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Não  há  de  se  falar  em  absolvição  quando  os
elementos  coligidos  no  decorrer  da  instrução
criminal  demonstram,  de  forma  inequívoca,  a
autoria e a materialidade delitivas.

Uma vez demonstrado que os cheques emitidos,
para pagamento de funcionário, eram depositados
diretamente na conta corrente de titularidade do
presidente da Câmara Municipal, que repassava
apenas  parcela  dos  valores  ao  respectivo
servidor, segundo provas testemunhais, inexistem
dúvidas a respeito da apropriação, a caracterizar
o crime de peculado.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal  de Justiça do
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Estado da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fl. 187) interposta por Normando

Paulo de Souza Filho  contra sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª

Vara da Comarca de Sapé (fls. 176/184), que o condenou à reprimenda de 03

(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída

por  02 (duas)  restritivas  de direito,  precisamente a prestação pecuniária  no

valor de 04 (quatro) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade,

além de multa de 15 (quinze) dias-multa, como incurso nas penas do art. 312

do Código Penal, reconhecendo, pois, que, no período em que o denunciado

era Presidente da Casa Legislativa mirim de Sobrado, apropriou-se de parcela

dos salários do assessor técnico da Câmara,  Leandro Maciel de Souza, nos

meses de janeiro e fevereiro de 2005.

Nas  razões  do  recurso (fls.  222/231),  alega,  em  suma,  a

ausência de provas para a condenação. Argumenta que o registro do SAGRES

deveria  ser  tido  por  errôneo,  posto  que  as  informações  nele  contidas

encontravam-se desatualizadas,  quando da consulta ao sistema. Acrescenta

que as declarações prestadas pela vítima, no sentido de que havia percebido

importância  a  menor,  eram  divergentes  das  trazidas  por  uma  testemunha

arrolada. 

Por fim, destaca que a conduta narrada seria atípica, tendo em

vista a ausência de  animus do recorrente, em apropriar-se dos salários dos

servidores. Pugna, pois, pelo provimento do recurso, a fim de que absolvido,

nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 232/234), o Ministério Público
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pretende o desprovimento do apelo. Aduz que as provas trazidas pelo acusado

eram contraditórias entre si. Destaca que, apesar de afirmar ter sido Leandro

substituído por outro servidor, não trouxe aos autos prova das alegações, muito

menos “qualquer meio que comprovasse que ela recebeu o salário  integral

(...)”.

A Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  lançado  nos autos  (fls.

238/241), opina pelo desprovimento do apelo criminal. Argumenta que a prova

testemunhal, bem como os relatórios emitidos pelo sistema Sagres, viabilizam

a manutenção da sentença condenatória.

É o  relatório.

VOTO

O Ministério Público Estadual ofereceu inicial  acusatória em face

de Normando Paulo de Souza Filho, imputando-lhe o fato típico previsto no

art. 312 do CP (crime de peculato), posto que o denunciado, no exercício de

2005, ao exercer a presidência da Câmara Municipal de Sobrado (PB), teria se

apropriado de parte do salário de um dos servidores, Leandro Maciel de Souza,

que exercia o cargo de assessor técnico, nos meses de janeiro e fevereiro,

além  de  que,  ainda  após  a  exoneração  deste  servidor,  sem  a  efetiva

comunicação do ato administrativo ao Tribunal de Contas, teria continuado a

perceber a integralidade dos vencimentos outrora pagos a Leandro.

Concluída a instrução criminal, o juízo singular proferiu sentença

condenatória, reconhecendo o acoimado como incurso nas penas do art. 312

do CP, por ter, nos meses de janeiro e de fevereiro, de 2005, apropriado-se de

metade do salário do servidor Leandro Maciel de Sousa.

Insatisfeito,  o  acusado interpôs apelação,  questionando o édito
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condenatório.  Inicialmente,  alegou  que  as  declarações  de  Leandro  não

deveriam ser  convalidadas,  até  porque  eram inimigos,  o  que  foi,  inclusive,

reconhecido em outra ação penal (processo n.º  035.2005.003522-5/001 – fls.

153/157).

Pois bem. A presente ação penal iniciou-se tomando-se por base

o inquérito policial inaugurado em razão de portaria  de fl. 06, tendo em vista

requisição do Ministério Público,  posto que Leandro Maciel  de Souza havia

comunicado ao  Parquet a respeito de suposta irregularidade perpetrada pelo

acusado (fls. 05).

Ao ser ouvido na fase inquisitorial  (fls.  25/26),  Leandro Maciel

relatou  que  havia  sido  contratado  pelo  acusado  para  exercer  a  função  de

assessor  técnico da Câmara Municipal  de Sobrado,  e,  em contraprestação,

receberia o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Pontuou, também que, como

havia  adquirido  uma  motocicleta  ao  increpado,  a  quantia  que  inicialmente

acordada,  a  título  de  retribuição  aos  seus  serviços,  foi  consumida,

integralmente, pelos valores das parcelas a serem adimplidas. 

Acrescentou,  ainda,  que,  após  receber  o  contracheque,  tomou

conhecimento de que seu salário seria superior ao que tinha sido acordado,

motivando-o a procurar o increpado para que ele lhe explicasse o que estava

acontecendo,  sem  que,  no  entanto,  obtivesse  qualquer  resposta.  Finalizou

dizendo  que,  em consulta  ao  SAGRES,  constatou  que,  apesar  de  ter  sido

exonerado, seu nome continuava na condição de servidor da Câmara, inclusive

como se estivesse recebendo vencimentos:

(…) foi nomeado pelo Presidente da Câmara Municipal
de  Sobrado  o  Sr.  Normando  Paulo  de  Souza  Filho
para exercer o cargo de assessor técnico da Câmara
Municipal; QUE exerceu tal função durante dois meses
(janeiro e fevereiro de 2005), conforme contracheques
anexados ao presente inquérito;  Afirma o declarante
que em acordo  prévio  com o indiciado,  foi  ajustado
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que o valor do salário a ser recebido pelo declarante
seria a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). QUE
existia entre indiciado e o declarante um contrato de
compra  e  venda  de  uma  motocicleta  registrado  em
cartório, no qual o indiciado figurava como vendedor e
o  declarante  como  comprador;  (…)  QUE  a  quantia
acima mencionada,  a  princípio,  seria  retribuição dos
serviços  prestados  pelo  declarante  à  Câmara
Municipal,  no  entanto,  serviu  como  pagamento  das
parcelas  ao  que  se  refere  a  compra  da  referida
motocicleta, ou seja,  o dinheiro que correspondia ao
salário  do  declarante,  não  chegava  às  suas  mãos,
ficava integralmente com o indiciado, pois esse era o
vendedor da referida motocicleta;  (…) QUE após ter
acesso a seus contra-cheques,  estes referentes aos
meses de janeiro e fevereiro de 205,  o que ocorreu
uma única oportunidade, teve conhecimento que o seu
vencimento  correspondia  ao  valor  de  R$  600,00
(seiscentos reais),  e não aos trezentos que pensava
receber; QUE após tomar conhecimento do que estava
ocorrendo,  se  dirigiu  ao  Sr.  Presidente  da  Câmara
Municipal,  o  ora indiciado,  a procura de explicações
para  tal  fato;  QUE  indiciado  não  deu  qualquer
explicação,  e  somente  disse  que  se  o  declarante
quisesse  continuar  a  pertencer  aos  quadros  da
Câmara  Municipal  seria  nessa  situação,  ou  seja,
receberia  somente  os  trezentos  reais;  Afirma  o
declarante que após tal  fato,  disse ao indiciado que
não queria mais continuar a exercer a função para o
qual  foi  contratado,  pensando o declarante,  após tal
fato ter encerrado qualquer vínculo empregatício com
a referida instituição. Entretanto para sua surpresa em
consulta realizada junto ao site do Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba,  verificou que ainda pertencia
aos  quadros  da  Câmara  Municipal  de  Sobrado,  e
ainda  percebia  vencimentos,  conforme  documentos
anexado ao presente inquérito; (...)

Em seguida, foi  ouvido  José Adeilton de Carvalho (fls. 32/33)

que, perante a autoridade policial, ratificou as informações trazidas por Leandro

Maciel,  acrescentando,  contudo,  que  o  rateio  dos  valores  já  era  de

conhecimento prévio de Leandro:

(…) por conversa com Leandro ficou sabendo que ele
tinha  sido  contratado  pela  Câmara  dos  Vereadores
deste Município para cargo de assessor técnico deste
órgão;  Que soube pelo  mesmo que ficara acordado

Desembargador João Benedito da Silva
5



Apelação Criminal n.º 0000749-33.2006.815.0351

anteriormente que o salário seria pago pela metade,
ficando a outra metade para o Presidente da Câmara;
Que após dois meses de serviço, o mesmo teria sido
demitido  por  Normando  Paulo  de  Souza  Filho,  por
discordar  da  divisão  do  salário  feito  anteriormente;
Que  Leandro  pensou  que  o  contrato  havia  sido
rescindido  e  ao  acessar  a  prática  na  internet  do
Tribunal de Constas, em meados de julho deste ano,
ficou  sabendo  que  os  valores  referentes  aos  seu
salário ainda estavam sendo enviados para a Câmara,
como  se  o  mesmo  ainda  continuasse  trabalhando;
Que  a  testemunha,  juntamente  com  a  vítima
procuraram  o  Ministério  Público  e  fizeram  uma
denúncia, conforme consta no Processo Administrativo
n.º 003/2006 (…).

Interrogado na Delegacia de Polícia, Normando Paulo de Souza

Filho (fls. 30/31), o acusado reconhece que o salário de R$ 600,00 (seiscentos

reais)  seria  rateado entre vítima e um terceiro,  Roberto Quirino Nunes,  por

necessitar  dos serviços  de ambos,  sem que dispusesse de outro  cargo de

assessor  técnico.  Relatou,  assim,  que,  por  não mais  querer  cumprir  com o

pacto, Leandro abandonou o cargo, deixando, por conseguinte, de efetuar o

pagamento  dos valores  relativos  às prestações da motocicleta  adquirida do

increpado. Leandro foi, pois, substituído por uma outra pessoa, Sra Raíssa. 

Discorreu  que,  diante  das  atualizações  apenas  anuais  das

informações junto ao Tribunal de Contas do Estado, o nome da vítima teria

permanecido na lista, apenas para fins de contabilidade, mas que a Sra Raíssa

recebia regularmente o salário, através de cheque nominal, no valor integral:

Que  Leandro  permaneceu  como  funcionário  da
Câmara  por  apenas  dois  meses  e  que  em  acordo
prévio  junto  com  Roberto  Quirino  Nunes,  ficaria
acertado que o salário inicialmente de 600 reais seria
dividido  entre  os  dois,  já  que  precisava  dos  dois
trabalhando  juntos  à  Câmara  dos  Vereadores,
dispondo apenas de um salário;  Que o mesmo não
colocou  nenhuma  objeção  inicialmente  e  assim  foi
feito,  sendo  que  o  contra-cheque  viria  no  nome  de
Leandro e este repassaria a metade com desconto do
INSS ao Sr.  Roberto Quirino  Nunes;  Que após dois

Desembargador João Benedito da Silva
6



Apelação Criminal n.º 0000749-33.2006.815.0351

meses do acordo, Leandro negou-se a cumprir o que
ficara  combinado,  pois  em  fato  a  parte,  havia
comprado  uma moto ao declarante  para  pagar  com
valores percebidos da Câmara durante os dois anos
que  trabalharia;  Que  de  posse  dessa  moto  e  da
documentação  negou-se  a  continuar  trabalhando,
abandonando o cargo junto à Câmara; Que o mesmo
não pagou  as  parcelas  seguintes  e  nem declarante
afirma  que  os  saques  eram  feitos  inicialmente  por
Leandro e que após ser substituído pela Srª Raíssa, a
mesma passou a receber esses  valores por meio de
cheques,  pois  o  mesmo  fora  exonerado;  Que  seu
nome permaneceu configurando junto ao Tribunal de
Contas,  tendo  em  vista  que  o  Tribunal  só  afere  os
contratos ao início de cada ano, quando o mesmo foi
substituído  e  o  seu  nome  só  constava  na  lista  por
questão de contabilidade e que nos meses seguintes
onde consta seu nome como recebedor destes valores
o  pagamento  já  era  feito  a  Srª  Raíssa  através  de
cheque nominal, no valor integral, tendo em vista que
o Sr. Roberto passou a ser prestador de serviços junto
aquele  órgão,  desfazendo  o  que  ficara  acordado
anteriormente; (...)

Já  Roberto Quirino Nunes (fls. 36/37), confirmando o rateio do

salário,  mas  apenas  a  partir  de  março,  ressaltou  que,  mesmo  após  a

exoneração de Leandro, permaneceu recebendo apenas uma parte do valor,

diretamente do acusado, e não sua integralidade, não sabendo a quem cabia a

segunda metade:

(…)  a  testemunha  é  funcionário  da  Câmara  dos
Vereadores, no cardo de assessor do Sr. Normando,
presidente da Câmara dos Vereadores; Que começou
a prestar serviços em março do ano de 2005, quando
procurou o Sr.  Normando a procura de um emprego
junto a este órgão, tendo em vista que o auxiliou na
campanha  e  que  naquele  momento  encontrava-se
desempregado  e  precisando  de  emprego;  Que
Normando lhe falou que só dispunha de um salário de
assessor  para  dividir  para  dois,  perguntando  se  o
depoente  aceitava,  tendo  em  vista  que  já  havia
prometido o mesmo cargo para o Sr. Leandro; Que os
valores referentes ao pagamento eram repassados em
mãos para a testemunha pelo Sr. Normando e a outra
parte referente ao pagamento de Leandro no valor de

Desembargador João Benedito da Silva
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R$ 300,00 também lhe era repassado pelo Presidente
da Câmara; Que nos dias atuais continua recebendo
os mesmos valores e que não sabe quem recebe o
restante  do  valor  que  era  repassado  para  Leandro;
Que não recebe contracheques, não sabendo explicar
o  porquê,  mas  acha  que  o  devido  salário  continuar
sendo dividido; Que no momento não sabe dizer se o
seu nome consta como recebedor nos valores de R$
450 reais referente aos meses de maio, junho, julho,
agosto, setembro, outubro, novembro do ano de 2005,
conforme nas folhas 09 e 10 desse Processo que trata
dos valores referentes ao pagamento da Câmara dos
Vereadores  repassados  pelo  TCE;  Que não  sabe  a
quem são repassados esses valores, tendo em vista
que o  mesmo só recebe R$ 250,00 que são pagos
pelo  Sr.  Normando;  Que  não  sabe  se  o  seu  nome
continua na lista de pagamento fornecida pelo TCE no
ano de 2006.

Em continuidade, Roberto Quirino (fl. 38), acrescentou:

(…) a princípio foi chamado para trabalhar com o Sr.
Normandinho,  a Câmara só dispunha de uma única
vaga  e  Normandinho  gostaria  de  atender  a  duas
pessoas,  ficando  combinado  naquele  momento  que
ficaria R$ 300,00 reais pra um e R$ 250,00 para este
depoente;  Que  assim  que  surgisse  oportunidade
repassaria  para  o  declarante  o  salário  integral  na
função dele; Que não lembra com precisão, mas acha
que no mês de fevereiro de 2005 passou a receber
integral, ou seja, R$ 450,00.

Ainda na fase inquisitorial,  Raíssa Cristinny Guerra de Araújo

(fls. 40/41) narrou pertencer aos quadros da Câmara Criminal, desde 03 de

março  de  2005,  após  a  exoneração  de  Leandro  Maciel,  percebendo

vencimento  líquido  de  R$  554,00  (quinhentos  e  cinquenta  e  quatro  reais),

destacando, também, receber este valor através de cheque nominal:

(…)  foi  nomeada  para  trabalhar  como  assessora
parlamentar  da  presidência  da  Câmara  dos
vereadores dessa cidade no mês de março do ano de
2005;  Que recebe o  valor  bruto  de R$ 600,00  com
desconto aproximadamente R4 46,00, perfazendo um
total  líquido  de  R$  554,00;  Que  não  sabe  precisar
exatamente a data em que Leandro foi exonerado dos
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trabalhos da Câmara, mas que seus trabalhos tiveram
início após a sua exoneração no dia 03 de março do
ano de dois  mil  e  cinco,  sendo esta  a data  de sua
nomeação; Que recebe os valores pagos pela Câmara
por meio de cheque nominal,  sendo repassado pelo
presidente  da  Câmara  e  que  desconhece  o
procedimento  de  como  é  feito  o  demonstrativo  de
contas  a  serem  prestadas  junto  ao  Tribunal  de
Constas do Estado; Que os valores que lhe são pagos
sempre estão a disposição na data certa, ou seja, no
dia  20  (vinte)  de  cada  mês;  Que  recebe  os  seus
valores de forma integral;  Que desconhece se é de
praxe dividir os valores percebidos entre duas ou mais
pessoas com o mesmo cargo, dentro daquele órgão;
Que não é de seu conhecimento que o presidente da
Câmara se apropria de parte dos valores percebidos
por aqueles funcionários.

Uma vez recebida a denúncia (fl. 73), iniciou-se a fase processual,

submetendo-se, pois, a prova a ser colhida aos princípios do contraditório e da

ampla defesa.

Na audiência de instrução e julgamento, Roberto Quirino Nunes

(fls. 108) retratou-se, apesar de confirmar o rateios do salário com  Leandro

Maciel. Disse nada saber a respeito de alegado contrato de compra e venda de

uma motocicleta,  além de que, a partir  de março de 2005, teria passado a

integrar formalmente os quadros da Câmara Municipal, com o contracheque

emitido em seu nome:

(…) que não confirma o seu depoimento prestado na
delegacia às fls.  36/38; que procurou o acusado em
janeiro de 2005 em busca de um emprego;  que ele
disse  que  havia  apenas  uma  assessoria,  mas  que
Leandro  já  estava  certo  para  ficar  com  ela;  que
ofereceu para que assessoria fosse dividida para os
dois; que acabou assim acontecendo; que os cheques
vinham em nome de Leandro no valor de quinhentos e
cinquenta  reais;  que  nos  dois  meses  ele  é  quem
recebeu a quantia  e repassou duzentos e cinquenta
reais para o depoente e ficou com trezentos reais; que
não sabe dizer se ele comprou uma moto ao vereador;
que não sabe porque Leandro deixou a assessoria em
março de 2005; que a partir daí ficou recebendo um
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salário  de  quatrocentos  e  cinquenta  reais;  que  o
vereador não recebia nenhum real de seu salário; que
o depoente sempre foi assessor de gabinete; que só
existia um cargo dessa natureza para cada vereador;
que  continua  sendo  assessor  até  hoje;  que  desde
março  de  2005,  o  contracheque  é  em  seu  próprio
nome;  que  não  sabe  dizer  se  alguém  continuou
recebendo o salário de Leandro depois de sua saída;
que  o  salário  do  depoente  sempre  foi  pago  com
cheque  nominal  emitido  pela  Câmara.  (…)  que
Leandro,  nos  dias  de  recebimento  dos  salários,  ia
sozinho no banco sacar o cheque, e depois repassava
para  o  depoente;  que  o  acusado  concordou  com o
acordo  ente  o  depoente  e  Leandro  da  divisão  do
salário; que nesses dois meses, janeiro e fevereiro de
2005,  nunca  viu  ser  pago  quantia  em  dinheiro  a
qualquer funcionário da casa.

Já  José Adeilton de Carvalho  (fl. 109) ratificou as informações

prestadas perante a autoridade policial:

(…) que a vítima comentou com o depoente que havia
sido demitido pelo acusado; que o próprio Leandro lhe
disse  que  estava  desconfiado  que  ele  continuasse
recebendo o seu salário; que então a depoente olhou
o  seu  nome  no  site  do  TCE e  verificou  que  ainda
constava  o  seu  nome  como  empregado;  que  o
depoente é funcionário dos correios de Sobrado; que o
depoente fez o comentário acima uns sessenta dias
depois  de  ter  sido  demitido;  que  o  depoente  fez  a
pesquisa  no  site  aproximadamente  um  mês  depois
disso;  que  escutou  comentários  apenas  de  Leandro
que  ele  achava  quem  recebia  o  salário  era  o
Presidente da Câmara; que ele não comentou que ele
havia acertado com o acusado que esse pagasse uma
moto para ele; (…) que a vítima afirmou que saiu da
assessoria porque o acusado sugeriu que ele dividisse
o salário com ele, recebendo apenas a metade, o que
não foi aceito pela vítima; que ele não comentou com
o depoente que recebeu metade do salário nos meses
de janeiro e fevereiro de 2005; (...)

Leandro  Maciel  de  Souza  (fls.  110/111),  de  igual  forma,

confirmou  as  declarações   da  fase  inquisitorial,  relatando  a  existência  do

vínculo com a Câmara de Vereadores de Sobrado, bem como o fato de não ter

recebido o valor integral da remuneração:

Desembargador João Benedito da Silva
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(…) que confirma seu depoimento prestado na esfera
policial  de fls.  25/26;  que trabalhava como assessor
técnico, por dois meses apenas, janeiro e fevereiro de
2005,  das  08:00  às  13:00  horas;  que  viu  os
contracheque  de  janeiro  e  fevereiro  de  2005;  que
trabalhava na campanha eleitoral de 2004, quando o
acusado  se  elegeu;  que  comprou  a  motocicleta  em
janeiro de 2005 no valor de oito mil reais ao próprio
acusado; que ajustou com ele pagá-la em prestações
de trezentos reais; que o seu salário na época era de
seiscentos  reais;  que  não  recebeu  a  diferença  dos
trezentos reais; que reclamou com o acusado que seu
salário  estava  muito  baixo  também,  já  que  tinha
trabalhado  na  campanha  toda  para  ele,  ao  que
respondeu  que  havia  pessoas  que  queriam  aquele
salário; que então saiu do emprego do citado mês de
fevereiro;  que  aproximadamente  um  ano  e  pouco
depois de ter  saído,  verificou no site do Tribunal  de
Contas continuou sendo pago o salário ao depoente,
mas  nunca  recebeu  nada;  (…)  que  foi  aberto  uma
conta para o depoente,  porém nunca foi  depositada
nenhum real  do acusado;  que ele chegou a pedir  o
cartão bancário do depoente, mas não lhe entregou;
(…) que só tomou conhecimento que o seu salário era
de  seiscentos  reais  em  fevereiro  de  2005,  porque
somente aí o acusado deu-lhe os dois contracheques
para assinar nesse mês; que as assinaturas presentes
no  contracheque  de  fls.  06,  o  depoente  reconhece
como  suas;  que  acredita  que  alguns  servidores
recebam  os  salários  diretamente  na  conta  e  outros
diretamente em cheque.

Jairo  Andrade  de  Melo  (fl.  112),  testemunha  de  defesa,

esclareceu  que  teria  presenciado  Leandro recebendo  o  salário  do  mês  de

janeiro, em cheque, bem como teria presenciado a negociação da moto:

(…) que é funcionário da Câmara há muitos anos e
conhece  o  acusado  e  a  vítima;  que  presenciou  em
janeiro de 2005 Leandro recebeu um cheque referente
ao seu salário nas dependências da Câmara e assinou
um documento provavelmente a folha de pagamento;
que viu isso porque estava conversando por perto já
que  a  Câmara  é  pequena  e  os  funcionários  são
poucos;  que  é  o  depoente  é  funcionário  efetivo  e
recebe  pagamento  salários  mediante  conta;  que
presenciou  uma  negociação  entre  acusado  e  vítima
em  que  aquele  vendeu  uma  moto  a  esse  para
pagamento em vinte e quatro prestações de trezentos
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reais;  que não viu a confecção de nenhum contrato;
que  a  Câmara  não  paga  a  nenhum  funcionário  em
dinheiro.

Por  outro  lado,  Cheila  Roberta  Ferreira  de  Souza  (fl.  113),

testemunha também arrolada pelo acusado, ponderou que o acordo para rateio

do salário teria sido efetuado por Leandro e Roberto, acrescentando que teria

presenciado o pagamento dos vencimentos de janeiro e fevereiro através de

cheques:

(…)  que  é  funcionária  da  Câmara  há  muitos  anos,
sendo prima do acusado; que a depoente é Secretária
da Câmara e entregou pessoalmente a vítima Leandro
os cheques dos dois meses de janeiro e fevereiro de
2005; que não se lembra ao certo mas acredita que
ele  assinou  os  valores  mês  a  mês;  que  o  acusado
nunca recebeu salários de funcionários que deixaram
de trabalhar para ele; que Leandro e Roberto fizeram
um acordo para dividir o salário; que a partir de março,
Roberto passou a trabalhar sozinho no seu lugar; que
Raíssa  começou  a  trabalhar  em  março  de  2005,
assumindo  a  nomenclatura  do  cargo  de  Leandro,
enquanto  Roberto  Quirino  ficou  no  outro  cargo  de
assessoria,  a  partir  de  março  de  2005;  que  nunca
ouviu  falar  nada  que  desabonasse  a  conduta  do
acusado.

Ao ser interrogado, em juízo, o denunciado Normando Paulo de

Souza  Filho  (fls.  114/116)  negou  a  acusação,  afirmando  que  jamais  havia

recebido salários de servidores da Câmara Municipal. Destacou que o rateio do

salário  foi  realizado  por  Leandro  em  comum  acordo  com  Roberto,  sem

qualquer  intermediação  por  parte  do  acoimado.  Acrescentou  que  Leandro

recebia através de cheques, por não ter conta aberta em seu nome, e que,

após  descontar  os  títulos  de  crédito,  repassava  o  valor  devido  a  título  de

contraprestação ao contrato de compra e venda da motocicleta:

(…)  que  nega  veementemente  a  acusação  de
continuar  recebendo  os  salários  da  suposta  vítima
Leandro depois de ele ter deixado a sua assessoria;
que na realidade ele foi exonerado; que seu lugar foi
nomeada a funcionária Raysa, que passou a receber

Desembargador João Benedito da Silva
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normalmente  o  seu  salário;  que  portanto  parou  de
haver  o  pagamento  dos  salários  dele  e
consequentemente  não  houve  qualquer  apropriação;
que no início de 2005 a Câmara dispunha apenas de
um cargo de Assessor Técnico,  tesoureiro,  Assessor
de  Comunicação  e  Secretária;  que  Leandro  ocupou
esse  cargo  de  Assessor  Técnico,  sendo  substituído
depois  por  Raysa;  que  esse  cargo  portanto  é  da
Câmara  como  um  todo  e  não  do  gabinete  do
depoente; que somente a partir de março de 2005 é
que  fora  instituídos  os  cargos  de  assessor
parlamentar,  o  qual,  no  gabinete  do  depoente,  foi
ocupado  por  Roberto  Quirino;  que  já  assumiu  em
janeiro de 2005 como Presidente da Câmara; que tem
conhecimento que a denúncia de Leandro foi feita com
base no sagres do TCE; que, diante disso, procurou o
contador  da  casa,  que  informou  que  o  sistema  é
passível de erros e que ocorreu foi mero equívoco na
não  comunicação  da  exoneração  de  Leandro  e  a
nomeação  de  Raysa;  que  inclusive  o  contador  já
comunicou ao TCE esse fato para fins de retificação
do sagres; que existe na Câmara o ato de nomeação
da funcionária bem como todos os cheques nominais a
pessoa.   (…)   Que  foi  procurado  por  Leandro  e
Roberto  para  que  esses  fossem  contratados;  que
somente  havia  um cargo  de  Assessor  Técnico;  que
eles então fizeram um acordo para dividirem o salário;
que contaram posteriormente ao depoente,  que não
gostou mas acabou os contratando; que confirma que
vendeu  a  motocicleta  a  Leandro  em  vinte  e  quatro
prestações de trezentos reais, combinando que ele ia
pagar  com  os  seus  salários;  que  não  descontava
diretamente  a  quantia  do  salário  dele;  que  Leandro
recebeu  os  salários  normalmente  no  dois  meses  e
pagou as duas prestações ao depoente; que a partir
do  final  de  fevereiro  ele  deixou  de  comparecer  a
Câmara, motivo pelo qual foi exonerado; que Leandro
recebeu  mediante  cheques  nominais  porque  não
dispunha  de  conta  bancária;  que  no  recibo  de
pagamento dos funcionários que recebem dessa forma
consta  o  número  do  cheque,  salvo  se  recebeu
mediante contracheque. (...)

Uma vez finalizados a oitiva das testemunhas e o interrogatório do

acusado,  o  Ministério  Público  requereu  que  fosse  oficiado  à  Câmara  de

Vereadores,  a  fim de que fosse informado ao juízo o número dos cheques

utilizados para pagamento de Leandro, bem como em que conta foi depositado
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o valor, ou, então, quem teria recebido a importância, o que foi deferido pelo

juízo singular (fls. 17).

Com as respostas, observa-se que os cheques de n.º 850601 e

850612 (fls. 124) foram depositados na conta corrente mantida pelo acusado,

junto ao Banco do Brasil (fls. 140).

Diante destas observações, não há dúvidas de que o apelante

apropriou-se de valores que não lhe eram devidos, e sim pertenciam a Leandro

Maciel de Souza, posto tratar-se de vencimentos pelo exercício da assessoria

técnica junto à Câmara Municipal de Sobrado.

Ora, o documento de fl. 140 encaminhado pelo Banco do Brasil,

após solicitação judicial, comprova que os valores foram depositados na conta

corrente  do  acusado.  Inclusive,  a  quantia  de  R$  554,00  (quinhentos  e

cinquenta e quatro reais) coincide com a informação trazida por Raíssa, na

esfera policial, de que seriam estes seriam os vencimentos a serem percebidos

por funcionário público, após subtraídos os descontos regulares.

Outrossim, não há como acolher a afirmação da defesa, de que a

sentença condenatória não poderia estar amparada apenas nas palavras da

vítima, diante da condição de inimigos, reconhecida em outra ação penal. 

A prova da apropriação não se limita às declarações do ofendido.

Na  verdade,  a  autoria  e  a  materialidade  delitiva  emerge  da

convergência  entre  a  comprovação de que o  depósito  dos vencimentos  do

servidor foi  efetuado na conta mantida pelo denunciado no Banco do Brasil

com as declarações prestadas por Leandro Maciel, ao relatar não ter percebido

toda a importância  constantes  nos contracheques referentes  aos meses de

janeiro  e  fevereiro  de  2005,  período  em  que  mantinha  vínculo  com  a
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administração pública.

Ademais, ainda que Roberto Quirino tenha mudado a versão das

declarações (na esfera policial afirmou que, a partir de março de 2005, após

encontrar-se vinculado formalmente à Câmara Municipal, não recebia a quantia

integral dos vencimentos), esta retratação não opera qualquer efeito. Primeiro,

porque desacompanhada de outras provas. Segundo, porque estas afirmações

encontram-se  em  perfeita  consonância  com  o  depoimento  prestado  por

Leandro, cujas informações estão em estrita convergência a documentação de

fls. 124 e fls. 140.

Dessa  forma,  foram  assaz  esclarecedoras  as  ponderações

delineadas pelo magistrado singular, ao discorrer a respeito da autoria e da

materialidade delitivas:

Quando  depôs  na  Justiça  (fls.  108),  mudou  o  seu
depoimento e disse que Landro recebia pessoalmente
os  salários  e  então  lhe  repassava,  ou  seja,  ele  ia
sozinho ao sacar o cheque e depois repassava para o
depoente.

No  entanto,  por  meio  do  ofício  de  fls.  139/140,
devidamente acompanhado de “fita-detalhe”, o Banco
do Brasil  informou que ambos os cheques utilizados
para  o  pagamento  do  salário  de  Leandro  foram
estranhamente  depositados  em  conta  bancária
titularizada pelo acusado Normando.

Ora,  essa  informação  foi  comprovada  prestada  pelo
Banco do Brasil  vai de encontro ao interrogatório do
próprio réu e  do testemunho de Roberto Quirino na
esfera judicial, aproximando-se da versão ofertada por
Leandro Maciel.

Perceba-se  também  que,  embora  não  seja
judicialmente  vinculante  e  não  tenha  sido  objeto  de
pormenorinzação na denúncia pelo MP, depõe contra
o  acusado  o  que  afirmou  Roberto  Quirino  em  seu
primeiro depoimento na esfera policial (fls. 37/38), no
sentido de que continuou percebendo tão somente R$
250,00  quando  assumiu,  de  direito,  um  cargo  no
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gabinete daquele.

De  todo  exposto,  tenho  que,  a  partir  do  firme
depoimento de fls. 110/111, das contradições entre os
depoimentos  do acusado e  de se assessor  Roberto
Quirino frente ao Ofício de fls. 139/140, bem ainda à
vista do conflito  de versões dos depoimentos desse
último na esfera policial, é possível extrair-se de forma
indiciária,  que,  de fato,  o  acusado apropriou-se,  em
razão de seu cargo de vereador presidente da Câmara
Municipal  de  Sobrado,  de  parcela  dos  salários  do
assessor técnico da Câmara Leandro Maciel de Souza
nos meses de janeiro e fevereiro de 2005, praticando,
assim, o tipo penal descrito no art. 312 do CP.

Sendo anda o fato também antijurídico e culpável, não
estando presentes quaisquer excludentes previstas no
ordenamento jurídico penal, está-se, em suma, diante
da prática de crime, o que fundamenta a expedição de
decreto condenatório.

Assim, não há dúvidas da prática de conduta delitiva.

Em seguida,  quando à alegada  ausência  de dolo específico,

melhor sorte não há ao recorrente. Para os casos de crime de peculato próprio

(art.  312  do  CP),  tem-se  o  entendimento  de  que,  para  a  primeira  conduta

(apropriar-se),  necessita-se apenas do dolo genérico, ao tempo em que, no

tocante ao comportamento de desviar em proveito  próprio ou alheio,  faz-se

mister o dolo específico:

Na  modalidade  de  peculato-  apropriação,  é  o  dolo,
consistente na vontade livre e consciente de apropriar-
se. Na modalidade de peculato- desvio, é também o
dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de desviar.
O  elemento  subjetivo  do  tipo  vem  referido  pelo
especial fim de agir (“em proveito próprio ou alheio”),
expressamente mencionado na segunda modalidade e
implicitamente  contido  na  primeira.  Na  doutrina
tradicional, requer-se o “dolo genérico” para a primeira
e o “dolo específico” para a segunda ou mesmo para
ambas.  A  figura  culposa  é  prevista  no  §2º.
(DELMANTO  et all.  Código penal comentado. 8ª Ed.
Editora Saraiva: São Paulo, 2010. p. 891)
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Dessa forma, o simples fato de não ter repassado o valor integral

ao funcionário, torna inequívoco o intuito de se apropriar de quantias que não

lhe são devidas.

Mutatis mutandis, eis o seguinte aresto:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  PECULATO.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  TIPICIDADE  DA
CONDUTA.  PRESENÇA  DO  ANIMUS  REM  SIBI
HABENDI.  RECURSO  DESPROVIDO.  O  crime  de
peculato, na modalidade peculato-apropriação, é delito
que apresenta dolo genérico, consistente na vontade
livre e consciente do agente de apropriar-se de coisa
móvel pertencente ao Estado, de que tem a posse em
razão  do  cargo.  Assim,  o  dolo  caracteriza-se  pela
vontade de assenhorear-se da coisa (animus rem sibi
habendi),  transformando  a  posse  em  domínio.
Restando demonstrado pelo acervo probatório que a
acusada agiu com a clara intenção de se apropriar da
quantia  que  tinha  a  posse  em  razão  do  mister
exercido,  caracterizado está  o crime previsto  no art.
312 do CPB. (TJMG; APCR 1.0079.11.012384-5/001;
Rel.  Des.  Furtado  Mendonça;  Julg.  07/08/2012;
DJEMG 17/08/2012)

Por fim, apenas a título de esclarecimento, também não é demais

destacar que, em nenhum momento, o registro do SAGRES foi sopesado de

forma desfavorável  ao acusado, como sustentado pelo apelante. Muito pelo

contrário.  Diante  das  informações  já  delineadas  sequer  se  levou  em

consideração esta conduta inicialmente descrita na denúncia, precisamente no

sentido de que houve apropriação de valores relacionados a período posterior

a fevereiro de 2005.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da
Desembargador João Benedito da Silva
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Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 10 (dez  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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