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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  MILITAR.
PECULATO.  ART.  303  DO  CÓDIGO  PENAL
MILITAR.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA. DOLO NÃO EVIDENCIADO. ALEGADA
AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE.  RECURSO
PROVIDO.

1. Se o acervo probatório não é irrestrito quanto
ao dolo dos agentes, impossível é a condenação
no caput do art. 303, do CPM.

2. Não há que se falar em condenação por parte
dos acusados pelo delito de peculato, quando a
pretensão  acusatória  carece  de  provas  no
sentido  de  que  os  recorridos  teriam,
dolosamente,  se  apropriado  dos  produtos  e
dinheiro apreendidos.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante  a  Auditoria  Militar  da  Comarca  da  Capital,  Luiz
Carlos  Dias  dos  Santos,  Ronaldo  Cunha Pereira  e,  Cícero  Francisco
Cezário dos Santos, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados
como incursos nas sanções do art. 303, § 1°, c/c o art. 53, do Código Penal
Militar.

Narra  a  peça  acusatória  que  no  08/09/2005,  policiais
militares montaram uma barreira policial na saída da Cidade de São José de



Piranhas com destino a Cajazeiras, cujo fim era prender os indivíduos que
assaltaram uma agência de Banco do Estado do Ceará, segundo informes,
estariam  se  deslocando  para  aquela  localidade,  operação  esta  que  logrou
êxito, com a prisão de quatro suspeitos que ocupavam um automóvel FIAT
Uno, de cor branca.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de São José de
Piranhas na viatura do CB Ferreira, e o veículo apreendido foi levado pelo PM
Djalma Cezário Monteiro. O Sgt Itapuan Lorenço Alves pegou as chaves do
carro apreendido e deixou a delegacia,  juntamente com o  Sub. Ten. José
Newton Andrade  da  Silva  e,  o  CB  Galdino,  e  saíram  com  destino  a
Cajazeiras, passando pela barreira policial. Ao retornarem, o Sub Ten. Newton
determinou  que  o  CB Luiz  Carlos  Dias  dos  Santos, SD Ronaldo  Cunha
Pereira e o SD Cícero Francisco Cezário dos Santos realizassem diligências
para  localizar  dois  suspeitos,  em  uma  moto,  nas  imediações  de
Carrapateira/PB, no citado veículo.

Ao chegarem na cidade  de  Carrapateira,  os  militares  se
dirigiram à Casa de Apoio da Polícia Militar, e o SD Ronaldo foi verificar o nível
da água do radiador, e encontrou no local destinado ao estepe, uma camisa
envolvendo  uma  quantia  alta  de  dinheiro,  um  revólver,  uma  pistola,  um
carregador de espingarda calibre  12, e um aparelho celular,  cujos  objetos
esconderam no interior da citada Casa de Apoio, deixando a chave desta sob a
guarda do Cb Bernardo, que não tinha conhecimento de nada. 

O Ten. Isaías Paz de Sousa, tomou conhecimento, através
dos assaltantes detidos, que a importância subtraída da Instituição Bancária,
o montante de aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fora
rateada entre os oito indivíduos envolvidos no delito, e estava escondido no
lugar do pneu de suporte do carro apreendido.  Com este informe, O Ten.
Sousa interpelou o Sgt. Itapuan sobre a localização do automóvel, tendo o
mesmo relatado que ordenara aos acusados para diligenciarem na cidade de
Carrapateira  quanto  a  dois  outros  suspeitos.  Ao  conseguir  localizar  os
acusados, que faziam uso do carro apreendido, o Ten. Sousa determinou que
o  aguardassem na  Casa  de  Apoio,  contudo  o  Ten.  Sousa  cruzou  com os
denunciados na estrada, ordenando que parassem o carro, indagou-lhes se
haviam encontrado algo naquele veículo, e os mesmos informaram que nada
encontraram.  Procedidas  buscas  no  veículo  a  mando  do  Ten.  Sousa,  não
encontraram nada. O citado Oficial determinou o retorno de todos à cidade de
São José de Piranhas, momento no qual o Sd. Ronaldo solicitou autorização
para ir entregar a chave da Casa de Apoio ao Cb. Bernardo. 

Já  na  cidade  de  São  José  de  Piranhas,  os  acusados
solicitaram uma conversa particular com o Ten. Sousa e confessaram-lhe que
haviam  encontrado  armas  e  dinheiro  no  carro,  tendo  escondido  tudo  na
referida Casa de Apoio, tendo o Oficial  em tela repreendido-os.  Indagados
sobre o motivo de terem escondido a verdade, os denunciados relataram que



queriam entregar  o  dinheiro  somente  ao  Coronel  Chaves,  Comandante  do
Batalhão, para que pudessem receber um elogio ou promoção. 

Ultimada a instrução, os incriminados foram submetidos a
julgamento  pelo  Conselho  Permanente  de  Justiça  Militar,  no  dia  20  de
fevereiro de 2014, que julgou procedente a denúncia, condenando-os como
incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (843-845), aplicando-lhes a
pena da seguinte forma (fls. 855-874, vol. III):

- Com relação ao SD PM Luiz Carlos Dias dos Santos; após análise dos
ditames do art. 69 do Código Penal Militar, fixou a pena base em 04 (quatro)
anos de reclusão. Considerando a causa de aumento prevista no § 1° do art.
303 do CPM, aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo um total
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que diante da ausência de
outras causas modificativas tornou definitiva.

- Com relação ao SD Ronaldo Cunha Pereira; após análise dos ditames do
art. 69 do Código Penal Militar, fixou a pena base em 04 (quatro) anos de
reclusão. Considerando a causa de aumento prevista no § 1° do art. 303 do
CPM, aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo um total de 05
(cinco) anos e 04 (quatro)  meses de reclusão,  que diante  da ausência  de
outras causas modificativas tornou definitiva.

- Com relação ao SD Cícero Francisco Cezário dos Santos; após análise
dos ditames do art.  69 do Código Penal Militar,  fixou a pena base em 04
(quatro) anos de reclusão. Considerando a causa de aumento prevista no § 1°
do art. 303 do CPM, aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo
um total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que diante da
ausência de outras causas modificativas tornou definitiva.

Irresignados  com  o  decisório  adverso  e  devidamente
intimado  do  seu  teor,  recorreram,  tempestivamente,  os  acusados  a  esta
Superior Instância, pugnando, por suas absolvições, alegando atipicidade da
conduta, inexistência de dolo por parte dos denunciados e ausência de prova
da materialidade (fls. 876-893).

Contrarrazões  ministeriais,  às  fls. 896-898,  pelo  não
provimento do recurso, para manter o julgamento recorrido.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, em Parecer, opinou pelo provimento do apelo (fls. 903-908).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, pediu
dia para julgamento (fls. 910-911).

É o relatório.

VOTO



Segundo  emerge  das  razões  recursais,  os  apelantes
postulam a reforma da sentença, a fim de que possam ser absolvidos, pela
atipicidade da conduta.

Sustenta,  a  ausência  de  provas  de  que  os  recorrentes
possuíam o desejo de se apossarem dos valores, ou desviaram em proveito
próprio  ou alheio,  inexistindo  dolo,  portanto.  Aduz que não houve dano à
Administração, tendo a quantia apreendida sido devolvida antes do final da
operação policial. 

A defesa afirma que a intenção dos apelantes era entregar
os objetos e dinheiro apreendidos ao Comandante do Batalhão, no qual eram
lotados,  para  obterem  uma  promoção  ou  ao  menos  um  elogio  nos  seus
assentamentos. 

Os réus foram condenados nos termos do art. 303 do CPM,
que dispõe:

“Apropriar-se  de  dinheiro,  valor  ou  qualquer
outro bem móvel, público ou particular, de que
tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou
comissão,  ou  desviá-lo  em proveito  próprio  ou
alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.”

Opera-se  a  adequação  típica  do  crime  de  peculato
insculpida  no  artigo  supramencionado  quando  o  agente,  utilizando-se  da
facilidade que lhe traz a sua função pública, apropria-se de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel,  público  ou particular,  de que tem a posse em
razão do cargo, ou o desvia, em proveito próprio ou alheio.

Cumpre  destacar  que  da  prova  colhida  no  caderno
processual,  os  acusados  não  desviaram  os  bens  encontrados  no  veículo
apreendido  com os  supostos  assaltantes  do  Banco  do  Estado do  Ceará,  a
pretensão dos mesmos era entregá-los ao Comandante do 6° Batalhão, com o
fim de receberem algum mérito pela apreensão.

Essa versão foi apresentada pelos réus, desde o início da
instrução, inclusive, perante a autoridade policial. Vejamos suas declarações
em juízo:

Cabo Luiz Carlos Dias dos Santos, fls. 316-319 -
“Que chegando na Casa de Apoio, localizada na
cidade de Carrapateiras,  o Soldado  RONALDO,
segundo  denunciado,  que  dirigia  o  Fiat  Uno
apreendido,  foi  verificar  a água do carro,  e no
lugar do pneu de reserva encontrou uma camisa



feito  um pacote,  com razoável  quantidade
em  dinheiro;  Que  encontrou  ainda  um
revolver,  uma  pistola  e  um  celular;  Que
quando os objetos foram retirados do local onde
se encontravam no carro UNO, ele interrogado se
fazia  presente;  Que  a  iniciativa  de  guardar  o
dinheiro  e  de  silenciar,  foi  do  Soldado
RONALDO; Que ele acusado, como Comandante
da Operação, concordou, visando lograrem uma
promoção ou elogios; Que fizeram um pacto de
não historiar os objetos encontrados ao Oficial,
Tenente  SOUSA,  e  só  ao  Comandante  do
Batalhão,  Coronel  Chaves;  Que  quando
chegaram  em  São  José  de  Piranhas,  e  não
encontraram  o  Coronel,  resolveram  relatar  o
ocorrido ao Tenente SOUSA; Que efetivamente o
Tenente  SOUSA,  indagou  a  todos  se  tinham
encontrados  alguma  coisa,  e  eles  negaram
justamente,  dado  ao  pacto  de  só  relatar  o
ocorrido ao Comandante do 6° BPM. (…) Que o
veículo  apreendido,  antes  de  ser  utilizado  por
acuado (sic) e sua guarnição, foi a Delegacia de
Polícia em São José de Piranhas, sob o Comando
do  Cabo  Cezário,  (...)Que  depois  que  o  Cabo
Cezário foi a Delegacia nesse veiculo, o mesmo
também foi utilizado pelo ST NILTON, Sargento
ITAPUAN e o Cabo Galdino; (...)”.

Soldado Ronaldo  Cunha Pereira,  fls.  320-322 -
“(...) Que o silêncio era para entregar os objetos
apreendidos  ao  Comandante  do  6°  BPM;  (…);
Que quando chegaram a São José de Piranhas, e
não  encontraram  o  Comando  do  6°  BPM,
conjuntamente  resolveram  historiar  o  fato  ao
Tenente  Sousa;  Que  acredita  que  o  Tenente
Sousa  já  tinha  conhecimento  prévio  de  que  o
dinheiro  se  encontrava  no  veículo  FIAT  UNO;
(…); Que receberam o veículo das mãos do  ST
NILTON,  Sargento  ITAPUAN e  do  Cabo
GALDINO; (…) Que ele acusado levou as armas
para  a  Casa  de  Apoio  e  o  Cabo Luiz  Carlos  o
dinheiro, e lá na Casa de apoio em Carrapateiras,
deixarem esse  pacote  na sala  dentro  de  balde
com a porta fechada; Que quando iam saindo, o
Cabo  Bernardo  ia  chegando  e  ficou  tomando
conta da Casa de Apoio, inclusive com a chave;
(…)  Que  não  informaram  ao  Cabo  BERNARDO



que no balde havia dinheiro e armas; (…); Que
não contaram o dinheiro; (...)”.

Soldado Cícero Francisco Cezário dos Santos, fls.
323-325 - “(...) Que visaram com esse silêncio,
um  elogio,  ou  até  mesmo  uma  promoção  por
bravura; (…) Que esses objetos ficaram dentro
de um balde numa sala grande na casa de apoio;
(…);  só  levaram  o  fato  ao  conhecimento  do
Oficial, quando chegaram a São José de Piranhas
e  não  encontraram  o  Coronel  para  relatar  o
ocorrido, resolveram quebrar o pacto relatando a
verdade dos acontecimentos.” 

Nesse  sentido,  as  referidas  assertivas  são  corroboradas
pelas demais testemunhas inquiridas durante o feito, os quais informaram:

1° Ten. Isaias Paz de Souza, fls. 379-380 - “(...)
1° que não deu voz de prisão aos acusados e sim
seguindo orientação dos superiores conduziu os
mesmo (sic) para o Posto de Polícia de são José
de Piranhas-PB, para que as providências fossem
adotadas. 2° a casa de apoio a que se refere os
autos em Carrapateira, na verdade é a Delegacia
de  Polícia;  (….)  indagou  dos  ocupantes  do
veículo,  no  caso  os  acusados  presentes  se  os
mesmo  tinham  encontrado  alguma  coisa  no
veículo,  tendo  eles  negado  terem  encontrado
qualquer  objeto  no  veículo;  Que  quando  os
acusados chegaram em São José de Piranhas-PB,
ele  testemunha  na  qualidade  de  condutor  fez
nova indagação no veículo UNO, uma pistola 380,
um revólver  calibre  38,  um aparelho  celular  e
munições de pistola 380; Que posteriormente o
Cabo  Lioz  Carlos,  primeiro  denunciado,  de
iniciativa própria informou a ele testemunha que
no momento apoiava a operação militar  que ia
contar  a  verdade,  tendo  em  seguida  dito  que
haviam encontrado uma sacola, mas não sabia o
que  nela  continha,  sacola  essa  que  estava
guardada  na  casa  de  apoio;  (….)  Que  muito
depois  do  fato  circulou  depois  do  fato  circulou
uma  historia  pelo  Quartel  de  que  os  policiais
acusados  tomaram  aquela  atitude  de  negar  a
verdade dos acontecimentos e guardar o dinheiro
mediante  silêncio  para  forçar  uma promoção o
um elogio pelo Comandante da Unidade; (…) Que
não tem conhecimento de ter os acusados após



esse fato, ostentado qualquer tipo de riqueza ou
comprado qualquer objeto das possibilidades das
posses dos mesmos.”

Subten. José Newton Adrade da Silva, fls. 381-
382  -  “(...)  Que  ele  declarante  dada  a
precariedade  de  viaturas,  determinou  ao
Sargento  Itapuan  montar  uma  guarnição
composta de pessoas que conhecesse a área e
autorizou a utilização do UNO; Que o Sargento
Itapuan  montou  a  guarnição  com os  acusados
presente para constituir uma barreira policial na
saída  de  Carrapateiras-PB  (…);  Que  tomou
conhecimento de que os acusados negaram ao
Tenente que tinham encontrado qualquer objeto
no veículo; Que ele declarante ajudou a contar o
dinheiro  encontrado  no  veículo  dentro  de  uma
sacola  e  somou  a  importância  de  noventa  e
quatro mil, setecentos e pouco reais; que tomou
conhecimento  também  de  que  os  acusados
negaram  os  objetos  encontrados  no  veículo
porque  pretendiam  fazer  a  entrega  ao
Comandante;  Que  tomou  conhecimento  desse
fato  depois  que  os  acusados  chegaram  na
delegacia;  Que  esse  dinheiro  foi  encontrado
guardado na delegacia de Carrapateiras-PB, (…);
Que não tem conhecimento de que os acusados
fizeram  despesas  além  de  suas  posses  depois
desse fato; Que não tem conhecimento de outros
fatos  desabonadores da conduta  dos acusados,
são pessoas idôneas; Que segundo a versão da
história  contada  pelos  acusados,  eles
imaginavam que o silêncio e a história negando
os  fatos  ao  Tenente,  mas  que  contando  ao
Comandante  poderia  redundar  em  elogios  e
promoção; (...)”.

Cabo  Djalma  Cezário  Monteiro,  fls.  384-385  -
“(...) Que quando o Cabo Luiz Carlos informou a
ele testemunha de que o dinheiro encontrado no
veículo  foi  guardado  num  balde  numas  das
dependências  da  casa  de  apoio  em
Carrapateiras-PB,  justamente  a  delegacia  de
Carrapateiras-PB disse que o propósito dele era
de  só  fazer  a  entrega  ao  comandante  do
Batalhão; que esse fato foi dito a ele testemunha
na noite do corrido lá no Batalhão em Cajazeiras-
PB; (...)”



Cabo Francisco das Chagas Souza Bernardo, fls.
388 -  “(...)  Que  no  dai  do  ocorrido  estava de
folga,  uniformisou-se  e  ficou  no  plantão,  na
delegacia,  denominada  casa  de  apoio,  por
orientação  do  Cabo  Luiz  Carlos,  primeiro
acusado; Que além dele declarante, na qualidade
de  graduado  e  do  Senhor  Gilvan  Batista,
funcionário  da  Prefeitura  e  a  disposição  da
delegacia  como  motorista,  não  havia  mais
ninguém na mencionada casa de apoio; que não
presenciou  nem  um  (sic)  militar  de  longe
observando a casa; que quando recebeu a chave
da casa de apoio de Carrapateiras-PB, das mãos
do Cabo Luiz Carlos, foi orientado pelo mesmo a
não  afastar-se  da  casa  de  maneira  alguma  e
ficasse  atento  a  transmitir  pelo  rádio  qualquer
informação  que  porventura  ocorresse;  Que  o
Cabo Luiz  Carlos  em momento algum avisou a
ele  declarante  que  havia  valores  nas
dependências da delegacia; (…) Que o Cabo Luiz
Carlos entregou a ele a chave da casa de apoio
se  fazia  acompanhar  dos  demais  acusados
presentes e o carro do Oficial se encontrava logo
arás  (sic)  do  FIAT  UNO  dirigido  pelo  Soldado
Ronaldo; (...)”.

Cel  QOC  Fernando  Antônio  Soares  Chaves,  fl.
743 - “Que era comandante do 6° BPM há época
dos  fatos  denunciados  e  mantinha  contato
profissional  com  os  acusados,  dois  deles,
segundo  é  possível  recordar,  parecendo
destacado;  que  desconhece  qualquer  fato
desabonador  a  conduta  dos  imputados,
independentemente  do  relatório  denunciante;
(…); Que os acusados disseram ao depoente que
tinham a intenção de lhe entregar pessoalmente
o  dinheiro  que  apreenderam,  subtraído  da
agência  bancária,  explicando  que  assim
pretendiam  agir  em razão  de  haver  ali  'muita
gente de fora'; que os acusados justificaram ao
depoente que pretendiam lhe entregar o dinheiro
buscando elogio funcional, (…)”.

Denota-se  a  insuficiência  de  provas  produzidas
judicialmente no sentido de comprovar,  efetivamente,  a prática do aludido
delito pelos recorridos, uma vez que as testemunhas inquiridas confirmaram a
tese defendida pelos acusados.



Para a configuração do tipo penal em evidência, necessário
se faz a presença do dolo, elemento subjetivo, que se revela no desejo do
agente de não mais devolver o objeto do qual apoderou-se.

Restou demonstrado, nos depoimentos acima transcritos,
que a intenção dos apelantes não era se apropriar do dinheiro e dos objetos,
pois se assim o fosse, não teriam os guardados na casa de apoio da polícia
militar, que é considerada a delegacia da cidade de Carrapateiras-PB. 

De fato,  razão assiste à defesa quando afirma que se o
interesse real dos acusados fosse apropriar-se do dinheiro, teriam o escondido
em local onde somente eles pudessem encontrar posteriormente.

A condenação por peculato exige prova da tipicidade e da
culpabilidade. Faltando qualquer desses elementos, o réu deve ser absolvido.

Nesse sentido:

“Apelação.  Peculato.  Ausência  de  provas.
Conjunto  probatório  deficiente.A  conduta
descrita pelo Órgão acusador é insuficiente para
a imputação da prática do crime de peculato.As
provas não permitiram concluir  com segurança
que  os  Apelantes  tenham  praticado  o  crime
previsto no art. 303 do CPM. As elementares do
tipo exigem a efetiva ocorrência do desvio em
proveito próprio ou alheio, não se vislumbrando
nos  autos  qualquer  comprovação  concreta  de
peculato-desvio por parte dos Apelantes.Ausente
um  dos  elementos  formadores  do  crime  de
peculato,  impõe-se  a  reforma  da  Sentença
condenatória,  para  absolver  os  Apelantes  com
fulcro  no  art.  439,  alínea  e,  do  CPPM.  Apelo
provido.Decisão  unânime.”  (STM  -  AP:
473220117010401  RJ  0000047-
32.2011.7.01.0401,  Relator:  Raymundo Nonato
de  Cerqueira  Filho,  Data  de  Julgamento:
07/03/2013, Data de Publicação: 08/04/2013)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A
ADMINISTRAÇÃO  MILITAR.  PECULATO-
APROPRIAÇÃO E PECULATO DESVIO (CPM, ART.
303).  RECURSO  MINISTERIAL.  PEDIDO  DE
CONDENAÇÃO  POR  OUTROS  FATOS
CONSTANTES  NA  DENÚNCIA.
INADMISSILIDADE.  PRÁTICA  DOLOSA  NÃO
COMPROVADA.  DÚVIDA  EVIDENCIADA.



RECURSO  DO  RÉU  ROMEU  JOÃO  SARAIVA.
ALMEJADA  MODIFICAÇÃO  NO  QUE  TANGE  AO
FUNDAMENTO  ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  EXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS
DO CRIME E  PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA
SUPOSTA  EMPREITADA  CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO  MANTIDA  EM  RAZÃO  DA
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  (CPP,  ART.  439,
'E').  RECURSOS  DESPROVIDOS.  I  No  sistema
processual penal brasileiro, vige o princípio do in
dubio pro reo, consubstanciado na tese de que a
existência de provas conflitantes nos autos, ou
mesmo  a  ausência  de  elementos  aptos  a
confirmarem a materialidade do delito, conduz à
absolvição  do  acusado.  Referida  assertiva
pressupõe, também, que o ônus da prova deve
recair  sobre  a  acusação,  de  sorte  a  ensejar  a
improcedência  da  denúncia  caso  não  venha
acompanhada de conjunto probatório  suficiente
à prolação de um decreto condenatório seguro.
Assim sendo, não há falar-se em condenação por
parte dos acusados pelo delito de peculato (CPM,
art. 303) quando a pretensão acusatória carece
de  provas  no  sentido  de  que  os  recorridos
teriam, dolosamente, se apropriado das verbas
públicas disponibilizadas, a título de pagamento
de diárias. II Merece subsistir  a absolvição dos
recorridos  com  fundamento  na  insuficiência
probatória (CPPM, art. 439, 'e'), haja vista que,
não obstante a existência de elementos aptos a
atestar a existência do ilícito penal e indícios de
que os recorridos tenham concorrido para a sua
prática,  tais  elementos revelam-se insuficientes
no sentido de embasar um édito condenatório.
[...] 
(TJ-SC  -  ACR:  774460  SC  2008.077446-0,
Relator:  Salete  Silva  Sommariva,  Data  de
Julgamento:  02/12/2010,  Segunda  Câmara
Criminal)

“Apelação. Peculato culposo. Conjunto probatório
deficiente.  Princípio  in  dubio  pro  reo.  Apelo
provido.O peculato culposo aperfeiçoa-se com a
conduta  negligente  que  constitua  causa  de
subtração,  apropriação  ou  desvio  de  coisas,
valores ou bens sob responsabilidade direta do
militar (art. 303, § 3º, do CPM). A materialidade
do crime de Peculato é indiscutível, pois atestada



por  documentos.  A  autoria  dolosa  de  terceiro
agente  não  restou  caracterizada  nos  autos.
Provas  coligidas  nos  autos  suscitaram
contradições,  inclusive sobre as condições sem
que o material  extraviado  chegou ao posto do
Correio  Aéreo  Nacional  do  Galeão.  O  descaso
generalizado  no  trato  com  o  material,  ou  a
ausência  de  medidas  administrativas  eficazes,
não bastam para caracterizar uma atitude como
juridicamente  negligente.Inocorrência  de  uma
correlação entre a culpabilidade dos Apelantes e
a  suposta  negligência  em  relação  às  suas
responsabilidades funcionais, para embasar uma
sentença  condenatória,  devendo  prevalecer  o
princípio  in  dubio  pro  reo.  A  controvérsia
doutrinária  de  que,  "no  peculato  culposo  o
outrem deve ser funcionário público, incorrendo
também  em  peculato  nas  outras  modalidades
delitivas",  é  minimizada  pela  orientação  de
Nelson Hungria "que não restringia o alcance do
tipo a comportamento doloso de funcionário que
incorresse  nas  outras  formas  de  peculato"
segundo  afirma  o  parecer  da  PGJM  (cfr.
Comentários ao Código Penal, vol. IX, 1958, p.
350).Ensina a doutrina que o crime culposo se
configura com a indispensável inobservância de
um  dever  de  cuidado  e  a  ocorrência  de  um
resultado previsível ao sujeito. Deve haver nexo
causal entre a conduta e o resultado; sendo este
reprovável pela desatenção do agente ao dever
de cuidado para evitar o previsível.  In casu, o
quadro fático não apontou, para caracterização
do peculato culposo, o nexo causal entre os dois
delitos, ou seja, a suposta negligência imputada
aos  militares  e  a  conduta  delituosa  de
Terceiro.Apelo  defensivo  provido.  Decisão
unânime.” (STM - AP(FO): 355720077010401 RJ
0000035-57.2007.7.01.0401,  Relator:
Raymundo Nonato de Cerqueira Filho,  Data de
Julgamento:  13/05/2010,  Data  de  Publicação:
23/08/2010)

Não  havendo  prova  segura  de  terem  os  apelantes  a
intenção de desviar, ou apropriar-se do dinheiro e dos objetos apreendidos na
operação militar, a absolvição se impõe. 

Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso.
 



É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim Relator, Marcos William de
Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos) e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 09 (nove) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 13 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   - Relator -
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