiro 23.08.2006 1.211 12

315208 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 2.000,00 Em dinheiro 23.10.2006 1.159 13

315540 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 2.000,00 Em dinheiro 21.12.2006 1.239 14

TOTAL DO VALOR DESVIADO R$ 26.000,00

2007

NÚMERO
CHEQUE

VALOR
CHEQUE

CONTA
DEBITADA

VALOR
DESVIADO

DEPÓSITO
CONTA 

DATA  DA
TRANSAÇÃO

FLS.

852106 R$ 5.000,00 40.752-6 BB R$ 5.000,00 Cheque 21.06.2007 1.538 15

852138 R$ 5.000,00 40.752-6 BB R$ 5.000,00 Cheque 23.07.2007 1.538 16

315729 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 2.000,00 Dinheiro 23.01.2007 1.194 17

315933 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 2.000,00 Dinheiro 28.02.2007 1.099 18

316131 R$ 5.000,00 79-0 (CEF) R$ 1.000,00 Dinheiro 22.03.2007 1.136 19

TOTAL DO VALOR DESVIADO R$ 15.000,00

Aqui faço uma correção em relação a tabela com o registro dos desvios

constante na denúncia (fl. 05) no tocante a transação realizada em 22/02/2006,

vez que aquela faz referência ao desvio  do valor de R$ 5.000,00,  quando na

verdade, pelo teor do extrato de fl. 1.459, trata-se de desvio no montante de R$



3.000,00. 

Frise-se, por oportuno, que após depositados nas contas pessoais do acusado,

os valores das verbas de gabinete eram utilizados para pagamento de seus gastos

pessoais,  tais  como, contribuições para entidades de previdência  privadas,  débitos

com empresa de factoring ou se diluíram entre os créditos pessoais do réu, conforme

demonstra Relatório Conclusivo de Cooperação Técnica nº 07/2015/GAECOMPRN

(fl. 1588/1624). 

Constata-se,  ainda,  o  recebimento e  posterior  desvio  pelo réu de verbas de

gabinete  concedidas  em  duplicidade,  referentes  aos  cheques  nº  851046,  851381,

851446 e 900572, o que contraria as normas da resolução nº 002/2001 – CMM, que

prevê concessão de verba de gabinete em parcela mensal única. Sistematizando tais

desvios, faço inserir a seguinte tabela: 

Nº cheque Valor/Cheque Conta Debitada Data do recibo Data/Liquidação Fls.  Valor

8510463 5.000,00 40.752-BB 21.01.2005 31.05.2005 1.538 5.000,00 20

8513814 3.000,00 40.752-BB 20.04.2005 22.04.2005 1.538 3.000,00 21

851446 5.000,00 40.752-BB 26.04.2005 29.04.2005 1538 5.000,00 22

9005725 5.000,00 79-0- CEF 30.05.2005 27.05.2005 919 5.000,00

Total do valor do recebido a maior 18.000,00

O desvio em duplicidade atingiu um montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil

reais). 

Verifica-se, assim, que desviando a finalidade da verba de gabinete, o acusado

passou a  utilizá-la  como complementação de seus  vencimentos  pelo exercício do

cargo de vereador que assumiu. A autoria resta suficientemente demonstrada. 

Registre-se que a concessão de verba de gabinete necessita de prévio empenho

das  despesas  para  as  quais  foram  autorizadas.  Contudo,  mesmo  diante  da

obrigatoriedade da prestação de contas mensal do uso da verba com a devolução dos

3 Em 21.01.2005 também foi recebido o cheque de nº 850980 no valor de 3.000,00, liquidado em 21.01.2005.
4 Em 01.04.2005 também foi recebido o cheque de nº 851316 no valor de 5.000,00, liquidado em 01.04.2005.
5 Em 20.05.2005 também foi recebido o cheque de nº 900469 no valor de 3.000,00, liquidado em 23.05.2005. Tal

desvio já foi contabilizado na tabela anterior, de modo que o número de desvios se deram por 22 e não por 23
vezes.



valores não utilizados, o acusado não apresentou a prestação de contas sobre o uso

das verbas de gabinete. 

A defesa do acusado se apoia nos argumentos de que o acusado não tinha o

pleno domínio quanto a utilização efetiva das verbas de gabinete, uma vez que o seu

chefe  de  gabinete,  Sebastião  Fagner,  seria  o  responsável  por  receber  os  cheques

nominais  referentes  ao  suprimento  de  fundos,  bem como,  realizar  a  prestação de

contas das despesas.  Acrescenta que os depósitos realizados por Sebastião Fagner

referem-se a outros rendimentos advindos de outras fontes,  e não dos numerários

atinentes às verbas de gabinete. 

O  acusado  Francisco  José  Lima  Silveira  Júnior,  em  seu  interrogatório

judicial, afirmou que os cheques expedidos foram nominais a Sebastião Fagner, seu

chefe  de  gabinete,  que  realizava  os  pagamentos  devidos.  Aduziu  que  os  cheques

foram utilizados para pagamentos de material de expediente de seu gabinete, além de

aluguel de veículos, combustível, entre outras despesas. Esclareceu, no entanto, que a

verba  era  utilizada  com caráter  indenizatório,  de  forma  que  o  vereador  utilizava

dinheiro de seu “próprio bolso” e, após prestação de contas, tais numerários lhes eram

ressarcidos por meio da concessão de verba de gabinete. 

Quanto a prestação de contas,  Francisco José Lima Silveira Júnior afirmou

perante  este  Juízo  que  foram entregues  ao  setor  de  contabilidade  da  Câmara  de

Vereadores e que, após a realização de busca e apreensão pelo Ministério Público na

sede  do  legislativo  municipal,  os  documentos  referentes  a  prestação  de  contas

desapareceram,  não  logrando  êxito  o  acusado  em  localizá-los,  em  que  pese

requerimento a José Edilson Fernandes da Silva, tesoureiro da Câmara Municipal à

época dos fatos. 

Já  a  testemunha  de  defesa  Gilgamés  de  Oliveira  Melo,  sob  o  crivo  do

contraditório, afirmou que prestava serviços no gabinete de Renato Fernandes, com a

prestação de contas do vereador. Esclareceu que as verbas de gabinete eram utilizadas

para  pagamento  de  materiais  de  expedientes  como  papel,  xerox,  cartuchos  e  até

mesmo café,  pois  a  Câmara não fornecia  esses materiais.  Aduziu que o vereador



primeiramente fazia  o pagamento  das despesas com seus próprios rendimentos e,

após,  de  posse  das  notas  fiscais,  os  valores  gastos  eram  ressarcidos  através  de

concessão de verbas de gabinete, exigindo-se a prestação de contas para liberação de

cheques,  de  modo  que,  somente  após  a  comprovação  das  despesas  através  da

prestação de contas, os numerários eram liberados. 

Ocorre  que  não consta  nos  autos  qualquer  prestação de  contas  do  acusado

Francisco José Lima Silveira Júnior que comprove a efetiva utilização dos valores

recebidos por seu chefe de gabinete, a título de verbas de gabinete, para pagamento

das despesas extraordinárias, de pronto pagamento ou, até mesmo, ordinárias, já que

alegou que tais  verbas  eram utilizadas  para  custeio  de  despesas  com material  de

expediente. 

A  argumentação  de  que  os  documentos  relativos  a  prestação  de  contas

referentes aos anos de 2005 a 2007 sumiram do setor da contabilidade após apreensão

de documentos pelo Ministério Público durante a Operação Sal Grosso, não merece

acolhimento porque não encontra alicerce em qualquer prova dos autos. 

À  míngua  de  informações  quanto  a  prestação  de  contas  no  setor  de

contabilidade da Câmara Municipal, poderia o réu ter juntado aos autos a contrafé da

prestação  de  contas  que  diz  ter  realizado,  notas  fiscais,  recibos,  ou,  até  mesmo

testemunhas que comprovassem a efetiva contratação dos serviços pelo acusado. No

entanto,  permaneceu  inerte,  limitando-se  a  alegar  o  extravio  da  documentação

atinente a prestação de contas. 

Quanto aos depósitos realizados por seu chefe de gabinete Francisco Fagner

em sua conta pessoal, o réu afirmou tanto em sua Defesa como em seu interrogatório

que aqueles eram provenientes de outras fontes de renda já que realizava shows e

outros eventos. Desse modo, aproveitando-se do fato do chefe de seu gabinete ter que

ir a agência bancária, pedia-lhe para realizar depósito desses valores particulares em

sua conta bancária.

No entanto, analisando os extratos bancários colacionados ao procedimento de

quebra  de  sigilo  bancário  do  réu,  verifico  que,  religiosamente,  logo  após  cada



liquidação  dos  cheques  relativos  a  verbas  de  gabinete  pelo  chefe  de  gabinete

Sebastião Fagner,  seguiam-se depósitos em dinheiro na conta  pessoal  do acusado

Francisco José Lima Júnior,  em valores por muitas vezes idênticos aos cheques

liquidados. Outrossim, em alguns meses, como janeiro e abril de 2005, o réu recebeu

valores  a  título  de  verba  de  gabinete  em duplicidade,  conforme demonstrado  em

tabela acima (fls. 09 da denúncia).

Ora, diante desses fatos não é crível a versão do acusado de que tais depósitos

são advindos de outras fontes. 

Por fim, não há como acolher o argumento da Defesa de que o réu não possuía

o completo domínio dos fatos, imputando ao seu chefe de gabinete Sebastião Fagner

a responsabilidade por receber os cheques relativos as verbas de gabinete, realizar os

pagamentos e a prestação de contas.

Em que pese os cheques terem sido nominais a Sebastião Fagner, não há como

conceber que o acusado, na época vereador, não possuísse controle finalístico sobre

as verbas empregadas em seu gabinete, por maior que fosse a desconcentração de

suas funções atípicas de administração dos recursos orçamentários. É evidente que o

acusado sabia e, de fato, realizou o desvio da verba de gabinete, através de depósito

em sua conta bancária, dando-lhe destinação diversa do fim público, vez que passou a

integrar seu patrimônio pessoal, bem como recebendo valores em duplicidade.

O dolo do acusado Francisco José Lima Silveira Júnior é evidente, diante da

robusta prova contida nos autos.

Quanto ao  dolo como elemento subjetivo deste crime, a lição da doutrina é

insuperável, verbis: O dolo do Crime de peculato é a vontade de transformar a posse

em domínio, como ocorre com o delito de apropriação indébita (Manual, V. 2, item

1.4.1.7). Quanto ao peculato apropriação diz-se que basta a vontade referida a esta,

que  pressupõe,  conceitualmente,  o  animus  rem  sibi  habendi, ou  seja,  a  intenção

definitiva de não restituir a res. No peculato desvio é necessário o elemento subjetivo

do tipo que consiste na finalidade de obter proveito próprio ou para terceiro. […]

Quanto ao peculato-desvio em favor de terceiro, é indispensável o elemento subjetivo



do tipo, ou seja, a vontade de desviar de forma que o terceiro tenha proveito desse

desvio  do  bem  (JSTJ  47-288-9)  (MIRABETE,  Julio  Fabrini,  Manual  de  Direito

Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 22.ª Ed., p. 2361). 

Conclui-se, portanto, que o elemento subjetivo do tipo encartado no caput do

art. 312 do Código Penal exige o dolo para o aperfeiçoamento do delito imputado;

vale dizer: a vontade livre e consciente de desviar, na hipótese de peculato-desvio, o

que supõe a atuação dolosa no afã de favorecer si ou a outrem. 

O  dolo de desviar  do acusado resta  bastante  comprovado nos autos.  Desse

modo, impossível acatar a tese defensiva de que se tratou de má gestão de terceiros,

pois trata-se de homem de larga experiência política e técnica, o que não torna crível

que  este  ignorasse  os  constantes  desvios  e  depósitos  dos  valores  das  verbas  de

gabinete em sua conta bancária. 

Isto posto, pelas razões acima expendidas, com esteio nas provas documentais

e orais produzidas, bem como nos laudos periciais juntados aos autos, demonstradas

fartamente autoria e materialidade do crime de PECULATO DESVIO (art. 312, in

fine,  do  CP)  na  sua  modalidade  simples,  consubstanciada  no  verbo  desviar,

SOBRAM PROVAS para  atestar o  cometimento  pelo  acusado  FRANCISCO

JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR do delito inscrito no art.312, caput, in fine, do

CP.

DA CONTINUIDADE DELITIVA 

Em dissonância com o que foi sustentado pelo Ministério Público, entendo que

o caso os crimes de peculato não foram cometidos em concurso material, mas sim,

em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

 É que os desvios se  davam mês a  mês,  isto  é,  todos os meses  a  Câmara

Municipal concedia os valores referentes as verbas de gabinete, que eram depositados

na conta bancária do réu.

A continuidade delitiva consiste em uma ficção jurídica orientada a punir o



agente pela prática de um “único delito”, se preenchidos os pressupostos legais, não

obstante tenha cometido, de fato, diversos crimes. 

Como é de sabença notória, a continuidade delitiva caracteriza-se pela prática

reiterada de duas ou mais ações ou omissões, que implicam em prática de dois ou

mais  crimes  da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de

execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação

do primeiro. Eis a dicção do art.71 do CP:

“Art. 71 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou

mais  crimes  da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de

execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação

do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,

se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.” 

Os desvios se deram por  22 vezes, no período entre os meses de janeiro de

2005 a julho de 2007. Isso porque, como bem observou a representante do Ministério

Público,  a tabela de fl.  05,  bem como,  a tabela de fl.  09 contemplam os desvios

atinentes ao mês de maio de 2005.

Nesse período, a Câmara pagava com dinheiro público as verbas de gabinete

através de cheques nominais ao chefe de gabinete de Francisco José Lima Silveira

Júnior, configurando-se o aproveitamento das condições de tempo e lugar (Câmara

Municipal de Mossoró), que, posteriormente os depositavam na conta bancária do

réu, ou seja, com uso do mesmo modus operandi.

Ressalte-se que, havendo desvios das verbas de gabinete em favor do réu se

deram entre os meses de janeiro de 2005 a julho de 2007, temos que a totalidade de

ocorrências foi de  22    vezes o que impõe, segundo a jurisprudência, o aumento do

art.71 CP, no patamar máximo, isto é, em 2/3, com relação ao acusado. 

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. (...) CONDIÇÃO

DE  PREFEITO.  CONLUIO  COM  PRESIDENTE  DE  AUTARQUIA

MUNICIPAL  E  EX-DIRETOR  DE  EMPRESA  VÍTIMA.  ASPECTOS



LIGADOS  À  MAIS  PROPÍCIA  AFETAÇÃO  DO  BEM  JURÍDICO.

ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA.  (B)  CONTINUIDADE  DELITIVA.

MAJORAÇÃO DA PENA. DOIS TERÇOS. ESQUEMA DE COBRANÇA

MENSAL  DE  PROPINA.  DURAÇÃO  DE  MAIS  DE  UM  ANO.

CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA. (2)  REGIME INICIAL FECHADO.

PENA  DE  CINCO  ANOS  DE  RECLUSÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS  NEGATIVAS.  ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA.1.  A fixação  da

pena-base  deve ser  lastreada em dados concretos,  que  se  refiram aspectos

externos  à  descrição  típica.  A  apreciação  dos  antecedentes  depende  da

escorreita  instrução  do  writ.  Ausente  a  apresentação  da  certidão  de

antecedentes,  tem-se  por  inviabilizado  o  exame  respectivo.  Não  se  apura

carência de motivação na exasperação da pena-base calcada na condição de

prefeito municipal aliada ao conluio com o presidente de autarquia municipal

e  com o  ex-diretor  da  empresa  vítima.  Tal  contexto  autoriza  apurar  uma

condição  mais  propícia  à  afetação  do  bem jurídico.2.  Na  cristalização  do

aumento de pena na continuidade delitiva, o critério fundamental é o número

de  infrações  praticadas,  sendo  adequado  estabelecer-se  no  máximo  a

exasperação quando da prática mensal, por mais de um ano, da cobrança de

propina,  em  esquema  que  teria  rendido  U$$  2.320.000.3.   (...).(HC

117.514/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA

TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011)

DO  PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  DE  PECULATO

DESVIO PARA O CRIME DE PECULATO CULPOSO (art. 312, § 2º, do CP).

A Defesa, em sua Resposta Escrita à Acusação requereu a desclassificação do

crime de peculato desvio para o crime de peculado culposo.  A norma está  assim

posta:



“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: 

§ 2º – Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: 

Pena – detenção, de três meses a um ano. 

O peculato culposo é definido por Fernando Capez da seguinte forma:

“[...] Pune-se aqui o funcionário público que por negligência, imprudência ou

imperícia  concorre  para a  prática  de crime de outrem.  Pode esse terceiro ser  um

particular  ou  outro  funcionário  público.  Assim,  tanto  pode  o  funcionário  público

contribuir culposamente para a prática de um crime de furto ou apropriação indébita

por um particular, como pode também contribuir para o cometimento de um delito de

-apropriação, - desvio ou -furto por outro funcionário público. Embora na hipótese

pareça haver concurso de agentes, tal opinião deve ser rechaçada, uma vez que não se

admite participação culposa em crime. Com efeito, no caso o agente pratica um delito

se  aproveitando  das  facilidades  proporcionadas,  culposamente,  pelo  funcionário

público [...] Obviamente o funcionário público somente poderá responder por essa

modalidade culposa se  o crime praticado por terceiro consumar-se.  É que não se

admite tentativa em crime, de forma que, se o crime  ficar na fase da tentativa, não há

falar na configuração do crime em estudo. (Curso de Direito Penal. Vol. 3. Saraiva:

São Paulo: 2007, p. 402)”.

No peculato culposo, o funcionário, por simples negligência, imprudência ou

imperícia, concorre para que outra pessoa pratique delito contra a Administração, isto

é, em razão da ausência das cautelas devidas, o agente torna possível a outrem, seja

também funcionário ou não, subtrair, desviar ou apropriar-se de bens públicos. No

caso dos autos, o argumento de crime não merece acolhimento.

Deve aqui restar afastado o pedido de desclassificação do crime de peculato

desvio (art.  312) para o crime de peculato culposo.  É que Para caracterização do

delito  de  peculato culposo,  é  necessário  que  ocorra  nexo  causal  entre  o  delito,



envolvendo  a  subtração  ou  desvio,  e  a  conduta  de  negligência,  imprudência  ou

imperícia do agente acusado da prática do crime. No caso concreto, como muito bem

fundamentado supra, o que restou bastante esclarecido foi a presença de forte dolo do

acusado em realizar os desvios mensais das verbas de gabinete. Para caracterização

do delito de  peculato culposo, é necessário que ocorra nexo causal entre o delito,

envolvendo  a  subtração  ou  desvio,  e  a  conduta  de  negligência,  imprudência  ou

imperícia  do agente acusado da prática  do  crime.  Atuou  com inconteste  dolo de

apropriação. A afastar, portanto, a configuração de crime na modalidade culposa.

E a doutrina esclarece que “para a configuração da modalidade  culposa de

peculato é necessário que se estabeleça estreita relação entre o ato do funcionário e a

ação dolosa de outrem, de modo a evidenciar que o primeiro tenha dado ensejo à

prática do último” (J. F Mirabete). O que, igualmente, não restou demonstrado.

Inviável  a  desclassificação  do  delito  de  peculato  para  sua  forma  culposa

quando as provas colhidas abundantemente evidenciam que o réu  Francisco José

Lima  Silveira  Júnior,  consciente  do  que  estava  fazendo,  desvia,  em  proveito

próprio, valores que tinha posse em razão da função exercida. 

Desse modo, não há como se invocar a culpa, tratando-se de verdadeiro dolo,

vontade livre e consciente em desviar o erário em proveito próprio. 

CAPÍTULO TERCEIRO – DISPOSITIVO E

DOSIMETRIA DA PENA

3.1 – DISPOSITIVO SENTENCIAL

Tecidas  estas  razões  de  decidir,  com  esteio  na  prova  produzida  sob  o  crivo  do

contraditório judicial e sob a obediência de todos os princípios que norteiam o devido



processo  legal  constitucional,  JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  a

PRETENSÃO  PUNITIVA consubstanciada  na  denúncia  de  fl.  02/14,  para

CONDENAR  o  acusado  FRANCISCO  JOSÉ  LIMA  SILVEIRA  JÚNIOR  nas

reprimendas do art.312, in fine, caput, c/c art.71 do código penal, (22 vezes).

DOSIMETRIA DA PENA

PECULATO (art.312, in fine, caput, c/c art.71, todos do código penal, 22 vezes)

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

Atento ao critério trifásico consagrado pelo jurista Nélson Hungria e abraçado

pelo nosso código penal em seu art.68, deve o juiz analisando as oito circunstâncias

judiciais elencadas no art.59 do estatuto repressivo, traçar a pena inicial sobre a qual

recairão os cálculos das duas fases sequentes, valorando uma a uma como favorável

ou desfavorável ao agente. No caso concreto verifico o seguinte:

1ª – CULPABILIDADE

O termo “culpabilidade” é plurívoco, a implicar algumas interpretações ou a

permitir, dependendo do ponto do qual se observa, alguma diversidade de exegese, o

que pode ensejar dúvidas e levar a confusões geradoras de severa injustiça na pena

concretizada, muitas vezes pela consideração dos mesmos institutos mais de uma vez

implicando acréscimos desmedidos e imerecidos.

A culpabilidade exigida na avaliação do art. 59 do CP não se confunde com

aquela que impõe avaliação do juiz para fins de considerar a ocorrência ou não, do

crime, posto que não seria justo que no momento da fixação da pena o magistrado



reavaliasse os mesmos elementos, agora impondo maior reprimenda. O bis in idem

ocorreria,  com  certeza.  A alternativa  que  melhor  se  coaduna  com  a  sistemática

constitucional  de  garantia  dos  direitos  humanos  é  aquela  que  adota  a  análise  da

culpabilidade  como  um  juízo  normativo  do  juiz  referente  ao  grau  de

comprometimento do agente no agir livre em direção ao resultado delituoso. Para

Bitencourt6 O mesmo  autor  citando  Jiménez  de  Asúa,  aduz  que,  “apesar  de  sua

orientação causalista,  definiu a  culpabilidade  do finalismo como a  reprovação do

processo volitivo: nas ações dolosas, a reprovabilidade da decisão de cometer o fato;

na produção não dolosa de resultados, a reprovação por não tê-los evitado mediante

uma atividade regulada de modo finalista”.

A culpabilidade na dosimetria da pena-base é parâmetro normativo posto, que

demanda manifestação de juízo de valor do magistrado acerca do grau de censura da

conduta do agente  sendo necessariamente  encarada  como elemento  de  medição e

limitação da pena. Para nós, neste ensejo, interessa seu aspecto de fator de graduação

da pena, expressando a posição do sujeito ativo diante do bem jurídico tutelado pela

norma penal violada.

Neste ponto concordamos com Karam7 quando afirma que  "”A culpabilidade

refere-se sempre e tão somente ao ato realizado. A culpabilidade há de ser medida

unicamente  em  relação  à  conduta  concretamente  realizada.  Ninguém  pode  ser

culpável  pelo  seu  modo  de  ser,  pela  sua  vida,  pela  sua  personalidade,  por  ter

manchas em seu passado"”.

O  caso  concreto,  Nos  revela  elementos  fáticos  que  autorizam uma  análise

desfavorável desta circunstância vez que o agente atuou com grau de reprovabilidade

elevado,  o  que  se  denota  pelo  fato  de  ser  sabedor,  na  condição  de  vereador  e

experiente político desta urbe, de suas responsabilidades fiscalizatórias e de zelo com

o dinheiro público, e mesmo assim promoveu desvios do erário por anos seguidos.

6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Novas Penas Alternativas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 85.

7 KARAM, Maria Lúcia. A privação da liberdade: o violento, danoso, doloroso e inútil sofrimento da pena. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 30.



Desfavorável, portanto.

2ª – ANTECEDENTES

O acusado possui bons antecedentes. Favorável para todos os fatos, portanto.

3ª – CONDUTA SOCIAL

Diz  respeito  à  conduta  do  réu  junto  à  sociedade,  abrangendo  o  seu

comportamento no trabalho, na vida familiar, na comunidade onde vive etc.

Esta circunstância, a exemplo de outras, de caráter subjetivo, ou seja, que se

embasa em referências da vida do réu, desvinculada do delito e pautada no que  o

indivíduo  é,  e  não  no  que  ele  fez,  merece  severas  críticas  ante  sua  aura  de

inconstitucionalidade por levar em consideração para dimensionar a pena do acusado,

aspectos  sem  qualquer  referência  ou  nexo  com  a  conduta  delituosa  ou  com  o

resultado ilícito. É dizer: Que importância tem para a pena de determinado crime se o

acusado é pessoa de má índole no meio social em que vive? Corremos o risco de

nesta análise resvalarmos para observações de cunho ético, econômico ou social, que

não guardam o menor  vínculo  de  causalidade  como fato,  atingindo princípios  de

envergadura constitucional como o d a dignidade da pessoa humana, pessoalidade e

proporcionalidade da pena. A análise deste parâmetro se configura em atentado ao

direito penal do fato, punindo-se a pessoa não pelo que fez mas pelo que é, numa

lógica mais condizente como direito do autor que justificou e justifica perseguições a

determinadas raças, credos e cores mundo afora.

Destarte,  por  afrontar  os  princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana,  da

culpabilidade  e  o  da  individualização  da  pena,  considero  esta  circunstância

inconstitucional no caso concreto, considerando-a inapta a ser utilizada para elevar a

pena-base ou mesmo para neutralizar outra, eventualmente avaliada em desfavor dos

acusados.

4ª – PERSONALIDADE DO AGENTE 

“Personalidade deve ser entendida como síntese das qualidades morais e

sociais do indivíduo. Na análise da personalidade, deve-se verificar a sua boa ou má



índole, sua maior ou menor sensibilidade ético social, a presença ou não de eventuais

desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na

vida  do  réu”.  (Bittencourt”)..Aqui,  destarte,  chegamos  inexoravelmente  à  mesma

conclusão esposada quando da análise da circunstância “conduta social”, isto é, esta

circunstância não deve ser valorada pelo juiz sentenciante e precisa ser afastada por

inconstitucionalidade  (incidenter  tantum),  uma  vez  que  fere  mortalmente  os

princípios da individualização da pena, da culpabilidade e do direito penal do fato,

não devendo o magistrado,  portanto,  estabelecer  valoração positiva ou negativa e

tampouco  neutra,  devendo  simplesmente  ser  afastada,  posto  que  eivada  de

inconstitucionalidade.

Neste  ponto,  por afrontar  os princípios da dignidade da pessoa humana,  da

culpabilidade  e  o  da  individualização  da  pena,  considero  esta  circunstância

inconstitucional no caso concreto, considerando-a inapta a ser utilizada para elevar a

pena base ou mesmo para neutralizar outra eventualmente avaliada em desfavor dos

acusados.

5ª – MOTIVOS DO CRIME

São os fatos que levaram o réu a praticar o delito, que tanto poderão derivar de

sentimentos  moralmente  nobres  ou,  ao  contrário,  de  sentimentos  moralmente  e

socialmente reprováveis.

O  acusado  foi  levado  a  prática  criminosa  com  o  fim  de  obter  vantagem

pecuniária  de  forma  indevida,  motivo  esse  que  faz  parte  do  próprio  tipo  penal.

Portanto, deixo aqui de considerar esta circunstância como desfavorável uma vez que

fazendo uma análise do tipo penal, este motivo é ínsito à própria tipicidade, isto é, já

resta punida pelo próprio tipo,  não sendo possível  sem que se apresente um plus

revelador de bis in idem, a majoração da pena por este motivo.

Favorável para todos, portanto.

. Código Penal Comentado. 2. ed. p. 212.

.

 



6ª – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

São aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem

sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, que pode demonstrar maior ou

menor determinação do criminoso na prática do delito, ou outras condições, como o

lugar, a maneira de agir, a ocasião, além da atitude do criminoso durante ou após a

conduta criminosa, que tanto pode indicar a insensibilidade ou indiferença quanto o

arrependimento.

Este é o mais importante parâmetro da atividade de fixação da pena-base, vez

que especialmente objetivo e circunscrito ao fato delituoso, desprovido, portanto, de

quaisquer subjetivismos inconstitucionais.

As circunstâncias do delito  pesam desfavoráveis  ao réu.  É que o delito  foi

cometido  de  forma  destemida,  sem  qualquer  preocupação  do  réu  quanto  a

fiscalização de emprego das verbas, demonstrando total menoscabo e falta de zêlo

pelas finanças públicas. Ademais, utilizou-se de terceiro para prática do delito.

Desfavorável para todos, portanto.

7ª – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

São, na verdade, as consequências extrapenais do crime, ou seja, aquelas que

não integram o tipo penal. Relacionam-se com os efeitos da conduta do réu, a maior o

menor  gravidade  do  dano  causado  pelo  crime  aos  familiares  da  vítima  ou  à

coletividade.

Não  restaram  demonstradas  consequências  extrapenais,  isto  é,  que  não

estivessem ínsitas no próprio tipo penal. 

Favorável para todos os fatos, portanto.

8ª – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA 



Diz respeito  ao  modo como a  vítima se  conduziu  antes  ou  durante  a  ação

criminosa, que muitas vezes pode se constituir em provocação ou estímulo à conduta

criminosa, de forma que há de se verificar o grau de colaboração, negligência ou

provocação da vítima.

No caso concreto, não houve qualquer intervenção da vítima que induzisse,

auxiliasse ou potencializasse a conduta criminosa acedendo a esta ou facilitando-a.

Contudo, o fato de apenas a conduta do agente criminoso ser a responsável exclusiva

pelo  resultado  ora  apenado  não  pode  implicar  em  consideração  negativa  desta

circunstância vez que, a inação da vítima é o comportamento esperado no cenário

delituoso  caso  assim  concluíssemos,  estaríamos  ferindo  de  morte  o  princípio  da

individualização da pena e o da culpabilidade (nullo juditio sine culpa).

Esse o entendimento já pacificado no STJ:

 “Quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do

crime,  ou  é  considerado  '‘neutro’ ou  ‘normal  à  espécie’',  não  há  falar  em

consideração  desfavorável  ao  acusado.  Nesse  sentido:  HC  n.  95.675/MS,

Ministro  Og  Fernandes,  Sexta  Turma,  DJe  28/3/2011;  HC  n.  178.148/MS,

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 24/2/2012)

 Nessa linha de raciocínio, considero no caso concreto a presente circunstância

judicial favorável para todos os fatos.

1ª  FASE DA DOSIMETRIA FIXAÇÃO DA  PENA BASE NO PECULATO

DESVIO  - FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais  acima  elencadas,  atento  ainda  à

necessidade  de  graduação  da  pena  de  forma a  proporcionar  a  justa  reprovação  e

prevenção do injusto penal praticado, conforme determinado no artigo 59 do Código

Penal, e considerando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com duas delas

desfavoráveis  ao  agente  FIXO a  PENA-BASE de  FRANCISCO  JOSÉ  LIMA



SILVEIRA JÚNIOR, para cada crime de peculato desvio, em 06 (seis) meses acima

do mínimo cominado abstratamente, considerando 03 meses de aumento para cada

circunstância negativa, bem como aumento 10 dias-multa, o que totaliza, neste ponto,

02 (dois) anos e 06(seis) meses de reclusão e 20(vinte) dias-multa.

Nesse  ponto,  como  tivemos  oportunidade  de  esclarecer  em  nossa  obra

SENTENÇA PENAL E DOSIMETRIA DA PENA: “não há um critério matemático

para se chegar ao valor da pena base, devendo o juiz guiar-se pelos critérios legais

declinados  no art.59,  caput,  do CP e fixar  a  pena  de acordo com a sua  razoável

discricionariedade, contudo, guardando sempre a devida proporção com o número de

circunstancias que foram analisadas como favorável ou não ao agente” E continuo,

“Estabelecer  critério  matemático  de  exasperação,  a  meu  ver,  fere  o  comando

constitucional  que  impõe  fundamentada  individualização  da  pena  e  transforma  o

julgador  em  mero  amanuense  contador  que  mecanicamente  identifica  as

circunstâncias  e  estabelece  para  cada  uma  o  mesmo  peso  na  construção  da

reprimenda, retirando-lhe a faculdade de aquilatá-las individualmente e dar a cada

uma o peso na fixação da pena que melhor atenda à necessidade de satisfação das

funções repressiva, preventiva e ressocializadora da pena”.

 2ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS ATENUANTES E AGRAVANTES 

Não  há  atenuantes  ou  agravantes  a  serem  consideradas.  Incabível  a

aplicação  da  agravante  prevista  no  art.  61,  II,  g,  do  Código  Penal,  pois  trata  de

circunstância elementar  do peculato e seu reconhecimento configuraria inaceitável

bis in idem. 

 3ª FASE DA DOSIMETRIA ANÁLISE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E

AUMENTO DA PENA

Não há causas de diminuição.



Aqui lembro a inaplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º,

do  CP,  porquanto  o  acusado,  na  época  vereador,  não  é  “ocupante  de  cargo  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”.

Contudo,  vislumbro  a  existência  das  causas  de  aumento  da  continuidade

delitiva. Como ficou demonstrado na fundamentação, esse agente cometeu o crime de

peculato desvio como autor por 22 vezes.

Quanto ao critério de aumento, seguimos a jurisprudência do STJ:

“HABEAS CORPUS.  ART.  157,  §  2.°,  I  E  II,  POR  DUAS  VEZES,  NA

FORMA DO ART. 71, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO,  DO CÓDIGO

PENAL. (1)  IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) MAJORANTES. QUANTUM DE

ACRÉSCIMO.  SÚMULA  Nº  443  DESTA  CORTE.  ILEGALIDADE

MANIFESTA.  (3)  CONTINUIDADE  DELITIVA.  QUANTUM  DE

AUMENTO.  NÚMERO  DE  INFRAÇÕES.  (4)  NÃO  CONHECIMENTO.

ORDEM DE OFÍCIO.

(…)

3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento

de  pena  referente  à  continuidade  delitiva,  aplicando-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. Na espécie, observando o universo de 2 (duas) infrações

cometidas  pelo  réu,  por  lógica  da  operação  dosimétrica,  deve-se

considerar  o  aumento  de  1/6  (um  sexto).

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, no tocante à

Ação Penal n.° 050.09.087780-2, Controle n.° 1.684/09, da 11.ª Vara Criminal

Central/SP, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 7 (sete) anos, 3



(três)  meses  e  3  (três)  dias  de  reclusão,  mais  16  (dezesseis)  dias-multa,

mantidos  os  demais  termos  da  sentença  e  do  acórdão.

(HC  265.385/SP,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA,

SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014)” 

No caso,  impõe-se  o  aumento  no  patamar máximo de 2/3  ante  o  grande

número de repetições do delito.

Portanto,  como  as  penas  impostas  aos  crimes  de  peculato  foram  iguais,

imponho o aumento de 2/3 relativo a continuidade delitiva sobre qualquer uma delas,

isto  é,  01  ano  e  08  meses  de  reclusão  e  13  dias-multa,  totalizando,  a  pena  de

FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR em  04 (quatro) anos e 02

(dois) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

PENA DEFINITIVA

A pena DEFINITIVA de FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR

é de 04 (quatro  ) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 33 (trinta e três)

dias-multa.

VALOR DO DIA MULTA 

Considerando  a  situação  econômica  do  réu  cuja  prova  repousa  nos  autos

através de seus extratos bancários, fixo o valor do dia multa em  02(dois) salários

mínimos ao tempo do fato delituoso, na forma do § 1º do art. 49 do Código Penal. 

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA



Tendo em vista a pena ora imposta de em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e

20(vinte)  dias  de  reclusão  e  43  (quarenta  e  três)  dias-multa, bem  como  as

circunstâncias judiciais do art.69 serem, em sua maioria favoráveis ao acusado, este

deverá iniciar o cumprimento da pena em regime  SEMIABERTO nos termos do

Art.33, § 2, “b” do CPB, resguardando-se a progressividade da execução (art. 33, §

2º, CP), a cargo do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “b” da Lei nº 7.210/84). Não

há detração a ser considerada uma vez que o acusado passou toda a instrução solto.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DA SUSPENSÃO

CONDICIONAL DA PENA 

Considerando que o art.44 do CP só admite a substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos em penas aplicadas até o patamar de 04 anos de

reclusão,  o  caso  concreto  não  comporta  a  referida  substituição.  De  igual  forma

incabível SURSIS do art.77 do CP.

PROVIMENTOS FINAIS

DA POSSIBILIDADE DO ACUSADO RECORRER EM LIBERDADE 

Decidiu o Supremo Tribunal Federal que “é entendimento pacífico desta Corte

o de que é inaplicável o disposto no art. 594 do Código de Processo Penal a réu preso

em virtude  de  flagrante  ou  preventivamente”:In  casu,  estando  todos  os  réus  ora

condenados soltos, não havendo neste ensejo necessidade da prisão preventiva dos

mesmos,  porquanto  não  operada  quaisquer  das  subsunções  do  art.312  do  CPP,

PERMITO QUE PERMANEÇA SOLTO.



PAGAMENTO DE CUSTAS

Condeno  o  acusado  FRANCISCO  JOSÉ  LIMA SILVEIRA JÚNIOR a

pagar as custas processuais nos termos do art.  804 do Código de Processo Penal.

Assim, efetue-se o cálculo das custas judiciais para cobrança, juntando-se nos autos a

respectiva  planilha,  expedindo-se  os  competentes  mandados  de  notificação  para

pagamento em secretaria no prazo legal,  por meio de guia FDJ, sob pena de não

sendo pagas ocorrer a inscrição na dívida ativa para fins de execução fiscal.

Não tendo havido o pagamento das custas processuais ou multa pelo acusado,

certifique-se, consulte-se o CPF do inadimplente e providenciem-se os expedientes

para inscrição na dívida ativa. 

QUANTO AOS VALORES E OS BENS SEQUESTRADOS

Verifica-se que foram bloqueados valores em nome do acusado,  bem como

tornados  indisponíveis  bens  imóveis  (Processo  0101301-38.2017.8.20.0106).

Mantenho as medidas cautelares deferidas para que, mantida a condenação, permita o

ressarcimento da Fazenda Municipal conforme se determina a legislação (art. 8º do

Decreto Lei 3.240/41). 

DAS INTIMAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Intimem-se  o  réu  pessoalmente,  bem  como  a  defesa  técnica.

Publique-se e Registre-se a presente sentença, na forma do art. 389 do CPP.

Cientifique-se pessoalmente o Representante do Ministério Público (art. 390,

CPP).



TRANSITADA EM JULGADO ESTA DECISÃO:

 Lancem-se o nome do réu no rol dos culpados (art. 393, II); 

 Comuniquem-se ao setor de estatísticas do ITEP; 

 Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de suspensão dos 

direitos políticos (art. 15, III, CF);

 Expeçam-se  mandado  de  prisão  e,  após  a  captura,  encaminhe-se  a

respectiva Guia, devidamente instruída, ao Juízo das Execuções Penais;

comunique-se ao Distribuidor Criminal, para os fins necessários.

 Vista ao Ministério Público para se manifestar sobre a destinação dos

bens sequestrados, se for o caso.

Independentemente  do  trânsito  em  julgado,  os  autos  devem  ser

remetidos ao Ministério Público para, na primeira oportunidade, manifestar-se

sobre  os  autos  de  número 0104150-85.2014.8.20.0106 (em apenso),  no que se

refere  ao  suposto  pagamento  irregular  de  diárias  na  Câmara  Municipal  de

Mossoró-RN.

Mossoró/RN, 14 de dezembro de 2017.

Cláudio Mendes Júnior

Juiz de Direito
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