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ACÓRDÃO
NOTÍCIA CRIME (Processo nº 2011718-78.2014.815.0000)
RELATOR:       Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
NOTICIANTE:  Ministério Público
NOTICIADO:   João Batista Soares, Prefeito constitucional do Município 
de Caaporã.

NOTÍCIA  CRIME.  Denúncia.  Peculato. 
Inteligência do art.  312,  caput,  do CP. Prefeito. 
Apropriação  de  verba  destinada  a  repasse  à 
instituição  financeira.  Empréstimo  consignado. 
Materialidade  e  indícios  de  autoria.  Presença. 
Dolo.  Aspecto  não  apreciável  na  fase  de 
recebimento  da  peça  acusatória.  Recebimento 
da denúncia.

-  Há justa causa, para fins de recebimento da  
denúncia, quando a peça acusatória se pauta na  
prova de materialidade da conduta delitiva e nos  
indícios de envolvimento do acusado no crime 
que lhe foi imputado pelo Ministério Público.

- É defeso, na fase de recebimento da denúncia,  
aferir o dolo do acusado, devendo tais aspectos  
serem investigados durante a instrução penal. 

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, 
em que são partes as acima identificadas.

ACORDA o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado 
da  Paraíba,  à  unanimidade,  em receber  a  denúncia,  sem decretar  a 
prisão preventiva do Prefeito do Município de Caaporã, e sem afastar-lhe 
do cargo, nos termos do voto do Relator.



RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Paraíba, por meio 
do  Subprocurador-Geral  de  Justiça,  denuncia  João  Batista  Soares, 
Prefeito do Município de Caaporã/PB, como incurso nas sanções do art. 
312, caput, c/c art. 71 do Código Penal, sob o fundamento de que teria 
restado  apurado  que,  no  dia  30  de  outubro  de  2003,  o  denunciado, 
representando  o  Município  de  Caaporã/PB,  celebrou  convênio  com a 
financeira R.S Crédito Financiamento e Investimento S.A, posteriormente 
incorporada ao Banco Rural S/A, objetivando viabilizar a concessão de 
empréstimos  mediante  consignação  em  folha  de  pagamento  aos 
servidores públicos da referida municipalidade.

Sustenta  que  o  acusado,  na  qualidade  de  gestor 
máximo  de  Caaporã/PB,  durante  o  período  compreendido  entre 
dezembro de 2003 a março de 2013, apesar de ter efetuado o desconto 
dos  valores  devidos  à  referida  instituição  bancária,  não  repassou  ao 
Banco  Rural  S/A  as  parcelas  descontadas  dos  contracheques  dos 
servidores do Município e, por assim ser, tendo agido com consciência e 
vontade, encontra-se incurso nas sanções do art. 312, caput, do CP1.

Ao final, pugna pelo recebimento da denúncia.

Junta documentos (fs. 06/505).

Despacho às fs. 509 com o objetivo de ser o acusado 
notificado para apresentar defesa preliminar.

Regularmente  notificado,  o  réu  oferece  resposta 
escrita, arguindo, em preliminar, a inépcia da denúncia por não conter a 
exposição  do  fato  criminoso  com  todas  as  suas  circunstâncias.  (fs. 
524/553).

Reporta-se à ausência de materialidade delitiva, uma 
vez  que  a  dívida  foi  devidamente  regularizada  perante  a  instituição 
financeira.

Argumenta  inexistir  dolo  na  conduta  do  acusado  e 
requer, ao final, o acatamento da preliminar, no caso de ser ultrapassada, 
o acolhimento das razões com a consequente rejeição da denúncia.

Junta documentos (fs. 553/556).

1Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,  
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio 
ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.



A Procuradoria-Geral de Justiça impugna a resposta, 
requerendo o recebimento da denúncia (fs. 560/570).

É o relatório.

− VOTO –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho 
Júnior (Relator).

1. DA INÉPCIA DA INICIAL

Inicialmente,  alega  o  acusado  que  a  denúncia  é 
inepta,  sob  o  fundamento  de  que  a  peça  processual  não  possui  a 
exposição do fato criminosos com todas as suas circunstâncias como 
exige o art. 41 do Código de Processo Penal.

Verbera, nesse contexto, que o MP não individualizou 
a contribuição do Prefeito João Batista Soares na consumação do ilícito, 
limitando-se  a  afirmar,  de  forma  imprecisa,  que  o  Gestor  não  teria 
repassado  os  valores  descontados  dos  servidores  do  Município,  sem 
relatar como agia o acusado.

Tal  assertiva não procede.  Isso  porque,  analisando 
detidamente  a  inicial  acusativa,  verifica-se  que  o  Ministério  Público 
narrou,  de  forma  concisa  e  objetiva,  todas  as  condutas,  em  tese 
praticadas, pelo denunciado, senão vejamos, in verbis:

“(...) Segundo restou apurado, em 30 de outubro  
de  2003,  o  ora  denunciado,  representando  o  
Município  de  Caaporã/PB,  celebrou  convênio  
com a financeira R.S Crédito,  Financiamento e  
Investimento  S.A,  posteriormente  incorporada 
pelo  Banco  Rural  S/A,  objetivando  viabilizar  a  
concessão  de  empréstimos  mediante 
consignação  em  folha  de  pagamento  aos  
servidores  da  referida  municipalidade.(…) 
Ocorre que o increpado, na qualidade de gestor  
máximo  de  Caaporã/PB,  durante  o  período 
compreendido entre dezembro de 2003 a março  
de 2013, apesar de ter efetuado o desconto dos  
valores  devidos  a  referida  instituição  bancária,  
decorrentes  dos  contratos  de  empréstimos,  
celebrados mediante consignação em folha (…)  
não os repassou ao BANCO RURAL S/A, sendo 



desviados  em  favor  do  próprio  município  de 
Caaporã/PB”.

Assim, percebe-se que houve a devida descrição do 
fato  e  de  suas  circunstâncias  relativas  à  conduta  imputada  ao 
denunciado, tanto que a resposta escrita rebateu, ponto a ponto, todos 
os argumentos esposados na exordial acusatória.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

2. DA MATERIALIDADE

De fato, vê-se que o cerne da acusação foi o fato do 
acusado não ter feito os devidos repasses dos valores referentes aos 
empréstimos  consignados  descontados  dos  contracheques  dos 
servidores do Município de Caaporã, tendo, por isso, sido acusado de 
peculato.

Nesse contexto, a materialidade acha-se comprovada 
pela ação de indenização por atos ilícitos promovida pelos servidores da 
edilidade  (fls.  17/21),  pelos  documentos  juntados  às  fls.  165/224  e 
principalmente,  pelo  resumo  circunstanciado  dos  fatos  relatados  pelo 
Banco Rural  S/A,  anexado às  fls.  491/492,  o  qual  informa a data  da 
celebração do convênio entre a Prefeitura e o Município, a inadimplência 
da edilidade e, finalmente, o acordo para pagamento da dívida em 18 
parcelas  fixas,  no  montante  de  R$  10.547,30  (dez  mil  quinhentos  e 
quarenta e sete reais e trinta centavos).

.

3. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

No tocante aos indícios de autoria do ilícito, cumpre 
consignar que a denúncia imputa ao réu a prática da conduta ilícita, no 
período compreendido entre dezembro de 2003 e março de 2013.

Pois bem. No entanto, analisando a certidão oriunda 
do Tribunal Regional Eleitora, anexada às fls. 618v, João Batista Barbosa 
exerceu o mandato de Prefeito de Caaporã no período de 01 de janeiro 
de 2001 a 31 de dezembro de 2004 e de 01 de janeiro de 2009 a 31 de 
janeiro de 2012, estando ainda em exercício, pela reeleição.

No entanto, tem-se que a denúncia imputa ações ao 
denunciado no período em que não era Prefeito, ou seja, 01 de janeiro 
de 2005 a 31 de dezembro de 2008.



Ou  seja,  deve-se  averiguar  os  indícios  de  autoria 
somente referentes ao período em que João Batista Soares era Prefeito 
do Município, responsável máximo, portanto, pela gestão de Caaporã, o 
que implica no reconhecimento de que somente poderá ser analisada 
sua conduta referente ao período de  1º de janeiro de 2001 a 31 de 
dezembro de 2004 e de 1º de janeiro de 2008 a 31 de janeiro de 2012, 
ressaltando-se que o início do convênio entre a Prefeitura e o Banco 
Rural ocorreu em 30 de outubro de 2003 e perdura até os dias atuais.

Assim  esclarecido,  quanto  aos  indícios  de  autoria 
necessários para o recebimento da denúncia, observe-se que no caso 
concreto, dentro da relação jurídica travada, o Banco Rural era o credor 
da  dívida,  os  servidores  públicos  os  devedores  e  o  Município  atuava 
como  mero  depositário  dos  valores  descontados,  sendo  o  Prefeito  o 
responsável constitucional pela gestão desse dinheiro.

Portanto, ao não realizar o devido repasse, houve a 
consumação do ilícito por parte do gestor, descumprindo o réu os termos 
do  contrato  firmado,  aparentando  ter-se  apropriado  do  dinheiro, 
mormente  quando  tem-se  que  o  denunciado,  ainda  na  qualidade  de 
Prefeito, na data de 08 de março de 2013, celebrou um instrumento de 
confissão de dívida, negociando o débito existente em 18 parcelas. 

Nesse sentido, inclusive, recente julgado do Supremo 
Tribunal Federal sobre a mesma matéria:

“DIREITO  PENAL.  AÇÃO  PENAL  ORIGINÁRIA.  
PECULATO-DESVIO. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO. 1.  Se o acusado,  
consciente  e  voluntariamente,  se  apropria  de  
verbas cuja detenção se dá em razão do cargo 
que ocupa e se as emprega em finalidade diversa  
daquelas a que se destinam, pratica o delito de  
peculato-desvio,  desimportante  não  tenha  o 
desvio se dado em proveito próprio.  2.  No caso 
sob exame, o Município é mero depositário das  
contribuições,  descontadas  dos  contracheques 
de  seus  servidores  para  pagamento  de  
empréstimos  consignados,  as  quais  pertencem 
ao Banco.  3. Por outro lado, ao impedir a quitação 
das  obrigações,  o  gestor  ordena  ou  autoriza  
assunção  de  obrigação.  No  caso  dos  autos,  sem 
adimpli-la no mesmo exercício financeiro, nem deixar  
receita para quitação no ano seguinte, nos termos do  
artigo 359-C, do Código Penal. 4. Nada obstante a  
crise  financeira  por  que  passava  o  Município,  a  



contratação de pessoal e os repasses voluntários a  
instituições  não  governamentais,  impedem  a  
configuração  da  dirimente  de  inexigibilidade  de  
conduta  diversa,  a  afastar  o  juízo  de  reprovação 
penal  da  conduta.  4.  Pretensão  punitiva  julgada  
procedente  para  condenar  o  acusado  pela  prática  
dos crimes previstos nos arts. 312, caput, e 359-C,  
na  forma  dos  arts.  29,  71  e  70,  todos  do  Código  
Penal.(AP  916,  Relator(a):  Min.  ROBERTO 
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2016,  
DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016). 

Por outro lado, não se trata de mero descumprimento 
de contrato, como quer fazer crer a defesa, uma vez que deve-se ter em 
vista que não se sabe o destino das quantias que foram descontadas dos 
servidores,  antes  da  renegociação  promovida  entre  o  Banco  e  o 
Município.  Ou  seja,  sendo  a  cidade  de  Caaporã  a  responsável  pelo 
pagamento  do  débito  anteriormente  existente,  deve-se  perquirir  onde 
está  o  dinheiro  que  foi  devidamente  descontado  dos  funcionários, 
havendo sérios indícios de que foram apropriados pelo réu.

Nesse  diapasão,  apesar  das  argumentações 
defensivas lançadas, mormente no tocante à presença ou não de dolo na 
eventual  conduta do Gestor,  estas  só poderão ser  aferidas durante a 
instrução  processual,  após  análise  de  todas  as  provas  que  serão 
colacionadas  durante  o  sumário  da  culpa  pela  acusação  e  defesa, 
principalmente  porque,  neste  momento  processual,  o  in  dubio  pro 
societate é princípio que se impõe.

Destarte, a presença, ou não, de dolo, assim como os 
demais  elementos  do  crime,  é  matéria  pertinente  ao  mérito  da  ação 
penal, não podendo ser apreciados por ocasião do recebimento da inicial 
acusatória.

Assim, in verbis:

“PENAL.  PROCESSO  PENAL.  QUEIXA-CRIME.  
RECEBIMENTO.  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  
APLICABILIDADE.  RECEBIMENTO.  TRIBUNAL.  
ADMISSIBILIDADE. 1. Ao apreciar a denúncia ou a 
queixa, o juiz deve analisar o seu aspecto formal  
e  a  presença das condições genéricas da ação 
(condições da ação) e as condições específicas 
(condições  de  procedibilidade)  porventura 
cabíveis. Em casos duvidosos, a regra geral é de  



que se instaure a ação penal para, de um lado,  
não  cercear  a  acusação  no  exercício  de  sua  
função  e,  de  outro,  ensejar  ao  acusado  a 
oportunidade  de  se  defender,  mediante  a  
aplicação do princípio in dubio pro societate.  2. 
Salvo  quando  nula  a  decisão  de  primeiro  grau,  o  
acórdão  que  provê  o  recurso  contra  a  rejeição  da  
denúncia  vale,  desde  logo,  pelo  recebimento  dela  
(STF, Súmula n. 709). 3. Recurso em sentido estrito  
provido.  (TRF-3  -  RSE:  7904  SP  0007904-
16.2012.4.03.6181,  Relator:  DESEMBARGADOR 
FEDERAL  ANDRÉ  NEKATSCHALOW,  Data  de  
Julgamento: 06/10/2014, QUINTA TURMA) 

Por fim, ressalte-se que o recebimento da presente 
peça  acusatória  não  está  subordinado  à  certeza  acerca  dos  fatos 
imputados ao denunciado, cuja existência somente poderá ser aferida 
após a conclusão da instrução probatória,  motivo pelo qual, a presente 
denúncia  deve  ser  recebida  para,  a  posteriori, promover-se  a  devida 
instrução e apuração dos fatos como realmente ocorreram.

Ante o exposto, com fundamento no art. 6º da Lei nº 
8.038/90 c/c o art.  226 do RITJ/PB,  recebo a denúncia ofertada pelo 
Ministério Público contra João Batista Soares.

Com fundamento no inciso II, do art. 2º, do Decreto-
Lei  201/672,  deixo  de  afastar  o  Denunciado  do  cargo  de  Prefeito  do 
Município de Caaporã, bem como de decretar a sua prisão preventiva, 
uma  vez  que  inexistentes,  nesse  momento  processual,  elementos 
objetivos  que  justifiquem  sua  constrição  cautelar  (art.  313,  caput,  do 
CPP).

É o voto3.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Presidente. Relator: 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior. 
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores Carlos Antônio Sarmento (Juiz de Direito convocado 
para substituir  o Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos),  Joás de Brito 
Pereira Filho, Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para 

2Art. 2º O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, 
estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes modificações: (…) II - Ao 
receber a denúncia, o Juiz manifestar-se-á, obrigatória e motivadamente, sobre a prisão 
preventiva do acusado, nos casos dos itens I e II do artigo anterior, e sobre o seu afastamento 
do exercício do cargo durante a instrução criminal, em todos os casos. (…)
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substituir o Des. João Benedito da Silva), Carlos Martins Beltrão Filho, 
Maria  das  Graças  de  Morais  Guedes,  Leandro  dos  Santos,  Carlos 
Eduardo Leite Lisboa (Juiz de Direito convocado para substituir o Des. 
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho), Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, Saulo Henriques de Sá e 
Benevides,  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  de  Direito  convocado para 
substituir a Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira), 
João Alves da Silva, Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito convocado 
para substituir o Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho) e Aluízio 
Bezerra  Filho  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Des.  José 
Ricardo  Porto).  Ausentes,  justificadamente,  os  Desembargadores 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz de Direito convocado para substituir o Des. 
José  Aurélio  da  Cruz),  Arnóbio  Alves  Teodósio  (Corregedor-Geral  de 
Justiça) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Bertrand 
Araújo Asfora, Procurador-Geral de Justiça.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca 
Xavier de Andrade”  do Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, no dia 07 de dezembro de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                                                        Relator


