
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000694-58.2003.815.0781 – Comarca  de  Barra  de
Santa Rosa
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Ministério Público estadual
01 APELADO: Allan Pontes Nepomuceno
ADVOGADO: Cláudio Pio de Sales Chaves e outros
02 APELADO: Ângela Maria da Costa
ADVOGADO: Paulo Rodrigues da Rocha

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO (ART.
312  DO  CP).  ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO  DO  MP.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE  PARA
COMPROVAR  A  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍDIO DO IN DUBIO
PRO REO. DESPROVIMENTO.

- Inexistindo nos autos elementos suficientes para demonstrar a
prática  de  crime  contra  a  administração  pública  pelos
recorridos,  não  merece  censura  a  sentença  absolutória
vergastada. Incidência do princípio do “in dubio pro reo”. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

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

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério
Público estadual, em face da sentença de fls. 1.137/1.149, prolatada pelo Juízo de
Direito da  Comarca de Barra de Santa Rosa, Juiz Renan do Valle Melo Marques, nos
autos da ação penal acima numerada, promovida em face de Allan Pontes Nepomuceno,
Ângela Maria da Costa, Paulo Sérgio Martins Correia e Jocineuda Souza de Pontes,
que julgou improcedente  a  ação, tendo absolvido os  réus  acima nominados  da
prática do crime do art. 312, caput, segunda parte (peculato-desvio) c/c os arts. 29
e 71, todos do Código Penal (CP). 

Exsurge da inicial acusatória que os acusados, com unidade de
desígnios  e  mediante  condutas  dolosas,  valendo-se  da  condição  de  funcionários
públicos,  teriam  concorrido  para  o  desvio,  em  benefício  próprio  e  alheio,  verba
destinada ao pagamento de vencimento de alguns servidores, de que tinham posse em
razão dos cargos que ocupavam no Município de Damião (PB), quais sejam, Prefeito,



Secretária de Finanças, Agente Administrativo e Escriturária.

Segundo a peça acusatória, após as eleições majoritárias no ano
2000, na qual o primeiro denunciado (Allan Pontes) não consegui se reeleger, vários
servidores  municipais ficaram sem receber  seus  vencimentos  nos  meses  de outubro,
novembro e  dezembro,  além da gratificação natalina,  sob a  justificativa de que não
haveria dinheiro em caixa.

Destaca  a  denúncia  que  foram  impetrados  mandados  de
segurança pelos servidores, tendo sido descoberto que foram consignadas assinaturas
falsas nas folhas de pagamento e, após o endosso do Prefeito municipal e da Secretária
de Finanças, as respectivas quantias teriam sido sacadas por terceira pessoa.

Afirma o representante ministerial que toda ação contou com a
participação dos envolvidos, em especial do prefeito e da secretária de finanças, onde
todos os participantes concorriam para a falsificação de assinaturas e a realização de
saques ilegais.

Diante desse fato, os réus foram incursos nas penas do art. 312,
caput, segunda parte, do CP (peculato), c/c os art. 29 e 71, ambos do CP. 

Finda a  instrução processual,  o juízo  a quo  proferiu sentença
(fls. 1.137/1.149) e julgou improcedente a ação penal, tendo absolvido os acusados, sob
o fundamento de falta de provas para justificar um decreto condenatório. 

Inconformado o Ministério Publico estadual interpôs recurso de
apelação (fls. 1.152). Em suas razões recursais (fls. 1.154/1.159), alega a apelante que a
sentença  deve  ser  parcialmente  reformada,  sob  o  fundamento  de  que  o  conjunto
probatório  mostra-se  suficiente  para  justificar  a  condenação  de  Allan  Pontes
Nepomuceno (prefeito) e Ângela Maria da Costa (secretária de finanças). 

Destaca  o  recorrente  que  existem provas  da  falsificação  das
assinaturas  de  servidores  apostas  em  recibos  de  pagamento,  sendo  os  recorridos
responsáveis por tal encargo. 

Contrarrazões apresentadas  por  Ângela  Maria  da  Costa  (fls.
1.179/1.185) e por Allan Pontes Nepomuceno (fls. 1.186/1.189), ambas pugnando pelo
desprovimento do apelo manejado pelo Ministério Público.

 
Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer de

lavra  do  Procurador  de  Justiça  Álvaro  Gadelha  Campos, manifestou-se  pelo
desprovimento do recurso (fls. 1.202/1.203). 

É o relatório.
VOTO.

O art. 312, caput, segunda parte, do CP, dispõe:

Art. 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.

Do exame da denúncia, verifica-se que foi imputado aos réus a



prática do crime de peculato-desvio, o qual se caracteriza pela conduta de funcionário
público que arbitrariamente desvia, em proveito próprio ou de terceiro, dinheiro, valor
ou  bem  móvel,  pertencente  ao  Estado,  de  que  tem  a  posse  em  razão  do  cargo,
conferindo destinação diversa da originariamente prevista.

Outrossim, para tipificação da conduta, além do dolo, necessita-
se da presença um elemento subjetivo específico, representado pelas expressões “em
proveito  próprio  ou  alheio”,  o  que  revela  o  escopo  de  enriquecimento  ilícito  do
funcionário ou de terceira pessoa. 

Analisando autos, de fato existem de indícios que apontam para
a ocorrência de fraude. É que os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial de fls.
60/63 indicam que assinaturas apostas em alguns recibos de pagamento de salários não
partiram do punho do respectivo servidor destinatário do vencimento, bem como que os
salários do período de novembro a dezembro do ano 2000 só foram percebidos através
de ajuizamento de ação perante o Judiciário. 

Entrementes,  não obstante  os  indícios  de  fraude,  haja  vista  a
falsificação de assinaturas de funcionários nos contracheques de servidores, para fins de
recebimento  dos  salários  de  outubro  a  dezembro  de  2000,  tal  circunstância  não  se
mostram suficientes para demonstrar a tipificação do crime apontado na denúncia.

Verifica-se que, em momento algum, ficou provado no processo
que os acusados desviaram recursos para si próprio ou em benefício de terceiros. Há
mera  desconfiança,  oriunda  da  constatação  da  falsificação  de  assinaturas  de  alguns
servidores, de que os valores teriam sido direcionados para os acusados ou de terceiros.
Não havendo, contudo, prova nesse sentido. 

Não há, ainda, nos autos, elementos suficientes para demonstrar
que os recorridos seriam os responsáveis pelas falsificações e que aqueles seriam os
destinatários dos valores desviados. 

Como bem destacou o julgador  primevo,  o acervo probatório
acostado aos autos não se mostra suficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de
salário dos servidores municipais, para beneficiar qualquer dos acusados. 

Além disso, não há provas seguras de que seriam os recorridos
os responsáveis pela falsificação e recebimento dos valores desviados. Logo, como bem
pontuou o julgador monocrático, a materialidade e a autoria delitiva não se encontram
devidamente demonstradas. 

Com efeito,  a  presença  de  prova  frágil  e  duvidosa  quanto  à
materialidade e autoria  dos crimes imputados aos acusados,  que propicia  dúvida no
espírito do Julgador, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mormente em
se tratando de crimes cujo elemento subjetivo do tipo é o dolo.

Ora,  é  cediço  que,  no  âmbito  penal,  não  há  espaço  para
incertezas  acerca  da  configuração  do  delito,  em  especial  da  autoria  delitiva  para
fundamentar o decreto condenatório. 

Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência:

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  ARTIGO  312  DO  CÓDIGO  PENAL.
PECULATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20312&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart312


PROVAS.  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. O crime de peculato é material e exige, para
sua  consumação,  resultado  naturalístico,  consistente  no  efetivo  benefício
auferido  pelo  agente.  2.  Caso  em  que  para  a  condenação  do  réu  pelo
cometimento do crime de peculato é imperioso que fique comprovado, de
forma cabal, a divergência entre o que foi efetivamente construído e o que
constava das planilhas de execução, de modo que o superfaturamento da obra
fique  também  demonstrado  sem  qualquer  dúvida  a  respeito,  para  que  se
comprove, então, o efetivo benefício auferido.  3. Nada há nos autos que
comprove  de  forma  incontestável  tenha  o  réu  concorreu  para  que
houvesse peculato-desvio, praticado via recebimento por serviços e obras
incompletos e superfaturados, não sendo possível afirmar, com certeza,
qual foi o proveito econômico obtido pelo réu, ora apelado, e, ainda, se
houve realmente algum proveito o que afasta a tipicidade do delito em
referência.  4.  Inexistindo  nos  autos  elementos  caracterizadores  da
conduta criminosa, capazes de, em relação ao suposto delito de peculato
imputado ao réu na denúncia, firmar um Decreto condenatório, sem a
existência de dúvida razoável, mister se faz a aplicação do princípio  in
dubio pro reo, a fim de que lhe seja assegurada a absolvição, nos termos
da  sentença  recorrida.  5.  Recurso  não  provido.  (TRF  1ª  R.;  ACr
2009.43.00.005315-0; Terceira Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Rogéria Maria
Castro Debelli; DJF1 17/02/2017) 

PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL DA DEFESA.  ART.  312,  DO  CP.
PECULATO. DESVIO DE VERBAS DECORRENTES DE CONVÊNIO
CELEBRADO  ENTRE  ENTE  MUNICIPAL E  O  MINISTÉRIO  DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
RECURSO  PROVIDO.  1.  A  denúncia  relata  o  recebimento  de  verba
pública, proveniente do convênio nº 293/1999, celebrado entre a prefeitura de
assu/rn e o ministério da integração nacional, cujo objeto era o fornecimento
de dessalinizadores. Como representante da empresa vencedora da licitação,
o  apelante  teria  recebido  r$34.800,00,  sem,  contudo,  efetuar  a
contraprestação, consistente na entrega dos dessalinizadores. 2. Em que pese
a  conduta  denunciada  se  enquadrar  no tipo penal  do  art.  312,  do Código
Penal, ao trazer documento, assinado pelo então prefeito municipal, referente
à devolução das  verbas  do contrato,  a  defesa apresenta prova favorável à
absolvição, já que instaura dúvida quanto à autoria delitiva. 3. No caso em
concreto,  a  dúvida quanto à  efetiva devolução  ou não,  pelo acusado,  dos
montantes que lhe foram repassados, autoriza a incidência do princípio do in
dubio pro reo. 4. Apelação criminal provida, com esteio no art. 386, VII, do
CPP,  para absolver  o  apelante da  prática  do delito  do  art.  312 do código
penal.  (TRF 5ª R.; ACR 0001462-52.2008.4.05.8401; RN; Terceira Turma;
Rel. Des. Fed. Conv. Élio Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 21/10/2014;
Pág. 101)  

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  PECULATO-DESVIO.  ART.  312,  CAPUT,  DO  CÓDIGO
PENAL.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  INSURGÊNCIA  DA
DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. ACUSADO
POLICIAL CIVIL.  RÉU  QUE  TERIA DEIXADO  UM  REVÓLVER
CALIBRE.  38,  DE  PROPRIEDADE  DO  ESTADO  DE  SANTA
CATARINA,  COMO GARANTIA DE DÍVIDA EM UMA ZONA DE
MERETRÍCIO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  INCONCLUSIVO
ACERCA  DA  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVAS.
DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS  COM  DIVERSAS
CONTRADIÇÕES.  AUSÊNCIA  DE  CERTEZA  NECESSÁRIA  À
CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO PROVIDO.  Não é possível
embasar  a condenação em elementos probatórios  frágeis.  Havendo dúvida
sobre  a  ocorrência  dos  fatos  narrados  na  inicial  acusatória,  não  se  pode
concluir pela condenação, vez que ela só tem cabimento onde a certeza paira
absolutamente inabalável.  (TJSC; ACR 2012.084697-7; Rio do Sul; Quarta
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Jorge  Henrique  Schaefer  Martins;  Julg.
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05/09/2014; DJSC 11/09/2014; Pág. 346)

Na mesma linha, destaco a posição do TJPB:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  Prefeito.  Crime  de  responsabilidade.
Nulidade. Princípio da identidade física do juiz. Desrespeito. Inocorrência.
Rejeição.  Peculato-desvio.  Delito  não  comprovado.  Absolvição.  Sentença
reformada. I - Não se aplica o princípio da identidade física do juiz, inserto
no  art.  399  do  CPP,  com a  redação  dada  pela  Lei  n.  11.719/2008,  se  o
magistrado que presidiu a instrução foi removido ou promovido, não havendo
nulidade a ser reconhecida pelo fato de ter sido a sentença de mérito firmada
pelo novo titular da comarca. 11 - A condenação pelo crime previsto no art.
1°, 1, do Decreto-Lei 201/67 exige certeza, extraída de prova direta ou de
indícios concretos, induvidosos, de que o acusado se apoderou ou desviou
recursos em benefício seu ou de terceiro, não servindo à firmação de juízo
condenatório  a  mera  suspeita,  máxime  se  advindas  de  acusadores  com
inescondível interesse, pessoal e político, na punição do acusado a qualquer
custo.  II  -  Preliminar  rejeitada.  Apelo  provido,  no  mérito.   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  06020000004402001,  CAMARA
CRIMINAL, Relator Wolfram da Cunha Ramos , j. em 04-08-2011) 

Destarte,  a  insuficiência  de  provas  sobre  a  autoria  e  a
materialidade  do  delito  e  a  ausência  dos  elementos  objetivos  e  subjetivos  do  tipo
previsto no art. 312, caput, segunda parte, mostram a correção da decisão que absolveu
os recorridos, aplicando-se, de forma escorreita, o princípio in dubio pro reo. 

Ante o exposto,  em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal e revisor, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento
da vaga de Desembargador).

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 Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
                            Relator


