
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A) JUIZ(A)  FEDERAL DA 6ª  VARA FEDERAL

DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE.

Processo nº 0000145-29.2016.4.05.8501

Autor: Ministério Público Federal

Réus: João Vieira de Aragão e outros

Recurso de Apelação Criminal nº 005/2019-4º OCR

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do

Procurador da República signatário, inconformado parcialmente com a respeitável sentença de

fls. 868/911, vem, respeitosamente, interpor RECURSO DE APELAÇÃO, com supedâneo no

art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, pelos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos

nas razões em anexo.

Isto  posto,  requer  o  recebimento  da  presente  insurgência,  junto  as

inclusas razões que a acompanham, e, colhida a resposta da parte recorrida, sejam remetidos os

autos ao E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, onde o caso deverá ser reapreciado.

Aguarda deferimento.

Aracaju/SE, 25 de abril de 2019.

JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA
Procurador da República
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Processo nº 0000145-29.2016.4.05.8501

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorridos: João Vieira de Aragão e outros

RAZÕES DO APELO

COLENDA TURMA,

DOUTO RELATOR.

D.D. PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA,

I – SÍNTESE DA LIDE PENAL.

Cuidam  os  autos  de  ação  criminal  proposta  pelo  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL em desfavor dos réus CELSO ALVES DE OLIVEIRA, JOÃO VIEIRA

DE  ARAGÃO,  HÉLIO  RAIMUNDO  IRMÃO  e  JOSEANO  SOARES  DA  COSTA  pela

prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 3° e 288 ambos do Código Penal e, UNALDO

JÚNIOR  VASCONCELOS,  GISMÁRIO  OLIVEIRA  CORREIA  FILHO,  HÉLIO

RAIMUNDO IRMÃO, JULIANA TAMIRES NUNES, MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO,

SANDOVAL LUIZ XAVIER,  FRANCILENE GALINDO XAVIER,  CLEIDE CRISTINA

XAVIER, RUBERVANIA XAVIER DOS SANTOS, JOSÉ SILVA LIMA, ROSILAINE DA

SILVA  MENDONÇA,  MARIA  JOSÉ  PEREIRA,  JOSEANE  DOS  SANTOS  e  STEILA

MARIA CHAVES SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 171,  § 3°, do Código Penal,

na forma de seu art. 29.
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A denúncia foi recebida em  10.08.2016,  nos termos da decisão de fls.

32/33. 

Devidamente  citados,  os  acusados  JULIANA  TAMIRES  NUNES,

CELSO  ALVES  DE  OLIVEIRA,  GISMÁRIO  OLIVEIRA  CORREIA  FILHO,  HÉLIO

RAIMUNDO IRMÃO, MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO, SANDOVAL LUIZ XAVIER,

FRANCILENE GALINDO CHAVIER, CLEIDE CRISTINA XAVIER DOS SANTOS, JOSÉ

SILVA LIMA,  JOSEANO SOARES DA COSTA,  ROSILAINE DA SILVA MENDONÇA,

MARIA JOSÉ PEREIRA e JOSEANE DOS SANTOS ofertaram defesa prévia (fls. 69, 102 e

211),  nas  quais  se  limitaram a  informar  que  se  manifestariam sobre  o  mérito  da  causa  em

momento posterior.

O réu JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO, após citado, ofertou defesa prévia

(fls. 118/120), na qual alegou a ocorrência de prescrição e, requereu a improcedência total da

exordial acusatória, pleiteando, por conseguinte, a absolvição sumária do réu.

Também citados, os réus UNALDO JÚNIOR VASCONCELOS SILVA

e  GISMÁRIO  OLIVEIRA  CORREIA  FILHO  apresentaram  às  respostas  à  acusação  (fls.

171/173 e 178/180), respectivamente, alegando a insuficiência de provas quanto a comprovação

de autoria destes, pleiteando, consequentemente, suas absolvições sumárias.

A  acusada  STEILA  MARIA  CHAVES  SANTOS,  após  citada,

apresentou defesa prévia às fls. 215/216, momento em que alegou não ter participação no delito

em comento e que, de fato, teria “emprestado” seu nome mediante recebimento de valores por

meio de HÉLIO ou CELSO, em favor do ex-prefeito JOÃO VIEIRA. Defendeu, ainda, ter sido

mera “vítima” da fraude perpetrada por estes. 
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Após  apreciar  as  alegações  defensivas,  a  MM.  Juíza  confirmou  o

recebimento  da  denúncia  em decisão  proferida  em 26.04.2017,  deu  continuidade  ao  feito

designando audiência para o dia 10.08.2017 às 08:30h (fls. 223/224).

Na  audiência  realizada  no  dia  10.08.2017  (termo  de  fls.  498/500),

procedeu-se a oitiva das testemunhas Antonio Geraldo dos Santos Oliveira, Silvio Santana de

Araújo, Maria Gesilda Andrade, Wanderlê Gomes dos Santos, Maria Shirley Santos e Jobel Lino

da Silva, devidamente gravada por meio audiovisual, disponibilizada através do link constante na

certidão de f. 507.

Em  solenidade  realizada  em  26.10.2017,  foram  os  depoimentos  das

testemunhas Rogério Lino da Silva, José Eduilson Santos e Risonaldo Vieira Aragão, bem como

realizado os interrogatórios dos réus JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO, JOSEANO SOARES DA

COSTA,  ROSILANE  DA  SILVA  MENDONÇA,  MARIA  JOSÉ  PEREIRA,  UNALDO

JÚNIOR  VASCONCELOS,  JOSEANE  PINTO  DOS  SANTOS,  GISMÁRIO  OLIVEIRA

CORREIA FILHO, CELSO ALVES DE OLIVEIRA, STEILA MARIA CHAVES SANTOS E

JULIANA TAMIRIS NUNES GALINDO, tudo registrado por meio audiovisual e publicada no

link consignado na certidão de f. 662.

Através  de  carta  precatória  expedida  ao  douto  Juízo  da  Comarca  de

Piranhas/AL,  foram efetivados  os interrogatórios  dos réus JOSÉ SILVA LIMA e MARCOS

ANTONIO DE ARAUJO, cf. termo de f. 610-v, devidamente registrado por meio audiovisual,

através da mídia constante às fls. 612.

Por  fim,  foi  interrogada  a  ré  RUBERVANIA  XAVIER  DOS

SANTOS, , no ato realizado em 09.11.2017, por videoconferência, gravado na mídia de f. 670.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, este órgão ministerial

requereu ao juízo a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, devido o réu JOSÉ SILVA

Rua José Carvalho Pinto, nº 280, Ed. Aracaju Boulevard, Jardins – CEP: 49.026-150 – Aracaju – Sergipe
Fone: (79) 3301-3700  – Site: http://www.prse.mpf.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

LIMA ter dito que adimpliu o pagamento do empréstimo fraudulento que lhe foi concedido. A

defesa de HÉLIO RAIMUNDO IRMÃO, MARCOS ANTÔNIO DE ARAUJO, SANDOVAL

LUIZ  XAVIER,  FRANCILENE  GALINDO  CHAVIER,  CLEIDE  CRISTINA  XAVIER,

RUBERVANIA  XAVIER  DOS  SANTOS,  JOSÉ  SILVA  LIMA,  JOSEANO  SOARES  DA

COSTA,  ROSILANE  DA  SILVA  MENDONÇA,  MARIA  JOSÉ  PEREIRA  e  JOSEANE

PINTO DOS SANTOS, nada requereu (f. 736). Os demais réus deixaram transcorrer in albis  o

prazo que lhe foi concedido (cf. certidão de f. 732)

Em resposta,  a  referida  instituição bancária  informou ao  juízo que o

referido empréstimo consignado está em atraso desde o dia 05.04.2009 (fls. 745/746).

Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais pelas partes1, o

magistrado da 6ª Vara Federal julgou procedente a pretensão acusatória veiculada na denúncia,

condenando os réus às sanções previstas no art. 171, §3º do Código Penal, bem como, condenan-

do JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO, CELSO ALVES DE OLIVEIRA, HÉLIO RAIMUNDO

IRMÃO e JOSEANO SOARES DA COSTA também pela prática do ilícito descrito no art. 288

do Diploma Repressor (fls. 868/911). 

Todavia, aos anseios deste órgão ministerial, a r. sentença monocrática

foi apenas parcialmente satisfatória. Com efeito, conforme se demonstrará, entende o MINIS-

TÉRIO PÚBLICO FEDERAL que as penas aplicadas aos réus ficaram aquém daquilo que a

doutrina e a jurisprudência recomendam.

Visando à reforma parcial do aludido decisum, é que o Parquet interpõe o

1 MPF, fls. 749/780;  GISMÁRIO OLIVEIRA CORREIA FILHO  e UNALDO JUNIOR VASCON-
CELOS SILVA, fls.  791/795; JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO às fls.  797/800; JULIANA TAMIRES
NUNES, fls. 802/816.CELSO ALVES DE OLIVEIRA às fls. 822/825; HÉLIO RAIMUNDO IRMÃO,
MARCOS ANTÔNIO DE ARAUJO, SANDOVAL LUIZ XAVIER, CLEIDE CRISTINA XAVIER,
RUBERVÂNIA XAVIER DOS SANTOS,  JOSÉ SILVA LIMA, JOSEANO SOARES DA COSTA,
ROSILANE DA SILVA MENDONÇA, MARIA JOSÉ PEREIRA e JOSEANE PINTO DOS SAN-
TOS, fls. 826/829.
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presente  recurso,  confiando  na  tradição  de  justiça  desse  Pretório.  Para  tanto,  passa  a  expor

articuladamente  os  pontos objetos  desse  apelo,  que merecem integral  provimento  diante  das

razões que passamos a destacar:

II  –  DA  NECESSIDADE  DE  AUMENTO  DA  PENA

PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  IMPOSTA  AOS  RÉUS  JOÃO

VIEIRA DE ARAGÃO, CELSO ALVES DE OLIVEIRA, HÉLIO

RAIMUNDO  IRMÃO  E  JOSEANO  SOARES  DA  COSTA.

INCORRETA  FIXAÇÃO  DA  PENA-BASE.    QUANTUM

CONTRADITÓRIO FACE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

SOPESADAS.

Pelo cometimento do crime previsto no art.  288  do Código Penal,  o

MM. Juiz a quo fixou aos réus JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO, CELSO ALVES DE OLIVEIRA,

HÉLIO RAIMUNDO IRMÃO e JOSEANO SOARES DA COSTA a pena-base em 01 (um)

ano e 04 (quatro) meses de reclusão.  Ressalte-se que a pena máxima para tal crime é de  03

(três) anos, o que resulta um termo médio de 02 (dois) anos de reclusão.

Já pela prática do art. 171 do Código Penal, o MM. Juiz fixou aos conde-

nados sobreditos a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão. Frise-se que a pena mínima para o

crime de estelionato é de 01 (um) ano ao tempo que a pena máxima é de 05 (cinco) anos, o que

resulta em termo médio de 03 (três) anos de reclusão.

Ao fundamentar o quantum de pena aplicado na primeira fase da

dosimetria, o sentenciante consignou, in verbis:

3.2.1. JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO
Da pena privativa de liberdade.
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1a Fase:
Analisando as circunstâncias judiciais, observo: 1) culpabilidade supera
o  normal  à  espécie,  já  que  o  réu  alterou  diversos  documentos,
envolveu  terceiros,  forjando  diversas  situações  fáticas  nunca
existentes; 2) o réu possui bons antecedentes, uma vez que não foram
trazidos aos autos certidões criminais em sentido contrário; 3) quanto à
conduta social, inexistem registros desabonadores relativos ao acusado,
devendo esta circunstância  ser considerada favorável;  4)  Nada a dizer
acerca da personalidade do agente; 5) os motivos do crime se confundem
com o dolo, inerente ao tipo penal; 6) as circunstâncias do crime, ou
seja, "modus operandi", depõem contra o réu, pois somente após
a  atuação  da  CEF foi  possível  constatar-se  a  ilegalidade;  7)  as
consequências do  delito  estão  ligadas  ao  âmbito  patrimonial,
correspondendo a uma quantia final  muito elevada,  mesmo que
levado em conta cada estelionato em separado; 8) o comportamento
da vítima não se aplica.
Por conseguinte, em atenção à regra do art. 59 do CP, ponderando todas
as circunstâncias do caso concreto, conforme acima delineado,  fixo-lhe
a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão com relação ao crime do
art. 171, § 3º do CP e em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
quanto ao crime do art. 288, caput, do CP.
(…) 

3.2.2. CELSO ALVES DE OLIVEIRA
Da pena privativa de liberdade.
1a Fase:
Analisando as circunstâncias judiciais, observo: 1) culpabilidade supera
o  normal  à  espécie,  já  que  o  réu  alterou  diversos  documentos,
envolveu  terceiros,  forjando  diversas  situações  fáticas  nunca
existentes, abusando da sua condição de correspondente bancário
da CEF;  2) o réu possui bons antecedentes, uma vez que não foram
trazidos aos autos certidões criminais em sentido contrário; 3) quanto à
conduta social, inexistem registros desabonadores relativos ao acusado,
devendo esta circunstância  ser considerada favorável;  4) Nada a dizer
acerca da personalidade do agente; 5) os motivos do crime se confundem
com o dolo, inerente ao tipo penal; 6) as circunstâncias do crime, ou
seja, "modus operandi", depõem contra o réu, pois somente após
a  atuação  da  CEF foi  possível  constatar-se  a  ilegalidade;  7)  as
consequências do  delito  estão  ligadas  ao  âmbito  patrimonial,
correspondendo a uma quantia final  muito elevada,  mesmo que
levado em conta cada estelionato em separado; 8) o comportamento
da vítima não se aplica. Por conseguinte, em atenção à regra do art. 59
do CP, ponderando todas as circunstâncias do caso concreto, conforme
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acima delineado,  fixo-lhe a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão
com relação ao crime do art. 171, § 3º do CP e em 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão quanto ao crime do art. 288, caput, do
CP.
(…)

3.2.3. HÉLIO RAIMUNDO IRMÃO
Da pena privativa de liberdade.
1a Fase:
Analisando as circunstâncias judiciais, observo: 1) culpabilidade supera
o normal à espécie, pois foram forjadas diversas situações fáticas
nunca  existentes,  tendo  o  réu  arregimentado  terceiros  para
cometer os delitos; 2) o réu possui bons antecedentes, uma vez que não
foram trazidos  aos  autos  certidões  criminais  em sentido  contrário;  3)
quanto à conduta social, inexistem registros desabonadores relativos ao
acusado, devendo esta circunstância ser considerada favorável; 4) Nada a
dizer  acerca  da  personalidade  do  agente;  5)  os  motivos  do  crime  se
confundem com o dolo, inerente ao tipo penal; 6) as circunstâncias do
crime,  ou  seja,  "modus  operandi",  depõem  contra  o  réu,  pois
somente  após  a  atuação  da  CEF  foi  possível  constatar-se  a
ilegalidade; 7) as consequências do delito estão ligadas ao âmbito
patrimonial,  correspondendo a uma quantia final  muito elevada,
mesmo que levado em conta cada estelionato em separado;  8) o
comportamento da vítima não se aplica.
Por conseguinte, em atenção à regra do art. 59 do CP, ponderando todas
as circunstâncias do caso concreto, conforme acima delineado, fixo-lhe a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão com relação ao crime do art.
171, § 3º do CP e em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão quanto
ao crime do art. 288, caput, do CP.
(…)

3.2.4. JOSEANO SOARES DA COSTA
Da pena privativa de liberdade.
1a Fase:
Analisando as circunstâncias judiciais, observo: 1) culpabilidade supera
o  normal  à  espécie,  pois  o  grupo  criminoso  forjou  diversas
situações  fáticas  nunca  existentes,  tendo  o  réu  arregimentado
terceiros para cometer os delitos; 2) o réu possui bons antecedentes,
uma vez que não foram trazidos aos autos certidões criminais em sentido
contrário; 3) quanto à conduta social, inexistem registros desabonadores
relativos  ao  acusado,  devendo  esta  circunstância  ser  considerada
favorável;  4)  Nada  a  dizer  acerca  da  personalidade  do  agente;  5)  os
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motivos do crime se confundem com o dolo, inerente ao tipo penal;  6)
as  circunstâncias do crime, ou seja,  "modus operandi", depõem
contra o réu, pois  somente após a atuação da CEF foi  possível
constatar-se  a  ilegalidade;  7)  as  consequências do  delito  estão
ligadas  ao  âmbito  patrimonial,  correspondendo  a  uma  quantia
final muito elevada, mesmo que levado em conta cada estelionato
em separado; 8) o comportamento da vítima não se aplica.
Por conseguinte, em atenção à regra do art. 59 do CP, ponderando todas
as circunstâncias do caso concreto, conforme acima delineado, fixo-lhe a
pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão com relação ao
crime do art. 171, § 3º do CP e em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão quanto ao crime do art. 288,   caput, do CP. [destacou-se]

A lei, obviamente, não contém disposições inúteis e, por isso, impõe-se

seja aplicado o parâmetro que, no mínimo, obedeça aos critérios lógicos. Logo, neste caso, é

possível determinar que a aplicação do mínimo da pena imposta em abstrato deve se aproximar

dos crimes de menor potencial ofensivo, a média deve atrelar-se às penas impostas aos crimes de

porte médio,  e  evidentemente  o máximo da pena em abstrato deve se apropinquar  daqueles

crimes mais graves, ou seja, mais lesivos e ameaçadores à ordem pública.

O Código Penal determina que a pena-base seja estabelecida conforme

seja  necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, e, para tanto, aponta ao

magistrado critérios que, necessariamente, devem o orientar para encontrar a justa e exata medida

da pena, conforme se infere do artigo 59 do Código Penal:

Art.  59  –  O juiz,  atendendo  à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à
conduta  social,  à  personalidade  do  agente,  aos  motivos,  às
circunstâncias  e  consequências  do  crime,  bem  como  ao
comportamento da vítima,  estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime:

Em início de argumentação, deve-se anotar, em cotejo com o dispositivo

legal supratranscrito, a incongruência da sentença monocrática ao fixar a pena-base para o

crime do art. 288 do Código Penal, em patamar muito próximo ao mínimo legal, ou seja,
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em  01  (um)  ano  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão,  mesmo  evidenciando  a  intensa

culpabilidade, circunstâncias   e as consequências do delito.

Nesse passo, o MM. Juiz equivocou-se ao não considerar que a maior

parte das circunstâncias judiciais  era desfavorável  ao réu,  merecendo o condenado,  por

conseguinte, a imposição de pena que reflita médio grau de censura e reprovação.

Atente-se, nesse sentido, que a orientação doutrinária e jurisprudencial

concernente aos critérios de aplicação da pena, é uníssona ao exigir, pertinentemente, a prolação

de  decretos  condenatórios  em  estrita  consonância  com  o  princípio  da  proporcionalidade,

resultando disso a adequação da reprimenda penal aplicada pelo magistrado.

Nesse ponto, impõe-se anotar que  deve o magistrado, caso observe

ser  desfavorável  ao réu o conjunto das  circunstâncias  descritas  no art.  59 do Código

Penal, fixar a pena-base ao redor do termo médio. A respeito, confiram-se as lições de JOSÉ

ANTONIO PAGANELLA BOSCHI:

“A valoração da circunstância judicial – que outra coisa não é senão o
processo  de  determinação  da  respectiva  carga  de  valor,  positivo  ou
negativo  –  exige  fundamentação  minuciosa  porque  só  assim,  como
lembra Alberto Franco, ‘será possível  controlar  o processo mental do
juiz,  na  atividade  concretizadora  da  pena,  para  a  localização  e
individualização de eventuais erros’.
...........................................................................................................
(...)  o  legislador  de  1940  conferiu  em  fórmula,  um  amplo  poder
discricionário  ao  magistrado,  satisfazendo-se  por  apontar  oito
circunstâncias judiciais e a declarar que o estabelecimento da pena-base
deve atender aos critérios de necessidade e suficiência.
Os  tribunais,  portanto,  logo  perceberiam  a  necessidade  de  melhor
iluminar o caminho para prevenir abusos, evitar excessos, resguardar a
segurança jurídica e assegurar às partes condições efetivas de questionar
os julgados.
........................................................................................................…
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1ª)  Quando todas as circunstâncias  judiciais  forem valoradas  em favor  do réu,  a
pena-base, por ser mínimo o grau da culpabilidade, deverá ser individualizada no
mínimo legal.

A  individualização  da  pena-base  inicia-se  com  a  determinação  pelo
magistrado do conteúdo fático de cada circunstância judicial, na ordem em
que aparecem no texto do artigo 59; segue com aferição do respectivo
conteúdo  axiológico (valor  positivo  ou  negativo)  e  encerra-se  com  a
percentualização  axiológica  do  conjunto (valoração  inteiramente  favorável,
relativamente favorável, inteiramente desfavorável ao réu).

........................................................................................................…

3ª)    Se  o  conjunto  das  circunstâncias  judiciais  for
desfavorável,  a  pena-base,  refletindo  grau  máximo  de
censura, aproximar-se-á do 'termo médio'.
A valoração negativa do conjunto de circunstâncias judiciais é um
indicativo de que a reprovação pelo fato há de ser intensa.
Nesse  cenário,  a  pena-base,  para  corresponder  a  essa
valoração,  deve ser  individualizada  na direção  do termo
médio,  como  propunha  para  o  reincidente  específico  o
texto original do inciso I do art. 47 do CP.2 (destacado)

Destarte,  cada  circunstância  judicial  valorada  desfavoravelmente

deve corresponder necessariamente a um aumento no quantum cominado no tipo penal.

Assim, como ressaltou o próprio magistrado a quo, a  culpabilidade do

condenado é evidente, devendo, portando, ser levada em consideração na fixação da pena-base.

Quanto  tal  ponto,  há  de  se  destacar,  em  acréscimo  ao  que  foi

acertadamente exposto pelo sentenciante,  que  a associação criminosa composta por JOÃO

VIEIRA DE ARAGÃO, CELSO ALVES DE OLIVEIRA, HELIO RAIMUNDO IRMÃO e

JOSEANO SOARES DA COSTA  atingiu  grau superior de sofisticação,  já  que a atuação

daqueles se deu  de forma premeditada e articulada, já que, em conjugação de vontades,

2 BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. 4 ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2006, p.191 e 218/222
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tinham  plena  ciência  da  finalidade  da  fraude  engendrada  para  liberação  de  empréstimos

consignados,  qual  seja,  a  falsificação  do vínculo  de  servidor  público  municipal ,  revelando-se

intenso o juízo de reprovação.

Ainda maior reprovabilidade merece a conduta de JOÃO VIEIRA DE

ARAGÃO, pois, pela honradez do cargo em que ocupava, causou a sua conduta maior abalo à

ordem  jurídica,  por  não  ser  tolerável  que  um  gestor  público  se  valha  de  expedientes

absolutamente contrários à moralidade e à probidade, conduta ética que se espera de um chefe do

executivo municipal. 

Relativamente às consequências do crime, além do elevado valor frau-

dulentamente oriundo da Caixa Econômica Federal por meio da atuação da associação criminosa

em comento, há de se destacar o dano extrapatrimonial causado pelo consórcio clandestino, de-

vendo serem sopesados  os  efeitos perniciosos que a conduta,  principalmente por parte de

JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO, então prefeito, causou à respeitabilidade da Prefeitura de Monte

Alegre/SE, transmutando-a em contumaz fábrica de documentação falsa, prejudicando, por

via oblíqua, a credibilidade do órgão, ante os munícipes e também perante as instituições

de crédito.

Em suma, JOSEANO SOARES, CELSO ALVES, HÉLIO RAIMUN-

DO IRMÃO e JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO, apossaram-se do Poder Executivo de Monte

Alegre/SE e utilizaram-no como simples meio para obtenção de valores de forma fraudu-

lenta. Noutros termos,  a associação criminosa em baila simplesmente serviu-se como

proprietária da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Não se pode olvidar o valor econômico envolvido – que alcançou um

prejuízo estimado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) –, bem como os efeitos deleté-

rios produzidos por condutas como a ora imputada nos programas de crédito a servidores públi-

cos empreendidos pela Caixa Econômica Federal. 
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Ademais, deve-se anotar que não houve nenhuma restituição dos va-

lores auferidos ilicitamente, e a organização criminosa, na forma como constituída, reve-

lou-se eficaz na prática de estelionatos em série, de modo que as consequências do delito, no

caso, devem fundamentar um severo agravamento das penalidades porventura impostas aos acu-

sados.

Nesse  passo,  quanto  às  circunstâncias do  crime  dos  estelionatos

praticados  pelos  réus,  não  apenas  a  dificuldade  de  identificar  a  fraude  praticada  pelo  grupo

criminoso, chama atenção igualmente a astúcia desses na definição de múltiplas e diversificadas

manobras para  acessar  os  recursos  das  CEF,  desenvolvendo  um  modus  operandi

claramente  diferenciado  em  relação  a  crimes  similares  comumente  observados,

especialmente  ante  a  quantidade  de  documentos  falsificados  e  utilizados  –  o  que

representa, inclusive, a prática de outros delitos, que foram absorvidos pelo estelionato.

Parte dessa imensidão de atos ilícitos praticados pelos réus para consecu-

ção do crime de estelionato, a revelarem que as circunstâncias do crime extrapolam o normal a

essa modalidade delituosa. Tão diferenciadas e gravosas circunstâncias judiciais justificam uma

significativa majoração nas penas-base. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO  CONTRA  A
PREVIDÊNCIA.  PRELIMINAR  DE  PRESCRIÇÃO  REJEITADA.
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. PENA-BASE. (…)  7.
Pena-base: justifica-se a exasperação da pena base em razão das
circunstâncias  do  crime,  envolvendo  a  falsificação  material  de
diversos documentos. É certo  que nos termos da Súmula 17 do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  "quando  o  falso  se  exaure  no
estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido".
Por conta de tal entendimento, a condenação do réu se dá apenas
no crime do artigo 171, §3º do CP. Contudo, não há impedimento
de  que  a  utilização  dos  documentos  materialmente  falsificados
como  meio  fraudulento  para  o  estelionato  seja  levada  em
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consideração na fixação da pena-base, em razão das circunstâncias
do  crime. 8.  É  de  se  ponderar  negativamente  as  conseqüências  do
delito,  à  vista  do  o  considerável  prejuízo  imposto  ao  INSS  (R$
114.118,77).  9.  Preliminar  defensiva  rejeitada.  Apelo  da  defesa
desprovido. Apelo da acusação provido. (TRF-3ª REGIÃO – Processo
00012673720044036114 - APELAÇÃO CRIMINAL 51072 – Relator(a):
DESEMBARGADOR  FEDERAL  HÉLIO  NOGUEIRA  –  Órgão
julgador:  PRIMEIRA  TURMA  –  Fonte:  e-DJF3  Judicial  1  DATA:
07/10/2015)

No caso concreto, diante dos fundamentos expostos, o juízo de reprova-

ção pelos crimes praticados por JOSEANO SOARES,  CELSO ALVES,  JOÃO VIERA DE

ARAGÃO e HÉLIO RAIMUNDO IRMÃO, deve ter resposta penal de grau médio.

Deve, pois,  esse Tribunal,  corrigir a equivocada premissa da julgadora

monocrática, para reconhecer que a culpabilidade dos réus, e  as  consequências e  circuns-

tâncias do delito são aptos a justificar a majoração das respectivas penas-base, em grau superi-

or àquele estabelecido na sentença combatida.

Deveras,  com  base  nesses  preceitos,  conclui-se  que  as  penas-base

aplicadas não atendem nem à prevenção especial,  pois acaba beneficiando o réu, tampouco à

prevenção  geral,  conquanto  não  inibe  novas  condutas  desse  jaez.  Afinal,  se  o  resultado  da

persecução penal for um alívio para o réu, o recado será o de engendrar consórcio criminoso para

sistematicamente obter vantagem ilícita às custas de instituição bancária pública compensa, isto é,

logra-se vantagem pecuniária indevida em prejuízo a banco público e causando danos à imagem

de Poder Executivo municipal, em troca de penas minúsculas. 

É  que,  corroboradas  penas  tão  tímidas,  tornar-se-ia  inevitável  a

declaração de extinção da punibilidade dos agentes pela associação criminosa que organizaram

decorrente  do  advento  da  prescrição  da  pretensão  punitiva,  em  sua  forma  retroativa,  pois,

considerando a pena fixada em patamar inferior a dois anos e que a última atuação da associação
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criminosa teria ocorrido em novembro de 2008, data da cessação da permanência 3, a pretensão

punitiva estatal encontrar-se-ia fulminada quatro anos após a data da ação, nos termos do art.

109,  inciso  V  c/c  art.  111,  inciso  III,  ambos  do  Código  Penal,  lapso  este  ultrapassado  no

interstício até o recebimento da denúncia, ocorrido em 10/08/2016.

Tal situação não ocorreria caso tivessem sido devidamente ponderadas as

circunstâncias judiciais, com a determinação de exasperação da pena base em consonância com a

gravidade do delito, pois nitidamente indicam como   quantum   adequado de reprimenda na

primeira fase da dosimetria, a fixação do termo médio em resposta aos crimes cometidos

os réus em baila.

Assim, os montantes das sanções privativas de liberdade aplicadas, além

de se dissociarem da realidade dos fatos apurados, descurando-se a existência de circunstâncias

ensejadoras da elevação das penas-base para além do estabelecido no decisum, representarão, caso

mantidos,  um  reconhecimento  manifesto  de  falência  da  persecução  penal  da  Justiça

Brasileira,  fomentando  a  expedição  de  atos  jurisdicionais  destituídos  de  qualquer  eficácia,

especialmente quanto se tem diante de crimes tão graves.

Sendo assim, à luz de uma razoável lógica e de bom senso, não pode a

pena-base permanecer no mínimo, deixando de se levar em consideração todas as circunstâncias

exaustivamente enumeradas por este Parquet.

Assim  é  que  a  pena-base aplicada  pelo  magistrado  a  quo foi

extremamente tímida, pelo que o MPF requer seja reconsiderada, elevando-a, tendo em vista  a

existência  03  (três)  circunstâncias  desfavoráveis  aos  condenados (a  culpabilidade,  os

circunstâncias e as consequências do delito), pelo menos a um patamar mínimo de 03 (três)

anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 171, §3º, do Código Penal, e

de 02 (dois) anos  e 02 (dois) meses de reclusão, quanto ao delito tipificado no art. 288 do

3 Destacando-se, ainda, ser o fato anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010. 
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Diploma Repressor.

III – DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART.

62,  INCISO  I,  AMBOS  DO  CÓDIGO  PENAL.  CONJUNTO

PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O INDISCUTÍVEL PAPEL

DE  LIDERANÇA  EXERCIDO  POR  JOÃO  VIEIRA  DE

ARAGÃO.

Conquanto tenha o Ministério Público Federal sustentado a aplicação ao

sentenciado JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código

Penal, por seu protagonismo no esquema criminoso engendrado, entendeu o magistrado por sua

não incidência  devido  “pois,  apesar de  provável,  não restou demonstrado  na instrução,  acima de dúvida

razoável, que o presente réu promovia ou organizava a atuação dos demais agentes”.

Inicialmente, há de se destacar que o próprio  modus operandi dos crimes

analisados, são relevantes demonstrativos do protagonismo exercido por JOÃO VIEIRA DE

ARAGÃO na organização das atividades criminosas objeto da presente ação penal. 

A  uma,  por  ser  a  pessoa  com  poder  necessário  e  suficiente  para

elaboração  da  documentação  inidônea,  quais  sejam os  contracheques  de  pessoas  que  jamais

compuseram o funcionalismo público da municipalidade que administrava.  A duas,  a  própria

posição que ocupava garantia-lhe também a possibilidade de comando a terceiros, notadamente o

servidor público JOSEANO SOARES, seu subordinado e aqui também condenado.

Não bastasse,  o  conjunto probatório colhido ao longo da persecução

penal  demonstram,  para  além  de  qualquer  dúvida,  que,  de  fato,  a  atuação  de  destaque  na

associação criminosa responsável caberia ao então prefeito JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO.
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Destaca-se  da  prova  testemunhal  colhida  durante  a  instrução,  as

declarações feitas por Antonio Geraldo dos Santos Oliveira, então Secretário de Administração

de Finanças do município de Monte Alegre à época dos fatos, no sentido que “Sergio 4” teria lhe

procurado e pedido que assinasse uns documentos – contrafeitos diga-se, já que traziam vínculos

empregatícios com a prefeitura que, de fato, não existia – e, diante a negativa da testemunha

“Sergio”  teria  lhe  dito  que  era  sua  obrigação  “assinar  tudo  que  JOÃO VIEIRA

mandasse”. 

Do depoimento  da referida  testemunha,  demonstra-se  a  existência  de

procedimentos  atípicos  impostos por,  terceiros  a mando de JOÃO VIEIRA,  qual  seja,

“SÉRGIO”, na tentativa de ludibriar o então secretário de administração e finanças e facilitar o

trâmite da fraude engendrada principalmente pelo então alcaide JOÃO VIEIRA

Reforçando a posição privilegiada de JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO no

esquema criminoso, tem-se o depoimento de Wanderlê Gomes dos Santos, segundo o qual: i) a

pessoa que lhe procurou foi um funcionário da Prefeitura de Monte Alegre/SE, conhecido pelo

declarante apenas como “Bira” – noutros termos, a pessoa que fez as tratativas com a testemunha

era subordinado ao então prefeito JOÃO VIEIRA; e ii) parte do valor ilicitamente sacado foi

destinado para o então alcaide.

Por sua relevância,  transcreve-se excerto do depoimento de Wanderlê

Gomes dos Santos:

“MPF – Como foi que seu deu esse empréstimo consignado?
Wanderlê – Olhe só: eu tenho um amigo “BIRA” que era funcionário
da Prefeitura, né? Secretário de Transporte na época.
MPF – Bira Secretário de Transporte?
Wanderlê – Na época era. Na gestão do Prefeito Aragão, né? Aí ele me
perguntou: ‘Wanderlê, olhe...”, porque eu sou muito amigo dele, né? Aí
ele disse: “seu nome é limpo?”, eu disse: ‘não. Por quê?’, ele disse: ‘tem

4 Outro possível integrante não devidamente identificado durante o deslinde da persecução penal.
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uns empréstimos aí  para sair  pela  prefeitura’,  aí  eu disse:  ‘  de  que se
trata?’, ele: ‘é para pagar’, falei: ‘mas meu nome sujo consegue?’, aí ele
disse: ‘consigo’. Aí ele foi pegou meus documentos, tirou as xerox e fez
as  papeladas  para  lá.  Eu só  fiz  assinar.  Ele  aprontou os  papeis  e  eu
assinei.  E me que parece com uns oito ou quinze dias  ele  foi  lá,  me
pegou, fui na Caixa, tirei o dinheiro e passei para eles. 
MPF – Com Bira? Sempre o Bira na história?
Wanderlê – Foi Bira. 
MPF – E o CELSO? O senhor teve algum contato com CELSO?
Wanderlê – Não. Ele só me levou papel para eu assinar. 
MPF – O CELSO que levou?
Wanderlê – Só os papeis para eu assinar só.
MPF –  O primeiro contato foi  com o “Bira”,  depois o segundo
contato foi com CELSO? 
Wanderlê – Foi com CELSO. 
MPF – Bira estava junto também?
Wanderlê – Não. Quem apareceu com os papeis para eu assinar foi o
senhor CELSO. 
MPF – Apareceu alguma outra pessoa com nome Sérgio?
Wanderlê – Não.
MPF – Você sabia que para tirar esse documento você tinha que fazer
uma declaração que você era servidor da prefeitura?
Wanderlê – Não sabia de nada. Porque eu sou sei assinar meu nome.
MPF – O senhor não sabe ler?
Wanderlê – Nada. Só sei assinar meu nome e mal.
MPF – E como é que se daria esse empréstimo? Ele disse para você qual
era a garantia?
Wanderlê – Não falou não. Ele falou: ‘pode deixar que é para gente
pagar’, eu falei: ‘tudo bem’.
MPF – Que a Prefeitura iria pagar?
Wanderlê – Que a Prefeitura que iria fazer esse pagamento. Porque
um empréstimo  tem que  pagar,  né?  Então  a  Prefeitura  que  ia
pagar. Ele disse que era encaminhado para a Prefeitura pagar. 
MPF – Aí no dia o senhor foi lá na Caixa?
Wanderlê – Foi. 
MPF – Com quem?
Wanderlê – Com o senhor Bira.
MPF – Bira?
Wanderlê – Foi. Levei um papelzinho na mão, quando cheguei no
caixa o rapaz lá fez o pagamento eu fui, entreguei o dinheiro a
BIRA,  aí ele disse: ‘aqui para o JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO’, o
prefeito, né? Aí eu disse: ‘tudo bem’
MPF – O senhor entregou todo dinheiro a Bira?
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Wanderlê – Todo dinheiro. 
MPF – Ficou alguma coisa? 
Wanderlê – Nada. 
MPF – Todo dinheiro foi para o Bira?
Wanderlê – Foi.
MPF – E o Bira disse que ia passar pro Prefeito?
Wanderlê – Ia passar para o prefeito. Que era um negócio para pagar,
né? Que não ia enrolar ou sujar meu nome, né? Eu tenho nome sujo já.
MPF – O senhor não ficou com nada deste dinheiro?
Wanderlê – Nada.

No mesmo sentido, Maria Shirley Santos, também contraente, explicitou

que  emprestou  seus  documentos  para  requerimento  do  empréstimo  a  pedido  de

“Sérgio”, funcionário da Prefeitura e seu namorado à época. Disse, ainda, ter sido informada

da autorização do empréstimo por outro funcionário da prefeitura conhecido como “Murilo”,

que a acompanhou até a agência da CEF para receber os valores. Narrou que uma vez sacado, a

testemunha repassou a integralidade do valor a “Murilo” e depois este lhe entregou R$ 2.000,00

(dois mil reais).

Evidente,  portanto,  que  a  utilização  de  funcionários  da  prefeitura  de

Monte  Alegre/SE  (como  JOSEANO,  “Sérgio”  e  “Bira”),  todos  subordinados  ao  recorrido

JOÃO  VIEIRA  DE ARAGÃO,  não  pode  ser  vista  como  obra  do  acaso,  coincidência,  ou

atuações isoladas daquelas pessoas, sob pena de adotar a absurda hipótese de que os funcionários

enganavam ou ordenavam que chefe assinasse documentos inidôneos – premissa essa refutada

com a prolação da sentença condenatória em desfavor de JOÃO VIEIRA –, quanto mais diante

das  informações  prestadas  por  Wanderlê  Gomes,  que teria  ouvido “Bira”  dizer  que  o valor

sacado iria para JOÃO VIEIRA.

Outro episódio apurado durante a presente persecução penal que revela

o poder de coordenação de JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO trata-se do empréstimo fraudulento

concedido a Rogério Lino e Jobel Lino. 
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Jobel  Lino da  Silva  reconheceu  que  jamais  foi  servidor  da  Prefeitura

Municipal de Monte Alegre/SE, detalhando que JOÃO VIEIRA ARAGÃO devia dinheiro ao

seu  pai,  de  modo que,  como forma  de  adimplemento,  o prefeito  solicitou  ao  genitor  da

testemunha  que  arranjasse  duas  pessoas  com nome limpo,  tendo  aquele  indicado  o

próprio  Jobel  Lino  e  seu  irmão  Rogério  Lino.  Em  seguida,  foi  solicitado  que  a

testemunha e seu irmão entregassem seus documentos para CELSO ALVES, e, autorizado

o empréstimo, foi sacado o respectivo valor por Jobel e Rogério Lino, e entregue ao genitor

destes.

Em idêntico sentido foi o depoimento do irmão de Jobel Lino, Rogério

Lino da Silva. 

O fato de ser destinatário de valores, a presença de diversos funcionários

da  prefeitura  como  “arregimentadores”,  o  poder  que  concentrado  em  razão  do  cargo  que

ocupava,  enfim, os  diversos elementos revelaram, de forma robusta,  que a organização e o

funcionamento do esquema encontrava-se sobre os desígnios maiores do então alcailde JOÃO

VIERA DE ARAGÃO. 

Ao olvidar-se de todos os elementos  denotativos  da proeminência  de

JOÃO VIEIRA nas  condutas  criminosas  apuradas,  a  sentença  espelhou uma postura  de

desprezo a  um dos mais relevantes métodos para a valoração da prova, quais sejam as

máximas da experiência,  descritas  pelos professores FREDIE DIDIER JÚNIOR, PAULA

SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA5 como “as noções que refletem o reiterado perpassar de uma

série  de  acontecimentos  semelhantes,  autorizando,  mediante  raciocínio  indutivo,  a  convicção  de  que,  se  assim

costumam apresentar-se as coisas, também assim devem elas, em igualdade de circunstâncias,  apresentar-se no

futuro – possuem as características da generalidade e abstração”. E acrescentam os doutrinadores:

5 Curso de direito processual civil, vol. 2. 5ª ed. ver. amp. e atual. Salvador: Editora Jus Podium, 2010. pp. 54-55.
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“O  juiz,  como  homem  culto,  no  decidir  e  aplicar  o  direito,
necessariamente usa de uma porção de noções extrajudiciais, fruto de sua
cultura, colhida de seus conhecimentos sociais, científicos e artísticos ou
práticos,  dos  mais  aperfeiçoados  aos  mais  rudimentares.  Segundo
FRIEDRICH  STEIN,  essas  noções  são  chamadas  de  máximas  da
experiência;  juízos  formados  na  observação  do  que  comumente
acontece e que, como tais, podem ser formados em abstrato por
qualquer pessoa de cultura média.

(...)
As máximas da experiência exercem as seguintes funções no processo: a)
apuração dos fatos, a partir dos indícios; b) valoração da prova, servindo
para que o magistrado possa  confrontar  as  provas  já  produzidas  (dar
mais valor a um testemunho do que a outro, por exemplo); c) aplicação
dos enunciados normativos, auxiliando no preenchimento do conteúdo
dos  chamados  conceitos  jurídicos  indeterminados  (preço  vil,  por
exemplo); d) limite ao livre convencimento motivado: o magistrado
não pode decidir apreciar as provas em desconformidade com as
regras da experiência”. [destacado]

 Restou devidamente demonstrado o papel de protagonismo de JOÃO

VIEIRA  DE  ARAGÃO,  que  promoveu  a  empreitada  criminosa,  haja  vista  que  todo  o

funcionamento do esquema estava sob seu controle valendo-se de subordinados, providenciando

documentação  inidônea  cuja  a  obtenção  lhe  cabia  exclusivamente  em  razão  do  cargo  que

ocupava e, por vezes, era o destinatário final de valores ilicitamente sacados. Incorreu, pois, na

agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, que traz a possibilidade de aumento de

pena para quem “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes”.

Isto posto, na segunda fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu

JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO, deverão ser reconhecidas não apenas a agravante prevista no art.

61, inciso II, alínea “g”, como feito no édito condenatório, como também aquela descrita no art.

62,  inciso  I,  ambos  do  Código  Penal,  fazendo  jus,  portanto,  ao  respectivo  aumento  da

reprimenda penal apurada após a ponderação sobre a circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 
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Percebe-se, de forma clarividente, que a prova colhida na fase judicial da

presente  persecução  penal  reforça,  de  forma  incontestável,  a  partir  da  prova  testemunhal

produzida e do próprio modus operandi do esquema criminoso, que o protagonismo cabia a JOÃO

VIERA DE ARAGÃO, sendo ele imprescindível para realização  sistemática de empréstimos

consignados fraudulentos para os mais diversos fins, a exemplo da apropriação de valores, como

dito  por  Wanderlê  em  sede  judicial,  para  adimplemento  de  débitos  pessoais  do  Prefeito,

conforme narrado e pelos irmãos Jobel e Rogério Lino, ou simplesmente para elevar as receitas

de seu comparsa CELSO ALVES, a exemplo do ocorrido com Maria Gesilda e Maria Shirly dos

Santos. 

IV  –  DA  NECESSIDADE  DE  IMPOSIÇÃO  DE  REGIME

FECHADO  PARA  INÍCIO  DO  CUMPRIMENTO  DA  PENA

IMPOSTA  AO  RÉU  JOÃO  VIEIRA  DE  ARAGÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  INDICAM,    IN  CASU  ,

NECESSIDADE  DE  IMPOSIÇÃO  DE  REGIME  MAIS

GRAVOSO.    FIXAÇÃO  DA  PENA-BASE  ESTABELECIDA

ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  RECONHECIMENTO  DE

AGRAVANTES.

Na sentença condenatória, no que concerne ao réu JOÃO VIEIRA DE

ARAGÃO, determinou-se que o referido réu deveria cumprir pena definitiva de 06 (seis) anos, 08

(oito)  meses  e  06  (seis)  de  reclusão,  em  regime  inicialmente  semiaberto  para  início  do

cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao apelado em comento. 

Entretanto, as circunstâncias judiciais do caso concreto, quanto à atuação

JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO,  indicam imperiosa  necessidade  de  fixação do regime inicial

fechado para o início do cumprimento da pena. 
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Como cediço, o Código Penal,  ao dispor do sobre o regime inicial de

cumprimento de pena estabelece como critérios para sua fixação o quantum de pena aplicada ao

réu, sua primariedade, bem como se o regime determinado é justificado com base nos vetores

constantes  no art.  59  do referido  de  diploma,  como pode  ser  visto  no art.  33  do Diploma

Repressivo que traz, in verbis: 

Art.  33 -  A pena de reclusão deve ser cumprida  em regime fechado,
semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto,
salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança
máxima ou média;
b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial
ou estabelecimento similar;
c)  regime  aberto  a  execução  da  pena  em  casa  de  albergado  ou
estabelecimento adequado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes
critérios  e  ressalvadas  as  hipóteses  de  transferência  a  regime  mais
rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-
la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro)
anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semi-aberto;
c)  o  condenado  não reincidente,  cuja  pena  seja  igual  ou  inferior  a  4
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena
far-se-á com observância  dos critérios previstos no art.  59 deste
Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§  4º  O  condenado  por  crime  contra  a  administração  pública  terá  a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação
do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado,
com os acréscimos legais. [destacado]

Como  bem  aceito  doutrinariamente,  em  consonância  com  o

entendimento  do STF,  partindo-se  do referido  parágrafo  do artigo  33  do CP,  ARTUR DE
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BRITO GUEIROS SOUZA e CARLOS EDUARDO ADRIANO JAPIASSU manifestam a

necessidade de se considerarem as circunstâncias judiciais desfavoráveis no momento da fixação

do regime:

“Levando-se em conta o disposto no art. 33,§ 3º, do CP, a determinação
do regime inicial  de cumprimento da pena privativa de liberdade deve
considerar  este,  além  de  outros  fatores,  não  havendo  qualquer
ilegalidade ou abuso na sentença que impõe o regime fechado à luz
da  presença  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao
condenado, como é o caso dos maus antecedentes.”6(destacado)

Em  consonância,  poderá  o  magistrado  determinar  regime  de

cumprimento  mais  gravoso  do  que  o  permitido  em  lei,  desde  que  apresente  fundamentos

concretos para proceder de tal maneira, já que a súmula 719 do STF aduz que:  “A imposição do

regime  de  cumprimento  mais  severo  do  que  a  pena  aplicada  permitir  exige  motivação  idônea”.  Apesar  de

evidente a necessidade de imposição do regime fechado, o douto magistrado não assim procedeu.

De  pronto,  cumpre  destacar  que  a  própria  fundamentação  da  pena

imposta a JOÃO VIEIRA constante na sentença – ou seja, a realização dos necessários reparos

na primeira  e segunda fase da dosimetria,  como fundamentado no capítulos  anteriores –,  ao

reconhecer três circunstâncias judiciais e uma agravante seria suficiente para embasar a imposição

do regime mais gravoso7 previsto no Código Penal, pois consignou o sentenciante, in verbis:

“3.2.1. JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO
Da pena privativa de liberdade.
1a Fase:
Analisando as circunstâncias judiciais, observo: 1) culpabilidade supera
o  normal  à  espécie,  já  que  o  réu  alterou  diversos  documentos,
envolveu  terceiros,  forjando  diversas  situações  fáticas  nunca
existentes; 2) o réu possui bons antecedentes, uma vez que não foram

6 Ob. cit. p. 392.
7  (…) Dessarte, embora a reprimenda definitiva tenha permanecido em patamar superior a 4 e inferior a 8
anos de reclusão, a manutenção do regime inicial fechado se impõe pela fixação da pena-base acima do
mínimo legal (...) (AGRHC - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - 466959 2018.02.23628-5,
JOEL ILAN PACIORNIK, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:01/04/2019 ..DTPB:.) 
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trazidos aos autos certidões criminais em sentido contrário; 3) quanto à
conduta social, inexistem registros desabonadores relativos ao acusado,
devendo esta circunstância  ser considerada favorável;  4)  Nada a dizer
acerca da personalidade do agente; 5) os motivos do crime se confundem
com o dolo, inerente ao tipo penal; 6) as circunstâncias do crime, ou
seja, "modus operandi", depõem contra o réu, pois somente após
a  atuação  da  CEF foi  possível  constatar-se  a  ilegalidade;  7)  as
consequências do  delito  estão  ligadas  ao  âmbito  patrimonial,
correspondendo a uma quantia final  muito elevada,  mesmo que
levado em conta cada estelionato em separado; 8) o comportamento
da vítima não se aplica.
Por conseguinte, em atenção à regra do art. 59 do CP, ponderando todas
as circunstâncias do caso concreto, conforme acima delineado,  fixo-lhe
a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão com relação ao crime do
art. 171, § 3º do CP e em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
quanto ao crime do art. 288, caput, do CP.
2a Fase 
Na segunda fase incide a agravante do art. 61, inciso II, alínea g, do CP,
tendo em vista  que o réu era Prefeito municipal  a época dos fatos e
abusou de tal condição para o cometimento dos delitos.”

O próprio art. 59, caput e inciso III, do Código Penal, preveem que o juiz

estabelecerá  o  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  privativa  de  liberdade  conforme  seja

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Nessa  linha  de  intelecção,  salta  aos  olhos  a  evidente  necessidade  da

fixação  de  regime  prisional  mais  gravoso,  e  que  no  caso  foi  devida  e  suficientemente

fundamentada, como transcrito acima.

A possibilidade de fixação de regime mais gravoso quando o conjunto

das circunstâncias elencadas no art. 59 é desfavorável ao condenado é, há muito, reconhecida

pela jurisprudência, conforme exemplificam os seguintes julgados:

RHC. PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. 1. A quantificação da
pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime
prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de
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aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3º, 59 e
68).  2.  A  gravidade  do  crime e  a  periculosidade  do  agente,  são
circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um regime mais
brando (semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado). 3. Precedentes
do STF - HC 75.508/SP e  70.557/SP.  4.  Recurso improvido.  (STJ –
RHC 199901043026 - RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS
CORPUS – 9293 – Relator(a): FERNANDO GONÇALVES – Órgão
julgador: SEXTA TURMA – Fonte: DJ DATA:20/03/2000 PG:00122)
[destacado]

PENAL.  ROUBO  COM  CAUSA  DE  AUMENTO.  RECURSO
EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA
PENA. I - Quando as condições pessoais e a situação de fato em que
ocorreu a prática delituosa não destoam dos demais crimes da mesma
espécie praticados por outros agentes, no caso o roubo com incidência
de causas de aumento, a circunstância judicial da culpabilidade não pode
ser valorada desfavoravelmente ao réu. II - A conduta social do agente,
por se tratar de circunstância através da qual se afere o relacionamento
do réu no meio em que vive, seja no trabalho ou na vida familiar, deve
ser considerada neutra se inexistir nos autos elementos aptos para sua
aferição.  III - O emprego da arma de fogo não deve ser considerado
negativamente como circunstância do crime, com finalidade de aumentar
a  pena-base,  quando tal  fato servir  como causa  de  aumento de  pena
(artigo 157, §2º, I e II, CP), sob pena de caracterizar bis in idem. VI - A
atenuante da confissão espontânea, por ser um reflexo da personalidade,
pode e deve ser compensada com a agravante da reincidência na 2ª fase
da dosimetria da pena. Precedentes. V - Considerando a incidência de
duas causas de aumento previstas nos incisos I e II do §2º do artigo 157,
CP (I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e II - a
se há o concurso de duas ou mais pessoas), a variação ali prevista - e 1/3
até 1/2 - e  a  existência  abstrata  de cinco causas de  aumento,  não se
mostra irrazoável a majoração de 4/10 ou 2/5,  intermediária  entre os
patamares referidos. VI - A aplicação de pena privativa de liberdade
inferior a 08 (oito) anos não impede a fixação do regime fechado
para  cumprimento,  mormente  em  se  tratando  de  condenado
reincidente  e  com  maus  antecedentes.  (Art.  33,  §2º,  'b') VII  -
Apelação  parcialmente  provida.  (TRF-2ª  Região  –  Processo
201150040005841  –  APELAÇÃO  CRIMINAL  10006  –  Relator(a):
Desembargador Federal  MARCELO PEREIRA DA SILVA – Órgão
julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA – Fonte: E-DJF2R -
Data::04/03/2013) [destacado]
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Ademais,  não  se  pode  descurar  as  outras  circunstâncias  presentes  no

caso apurado que, não foram devidamente ponderadas pelo magistrado sentenciante na primeira

fase da dosimetria  da pena – equívoco este a  ser corrigido por esse Eg.  Tribunal,  conforme

fundamentado em capítulo próprio da presente insurgência. 

Nesse sentido,  reitere-se o elevando quantitativo de crimes cometidos

pelo denunciado em comento, 24 (vinte e quatro) empréstimos fraudulentos foram obtidos com

a participação  direta  e  decisiva  do apelado  em baila,  abusando de  sua  condição  de  prefeito

municipal, além de violar a confiabilidade do Poder Executivo do município de Monte Alegre, ao

fazer com que a referida municipalidade expedisse diversos documentos inidôneos e valer-se de

alguns servidores como arregimentador de potenciais interessados.

Destaque-se, ainda, que as condutas de JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO

culminaram em prejuízo na monta de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) aos cofres de

instituição bancária pública, valor este que não foi restituído ao referido banco, acrescentando,

ainda, que tal desfalque provocado sobre a direção do sentenciado em comento, foi viabilizado

pela  atuação sistemática de associação criminosa que apoderou-se da Prefeitura Municipal  de

Monte Alegre/SE, utilizando-se como verdadeira fábrica de documentos falsos.

Ademais,  como  amplamente  já  sustentado  na  presente  insurgência,
evidenciou-se, inclusive,  que JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO tratou-se
do verdadeiro líder, coordenador, pessoa que efetivamente organizava e
viabilizava o esquema criminoso ora apurado, o que atrai, igualmente, a
necessidade de reprimenda à altura, capaz de contribuir para que a pena
imposta atinja seus objetivos precípuos.

Assim, o quantitativo de pena imposta a JOÃO VIERA DE ARAGÃO,

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de 06 (seis) dias de reclusão – próximo ao patamar de 08 (oito)

anos indicado no art. 33,§2º do Código Penal – associado às circunstâncias específicas aplicáveis

ao recorrido em comento, sem olvidar os necessários reparos à pena-base e provisória, exigem a
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definição de regime de cumprimento mais gravoso que o determinado na sentença fustigada. 

Neste sentido, confira-se:

EMEN:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
REFAZIMENTO.  EXCEPCIONALIDADE.  CRITÉRIO
TRIFÁSICO.  PENA-BASE  FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO
LEGAL  EM  RAZÃO  DA  QUANTIDADE  DE  DROGA
APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. ART.
42  DA  LEI  N.  11.343/06.  PROPORCIONALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA  (140kg  DE  MACONHA).
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA  (§  4º  DO
ART.  33  DA  LEI  N.  11.343/06).  NÃO  APLICAÇÃO.
DEDICAÇÃO  DO  AGRAVANTE  ÀS  ATIVIDADES
CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. PENA SUPERIOR A
4  ANOS  E  INFERIOR  A  8  ANOS.  REGIME  FECHADO.
POSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
GRANDE  QUANTIDADE  DE  ENTORPECENTE
APREENDIDO.  GRAVIDADE  CONCRETA  DO  DELITO.
AUSÊNCIA  DE  FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.  (…)  5.  É  pacífica  nesta  Corte
Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais
gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com
base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias
judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro
dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade
do tipo,  de acordo com o disposto no enunciado n.  440 da
Súmula desta Corte e os enunciados ns. 718 e 719 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal - STF. (…) . 7. Agravo regimental
desprovido. (AGRHC - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS -  466959 2018.02.23628-5,  JOEL ILAN PACIORNIK,
STJ  -  QUINTA  TURMA,  DJE  DATA:01/04/2019  ..DTPB:.)
[destacado]

..EMEN:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MINORANTE PREVISTA
NO  ART.  33,  §  4º,  DA  LEI  N.  11.343/2006.  DEDICAÇÃO  A
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ATIVIDADES  CRIMINOSAS.  REGIME  INICIAL  FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA E IDÔNEA.  SUBSTITUIÇÃO
DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. (...)3. Mostra-se devida a  imposição do regime inicial
fechado ao agente condenado a reprimenda superior a 4 e inferior
a  8  anos  de  reclusão  que  ostenta  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  (com  a  fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo
legal).  Inteligência do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, com
observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4.
Uma vez que o agravante foi condenado a reprimenda superior a 4 anos
de  reclusão,  não  há  como  ser  determinada  a  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direitos,  por  ausência  de
preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I,  do Código
Penal.  5.  Agravo  regimental  não  provido.  ..EMEN:  (AGRHC  -
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS  -  489276
2019.00.10515-5,  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  STJ  -  SEXTA
TURMA, DJE DATA:25/03/2019 ..DTPB:.) [destacado]

Desse modo, verifica-se que o regime inicial fechado para cumprimento

da pena deverá ser imposto com fundamento no maior grau de reprovabilidade das condutas

praticadas  por  JOÃO  VIEIRA  DE  ARAGÃO,  concretamente  demonstrado  com  base  em

elementos produzidos na instrução.

V – DA INSUFICIÊNCIA DA PENA DE MULTA APLICADA

AOS RÉUS.

A sentença combatida é igualmente merecedora de reparo em relação à

quantidade de dias-multa a serem pagos pelos sentenciados.  As penas de multa impostas aos

referidos  apelados,  foram  determinadas  da  seguinte  forma: i)  60  (sessenta)  dias-multa  para

JOÃO VIERA DE ARAGÃO; ii) 50 dias-multa para CELSO ALVES DE OLIVEIRA e para

HÉLIO  RAIMUNDO  IRMÃO;  iii)  30  (trinta)  dias-multa  para  JOSEANO  SOARES  DA

COSTA;  iv) 15  dias-multa  para  MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO,  SANDOVAL LUIS

XAVIER,  CLEIDE  CRISTINA  XAVIER,  STEILA  MARIA  CHAVES  SANTOS,

RUBERVANIA XAVIER DOS SANTOS, JULIANA TAMIRIS NUNES GALINDO, JOSÉ
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SILVA LIMA, ROSILANE DA SILVA MENDONÇA, MARIA JOSÉ PEREIRA, UNALDO

JUNIOR  VASCONCELOS  SILVA,  JOSEANE  PINTO  DOS  SANTOS  e  GISMÁRIO

OLIVEIRA CORREIA FILHO.

Os critérios  para  fixação  da  pena  de  multa  deverá  seguir  os  vetores

trazidos  no  art.  59  da  Código  Penal.  Noutros  termos,  deverá  o  magistrado  ponderar  sobre

circunstâncias  judiciais  da  conduta  em  apreço,  buscando  estabelecer  patamar  econômico

suficiente para prevenção e reprovação do crime. 

In  casu,  o  douto  sentenciante  concluiu  pela  existência  de  03  (três)

circunstâncias  desfavoráveis  à  apelada,  quais  sejam,  a  culpabilidade,  consequências  e

circunstâncias todavia, não ultrapassou o patamar de 60 (sessenta) dias-multa – para o apelado

que recebeu a maior reprimenda, JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO – sem perder de vista que tal

poderia variar entre 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Atente-se, nesse sentido, que a orientação doutrinária e jurisprudencial

concernente aos critérios de aplicação da pena, é uníssona ao exigir, pertinentemente, a prolação

de decretos condenatórios  em estrita consonância com o princípio da proporcionalidade,

resultando disso a adequação da reprimenda penal aplicada pelo magistrado.

Nesse ponto, impõe-se anotar que  deve o magistrado, caso observe

ser desfavorável ao réu alguma das circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal,

fixar  a  pena-base  acima  do  mínimo  legal.  A  respeito,  confiram-se  as  lições  de  JOSÉ

ANTONIO PAGANELLA BOSCHI:

“A valoração da circunstância judicial – que outra coisa não é senão o
processo  de  determinação  da  respectiva  carga  de  valor,  positivo  ou
negativo  –  exige  fundamentação  minuciosa  porque  só  assim,  como
lembra Alberto Franco, “será possível controlar o processo mental do
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juiz,  na  atividade  concretizadora  da  pena,  para  a  localização  e
individualização de eventuais erros”.
...........................................................................................................
(...)  o  legislador  de  1940  conferiu  em  fórmula,  um  amplo  poder
discricionário  ao  magistrado,  satisfazendo-se  por  apontar  oito
circunstâncias judiciais e a declarar que o estabelecimento da pena-base
deve atender aos critérios de necessidade e suficiência.
Os  tribunais,  portanto,  logo  perceberiam  a  necessidade  de  melhor
iluminar o caminho para prevenir abusos, evitar excessos, resguardar a
segurança jurídica e assegurar às partes condições efetivas de questionar
os julgados.
...........................................................................................................
1ª)  Quando todas as circunstâncias  judiciais  forem valoradas  em favor  do réu,  a
pena-base, por ser mínimo o grau da culpabilidade, deverá ser individualizada no
mínimo legal.
A  individualização  da  pena-base  inicia-se  com  a  determinação  pelo
magistrado do conteúdo fático de cada circunstancia judicial, na ordem em
que aparecem no texto do artigo 59; segue com aferição do respectivo
conteúdo  axiológico (valor  positivo  ou  negativo)  e  encerra-se  com  a
percentualização  axiológica  do  conjunto (valoração  inteiramente  favorável,
relativamente favorável, inteiramente favorável ao réu).
(...)  se, na aferição do conteúdo axiológico do  conjunto o resultado for
positivo,  isso  significará  que  a  reprovação  (culpabilidade)  pelo  fato
cometido deverá ser a menor possível.
...........................................................................................................
2ª) Quando algumas circunstâncias judiciais forem valoradas
negativamente (ou desfavoravelmente ao réu), a pena-base
deverá ser quantificada um pouco acima do limite mínimo
cominado.
...........................................................................................................
(...) a pena-base será estabelecida um pouco além do platô legal
quando algumas circunstâncias do artigo 59 se revestirem de carga
negativa.  Por  exemplo:  culpabilidade  intensa  face  a  longa
premeditação  do  crime;  antecedentes  positivos,  por  haver
comprovação nos autos de condenação definitiva por fato pretérito,
e conseqüências graves, por causa do prejuízo causado à família
da vítima.”8 (destacado)

Destarte,  cada  circunstância  judicial  valorada  desfavoravelmente  deve

8 BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. 3 ed. ver. atual. Porto Alegre, Livra-
ria do Advogado Editora, 2004, p.191 e 218/221
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corresponder necessariamente a um aumento no quantum cominado no tipo penal, seja na pena

privativa de liberdade, seja na pena de multa. Assim, como ressaltou o próprio magistrado a quo,

o alto grau de reprovabilidade da conduta, as circunstâncias e consequências mais gravosas são

evidentes, devendo, portando, ser levadas em consideração também na fixação da pena de

multa. 

Deveras,  com base  nesses  preceitos,  conclui-se  que  a  pena  de  multa

aplicada,  se  mantida  em  seu  atual  patamar,  não  atenderá  nem  à  prevenção  especial,  pois

beneficiará os condenados, tampouco à prevenção geral, conquanto não inibirá novas condutas

desse jaez. Afinal, se o resultado da persecução penal for um alívio para os acusados, o recado

será o de que engendrar fraude que desfalcou a Caixa Econômica Federal em  R$ 400.000,00

(quatrocentos mil reais) compensa, haja vista as diminutas sanções de caráter econômico.

A debilidade da pena de multa  aplicada  aos recorridos torna-se ainda

mais  patente  quando se observa  a  tradição  dos tribunais  pátrios no momento da fixação de

punição desta estirpe que, em diversos casos, impõe quantidade superior àquela aplicada pela

sentença recorrida. Confira-se:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.
DESCABIMENTO.  CRIMES  DE  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  E  SOCIAL.  PENA-BASE
ACIMA  DO  MÍNIMO.  VALORAÇÃO  NEGATIVA  DA
CULPABILIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  QUANTUM
DE AUMENTO (1/2).  REDUÇÃO  PARA 1/6.  POSSIBILIDADE.
CAUSA  DE  AUMENTO  DE  PENA  (ART.  12,  I,  DA  LEI  N.
8.137/90).  INAPLICABILIDADE.  CONSIDERAÇÃO  DO VALOR
DO  TRIBUTO  SONEGADO,  SEM  ACRÉSCIMOS  LEGAIS
(JUROS,  MULTA  E  DEMAIS  ENCARGOS).  GRAVE  DANO  À
COLETIVIDADE  NÃO  DEMONSTRADO.  HABEAS  CORPUS
NÃO  CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO.  (…)
fixando  a  pena  definitiva  em 3  anos  e  6  meses  de  reclusão,  em
regime aberto, mais 150 dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade  por  restritivas  de  direitos.  ..EMEN:Vistos,  relatados  e
discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
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Ministros  da  Quinta  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por
unanimidade, não conhecer do pedido e conceder de ofício, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge
Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro  Relator.  PRESENTE NA TRIBUNA:  DR.  JOÃO VIEIRA
NETO  (P/PACTE). (HC  -  HABEAS  CORPUS  -  412205
2017.02.01740-0, JOEL ILAN PACIORNIK, STJ - QUINTA TURMA,
DJE DATA:02/03/2018 ..DTPB:.) [destacado]

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL,  MEDIANTE  OMISSÃO  DE
INFORMAÇÕES  À  AUTORIDADE  FAZENDÁRIA,  E  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, MEDIANTE OMISSÃO DE
INFORMAÇÕES EM GFIP. ART. 1º, I,  DA LEI Nº 8.137/1990 E
ART. 337-A, I, DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART.
41  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  AUSÊNCIA  DE
HIPÓTESES  DE  REJEIÇÃO  PREVISTAS  NO  ART.  395  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  PEÇA  ACUSATÓRIA  QUE
PERMITE,  SEM  RESSALVAS,  O  EXERCÍCIO  DA  AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O  TIPO  PENAL  DO  ART.  2º,  II,  DA  LEI  Nº  8.137/1990.
IMPOSSIBILIDADE.  FATOS  ARTICULADOS  NA  PEÇA
ACUSATÓRIA,  E  CORROBORADOS  NA  AÇÃO  PENAL,  SE
ENQUADRAM  NO  TIPO  PENAL  DA  SONEGAÇÃO
TRIBUTÁRIA,  E  NÃO  DA  DENOMINADA  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA  TRIBUTÁRIA.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  ADMINISTRADOR  E  SÓCIO,
EXERCENDO  A  ADMINISTRAÇÃO  DE  FATO  DA  PESSOA
JURÍDICA.  AUTORIA  DELITIVA  DEMONSTRADA.  OPÇÃO
PELA PRÁTICA ILÍCITA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A
FUNDAMENTAR  A  CONDENAÇÃO.  DOSIMETRIA.  AÇÃO
PENAL  EM  CURSO.  VEDAÇÃO  A  SOPESAMENTO  EM
DESFAVOR DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...)  8. Merece reparo a
sentença no que diz respeito à dosimetria, ao adotar para a fixação da
pena base a existência de outra ação penal ainda em curso em desfavor
do réu, ora apelante, ao sopesar sua conduta social e personalidade, não
havendo, assim, como conduzir a pena base ao patamar médio cominado
em lei  para as condutas em apreço,  sendo de fixá-la  pouco acima do
mínimo, no caso concreto em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
para,  ao  final,  diante  da  continuidade  delitiva,  vê-la,  por  concreta  e
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definitiva, fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
em  regime  de  cumprimento  inicialmente  semiaberto.  9.  Para
guardar proporcionalidade, a pena de multa deve ser conduzida a
150  (cento e cinquenta)  dias-multa,  mantida  a  valoração fixada na
sentença,  em  1  (um)  salário  mínimo,  diante  dos  fundamento  ali
expendidos.  10.  Apelação  parcialmente  provida.UNÂNIME (ACR  -
Apelação Criminal - 12895 0001721-49.2014.4.05.8300, Desembargador
Federal  Leonardo  Carvalho,  TRF5  -  Segunda  Turma,  DJE  -
Data::09/11/2018 - Página::148.)  [destacado]

DIREITO  PENAL.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM TRIBUTÁRIA.
SONEGAÇÃO  FISCAL.  ART.  1º,  I,  DA  LEI  Nº  8.137/90.
CONSUMAÇÃO  DO  DELITO  COM  A  CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  INOCORRÊNCIA  DA
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.  CRIME
CONTINUADO.  OCORRÊNCIA.  APELAÇÃO  IMPROVIDA.  1.
Apelação  contra  sentença  condenou  o  réu  pela  prática  do  crime  de
sonegação fiscal,  tipificado no art. 1º da Lei nº 8.137/90,  cominando
pena base de 2 (dois) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 120 (cento
e vinte) dias-multa, aumentada pela continuidade delitiva para 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.  2. A fluência do prazo
prescricional, nos crimes de sonegação fiscal, apenas tem início após a
constituição definitiva do crédito tributário, entendimento já firmado no
âmbito do Supremo Tribunal Federal. Inteligência da Súmula Vinculante
nº 24. 3. Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado em
relação  ao  apelante,  tendo  em  vista  que,  considerada  a  pena  base
aplicada, segundo a Súmula 497 do STF, não transcorreu lapso de tempo
superior  a  4  (quatro)  anos  entre  a  data  da  constituição  do  crédito
tributário e o recebimento da denúncia ou entre este a data da publicação
da sentença. Inteligência do art. 109, V, c/c art. 117 do Código Penal. 4.
Materialidade e autoria do delito de sonegação fiscal comprovadas, pela
omissão de receitas obtidas com a compra e venda de veículos as quais
foram simuladas como atividade comercial intermediária,  com prejuízo
para  o  fisco.  5.  Manutenção  da  pena  aplicada.  6.  Apelação
improvida.UNÂNIME (ACR  -  Apelação  Criminal  -  12380  0000476-
52.2013.4.05.8101,  Desembargador  Federal  Frederico  Dantas,  TRF5 -
Terceira Turma, DJE - Data::24/11/2017 - Página::108.) [destacado]

Para  fins  ilustrativos,  frise-se  que,  de  acordo  com  os  termos  da
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sentença,  em relação  aos  estelionatos  praticados,  todos  no ano de  2008,  tendo em vista  no

salário-mínimo vigente à época, R$ 415,00 (quatrocentos e quinze mil reais)9,  o valor do dia-

multa atingiria irrisórios R$ 13,83 (treze reais e oitenta e três centavos), consequentemente a

multa decorrente das condutas delituosas praticadas, exemplificativamente, por JOÃO VIEIRA

DE ARAGÃO, findaria no patamar de constrangedores R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais)10. 

Reforçando o  caráter  irrisório  da  pena  aplicada,  temos que  ao grupo

pessoas que dolosamente cederam seus documentos para viabilizar a fraude apurada no presente

processo,  teriam como pena de multa  singelos R$ 207,50 (duzentos  e  sete reais  e  cinquenta

centavos).

Em suma, de todos as graves condutas, com sérias consequências

econômicas  apuradas,  as  penas  de  multa  aplicadas  vão  de  R$  207,50  a  R$  830,00,

patentemente débeis e até, como dito, constrangedoras para o Poder Judiciário. 

Noutros termos, a pena de multa tal qual imposta na sentença,  não irá

impor  aos  sentenciados  sequer  R$  1.000,00  (mil  reais)  de  reprimenda  econômica,

enquanto,  o  prejuízo  por  eles  causados  à  Caixa  Econômica  Federal  atingiu  valor

aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O magistrado sentenciante, como se vê, traçou um verdadeiro abismo

entre o ganho ilícito e a pena de multa. O error in judicando, nesse ponto, é gritante.

Ademais, diga-se, ainda, que ainda que não se tenha informações precisas

sobre a exata situação financeira dos apelados, evidente que o reconhecimento das circunstâncias

judiciais  na  primeira  fase,  como  foi  feito  pelo  magistrado,  bem  como  um  juízo  de

proporcionalidade entre as repercussões econômicas dos delitos, autorizam, indubitavelmente, a

9 Vide art. 1º da Lei nº 11.709/2008.
10 A ser corrigido na fase de execução.
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elevação do quantum de dias-multa a um patamar que possa cumprir as funções esperadas da pena

de multa.

VI – DO PEDIDO.

Diante  dos  argumentos  expendidos,  presentes  os  pressupostos

intrínsecos e extrínsecos da tutela recursal, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, após

a intimação dos requeridos para responder ao recurso, e depois de colhida a manifestação da

douta Procuradoria Regional da República, seja conhecida e provida a presente insurgência,

reformando-se parcialmente a sentença de fls. fls. 868/911, para:

1)  aumentar as  penas-base  dos  crimes  aos  quais  foram

condenados JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO,  CELSO ALVES DE

OLIVEIRA,  HÉLIO  RAIMUNDO  IRMÃO  e  JOSEANO

SOARES DA COSTA, a um patamar de,  ao menos:  i) 03 (três)

anos de reclusão, em relação ao crime do art. 171, § 3º, do Código

Penal, e;  ii) 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, quanto

ao delito tipificado no art.  288 do Código Penal;  sobre as  quais

deverá(ão) incidir as respectivas atenuantes e causas de aumento

de pena;

2)  reconhecer a  incidência  da  agravante do art.  62,  inciso I,  do

Código Penal para o apelado JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO;

3)  fixar o regime  fechado para o início do cumprimento da pena

imposta ao réu JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO, nos termos do art.

33, §3º do Código Penal;
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4)  elevar o  quantum  de dias-multa aplicado aos recorridos,  em

patamar não inferior a:  i) 200 (duzentos) dias-multa para JOÃO

VIEIRA DE ARAGÃO;  ii) 180 (cento e oitenta) dias-multa para

CELSO ALVES DE OLIVEIRA; iii) 150 (cento e cinquenta) dias-

multa para HÉLIO RAIMUNDO IRMÃO; iv) 120 (cento e vinte)

dias-multa para JOSEANO SOARES DA COSTA; e v) 100 (cem)

dias-multa  para  MARCOS  ANTÔNIO  DE  ARAÚJO,

SANDOVAL  LUIS  XAVIER,  CLEIDE  CRISTINA  XAVIER,

STEILA  MARIA  CHAVES SANTOS,  RUBERVANIA  XAVIER

DOS SANTOS, JULIANA TAMIRIS NUNES GALINDO, JOSÉ

SILVA  LIMA,  ROSILANE  DA  SILVA  MENDONÇA,  MARIA

JOSÉ PEREIRA,  UNALDO JUNIOR VASCONCELOS  SILVA,

JOSEANE  PINTO  DOS  SANTOS  e  GISMÁRIO  OLIVEIRA

CORREIA FILHO.

Aguarda deferimento.

Aracaju/SE, 24 de abril de 2019.

JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA
Procurador da República
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