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Como é  cediço,  no  processo  criminal,  vigora  o
princípio segundo o qual o decreto condenatório
tem que estar alicerçado em prova clara, positiva
e indiscutível, não bastando a alta probabilidade
acerca do delito e de sua autoria.  Persistindo a
dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição,
pois  a  inocência  é  presumida  até  que  se
demonstre o contrário. Desta forma, basta que a
acusação não produza provas capazes de infundir
a certeza moral no espírito do julgador para que
se decrete a absolvição do envolvido. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta,  à  fl.  481,  pelo

representante do Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo de

Direito da Comarca de Gurinhém (fls.  468/481), que julgou  improcedente o

pedido condenatório veiculado na denúncia,  absolvendo os acusados e ora

apelados,  Adão Soares de Souza  e Paulo Barbosa Firmino, da imputação

de prática do delito previsto no art. 312, caput, do CP (crime de peculato). 

Nas  razões  recursais  (fls.  484/519),  o  parquet pugna  pela

condenação  dos  acusados  nos  moldes  da  exordial  acusatória.  Segundo  o

apelante, há, nos autos, prova suficiente da autoria delitiva por parte dos réus.

Nas contrarrazões, ofertadas às fls.  523/540 e 548/550., ambos

os  recorridos  requerem a  manutenção  da  sentença,  dada  a  fragilidade  de

provas acerca da autoria delitiva. 

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria de Justiça emitiu

parecer da lavra do Procurador Roseno Neto, opinando pelo provimento do

recurso (fls. 113/115), para que ambos os acusados sejam condenados pela

prática do crime de peculado. 

É o relatório. 

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo  ofereceu

denúncia em desfavor de Adão Soares de Souza e Paulo Barbosa Firmino,

dando-os como incursos na sanção penal do artigo 312, caput, na forma do

art. 71, ambos do Código Penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Narra  a  exordial  acusatória  que  o  acusado  Adão  Soares  de

Souza, na condição de Presidente da Câmara Municipal  de Caldas Brandão,

contratou,  em  janeiro  de  2009,  o  réu  Paulo  Barbosa  Firmino  para

desempenhar a função de arquivista na casa legislativa. Contudo, este nunca

teria prestado o referido serviço, vez que nunca compareceu àquela Câmara e

sequer conhecia a rotina dos documentos legislativos, não obstante, recebeu

pagamentos.

A  peça  inaugural  prossegue  narrando  que  o  acusado  Paulo

Barbosa, quando prestou declarações na Curadoria do Patrimônio Público da

comarca de Gurinhém, revelou que, além de não desempenhar a função que

lhe era atribuída, só recebeu a metade dos valores constantes nos recibos que

assinou referentes aos pagamentos de salário de janeiro a dezembro de 2009,

enquanto a outra metade ficava com o denunciado Adão Soares.

A denúncia narra, ainda, que, em relação ao pagamento do mês

de  janeiro de 2010, o acoimado Paulo Barbosa sequer chegou a receber o

salário  referido  no  recibo  que  assinou,  de  modo  que  foi  apropriado  pelo

censurado Adão Soares.

Contrato de prestação de serviços, às fls. 20/22.

Cópias dos recibos mensais de pagamento, entre janeiro de 2009

e janeiro de 2010, às fls. 23/35.

Devidamente instruído o feito, entendeu o juiz sentenciante não

haver prova suficiente da autoria delitiva para um édito condenatório, motivo

pelo qual absolveu, com fulcro no art. 386, V, do CPP, os réus das imputações

constantes na denúncia.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em recurso ministerial, foi requerida, em suma, a condenação dos

acusados  nos  moldes  da  peça  inaugural,  sob  o  argumento  de  que  há

elementos  suficientes,  nos  autos,  que  demonstram  autoria  e  materialidade

delitivas.

Pois  bem.  Conforme  se  verifica  das  peças  pré-processuais,  o

Ministério Público com atuação na comarca de Gurinhém instaurou o Inquérito

Civil Público nº 05/2010 para apurar irregularidades na Câmara de Vereadores

do Município de Caldas Brandão/PB, com relação à contratação do censurado

Paulo  Barbosa  Firmino,  com  base  em  denúncia  feita  por  vereadores  que

compunham aquela casa legislativa.

Ao  prestar  declarações  na  Curadoria  do  Patrimônio  Público,

perante  a  autoridade  ministerial,  o  ora  recorrido  Paulo  Barbosa  relatou  o

seguinte  recebia  apenas  metade dos  valores  constantes  nos  recibos  que

assinara;  e que,  durante o tempo de vigência do contrato de prestação de

serviços, chegou a ficar meses sem comparecer à câmara municipal, quando

não “tinha movimento”. Não soube, inclusive, sequer especificar qual serviço

realizava naquela casa legislativa:

“(…) que seu pai vende tapioca e o declarante trabalha
na  parte  administrativa  desse  pequeno  comércio,
fazendo pagamentos
[…]
que  já  trabalhou  na  Câmara  Municipal  de  Caldas
Brandão  no  ano  de  2009  arrumando os  documentos,
indo duas vezes por semana, de 08 horas ao meio dia;
que  tinha meses que nem ia na câmara porque não
tinha movimento; que era arquivista
[…]
que  trabalhava  na  câmara  quando  o  presidente  da
câmara  lhe  ligava  e  chamava;  que arrumava  uns
papeis e uns documentos, sem no entanto saber que
papeis e documentos são esses
[…]
que recebia mediante recibos; que assinava os recibos;
que recebia em dinheiro; que a última vez que recebeu
salário foi em dezembro de 2009

Desembargador João Benedito da Silva
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[…]
que  foi  contratado  verbalmente  pelo  presidente  da
câmara
[…]
que  na  verdade  do  dinheiro  que  constava  do  recibo
apenas recebia a metade;  que  o dinheiro era pago
diretamente  pelo  presidente  da  câmara  municipal
Adão  Soares;  que  não  sabe  dizer  o  que  o  sr.  Adão
Soares fazia com o restante do dinheiro; que no ano de
2010  não  chegou  a  receber  nenhuma  quantia da
câmara nem assinou nenhum recibo (...)”
(Declarações prestadas por Paulo Barbosa Firmino
em sede de Inquérito Civil Público)

Em juízo, entretanto, o referido acusado modificou sua versão.

Perante o magistrado sentenciante, o réu  Paulo Barbosa relatou que estava

nervoso quando prestou esclarecimentos em sede Ministerial, durante a fase

do inquérito  civil,  razão pela qual  se confundiu ao afirmar que não recebia

integralmente o seu pagamento. Asseverou, também, que havia contraído um

empréstimo com o corréu Adão Soares; e que utilizava parte do seu pagamento

para quitar a dívida oriunda do empréstimo, sem saber, contudo, especificar o

valor o referido empréstimo:

“(…)  Que  na  época  ao  ser  ouvido  pelo  Ministério
Público,  ficou  nervoso  e  não  esclareceu  os  fatos
corretos, pois não é verdade que dividia o pagamento
com o primeiro denunciado  [Adão].  Na verdade, na
época foi casado com uma sobrinha do mesmo e lhe
pediu um dinheiro emprestado e quando recebia o
pagamento  fazia  o  pagamento  das  parcelas  do
empréstimo  do  primeiro  denunciado;  que  não  se
recorda o valor  do empréstimo;  que o empréstimo foi
feito em 01 (um) ano; que quitou o empréstimo com o dr.
Adão; que o valor mensal pago ao dr. Adão era variável,
pois as vezes dava um valor maior e as vezes um valor
menor; 
[…]
Que o pagamento era feito em mãos pela tesoureira do
município(...)”
(Interrogatório Judicial  do Acusado Paulo Barbosa
Firmino – fls. 405/407)

Tal versão, apresentada em juízo, não parece ser verossímil, uma

Desembargador João Benedito da Silva
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vez que se dissocia totalmente daquela outrora prestada em sede de inquérito

civil. Isto porque, não se demonstra crível que o referido réu, na condição de

homem médio, mesmo alegando estado de nervosismo, tenha confundido duas

situações  completamente  distintas: a) receber  apenas  metade do

pagamento;  e  b) receber  integralmente o  valor  correspondente  ao  seu

pagamento e usar parte deste para pegar parcelas de empréstimo adquirido

com o segundo acusado.

 Ademais, dentre outras divergências, nos chama a atenção o fato

de ter o aludido acusado afirmado (em juízo) que recebia o pagamento das

mãos da tesoureira da câmara, quando havia relatado (em sede de inquérito)

que o pagamento era realizado diretamente por Adão Soares.

Outrossim,  a  tese  acusatória,  no  sentido  de  que  o  referido

acusado  não  prestou  os  serviços  pelos  quais  fora  contratado,  restou

corroborada pelos relatos fornecidos pelas testemunhas Elias José Alves (fls.

87/88), José Antônio de Souza (fls. 89/90), Márcio Queiroz de Oliveira (fls.

91/92),  Ronaldo César Nascimento de Araújo (fls. 93/94) e  Severino dos

Ramos Dias Lourenço (fl. 98), todos, à época, vereadores do Município de

Caldas Brandão/PB. Ao serem inquiridos pelos douto juiz primevo, os aludidos

depoentes  relataram  que  nunca  presenciaram  o  acusado  Paulo  Barbosa

Firmino laborando na casa legislativa daquele município.

Entretanto,  tal  versão  defensiva  foi  sustentada  pelos  relatos

fornecidos pelo corréu Adão Soares de Souza, o qual, ao ser interrogado pelo

magistrado  singular,  asseverou  que  o  corréu  Paulo  Barbosa  prestou

efetivamente  serviços  de  arquivista  na  câmara  do  município  de  Caldas

Brandão;  que  nunca  recebeu  nenhum dos  pagamentos  efetivados  a  Paulo

Barbosa;  e  que  havia  realizado  um empréstimo a  este,  o  qual  lhe  pagava

mensalmente:

Desembargador João Benedito da Silva
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“(…) que a admissão do segundo denunciado se deu
através de contrato de prestação de serviços por prazo
indeterminado;  que  o  segundo  denunciado  prestou
efetivamente os serviços de arquivista junto a Câmara
Municipal de Caldas Brandão
 […]
Que o pagamento era feito em mãos pela tesoureira do
município
[…]
Que  o  segundo  denunciado  [Paulo] casou  com  uma
afilhada  do  interrogado  e  pediu  que  o  interrogado
fizesse um empréstimo para ele; que como tinha muita
afeição pela afilhada fez um empréstimo para ele; que
como  tinha  muita  afeição  pela  afilhada  fez  o
empréstimo,  e  o  segundo  denunciado  pagava
mensalmente o valor das parcelas do empréstimo(...)”
(Interrogatório Judicial do Acusado Adão Soares de
Souza – fls. 408/409)

Tais alegações defensivas, no sentido de que o acusado Paulo

Barbosa prestou os serviços para os quais fora contratado, foram sustentadas

pelas testemunhas Diana Oliveira Cavalcante (assessora da mesa diretora da

câmara – fl.s 95/96),  Hamilton José Fernandes do Nascimento (vereador –

fl.  97),  Antônio  José  Cavalcanti (vereador  –  fl.  99)  e  Adriele  Lima  do

Nascimento (tesoureira da câmara – fl. 100), as quais relataram, em juízo, que

o acusado Paulo Barbosa exercia efetivamente a função de arquivista naquela

câmara municipal.

Pois  bem.  Analisados  todos  os  elementos  contidos  nos  autos,

verifico que, apesar dos fortes elementos que alicerçam a tese acusatória,

o arcabouço probatório não aponta, de modo extreme de dúvidas, a prática

delitiva descrita na denúncia. 

Isto  porque,  conforme  visto,  os  depoimentos  testemunhais

favoreceram tanto a Acusação quanto a Defesa do acusado  Paulo Barbosa,

uma vez que parte das testemunhas asseverou que nunca o viu exercendo

atividade  laboral  na  câmara  municipal  de  Caldas  Brandão,  enquanto  outra

parte afirmou que o referido réu exercia suas funções regularmente naquela

Desembargador João Benedito da Silva
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casa legislativa.

Desse modo, a prova testemunhal encartada nos autos não nos

conduz  a  um juízo  de  certeza,  sendo,  portanto,  temeroso  concluir  por  um

decreto condenatório.

De outra  banda,  não foi  produzida,  durante a fase processual,

nenhuma prova que demonstrasse que o réu Adão Soares se apropriava de

parte do pagamento destinado ao corréu Paulo Barbosa, uma vez que o único

elemento  de prova nesse sentido,  produzido  em fase de inquérito,  não foi

confirmado perante  o  crivo  do  contraditório,  haja  vista  que  tal  acusado

modificou sua versão.

Imperioso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório colhido

no presente feito não tem o condão de atribuir aos ora apelados, com o nível

de segurança que um édito condenatório exige, a materialidade e a autoria

delitiva no crime narrado na inicial acusatória.

Em  doutrina,  é  firme  o  entendimento  no  sentido  de  que  a

condenação na esfera penal somente é possível diante de um juízo de certeza.

Para Heleno Cláudio Fragoso:

[…]  nenhuma  pena  pode  ser  aplicada  sem  a  mais
completa  certeza  da  falta.  A  pena,  disciplinar  ou
criminal,  atinge a  dignidade,  a  honra  e a  estima da
pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral, além de
representar a perda de bens ou interesses materiais.
(In Jurisprudência Criminal, 3ª ed., 2º vol. p. 807).

Luigi Ferrajoli também discorre sobre o tema, in verbis:

(...) Se a jurisdição é a atividade necessária para obter
a prova de que um sujeito cometeu um crime, desde
que tal prova não tenha sido encontrada mediante um
juízo  regular,  nenhum  delito  pode  ser  considerado
cometido e nenhum sujeito pode ser reputado culpado
nem submetido a pena. Sendo assim, o princípio de

Desembargador João Benedito da Silva
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submissão  à  jurisdição  –  exigindo,  em  sentido  lato,
que  não  haja  culpa  sem  juízo  (axioma  A7),  e,  em
sentido estrito, que não haja juízo sem que a acusação
se sujeite à prova e à refutação (Tese T63) – postula a
presunção  de  inocência  do  imputado  até  prova
contrária  decretada  pela  sentença  definitiva  de
condenação. Trata-se, como afirmou Luigi Lucchini, de
um  corolário  lógico  do  fim  racional  consignado  ao
processo e também a “primeira e fundamental garantia
que o procedimento assegura ao cidadão: presunção
juris, como sói dizer-se, isto é, até prova contrária. A
culpa, e não a inocência, deve ser demonstrada, e é a
prova da culpa – ao invés da de inocência, presumida
desde  o  início  –  que  forma  o  objeto  do  juízo.(...)
[FERRAJOLI,  Luigi.  Direito  e  Razão:  Teoria  do
Garantismo Penal. São Paulo, RT, 2002, p. 441.]

De mais a mais, vale atentar que, no processo criminal, vigora o

princípio segundo o qual o decreto condenatório tem que estar alicerçado em

prova clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca

do delito e de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a

absolvição, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário.

Desta forma, basta que a acusação não produza provas capazes de infundir a

certeza moral  no  espírito  do  julgador  para  que se  decrete  a  absolvição do

envolvido. 

É farta a jurisprudência nesse sentido:

Uma  sentença  condenatória  não  pode  ser  baseada
única e exclusivamente em indícios. A prova nebulosa,
contraditória e geradora de dúvida quanto à autoria do
delito não tem o condão de autorizar a condenação do
réu não confesso, vez que ela não conduz a um juízo
de certeza.  A autoria  pelo  apelante  sinalizada como
mera  possibilidade  não  é  bastante  para  ensejar  a
condenação criminal, por exigir esta a certeza plena.
Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve
ser certa como a lógica e exata como a matemática'.
Nesse  sentido,  JTACRESP  42/323.  O  Estado  que
reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O
Estado  de  Direito  é  incompatível  com  a  fórmula
totalitária.  Nele  prevalece  o  império  do  direito  que
assegura  a  aplicação  da  máxima  in  dubio  pro  reo.

Desembargador João Benedito da Silva
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[TJMG – Processo n.1.0000 00268370-4/000(1),  Rel.
Des. Tibagy Salles. Pub. 20/09/2002.] 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  IN DUBIO PRO REO.  ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.  APELO  MINISTERIAL  DESPROVIDO.
Conjunto probatório frágil e insuficiente para derrubar
a  presunção  de  inocência  e  embasar  um  juízo
condenatório.  Caberia  ao  Ministério  Público,  como
autor da ação penal, no desempenho de suas funções,
comprovar o fato e a autoria do delito e, em seu mister,
não logrou êxito. Na ausência de outros elementos de
prova  e  demais  indicativos  de  autoria,  impera  a
absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro
reo.  À  unanimidade  negaram  provimento  ao  apelo
ministerial.  [TJRS. Apelação Crime Nº 70030950703,
Relator:  Mario  Rocha  Lopes  Filho.  Julgado  em
30/07/2009.]  

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO.  PROVA  DA
AUTORIA.  PROVA  INSUFICIENTE.  AUSÊNCIA  DE
PROVA ROBUSTA.  ABSOLVIÇÃO. A prova carreada
aos autos é frágil para o decreto condenatório, diante
da  ausência  de  testemunha  que  tivesse  visto  o
acusado  subtraíndo  efetivamente  a  res  furtiva,
havendo  contradições  sérias  entre  as  testemunhas
sobre a situação em que o acusado teria sido flagrado
na  posse  da  res.  Em  não  havendo  qualquer  outro
indicativo de autoria,  fundado na prova judicializada,
impera a absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo. A presença de antecedentes criminais
em  crimes  da  mesma  espécie  não  autorizam  o
veredicto  condenatório.  Negaram  provimento.
Unânime.  [TJRS.  Apelação  Crime  Nº  70030187231,
Relator:  Mario  Rocha  Lopes  Filho.  Julgado  em
09/07/2009.]

FURTO  QUALIFICADO  -  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO - MERO JUÍZO DE
PROBABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE. O mero juízo
de  probabilidade  derivado  da  confissão  extrajudicial
retratada  e  de  boatos  acerca  da  ação  do  réu,  sem
qualquer outro elemento de prova a dar sustentação
àquela  versão,  mesmo  que  partida  de  criminosos
habituais,  não  se  compraz  com  pretensão
condenatória, mormente no novo contexto do art. 155
do Código de Processo Penal,  com a redação dada
pela Lei Federal 11.690/08, que não admite fundar a
decisão  exclusivamente  em  elementos  informativos
colhidos na investigação. Recurso não provido. [TJMG
– APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0525.02.006376–0/001

Desembargador João Benedito da Silva
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– Comarca de Pouso Alegre – Rel. Des. Judimar Biber,
j. 27/01/2009, pub: 06/02/2009.]

PENAL - ESTELIONATO - SUBTRAÇÃO E USO DE
FOLHAS  DE  CHEQUE  -  PALAVRA DA VÍTIMA NA
FASE INQUISITORIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS
JUDICIALMENTE PRODUZIDAS - INTELIGÊNCIA DO
ART.  155,  DO  CPP  -  ABSOLVIÇÃO  -  RECURSO
PROVIDO.  Embora  constitua  importantíssimo
procedimento  para  a  obtenção  de  elementos
indiciários de convicção, destinados a formar a opinio
delicti  ministerial,  o  inquérito  policial  não  oferece
elementos suficientemente seguros para autorizar um
juízo de condenação,  quando os fatos apurados em
seu bojo não encontram o respaldo de qualquer outro
elemento de prova colhido na fase judicial.  Recurso
provido.  Absolvição  decretada.  [TJMG  –  Apelação
Criminal  N°  1.0637.04.023076-4/001  –  Comarca  de
São  Lourenço,  Rel.  Des.  Hélcio  Valentim,  j.
28/04/2009, pub. 18/05/2009.]

Portanto, sendo o ônus da prova do Ministério Público e, não se

desincumbindo este de provar a autoria de modo satisfatório, não há como se

proferir  um  juízo  condenatório,  em  respeito  ao  princípio  constitucional  da

presunção da inocência.

Desse modo, apesar do louvável esforço empreendido pela douta

promotora de justiça a quo, no sentido de demonstrar a ocorrência da prática

criminosa pelos acusados, entendo que os indícios de autoria delitiva, apesar

de fortes, não são consistentes o suficiente para embasar uma condenação

criminal.

Assim, aliando-se à análise do conjunto probatório, nos moldes

em que  já  exaustivamente  realizada,  entendo  que,  na  hipótese  dos  autos,

deve-se  prestigiar,  também,  a  percepção  do  juiz  de  origem sobre  os  fatos

imputados aos apelados, de forma a poder-se afirmar que, no caso, tanto a

materialidade  quanto  a  autoria  delitiva  não  restaram  sobejamente

demonstradas.

Desembargador João Benedito da Silva
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Logo, outro não pode ser a desfecho da presente ação penal, que

não a absolvição, com fulcro no art. 386, V, do CPP.

Forte nessas razões,  NEGO PROVIMENTO ao presente recurso

de apelação criminal.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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