
DENÚNCIA Nº 0002037-84.2012.8.08.0000
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DENUNCIADO: IVAN LAUER
DENUNCIADO: GILSON CABRAL DE SOUZA
RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO FÁBIO BRASIL NERY

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO ESTADUAL, representado pelo Procurador de Justiça Fábio Vello

Corrêa, em face de IVAN LAUER, Prefeito Municipal de Vila Pavão, e GILSON

CABRAL DE SOUZA, servidor público estadual colocado à disposição do

Município de Vila Pavão, por prática, em tese, do delito tipificado no artigo 1º,

inciso I, do Decreto-lei nº 201/67, eis que à frente da administração pública, o

primeiro denunciado, juntamente com o seu assessor, segundo denunciado,

teriam se apropriado de rendas públicas do Fundo Municipal de Assistência

Social, no montante de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), quando da  

aquisição de um terreno destinado à construção de moradias para famílias de

baixa renda da aludida municipalidade.

Ainda na exordial, pleiteou o “parquet” o afastamento cautelar do acusado

IVAN LAUER do cargo de Prefeito Municipal de Vila Pavão, ao argumento de

que, à frente do poder executivo, vinha tentando atrapalhar a colheita de provas,

seja dificultando o acesso a informações, seja intimidando testemunhas.

Em observância ao disposto no artigo 298 do Regimento Interno deste

egrégio Tribunal de Justiça, c/c artigo 4º da Lei nº 8.038/90, foram os acusados

regularmente notificados, vindo assim, a apresentar suas defesas preliminares.

O primeiro denunciado, às fls. 531/552, sustenta a necessidade de rejeição

da denúncia, sob a alegativa de inexistência de lastro probatório para a

instauração da ação penal. Ao final, aduz que se apresenta incabível o pedido de

afastamento cautelar, eis que inexiste justificativa para tanto.
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Já o segundo denunciado, às fls. 509/525, também sustenta a necessidade

de rejeição da denúncia, sob a alegativa de inexistência de lastro probatório para

a instauração da ação penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em conformidade com o artigo 5º,

parágrafo único, da Lei nº 8.038/90, manifestou-se pelo recebimento da denúncia

em desfavor dos acusados, bem como, pelo afastamento cautelar do primeiro

denunciado, IVAN LAUER, Prefeito Municipal de Vila Pavão, conforme

manifestação de fls. 566/571.

É o relatório, em síntese.

Estando os presentes autos na fase prevista no §3º, do artigo 298 do

Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 02 de outubro de 2012.

FÁBIO BRASIL NERY
Desembargador Relator
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DENÚNCIA Nº 0002037-84.2012.8.08.0000
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DENUNCIADO: IVAN LAUER
DENUNCIADO: GILSON CABRAL DE SOUZA
RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos, de denúncia ofertada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, representado pelo Procurador de Justiça

Fábio Vello Corrêa, em face de IVAN LAUER, Prefeito Municipal de Vila Pavão,

e GILSON CABRAL DE SOUZA, servidor público estadual colocado à

disposição do Município de Vila Pavão, por prática, em tese, do delito tipificado

no artigo 1º, inciso I, do Decreto-lei nº 201/67, eis que à frente da administração

pública, o primeiro denunciado, juntamente com o seu assessor, segundo

denunciado, teriam se apropriado de rendas públicas do Fundo Municipal de

Assistência Social, no montante de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil

reais),quando da  aquisição de um terreno destinado à construção de moradias

para famílias de baixa renda da aludida municipalidade.

Narra a inicial acusatória que:

Conforme se infere dos autos do Procedimento Administrativo -
Procedimento Preparatório n. 066/2010, instaurado pela Promotoria de
Justiça Cumulativa de Nova Venécia/ES, com supedâneo na
representação oferecida por José Paulo Dondoni, restou demonstrado o
cometimento de crime de responsabilidade por Ivan Lauer, com ajuda de
seu assessor, Gilson Cabral de Souza, efetivada na aquisição de um
terreno pertencente ao Representante pela Prefeitura de Vila Pavão,
destinado a construção de moradias para famílias de baixa renda do
Município, explico.

Através da Representação (Doc. 01), José Paulo Dondoni noticia que Ivan
Lauer, na qualidade de Prefeito Municipal de Vila Pavão, visando a
construção de moradias populares, fez uma proposta para a aquisição de
uma área de 22.625,708m2 que lhe pertencia, tendo as partes acordado
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que o terreno seria vendido pelo valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte
mil reais).

Efetuado o acordo de venda do terreno, o Sr. José Paulo Dondoni foi
procurado pelo assessor do Prefeito, Sr. Gilson Cabral de Souza, que lhe
informou que seria necessário abrir uma conta no Banco do Brasil de
Nova Venécia para recebimento do valor, o que foi feito.

Depositado o dinheiro no Banco do Brasil, José Paulo Dondoni foi
novamente procurado pelo Sr. Gilson Cabral de Souza para irem até Nova
Venécia a fim de sacarem o dinheiro do Banco do Brasil e depois teria de
ser depositado no Banestes, sem explicar o motivo.

Lá chegando, o saque já estava provisionado pelos denunciados e José
Paulo Dondoni sacou o valor (R$220.000,00) e o entregou a Gilson Cabral
que acomodou os maços de notas em uma mala preta.

Após acomodar o dinheiro na mala preta, Gilson disse a José Dondoni
que teria que ir imediatamente a Vila Pavão. José Dondoni seguiu Gilson
e o viu entregar a maleta a Ivan Lauer, que estava em companhia de Ivanir
Pionte, e estes rumaram para a cidade de Vila Pavão.

Atento aos acontecimentos, Valdez Ferrari, que acompanhava José
Dondoni, ligou para Nilson de Assis Campos e pediu que esse ficasse de
vigilância a respeito da chegada e saída de Ivan Lauer, Ivanir Piont Kosky
e Gilson Cabral em Vila Pavão.

Assim, em Vila Pavão, atendendo ao pedido de Valdez, Nilson de Assis
Campos “ficou nas proximidades da Câmara Municipal de Vila Pavão
observando o momento em que chegava o prefeito Ivan; que isso
aconteceu por volta das 14h e, se não lhe falha a memória, foi num dia 04,
não se recordando o mês; que isto aconteceu no ano de 2010; que
avistou o veículo Linea, dirigido por Josias Rita (motorista do prefeito);
que o veículo adentrou na garagem da residência do prefeito Ivan Lauer;
que após uns 15 minutos, observou que saíram da residência no mesmo
veículo sendo dirigido por Ivan e ao seu lado, Ivanir Pionte; que o
declarante os seguiu em sua moto; que ambos foram em direção à casa
do Sr. Pedro Renoke” (Declarações de Nilson de Assis Campos prestadas
na Promotoria de Justiça Cumulativa de Nova Venécia) (Doc. 02). Nesse
ponto, oportuno destacar que Pedro Renoke é conhecido agiota da
cidade.

Enquanto isso, em Nova Venécia, quando o Prefeito Ivan Lauer e Ivanir
saíram com a maleta rumo a Vila Pavão, Gilson Cabral disse a José Paulo
Dondoni que o dinheiro seria depositado na conta do Banestes e o
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convidou, juntamente com seu acompanhante, Sr. Valdez Ferrari, para
irem até a agência do Banestes de Nova Venécia, onde iriam tirar o
extrato para constatarem o depósito.

Chegando ao Banestes, foram atendidos pelo funcionário Humberto
Moreira, que constatou que o depósito não havia sido feito. Após Gilson
Cabral receber um telefonema, esse disse a José Dondoni e a Valdez
Ferrarri que o dinheiro havia sido depositado em Vila Pavão. Lá
chegando, constataram que havia sido feito um depósito de R$200.000,00
na conta de José Dondoni através de um cheque da Prefeitura e não em
espécie, com o dinheiro que Gilson Cabral pegou e entregou ao Prefeito.

Os fatos relatados na Representação são corroborados pelas
Declarações do Sr. Valdez Ferrarri (Doc. 03), prestadas na Promotoria de
Justiça Cumulativa de Nova Venécia, perante o Promotor de Justiça Lélio
Marcarini, em 10 de setembro de 2010, bem como pelo depoimento de
José Paulo Dondoni (Doc. 04), também prestado na Promotoria de Justiça
Cumulativa de Nova Venécia, perante o Promotor de Justiça Tiago Pinhal,
em 23 de setembro de 2010.

Ocorre que o Processo Administrativo para a compra do terreno de José
Paulo Dondoni é o de nº 89002/2010, o empenho é o de nº 993, de
05/05/2010 e o valor que consta como pago pelo imóvel foi de
R$441.201,30 (quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e um reais e
trinta centavos) - Doc. 05.

Disso verifica-se que o valor oriundo do Fundo Municipal de Assistência
Social, despendido para a aquisição do terreno destinado à construção
de moradias populares, foi de R$441.201,30 (quatrocentos e quarenta e
um mil, duzentos e um reais e trinta centavos), mas o valor pago ao
vendedor, Sr. José Paulo Dondoni, foi R$221.201,30 (duzentos e vinte e
um mil, duzentos e um reais e trinta centavos), e ainda que o restante, o
montante de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) foi indevidamente
apropriado pelo Prefeito Municipal de Vila Pavão, Sr. Ivan Lauer, com
auxílio de Gilson Cabral, ora denunciados.

É o que se depreende dos depoimentos supramencionados corroborados
pelos extratos bancários das contas do Banestes e do Banco do Brasil de
titularidade do Sr. José Paulo Dondoni (Doc. 06).

Analisando os referidos extratos bancários, verifica-se que no dia 05 de
maio de 2010 houve um depósito em cheque no valor de R$200.000,00 na
conta do Banestes e, no mesmo dia, houve um crédito de R$241.201,30
(duzentos e quarenta e um mil, duzentos e um reais e trinta centavos) na
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conta do Banco do Brasil, seguido de um débito no valor de R$220.000,00
(duzentos e vinte mil reais).

Assim, ao revés do que aduz Ivan Lauer na oportunidade que lhe foi dada
de manifestar-se acerca da Representação de José Dondoni (Doc. 07), os
fatos narrados por este e Valdez Ferrari não são fantasiosos, mas
encontram ressonância no acervo probatório colacionados aos autos, em
especial nos extratos bancários das contas de José Paulo Dondoni e na
farta prova testemunhai coligida.

Outrossim, esclarece Valdez Ferrari, vice-prefeito de Vila Pavão, a
destinação do dinheiro público apropriado indevidamente pelo Sr.
Prefeito Municipal, Sr. Ivan Lauer:

... Que desconfiado da transação, pediu que Nilson de Assis Campos, ficasse
observando à noite o movimento na residência do prefeito Ivan Lauer sendo
que por volta das 19h30m, o declarante foi informado que Ivan Lauer saiu de
casa na companhia de Ivanir Pionte Kosk (que junto com o prefeito se
identificaram nos telefonemas como “ii”) e foram ao encontro do senhor
Pedro Renok, residente no Córrego da Rapadura, zona rural de Vila Pavão. No
dia seguinte o declarante conversou com o senhor Pedro Renok e disse que
recebeu em espécie R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de uma dívida
pessoal de Ivan Lauer. Que ficou sabendo que Ivan Lauer também tem uma
dívida com Josias Rita, motorista do Gabinete do Prefeito de Vila Pavão, e
possivelmente tenha recebido parte do dinheiro. Que o declarante está sendo
constantemente procurado por mandatários de Ivan Lauer para que o
declarante venha ao Ministério Público e retire a notícia que fora dada... (sem
negrito no original)

Essa mesma conversa também foi relatada por Nilson de Assis Campos
nas declarações prestadas na Promotoria de Justiça Cumulativa de Nova
Venécia (Doc. 02), senão vejamos:

... que, no dia seguinte, o Sr, Pedro Renoke foi na casa de Valdez Ferrari e,
neste momento, estavam presentes o declarante, o Sr. Michel Vasconcelos
(filho de Pedro Gomes que trabalha na Prefeitura de Nova Venécia), Elivelto
Grilo Dadalto (residente na Chapadinha - próximo ao alambique), o vereador
Juvenal Médice e o próprio Valdez; que, assim que o Pedro Renoke chegou,
disse a todos: “consegui receber dos homens, Valdez”; que neste momento,
o vereador Juvenal perguntou a Pedro Renoke se ele havia recebido tudo e
este disse que “não ficou um resto para traz”; que o declarante disse ao
Pedro Renoke que deveria denunciar “pois isto é um roubo”;

II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Por todo exposto, verifica-se que o Prefeito Ivan Lauer, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de Prefeito Municipal de Vila
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Pavão, e com a ajuda de seu assessor Gilson Cabral, apropriou-se de
rendas públicas do Fundo Municipal de Assistência Social, no montante
de R$220.000,00, que deveriam ter sido utilizadas para aquisição de
terreno para construção de moradias populares, superfaturando seu valor
e ainda usou de artifício visando mascarar o pagamento da quantia
avençada no valor de R$221.201,30, porém a compra foi
documentadamente efetivada pelo valor de R$441.201,30. Assim,
incidiram nas sanções do artigo 1º, inciso I do Decreto Lei 201/67.

A materialidade encontra-se corporificada no Processo Administrativo nº
89002/2010 e no empenho nº 993, de 05/05/2010, bem como nos extratos
bancários das contas correntes do Sr. José Paulo Dondoni, tanto do
Banco do Brasil, como do Banestes.

Já a autoria do delito está devidamente comprovada através da farta
documentação anexa, em especial os depoimentos de Valdez Ferrari,
José Paulo Dondoni e Nilson de Assis Campos, colhidos na Promotoria
de Justiça Cumulativa de Nova Venécia.

Dessa forma, estão os denunciado Ivan Lauer e Gilson Cabral de Souza
incursos no crime previsto no artigo 1º, inciso I do Decreto-Lei 201/67,
razão pela qual pugna o “Parquet” pelo recebimento da presente
denúncia, seguindo-se a regular instrução processual, na qual deverão
ser ouvidas as testemunhas constantes do rol abaixo, para, ao final, ser
julgado procedente o pedido com a condenação dos denunciados nas
sanções previstas para a conduta ilícita que praticaram. (...). (fls.
02-verso/05-verso)

Após a devida notificação, os acusados apresentaram defesa preliminar, na

forma do artigo 298 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do

Espírito Santo e artigo 514 do Código de Processo Penal.

Assim, os presentes autos encontram-se na fase prevista no §3º, do artigo

298 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, onde esta colenda

Segunda Câmara Criminal deverá deliberar sobre o recebimento ou não da

denúncia.

- DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
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Saliento inicialmente, que para recebimento da denúncia é necessário que a

mesma exponha o fato criminoso, com todas suas circunstâncias, além da

qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa

identificá-los, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de

testemunhas, conforme dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, “in

verbis”:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do
crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Por oportuno, colaciono os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete in

Código de Processo Penal Interpretado, 9ª edição, às fls. 182/187:

(...) a denúncia é uma exposição, por escrito, de fatos que constituem um
ilícito penal em tese, com o fim de obter o pronunciamento judicial para
ser o denunciado condenado, aplicando-se a competente pena, ou, no
caso de inimputabilidade, a medida de segurança cabível. É
indispensável que na denúncia se descreva, ainda que sucintamente, o
fato atribuído ao acusado, não podendo ser recebida a inicial que
contenha a descrição vaga, imprecisa, de tal forma lacônica que torne
impossível ou extremamente difícil ao denunciado entender de qual fato
preciso está sendo acusado. 

Qualquer fato criminoso é rodeado de circunstâncias (pessoa do
criminoso, meio de execução, causas, efeitos, local, tempo, etc.). A
descrição, porém, não deve ser necessariamente exaustiva.

Destaco ainda, que nesta fase processual, cabe ao julgador, tão somente,

estabelecer um mero juízo de admissibilidade da acusação, e caso exista

dúvida, esta deve ser resolvida em favor da sociedade, com o recebimento da

peça vestibular.

Nesta quadra, colaciono o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO PENAL. PREFEITO. POSSÍVEL PRÁTICA DE NEGATIVA DE
EXECUÇÃO DE LEI (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI Nº 201/67).
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PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE CONTIDOS NO
ARTIGO 41 DO CPP. REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO
ATENDIMENTO PELO PREFEITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME
PREVISTO NO ART. 10 DA LEI Nº 7347/85. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO
PREFEITO DA INDISPENSABILIDADE DOS DOCUMENTOS
REQUISITADOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PREVARICAÇÃO. PEÇA
ACUSATÓRIA QUE NÃO NARRA O INTERESSE OU SENTIMENTO
PESSOAL DO AUTOR. INÉPCIA. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA NESTA
PARTE. 1. Não cabe, no momento do recebimento da denúncia, efetivar
um verdadeiro juízo preliminar a respeito da questão de mérito, uma vez
que a situação fática cujo cometimento é atribuído ao denunciado será
deslindada por intermédio da investigação judicial, uma vez que a Lei se
contenta, para que se admita que nasça o processo, só com o juízo de
possibilidade. (...). (TJES; APN 100100037223; 1ª Câmara Criminal; Rel.
Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; DJES 18/08/2011; Pág. 219)

Por fim, ressalto que a análise para constituição deste juízo de

admissibilidade deve ser perfunctória. Sobre o assunto, assim se manifesta a

jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. EX-PREFEITO. ART. 1º, III, IV E XIV
DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. ART. 132 DO CÓDIGO PENAL. ART. 92 DA
LEI Nº 8.666/93. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DELIMITAÇÃO SUFICIENTE DA
IMPUTAÇÃO. CONDUTA APTA A PREENCHER A DESCRIÇÃO TÍPICA.
CRIME FUNCIONAL E DE MERA CONDUTA. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. I. O juízo cognitivo de recebimento da denúncia deve ser
sumário, para que não invada o mérito da causa nem implique
prejulgamento sobre a imputação penal formulada pela acusação. Por
outro lado, deve oferecer descrição suficiente dos fatos, com suas
elementares e as circunstâncias que o compõem, sem o que é impossível
o exercício da defesa. (TRF 05ª R.; INQ 2262; Proc.
0014074-34.2010.4.05.0000; PE; Primeira Turma; Relª Desª Fed. Margarida
Cantarelli; DJETRF5 28/02/2011)

Destarte, estando a denúncia em ordem, sob o aspecto formal, cumpre ao

juiz, neste caso, este egrégio Tribunal de Justiça, por ser um dos acusados

Prefeito Municipal, com prerrogativas que lhe empresta o artigo 29, inciso X, da

Constituição Federal, e o rito próprio estabelecido nas Leis nº 8.038/90 e
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8.658/93, antes de recebê-la, verificar se estão presentes as condições da ação

e as condições de procedibilidade.

O crime ora em apreciação possui a seguinte redação:

Artigo 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; (...)

Examinando a denúncia ofertada, percebo que a mesma expõe que os

acusados teriam se apropriado indevidamente de renda pública do Fundo

Municipal de Assistência Social, quando da aquisição, pela municipalidade, de

um terreno destinado à construção de moradias para famílias de baixa renda.

Em que pese estarmos num momento inicial, ou seja, de prelibição, razão

pela qual não cabe uma análise profunda do mérito, após analisar o caderno

processual, entendo pela existência dos requisitos mínimos para o recebimento

da exordial acusatória ofertada em desfavor de IVAN LAUER, Prefeito Municipal

de Vila Pavão, e GILSON CABRAL DE SOUZA, eis que a denúncia apresentada

pela Procuradoria de Justiça, preenche todos os requisitos contidos no artigo 41

do Código de Processo Penal.

Digo isto, pois a mesma descreve perfeitamente a ocorrência de um fato

típico, antijurídico e culpável, supostamente praticado pelos denunciados, e

ainda, que existem indícios suficientes da autoria e prova inicial segura da

materialidade, que recai em suas pessoas, havendo assim, a possibilidade de

prosperar a imputação, tornando viável, consequentemente, a acusação.

Por oportuno, mesmo nesta fase de cognição sumária, transcrevo trechos

dos depoimentos que compõem o acerco documental acostado à exordial, que

servem para demonstrar a presença dos referidos indícios:
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(...): que o declarante exerce o mandato de vice-prefeito de Vila Pavão e
presenciou uma negociação entre o prefeito de Vila Pavão Ivan Lauer e o
Senhor José Paulo Dondoni, sobre a venda de uma área de terras
desapropriada pela Prefeitura; a finalidade da área é para a construção de
casas populares; que acompanhou toda a negociação no Gabinete do
Prefeito; que a negociação demorou uns trinta dias até acordarem sobre
o preço do imóvel; que o valor negociado foi de R$220.000,00 (duzentos e
vinte mil reais), pago à vista, ou seja, assim que fosse preparado os
documentos do imóvel; (...); que Gilson Cabral, ficou encarregado de
preparar os documentos; (...); que o declarante está preocupado com o
caso pois o comentário que o imóvel foi vendido por R$440.000,00 e o
José Paulo Dondoni teria recebido apenas R$220.000,00; que tudo indica
que houve desvio do dinheiro; (...); que José Paulo Dondoni afirma com
segurança que recebeu no depósito de sua conta apenas R$220.000,00
(duzentos e vinte mil reais); (...). (Valdez Ferrari - fls. 26/28)

(...): que o declarante possuía uma propriedade na cidade de Vila Pavão,
medindo 22.625,708m2, sendo que, no mês de maio, foi procurado pelo
Prefeito de Vila Pavão, Ivan Lauer, que manifestou o interesse de comprar
a propriedade em nome da Prefeitura; que o declarante chegou a
negociar valores diretamente com o Prefeito, chegando a um acordo de
que receberia pelo imóvel a quantia de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil
reais); que o vice-prefeito também acompanhou a negociação acerca do
valor do terreno; (...); que diante da transição do saque em dinheiro e o
depósito em cheque, o declarante e o vice-prefeito desconfiaram da ação
do Prefeito, e passaram a verificar tal ação, quando descobriram que na
verdade o valor do terreno que colocaram no contrato foi no valor de
R$421.201,30 (quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e um reais e trinta
centavos), (...). (José Paulo Dondoni - fls. 38/40)

(...); que é o Secretário de Finança do Município de Vila Pavão e confirma
o documento acostado à fl. 18 do procedimento que autorizou o Banestes
a efetuar um TED ao Banco do Brasil no valor de R$ 241.201,30 (duzentos
e quarenta e um mil, duzentos e um reais e trinta centavos) da conta
17.858.960 para a conta 1.5334 de titularidade de José Paulo Dondoni;
que Gilson Cabral orientou ao declarante que fizessem os depósitos em
duas contas; que o Gilson passou esta informação ao declarante
pessoalmente; (...). (Valdecir Berger - fls. 355)

Neste sentido:

NOTÍCIA CRIME. Delitos supostamente praticados pelo prefeito municipal
de Cabedelo. Exercício financeiro dos anos de 2005 e 2006. Nomeação,
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admissão e designação de servidores públicos contra expressa
disposição de Lei. Art. 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67, c/c art. 71
do Código Penal, quatro vezes, e, uma vez, no art. 1º, inciso XIII, do
Decreto-Lei nº 201/ 67, e todos combinados com o art. 69 do CP. Defesa
escrita. Pedido de rejeição da denúncia por atipicidade. Impossibilidade.
Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código Processual
Penal, bem como, se ampara em elementos contidos nos autos.
Recebimento da denúncia. Não sendo hipótese de rejeição da denúncia,
ou a improcedência da acusação, e dependendo o deslinde da situação
examinada de outras provas próprias da instrução criminal (art. 6ª, da Lei
nº 8.038/90 e art. 395, do CP), deve ela ser recebida, porquanto
preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP, descrevendo
com clareza e objetividade, a ocorrência de fatos que, configuram em
tese o ilícito penal, apontando, ainda, a existência de indícios de autoria e
materialidade delitiva. (TJPB; NC 999.2011.000703-9/001; Rel. Des.
Arnóbio Alves Teodósio; DJPB 10/01/2012; Pág. 15)

Por derradeiro, saliento que a tese defensiva apresentada pelas defesas de

IVAN LAUER e GILSON CABRAL DE SOUZA, em sede de defesa preliminar,

ao menos por ora, não tem o condão de afastar de plano a imputação descrita na

exordial, já que, em princípio, não forneceu a certeza absoluta, aquela capaz de

autorizar a rejeição da denúncia neste momento, permanecendo a fumaça de

que eles possam ter incorrido nas sanções do fato delituoso que lhes foi

imputado.

Por oportuno, rememoro que para efeitos de recebimento da denúncia,

vigora o princípio do “in dubio pro societate”, e não o “in dubio pro reo”, ou seja,

exige-se a plena certeza da inocência para permitir a rejeição.

Ademais, no que tange à alegativa defensiva de que o proprietário da área

teria assinado o recibo, onde constaria o valor integral da transação, destaco que

consta do caderno processual, a informação de que aquele não teria lido tal

documento antes de assinar, fato que gera dúvida sobre esta questão, “in

verbis”: 
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