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PENAL.  Apelação  criminal. Crime  de  responsabilidade.  Ex-
prefeito. Apropriação ou desvio, em proveito próprio ou alheio,
de  verbas  públicas.  Autoria  delitiva.  Conjunto  probatório
inconclusivo e precário. In dubio pro reo. Apelação provida para
absolver o recorrente.

- Impõe-se a reforma da sentença condenatória para absolver o
apelante quando o conjunto da prova é inconclusivo e precário,
não tendo ficado demonstrada  a  conduta  de  apropriação ou
desvio,  em proveito  próprio  ou  alheio,  de  verbas  públicas  e
tampouco  o  dolo  necessário  para  a  configuração  do  tipo
descrito no art. 1o, I, do DL 201/67;
 
-  Apelação provida para reformar a sentença condenatória  e
absolver o recorrente.

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade,  em  dar  provimento  à  apelação,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por  Luiz Carlos Monteiro
da Silva, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª
Vara Mista da Comarca de Ingá, que o condenou pela suposta prática do delito descrito no
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art. 1o, I1, do DL n. 201/67, cominando-lhe uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial semiaberto, mais inabilitação para exercer cargos ou funções
públicas pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do §2o2 do art. 1o do DL n. 201/67, além
de ter ficado inelegível por 08 (oito) anos, nos termos da LC n. 64/10, sendo-lhe imposta,
ainda, a obrigação de ressarcir o erário no montante de R$33.512,01 (trinta e três mil,
quinhentos e doze reais e um centavo), mais juros e correção monetária (fs. 91/95).

Narra a denúncia que o apelante, ao deixar o cargo de Prefeito do
Município de Ingá, exercido no período de 2009 a 2012, informou ao Tribunal de Contas
do  Estado  (TCE)  que  havia  no  caixa/tesouraria  da  municipalidade  a  importância  de
R$33.512,05 (trinta e três mil, quinhentos e doze reais e cinco centavos). 

Consta que o numerário não foi encontrado quando o gestor que o
sucedeu  tomou posse  no  cargo  de  Prefeito  daquela  cidade,  revelando,  assim,  que  o
sentenciado teria se apropriado da quantia ou a desviado em proveito próprio ou alheio
(fs. 04/06). 

Em seu recurso, alega que o conjunto probatório é insuficiente para
sustentar  o  édito  condenatório,  não  havendo  qualquer  elemento  que  demonstre  ter  o
recorrente se apropriado ou desviado a quantia, seja em seu benefício ou de terceiros,
razão pela qual pugna pela sua absolvição. 

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a redução da
pena, reputando inidônea a avaliação das circunstâncias judiciais tidas em seu demérito,
com reflexos sobre  o regime e  a substituição da reprimenda.  Outrossim, postula  seja
afastada  a  obrigação  de  reparar  o  erário,  visto  que  na  denúncia  não  houve  pedido
expresso neste sentido, não sendo o caso de se aplicar, ex officio, o art. 387, IV3, do CPP
(fs. 100 e 106/125).

Contrarrazões do Ministério Público às fs. 126/132.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento da pretensão
recursal, absolvendo-se o apelante (fs. 140/143).

É o relatório.

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

Deve-se  dar  provimento  à  pretensão  recursal  para  reformar  a
sentença e absolver o apelante.

1Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;
[…]
§1º Os crimes definidos nêste  artigo são de ação pública,  punidos os dos itens I  e II,  com a pena de
reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.
2§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a
inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação,
sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.
3Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, de 2008)
[…]
IV  -  fixará  valor  mínimo para  reparação  dos  danos causados pela  infração,  considerando os  prejuízos
sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
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I – DO MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

Conforme já relatado, a denúncia imputa ao apelante a conduta de
ter se apropriado do numerário ou o desviado em proveito próprio ou alheio. 

Para tanto, descreve que o recorrente teria informado ao TCE que
havia no caixa/tesouraria da Prefeitura de Ingá o montante de R$33.512,01 (trinta e três
mil, quinhentos e doze reais e um centavo), o qual não foi encontrado pelo seu sucessor
ao tomar posse no cargo de Prefeito. 

Na  sentença,  a  Magistrada  fundamentou  o  seu  convencimento  a
partir  da constatação,  através do sistema SAGRES do TCE,  de que efetivamente foi
informado pelo sentenciado que, ao deixar o comando do executivo municipal, havia em
caixa a quantia reportada. 

Sua Exa., então, concluiu que o recorrente teria praticado o delito em
tela porque o numerário não foi encontrado pela gestão que o sucedeu, visto que, no dia
02/01/13, Osmar de Souza Monteiro, tesoureiro da administração do sentenciado, abriu o
cofre da Prefeitura e nele não havia quantia alguma, o que foi presenciado pelo tesoureiro
do novo governo.

Eis o quanto dito (f. 92):

Na peça inicial acusatória, aduz o Órgão Ministerial que o denunciado
apropriou-se, indevidamente, de R$33.512,05, valor este deixado no
Caixa  da  Prefeitura  Municipal  de  Ingá,  segundo  informações
prestadas pelo réu ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Procedendo  à  análise  dos  elementos  probatórios  acostados  ao
caderno processual, infere-se que restaram cabalmente comprovadas
a autoria e a materialidade do crime definido no art. 1°, inciso I, do
Decreto-Lei 201/67.

Segundo informações colhidas no Sistema SAGRES, do Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba, o acusado, então gestor do Município
de Ingá, ao prestar contas em Dezembro/2012, referiu que havia um
saldo de R$ 33.512,01 no Caixa da Prefeitura (doc. de fls. 11).

Quando da posse da nova gestão, no dia 2/1/2013, na presença
do Sr. Osmar de Sousa Monteiro, ex-tesoureiro do período em
que o réu foi Prefeito (2009/2012), abriu-se o cofre localizado na
Tesouraria da Prefeitura, momento em que constatou-se que não
havia nenhuma importância numerária em espécie ou em outra
correspondência monetária (doc. de fls. 15).

Em sua defesa, o réu não conseguiu explicar o desaparecimento do
dinheiro, optando por ficar em silêncio quando de seu interrogatório
judicial.  O  advogado  do  denunciado,  por  ocasião  da  defesa
preliminar, alegou "... como alguém iria se apropriar daquele dinheiro
e,  logo  depois,  informar  ao  órgão  fiscalizador  que  aquele  valor
permanecia nos cofres da Edilidade? Não existe lógica nessa fictícia
conduta", (fls. 51).
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Acrescentou  ainda  o  nobre  causídico,  em  suas  alegações
derradeiras, não haver prova de que o denunciado agiu no sentido de
apropriar do bem público (fls. 83).

Com efeito, em momento algum a defesa sustentou e demonstrou a
existência de erro nas informações prestadas pelo réu ao Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba, no tocante a existência no caixa da
Prefeitura, ao final de sua gestão, da importância de R$ 33.512,01.

É  cediço  que  a  Prestação  de  Contas  por  parte  do  Administrador
Público  é  imposto  constitucionalmente  (art.  70,  parágrafo  único),
sendo um documento hábil, revestido de fé pública e que servirá de
base  para  avaliação  pelo  Tribunal  de  Constas  dos  resultados  da
Gestão (CF, art. 71. II).

Diante disso, por tratar-se de documento com fé pública, tenho
como  verdadeira  a  informação  da  existência  no  Caixa  da
Prefeitura de Ingá, da quantia acima referida, deixada pelo réu ao
final de sua gestão.

Com  base  nessa  informação  e  considerando  a  mudança  de
gestão, foi aberto o cofre localizado na Tesouraria da Prefeitura,
fato  presenciado  pelo  anterior  Tesoureiro  da  administração
passada, Sr. Osmar de Souza Monteiro, quando este entregaria a
chave do cofre para o atual Tesoureiro, onde, então, verificaram
inexistir qualquer valor monetário.

Ao ser ouvido em juízo, através de mídia digital, a testemunha
Osmar de Souza Monteiro foi categórica em afirmar que já sabia
que não havia nenhum dinheiro no cofre da Prefeitura, apenas
documentos, não sabendo dizer porque o réu, ao prestar contas
ao  TCE,  informou  existir  um  saldo  de  R$33.512,01  no  Caixa.
(Destaquei)

Acrescentou, ainda, que ele era o único que detinha a chave do
cofre, confirmando a inexistência de dinheiro.

Assim, pelo que se percebe, o réu sequer chegou a colocar o
dinheiro  dentro  do  cofre  da  Prefeitura,  mas  sim  apropriou-se
dele.

O réu era Autoridade ou o responsável por dinheiro, bens e valores
públicos da Prefeitura de Ingá. Em decorrência desse exercício da
função  pública,  era  imperiosa  a  exigência  para  o  réu  agir  com
responsabilidade e lealdade.

No caso dos autos, ao prestar contas ao TCE, o réu tomou ciência de
que havia referência do saldo de R$33.512,01, deixando no Caixa da
Prefeitura. Se, realmente, o réu desconhecia a informação prestada
ao TCE acerca da existência de saldo no Caixa da Prefeitura, deveria
procurar saber por meio de uma boa consultoria de contabilidade a
forma como proceder  dentro da legalidade,  o que não ocorreu no
caso. E em não se verificando tal fato, assumiu o risco de praticar
uma conduta criminosa, evidenciando o dolo, o animus, a vontade de
agir  em  desconformidade  com  a  norma  federal,  apropriando-se
indevidamente  de  verba  pública,  haja  vista  que  o  mesmo tinha  a
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vontade consciente  de desviar  a  adequada utilização do bem,  em
benefício próprio, praticando verdadeiro atentado contra os princípios
da  Administração  Pública,  violando  o  acusado  os  deveres  de
honestidade,  imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  assumidos
quando da sua posse no cargo de chefe do executivo do Município de
Ingá PB. (sic.) (grifo nosso)

Pois bem. 

Conforme testemunho prestado em juízo pelo Prefeito que sucedeu
o apelante no comando do executivo mirim, Manuel Batista Chaves Filho, registrado na
mídia de f. 69, ao assumir o comando da edilidade, o tesoureiro de sua gestão presenciou
quando o antigo tesoureiro abriu o cofre da Prefeitura, constatando que em seu interior
não havia qualquer quantia.

Ainda no seu depoimento,  Manuel  Batista  Chaves Filho  destacou
que apenas quando recebeu o balancete do final da gestão passada, isto em maio de
2013, foi que tomou conhecimento da informação de que o antigo gestor teria deixado, no
interior do cofre, a soma mencionada. 

Diante  disso,  procurou  o  TCE  e  informou  o  ocorrido,  tendo  sido
orientado por servidores daquela Corte de Contas a buscar as autoridades competentes,
razão pela qual  encaminhou  notitia criminis (“representação”) ao Ministério Público (fs.
04/06).

A propósito, segue trecho de seu depoimento (f. 69):

Quando eu assumi a prefeitura, logicamente a gente vai em caixa, o
tesoureiro atual, que foi nomeado, foi em caixa e realmente não
tinha nenhum valor em espécie na Prefeitura. Quando foi no mês
de maio, quando a gente recebeu o balancete da gestão anterior,
a gente não tinha nenhuma informação do mês de dezembro, de
alguma coisa de prestação de contas, de contabilidade do mês
anterior,  do  mês  de  dezembro.  Até  porque  não  existia  nem
informação e nenhum documento na Prefeitura pra gente analisar os
fatos que ocorreram durante o final da gestão.
Inclusive não houve também a transição do cargo. Foi nomeada uma
equipe  através  da  Justiça  e  essa  equipe  não  teve  acesso  à
Prefeitura.
[...] 
A partir de maio, quando nós recebemos o balancete, que só foi
entregue  em  maio  pela  contabilidade  anterior,  foi  que  na
contabilidade que foi detectado que tinha esses trinta e três mil e
poucos reais no cofre da Prefeitura. 
Foi o que nós fizemos:  procuramos o TCE e relatamos esse fato
ao TCE que na contabilidade existe esse dinheiro e no cofre da
Prefeitura, quando assumimos, não tinha nada. Aí foi quando o
TCE orientou a procurar a Polícia, a Justiça, o Ministério Público e foi
o que nós fizemos. (sic.) (grifo nosso)

Em seu testemunho judicial,  o  tesoureiro  da  gestão que assumiu
após o término do mandato do recorrente, Nestor Amaro Rodrigues Filho, esclareceu que
o balancete foi publicado no site do TCE no mês de maio de 2013 e que, a partir daí,
tomou conhecimento de que no cofre deveria existir a quantia apontada, o que para ele foi
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uma  surpresa,  visto  que,  quando  o  cofre  foi  aberto  em  sua  presença  pelo  antigo
tesoureiro, Osmar de Souza Monteiro, não havia qualquer importância em seu interior.

Eis trecho de sua fala (f. 69):

Como eu fiquei sabendo do valor desses trinta e três mil? Através do
resultado  que  já  esperávamos,  do  balancete  geral,
aproximadamente no mês de maio. Pra nós foi uma surpresa. 
[…]
Em  maio  é  que  fomos  surpreendidos  por  essa  informação.
Quando  eles  informaram  o  balancete  geral,  que  foi
disponibilizado no site do TCE. 
[...]
Mas  quando  eu  assumi,  o  ex-tesoureiro  passou  para  mim  a
chave.  Ele  mesmo  que  abriu  o  cofre,  na  verdade.  Aí  quando
abriu, mostrou que realmente não tinha nada. (sic.) (grifo nosso)

Importante destacar que, ao ser questionado, o depoente assegurou
que o caixa da edilidade, a que se reporta a informação contida no sistema SAGRES do
TCE, acima mencionada, vem a ser justamente o cofre que foi aberto diante de si e que
em cujo interior não havia a quantia em referência (f. 69).

Por sua vez, Osmar de Souza Monteiro, que foi tesoureiro na gestão
do sentenciado, afirmou em juízo que, por ser a única pessoa que detinha a chave do
cofre, já sabia que em seu interior não existia a quantia apontada. Além disso, relatou que
só  veio  a  saber  da  suposta  existência  do  numerário  tempo  depois,  quando  lhe  foi
informado que este registro constava do sistema SAGRES do TCE. 

Segue trecho de seu depoimento (f. 69):

[...]
Promotor: Existia dinheiro lá dentro?
Testemunha: Não, não existia. 
Promotor:  O  Sr.  ficou  surpreso  porque  não  encontrou  esse
dinheiro lá? 
Testemunha: Não. Quando eu passei a chave do cofre, eu passei
e  foi  documentado  de  que  não  havia  nenhum  dinheiro  em
espécie. 
Promotor: O Sr. já sabia que não existia dinheiro lá dentro?
Testemunha: Sabia, sabia.
Promotor: E por que essa informação de que existia esse dinheiro? A
informação que veio do TCE era de que esse dinheiro existia. E aí o
Sr. declarou lá através desse balancete que esse dinheiro constava
dos cofres da Prefeitura. O Sr. sabe explicar isso?
Testemunha:  Dr.,  eu não sei  explicar.  Certamente o pessoal da
contabilidade é que está a par desse lançamento.
[...]
Testemunha: Eu sei que não existia esse dinheiro no cofre lá na
tesouraria e eu vim saber dessa informação quando foi passado
através  do  TCE,  quando  foi  informado  pelo  SAGRES  dessa
existência e a contabilidade atual me procurou.
[...] 
Promotor: Só quem abria esse cofre era o Sr?
Testemunha: Era só eu quem abria e o que existia nesse cofre

6/11
AC_00008040220138150201_06



eram documentos da Prefeitura. (sic.) (grifo nosso) 

No mesmo sentido dos testemunhos prestados, o atual secretário de
finanças da Prefeitura, Pierre Jan de Oliveira Chaves, em juízo, afirmou que, no final da
gestão anterior, presenciou quando o cofre da tesouraria foi aberto e constatou que nele
não existia numerário algum. Afirmou que posteriormente, em meados de maio de 2013, já
na nova administração, tomou conhecimento da informação do TCE de que, ao contrário
do que foi verificado, a quantia aludida deveria constar do caixa da municipalidade, que
vem a ser justamente o cofre referido.

Enfatizou,  ainda,  que  a  contadora  responsável  por  prestar  as
informações ao TCE na gestão passada assegurou a veracidade do dado contábil,  no
sentido de que efetivamente existia a importância citada no caixa da Prefeitura.

Por oportuno, colaciona-se trecho de seu depoimento (f. 69):

No  dia  31  a  gente  procurou  o  pessoal  da  …  e  foram  nos
passando  as  chaves.  Infelizmente  não  existiu  uma  transição
adequada, como deveria ter acontecido, mas a gente foi assumir né,
nossa obrigação… aí eles entregaram as chaves, abriram o cofre,
pra mostrar que não tinha nada, foi passado um “termozinho” na
tesouraria  e  a  gente  recebeu  a  Prefeitura.  Como  não  houve
transição, recebemos a tesouraria no dia 31 à tarde e no dia 02 a
gente foi ao banco para pegar o saldo nas contas. 
Tocou... continuei trabalhando, porque não houve transição, e  para
nossa surpresa, em meados de maio, o nosso contador foi ao
TCE para pegar a PCA 2012, que foi a contadora que protocolou
essa prestação de contas, e ele me trouxe a notícia que havia
sido declarado um caixa de trinta e três mil reais em tesouraria.
[…]
Também entrei em contato com a contadora, a contadora “Dra.
Clarinha”[áudio ruim], eu tinha o contato dela. Eu era Presidente
da Câmara e algumas vezes despachei com ela…  aí ela me falou
que a informação contábil era fidedigna, que ela garantia aquela
informação contábil,  que  era  uma profissional,  que  estava  no
mercado há mais vinte anos e disse que procurasse o pessoal
da gestão.
[...]
Enfim, não houve comunicação, consultei o jurídico em ele me disse
que vamos tomar uma providência aqui  porque a gente não pode
assumir  esse  saldo  porque  amanhã  esse  saldo  será  cobrado  da
gente.
[…]
Juíza: Na hora que abriu o cofre, estava presente?
Testemunha: Estava, estava. 
Juíza: E quando abriu não tinha nada?
Testemunha: Não. Tinha assim, documento, escrituras públicas,
recibos dos veículos…
Juíza: Mas dinheiro?
Testemunha: Não. 
(sic.) (grifo nosso)
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Consultando  os  autos,  observa-se  que  o  documento  emitido  pelo
sistema SAGRES do TCE traz a informação de que em dezembro de 2012, ou seja, no
final da gestão do sentenciado, havia no caixa da Prefeitura o montante de R$33.512,05
(trinta e três mil, quinhentos e doze reais e cinco centavos) (f. 11). 

Inclusive, como relatou a testemunha Pierre Jan de Oliveira Chaves,
a contadora da época teria lhe assegurado a veracidade desse dado contábil, informado
ao TCE.

Destarte, em que pese o testemunho de Osmar de Souza Monteiro,
afirmando que já sabia, antes mesmo de abrir o cofre, que em seu interior não existia o
numerário citado, tem-se que a sua versão, isolada no contexto dos autos, não dissipa a
presunção  de  legitimidade  do  documento  emitido  pelo  sistema  SAGRES do  TCE,  no
sentido de que, em dezembro de 2012, último mês da administração do recorrente, havia
no caixa da Prefeitura de Ingá a importância acima apontada (f. 11).

Todavia, em que pese essa constatação, nada se apurou sobre a
autoria delitiva, seja pela via documental ou mesmo através dos testemunhos colhidos ao
longo da instrução.

A acusação não logrou demonstrar a imputação feita na denúncia,
limitando-se  a  verificar  a  existência  do  numerário  no  cofre  da  Prefeitura  e,  diante  do
destino incerto dado àquela quantia, concluiu pela responsabilidade do ex-gestor.

Ora, o conjunto da prova não permite inferir, de forma automática e
objetiva,  como pretende  o  dominus  litis,  que  o  sentenciado,  na  condição de  Prefeito,
apropriou-se daquela verba ou a desviou, em proveito próprio ou de terceiro. 

Nesta  quadra,  cumpre  observar  que  o  depoente  Nestor  Amaro
Rodrigues Filho, indagado pela defesa, afirmou que nunca soube de  qualquer informação
ou cometário no sentido de que o apelante tivesse pego “pessoalmente” o montante em
questão (f. 69).

A propósito, esse também foi o entendimento da Procuradoria-Geral
de Justiça, cujo trecho de seu judicioso parecer transcreve-se logo abaixo, passando a
integrar este voto através da técnica da motivação per relationem4, a saber (fs. 141/142):

4PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. ROUBO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.  MOTIVAÇÃO  PER  RELATIONEM.  FUNDAMENTAÇÃO  PRÓPRIA  ACRESCIDA.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.  WRIT NÃO CONHECIDO. 
[...]
2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça, mesmo após o
advento do novo Código de Processo Civil, admite o emprego de motivação per relationem, a fim de
evitar tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Precedentes.
3. Hipótese na qual não houve apenas remissão ao teor do parecer ou da sentença, pois excertos de tal
manifestação restaram transcritos, tendo o Colegiado a quo incorporado tais fundamentos ao acórdão, além
de  ter  acrescido motivação sobre as teses arguidas no apelo, não restando evidenciado qualquer vício a
ser sanado.
4. Writ não conhecido.
(HC  300.710/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  21/03/2017,  DJe
27/03/2017)
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Nesse  sentido,  observamos  que  não  houve  nenhuma
demonstração da conduta ou mesmo de dolo de apropriação do
ora denunciado, ainda, elucidando tal entendimento, colacionamos
trechos  do  depoimento  do  ex-tesoureiro,  Sr.  Osmar  de  Souza
Monteiro:
[…]
Confirmando o depoimento do ex-tesoureiro,  existe também o
depoimento  do  atual  Tesoureiro  de  Ingá,  Sr.  Nestor  Amaro
Rodrigues  Filho,  às  fls.  69,  CD  ÁUDIOVISUAL,  quando
perguntado sobre quem teria pego o dinheiro, respondeu que:
“não, nunca ouvi essa informação”. 
Fica  claro  nos  depoimentos  prestados,  se  a  intenção  fosse
realmente se apropriar ou desviar a res furtiva, o recorrente não
teria  enregue  no  dia  02  de  maio  de  2013,  último  relatório  da
gestão  2009/2012,  apresentando  no  primeiro  quadrimestre  de
2013, informando da existência do valor de R$33.512,05 (trinta e
três  mil,  quinhentos  e  doze  reais  e  cinco  centavos),  no
cofre/tesouraria da Prefeitura do Município de Ingá-PB. 
A par  dessas  evidências,  parece-nos ausente o  animus exigido
para o tipo penal de peculato. 
[…]
Dessa forma, entendemos que a apelação merece prosperar, tendo
em vista a ausência de prova da tipificação penal  e do delito
disposto no art. 1o., inc. I, do Decreto-Lei n. 201/67. (grifo nosso)

Admitir-se o contrário seria promover uma responsabilização penal
de ordem objetiva, o que não encontra amparo no ordenamento vigente e, portanto, não
autoriza a manutenção do decreto condenatório.

Diante da inexistência de qualquer prova sobre a conduta imputada
ao apelante, não se pode sequer cogitar acerca da presença do elemento anímico, sendo
certo que, mesmo se estivesse demonstrado algum ato de apropriação ou desvio, ainda
assim, seria necessária a prova do dolo indispensável à consumação do delito do art. 1o, I,
do DL 201/67.

A respeito, eis precedentes desta Colenda Câmara Criminal:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  RESPONSABILIDADE  DE
PREFEITO. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS E
ORDENAÇÃO DE DESPESAS NÃO AUTORIZADAS (ART. 1º, I, III E
V DO DECRETO-LEI Nº 201/67). ABSOLVIÇÃO.  PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA.  REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A
CONDENAÇÃO  NOS  DELITOS  NÃO  PRESCRITOS
RECONHECIDA  PELA  PROCURADORIA  DE  JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO.
- Não padece de inépcia a denúncia que descreve a conduta delitiva
imputada ao réu e suas circunstâncias,  respeitando o comando do
art. 41 do Código de Processo Penal.
-  Sobrevindo a prescrição de parte dos crimes indicados na inicial
acusatória  –  art.  1º,  III  e  V do Decreto-lei  201/67,  notadamente o
desvio  de  verbas  públicas  e  a  ordenação  de  despesas  não
autorizadas  - Cabe ao julgador extinguir a punibilidade de parcela da
pretensão punitiva estatal.
- Para a condenação de ex-edil pelo crime do art. 1º, I da mesma
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lei,  é  indispensável  demonstração  do  dolo  do  agente  em
apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los para seu
próprio proveito ou proveito de terceiro.  Não havendo, porém,
prova conclusiva nesse sentido, ele não poderá ser condenado,
na forma do art. 386, VII do CPP.
-  Considerando,  todavia,  serem  imprescritíveis  as  ações  de
ressarcimento ao erário (art. 37, § 5º, “in fine” da CF), a absolvição
criminal de ex-prefeito não o isentará de eventual responsabilização
civil pelos prejuízos havidos ao patrimônio público municipal5. (grifo
nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312 DO CP.
ABSOLVIÇÃO.  APELO  DO  MP.  PROVAS  SUFICIENTES  DA
AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ACERVO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE  PARA  EMBASAR  UM
DECRETO  CONDENATÓRIO.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.
DESPROVIMENTO DO APELO. 
-  Para a configuração do tipo do Peculato, exige-se o elemento
subjetivo específico consistente na vontade de se apossar ou
desviar  definitivamente  o  bem  em  benefício  próprio  ou  de
terceiro. 
-  Quando  os  elementos  coligidos  no  decorrer  da  instrução
criminal  não  são  suficientes  para  demonstrar  a  autoria  e  a
materialidade  delitivas,  imperiosa  se  faz  a  absolvição6.  (grifo
nosso)

Portanto,  nos  termos  do  art.  386,  V7,  do  CPP,  em  atenção  ao
princípio in dubio pro reo, tem-se que a absolvição é medida que se impõe. 

Todavia, deve-se registrar que a absolvição pela ausência de provas
suficientes acerca da autoria não impede que os legitimados legais, caso assim entendam,
acionem o apelante em juízo, demandando o eventual ressarcimento ao erário, tendo em
vista o disposto no art. 37, §5º8, da CF.

II – DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  dou provimento  à  pretensão  recursal  a  fim de,
reformando-se a sentença condenatória,  absolver  o  apelante,  Luiz  Carlos Monteiro  da
Silva, nos autos qualificado.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal,  dele participando também os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior  (com
jurisdição limitada),  relator,  Carlos Martins Beltrão Filho,  revisor,  e  Márcio  Murilo  da

5(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002243520008150101, Câmara Especializada Criminal,
Relator DES MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOS , j. em 24-03-2015)
6(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00050835820098150011, Câmara Especializada Criminal,
Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA , j. em 29-09-2016)
7Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
[…]
V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;     
8§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou
não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
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Cunha Ramos. 

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Maria Lurdélia Diniz de
Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 17 de agosto
de 2017.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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