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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A
ADMINISTRAÇÃO  DA  JUSTIÇA.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (Art. 339, do CP).
RECURSO  DEFENSIVO.  PROVAS  INAPTAS  A
DEMONSTRAR A AUTORIA DO RECORRENTE
NO  CRIME.  ÂNIMUS NÃO  COMPROVADO.
POSTULADO  DO  IN  DUBIO  PRO  REU.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.  PROVIMENTO
DO RECURSO.

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 estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  AO  APELO, NOS
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TERMOS  DO VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA COM O PARECER
MINSTERIAL.

.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal manejada por Fernando Henrique

Coutinho (fl. 207) em face da sentença proferida pelo juízo da  Comarca de

São  João  do  Cariri (fls.  202/204v.),  que  julgou  procedente a  denúncia,

condenando-o nas sanções do art. 339, do CP, à pena de 03 (três) anos e 06

(seis) meses de reclusão e 30 dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no

regime aberto.

Em suas razões recursais (fls. 216/232), o recorrente vem pugnar

pela absolvição. Subsidiariamente, suplica pela redução do  quantum da pena

estatal.

Contrarrazões oferecidas pelo MP, pugnando pelo não provimento

do recurso (fls. 230/237).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador

Álvaro Gadelha Campos, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

O representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia

em face de Fernando Henrique Coutinho, dando-o como incurso nas sanções

do art. 339 do Código Penal, por ter dado causa à instauração de investigação

policial contra terceiros, imputando-lhes crime, sendo sabedor da inocência dos

mesmos.

Relata a exordial acusatória que o acusado, em 13/08/2014, por

Desembargado João Benedito da Silva
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meio de advogado constituído, procedeu a entrega, à autoridade policial,  de

notícia-crime em desfavor dos populares Inácio Enéas da Silva (conhecido por

Narcílio),  Jorge Lourenço dos Santos e  Josimário da Silva Santos (vulgo

Ninha),  afirmando  que  estes  teriam,  na  data  de  24/07/2014,  subtraído

semoventes da fazenda de sua propriedade, sem sua autorização, o que levou

a autoridade policial a instaurar inquérito para investigar a referida notícia.

Prossegue  narrando  a  denúncia,  que,  ao  longo  da  instrução

procedimental  de natureza criminal,  buscando-se possível  lastro indiciário,  o

presidente  do  procedimento  investigativo  constatou  que  não  foi  praticado

nenhum crime por parte dos cidadãos supracitados; e que o acusado somente

acionou a polícia após não ter obtido entendimento com o empregador das

vítimas  sob  eventual  custo  pela  permanência  dos  animais  na  propriedade

rurícola.

Conforme se verifica da Queixa-crime, de fls. 09/11, o querelante,

ora recorrente, por meio de seu então advogado constituído, o Bel. Péricles de

Moraes Gomes, relatou o seguinte:

“(…)  Ocorre  que,  no  último  dia  (24/07/2014),  ele
queixoso  tomou  conhecimento  através  de  ligações
telefônicas,  de  que  os  querelados  acima  referidos,
estavam  retirando  gado  de  sua  propriedade  sem  a
devida permissão, dele querelante
[…]
Informa  ainda,  o  queixoso  que  os  querelados,
conforme mostrado naquele dia, demonstravam saber
lidar  com  animais  ‘gado  bovino’,  tanto  é  que  para
retirada  dos  animais  sem  a  devida  autorização  do
proprietário  da  Fazenda,  utilizaram  caminhão
‘boiadeiro’, transporte exclusivo para animais’
[…]
Na região tem-se conhecimento de que os querelados,
acima identificados são verdadeiros contumazes neste
tipo de crime, que vem deixando preocupados todos
pequenos proprietários rurais da região e, ao continuar
essa situação sem a providências legais, terminará por
gerar um estado de ‘justiça com as próprias mãos’, o
que não é admissível no estado democrático de direito,
até  porque,  o  ato  dos  inditosos  configura  crime  de

Desembargado João Benedito da Silva
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natureza patrimonial, no caso, ‘furto simples’ previsto
no  art.  155,  161  inciso  I  do  CP.,  além  de  violar
disposição contida na nossa CARTA POLÍTICA/88, que
assegura  ao  cidadão  a  inviolabilidade  de  sua
propriedade (...)” (SIC)

Devidamente instruído o feito, veio o magistrado sentenciante a

julgar  procedente  a pretensão acusatória,  vindo a condenar o acusado nos

moldes da exordial  acusatória,  a  uma pena de  03 (três)  anos e  06 (seis)

meses de reclusão e 30-dias multa.

Em  seguida,  substituiu a  reprimenda  corpórea  por  2  (duas)

penas restritivas de direito, nos moldes do art. 44, do CP.

Irresignado,  o  acusado  vem  pugnar  pela  absolvição.  Para  tal,

aduz que houve um equívoco por parte do patrono que apresentou a queixa-

crime, pois, segundo sustenta, não possuía o dolo de acusar as vítimas de

delito  de  furto,  mas,  tão  somente,  relatar  que  os  ofendidos  estavam

retirando gado de sua propriedade, sem sua autorização.

Antes  de  adentrarmos  na  análise  recursal,  se  faz  mister

esclarecer alguns fatos que circundam a presente ação penal.

Conforme se verifica da análise dos depoimentos testemunhais,

dos  relatos  das  vítimas  e  do  interrogatório  do  acusado,  o  senhor  Nivaldo

Maracajá  Coutinho arrematou,  em  um  leilão  judicial,  parte  das  terras

pertencentes  ao  acusado  Fernando Henrique  Coutinho.  Posteriormente,  o

senhor Nivaldo alugou suas terras ao senhor Marcone Medeiros (patrão das

vítimas) para a pastagem de seus animais. Ainda, de acordo com os autos, as

terras  de Nivaldo e  de Fernando são vizinhas e não possuem marcação

divisória, tal como cerca ou qualquer outro obstáculo.

Esclarecidos  tais  pontos,  passemos  à  análise  dos  pleitos

suscitados pelo recorrente.

Desembargado João Benedito da Silva
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Pois  bem.  A  figura  do  tipo  penal  descrito  no  art.  339  resta

configurada, dentre outras hipóteses, quando ocorre a efetiva instauração de

investigação  policial  contra  alguém,  imputando-lhe  crime  de  que  o  sabe

inocente.

Art.  339.  Dar  causa  à  instauração  de  investigação
policial,  de  processo  judicial,  instauração  de
investigação administrativa, inquérito civil  ou ação de
improbidade administrativa contra alguém, imputando-
lhe crime de que o sabe inocente: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, o agente

dessa espécie delitiva pode agir diretamente ou “por interposta pessoa, além

de poder fazê-lo por qualquer meio escolhido”.

Na espécie, foi instaurado, em desfavor das vítimas, o Inquérito

Policial nº 014/2014, para apurar suposto delito de furto, restando, portanto,

configurada  a  materialidade  delitiva.  O  cerne  da  questão,  dessa  forma,  é

verificar a responsabilidade penal do acusado, uma vez que afirma que não

autorizou o causídico a oferecer queixa-crime em desfavor dos ofendidos.

Ao prestar depoimento perante o juízo monocrático, a testemunha

Nivaldo Maracajá Coutinho (mídia audiovisual – fl. 127) asseverou:

Que  é  proprietário  de  parte  das  terras  onde  se
encontrava  o  gado  do  senhor  Marcone,  que  foi  lá
colocado e depois retirado pelas vítimas; que adquiriu
a terra em um leilão, oriundo de dívidas que o acusado
Fernando  tinha  para  com a  União;  que  não  existe
divisória (cerca,  tapume etc.)  entre  suas terras e
aquelas que remanescem pertencentes ao acusado
Fernando; que costuma arrendar parte de suas terras
para  pasto;  que  arrendou  parte  das  terras  para
Marcone;  que  as  vítimas  são  funcionários  de

Desembargado João Benedito da Silva
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Marcone; que ficou surpreso ao saber que as vítimas
estavam sendo acusadas de furto de gado,  primeiro
porque  as  vítimas  são  tidas  como  pessoas
trabalhadoras  e  não  são  afeitas  a  tais  práticas
delitivas, segundo porque desconhece que o acusado
Fernando possua gado;  que avisou a Fernando que
iria  colocar  o  gado  de  Marcone  em suas  terras;
que,  nessa  ocasião,  discutiu  com Fernando,  porque
este  afirmou que  iria  sair  dizendo  que  o  declarante
devia dinheiro a ele; que o gado de Marcone passou 5
(cinco) meses na propriedade do declarante; 

Por seu turno, as vítimas Inácio Enéas da Silva, Jorge Lourenço

dos Santos e Josimário da Silva Santos, perante a autoridade judicial, 

Qué é funcionário de Marcone; que não furtou nenhum
gado  da  fazenda  do  acusado;  que  trabalha  com as
demais vítimas; que colocou os gados de Marcone no
terreno do acusado e de lá os retirou posteriormente;
que obedeceu ordens de seu patrão para  colocar  e
para  retirar  o  gado;  que  retirou  apenas  os  bovinos
pertencentes a Marcone; que, na retirada dos animais,
em torno de 50 (cinquenta) não levaram, sequer por
engano, gado pertencente a outro proprietário; que os
animais  de  Marcone  tem  uma  marcação  de  ferro
específica; que sabia que a propriedade rural pertencia
ao acusado Fernando; que todos da região conhecem
o declarante
(Declarações prestadas em juízo pela vítima José
Lourenço dos Santo – mídia audiovisual de fl. 127)

Que  é  funcionário  de  Marcone  e  trabalha  como
vaqueiro; que acreditava que a propriedade para onde
levou  e  depois  retirou  os  bovinos  de  Marcone,
pertencia ao senhor Nivaldo; que realizou a retirada de
51 (cinquenta e um) bovinos; que, durante a retirada
dos  semoventes,  estavam  presentes  os  senhores
Nivaldo e Marcone;  que o gado de Marcone passou
cerca  de  cinco  ou  seis  meses  na  dita  propriedade,
entre os meses de janeiro e julho, aproximadamente;
que o gado de Marcone possui marcação de ferro; que
já trabalhou para o acusado Fernando; que sabia que
a  referida  propriedade  já  pertenceu  ao  senhor
Fernando,  mas  foi  arrematada  pelo  senhor  Nivaldo;
que não existem divisórias entre as terras do senhor
Fernando e aquelas do senhor Nivaldo
(Declarações  prestadas  em  juízo  pela  vítima

Desembargado João Benedito da Silva
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Josimário Silva Santos – mídia audiovisual  de fl.
127)

Que  é  funcionário  de  Marcone  e  trabalha  como
vaqueiro; que acreditava que a propriedade para onde
levou  e  depois  retirou  os  bovinos  de  Marcone,
pertencia ao senhor Nivaldo; que realizou a retirada de
51  (cinquenta  e  um)  bovinos;  que  não  existem
divisórias  entre  as  terras  do  senhor  Fernando  e
aquelas  do senhor  Nivaldo;  que  o  senhor  Fernando
não cria gado.
(Declarações prestadas em juízo pela vítima Inácio
Enéas da Silva – mídia audiovisual de fl. 127)

Já o acusado, ao ser interrogado, em juízo (mídia audiovisual – fl.

148), relatou que não autorizou seu então advogado a representar as vítimas

criminalmente; e que só procurou a autoridade policial para registrar o fato

de os animais de Marcone terem sido retirados de sua propriedade sem

sua autorização.

Que  não autorizou  o  advogado  a  representar
criminalmente as vítimas;  que em nenhum momento
relatou que as vítimas haviam furtado gado, uma vez
que sabia  que os  bovinos pertenciam a Marcone,  e
que os ofendidos eram funcionários de Marcone; que
tudo  se  originou  em  virtude  de  uma  relação
comercial, em virtude da aquisição de parte de suas
terras pela pessoa de Nivaldo, em um leilão; que, pelo
fato  de  Nivaldo  ter  adquirido  parte  de  suas  terras,
Marcone  achou  por  bem  colocar  seu  gado  lá;  que
recebeu  ligações  de  seus  funcionários,  os  quais
relataram que estava havendo uma “invasão” de gado
na  fazenda  do  interrogado;  que,  imediatamente,
compareceu à delegacia e relatou sobre a “invasão de
gado”; que procurou Marcone para resolver o valor
da  estadia  do  gado  em  suas  terras,  mas  este
afirmou que já havia negociado com Nivaldo; que
então  procurou  Nivaldo,  pois  este  havia  recebido  o
valor de 5 meses de aluguel das terras; que procurou
o advogado tão somente para resolver a transação
comercial com Nivaldo ou com Marcone;  que não
conferiu  poderes  ao  causídico  para  que  ele
representasse  criminalmente  ninguém;  que,  quando
prestou  ocorrência  na  delegacia,  apenas  quis
registrar o fato de que estavam retirando gado de
sua  propriedade  sem  ordem;  que  procurou  a
delegacia por vontade própria; que não chegou a ler a

Desembargado João Benedito da Silva
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queixa-crime  apresentada  por  seu  então  advogado;
que  jamais  acusaria  os  ofendidos  de  terem
praticado crime de furto, pois os conhece e sabe
que  eles  trabalham  para  os  proprietários  dos
animais retirados.
(Interrogatório  Judicial  –  mídia  audiovisual  de fl.
127)

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

Isso  porque,  apesar  de  ter,  o  acusado  Fernando  Henrique

Coutinho,  assinado a procuração de fl. 12, que conferiu ao Bel. Péricles de

Moraes  Gomes,  o  fim  especial de  representar  criminalmente os  ora

ofendidos, seus relatos fornecidos em sede policial (antes da apresentação da

queixa-crime) não demonstram a intenção de imputar a prática de delito de

furto,  mas a de registrar que foram retirados animais sem sua autorização.

Senão, vejamos o que o acusado relatou, perante a autoridade policial (fl. 12):

“(…)  que  recebeu  várias  ligações  telefônicas  de
funcionários  da  fazenda  (‘LULU’  e  ‘MINEIRINHO’),
informando  que  os  senhores  NARCÍLIO,  JORGE,
NINHA  E  OUTROS,  estavam  retirando  gados  da
propriedade  sem  autorização  do
proprietário/notificante; que uma parte dos animais foi
transportada  em  carro  adequado  para  transporte
bovino,  de propriedade  do senhor  José  de Anchieta
(...)”
(Certidão  de  Ocorrência  Policial  –  Relatos
prestados pelo acusado em 24/07/2014).

Nessa vertente, conforme já vimos, o acusado, ao ser interrogado

pelo magistrado sentenciante, asseverou que não leu o conteúdo da queixa-

crime; e que jamais pretendeu atribuir prática criminosa às vítimas.

Entendo, de tal  maneira,  que não resta demonstrado, de modo

inequívoco e isento de dúvidas, o animus, na conduta do acusado, de imputar

Desembargado João Benedito da Silva



Processo nº 0033447-37.2016.815.2002

aos  ofendidos  a  prática  delitiva  descrita  na  queixa-crime  subscrita  por  seu

advogado constituído.

Desse modo,  verifica-se  que a prova encartada nos autos  não

conduz a um juízo de certeza, sendo, portanto, temeroso manter a condenação

ora questionada.

Imperioso reconhecer, assim, que o conjunto probatório colhido no

presente  feito  não  tem  o  condão  de  atribuir  ao  apelante,  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
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

Desembargado João Benedito da Silva
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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:

 PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO PELA
PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO
PENAL.  PREFEITO  MUNICIPAL.  ASSINATURA
FALSA APOSTA EM  OFÍCIO  DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO  ATESTANDO  REGULARIDADE  NA
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  APRESENTAÇÃO  DO
DOCUMENTO PELO RÉU.  AUSÊNCIA DE PERÍCIA
PARA  ATESTAR  O  CARÁTER  FALSO  DA
ASSINATURA.  USO  DO  DOCUMENTO  PELO  RÉU
COM  DESCONHECIMENTO  DA  SUPOSTA
FALSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO
À PRÁTICA DO INJUSTO PENAL.  EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA  RAZOÁVEL  A  FAVOR  DO  RÉU.
ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386,
VII,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  1.
Necessária  a  absolvição  do  réu  diante  da
fragilidade  dos indícios  existentes,  com base  no
princípio in dubio pro reo, que tem fundamentação
no  princípio  constitucional  da  presunção  de
inocência, segundo o qual se impõe a absolvição
quando  a  acusação  não  lograr  provar  a
participação  do  réu  no  evento  criminoso.  2.  As
provas arregimentadas aos autos não dissipam as
dúvidas acerca do evento criminoso. Não há prova
de que o documento era, de fato, falsificado. Não há
provas de que o réu conhecia do suposto caráter falso
do documento, por ele usado na condição de prefeito

Desembargado João Benedito da Silva
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municipal, não havendo elementos no sentido de que
ele  tenha  sequer  previamente  consentido  para
qualquer prática ilícita. 3. Não há como lhe imputar a
responsabilidade  penal,  sobretudo  porque  nenhuma
prova  respalda  a  imputação  feita  na  denúncia.
Hipótese,  demais,  que  o  próprio  Ministério  Público
Federal pede a absolvição do acusado, por ausência
de provas para uma condenação penal. 4. Ação penal
improcedente.  (Apelação  Cível  nº  0023588-
95.2005.4.01.0000/PA, 2ª Seção do TRF da 1ª Região,
Rel.  Ney  Bello.  j.  24.08.2016,  unânime,  e-DJF1
09.09.2016).

RECURSO  DO  MPM.  FURTO  SIMPLES.
SUBTRAÇÃO  DE  TELEFONE  CELULAR.
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  AUTORIA  INCERTA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.  Embora seja
patente a materialidade do delito, já que demonstrada
por  nota  fiscal,  a  escassez  do acervo probatório  na
apuração  da  autoria  constitui  obstáculo  invencível  à
atribuição  da  responsabilidade  penal.  Assim,  nos
casos em que o convencimento judicial acerca da
autoria não se forma em completude, a absolvição
emerge  como  única  medida,  consagrando  o
princípio da prevalência  do interesse do réu -  in
dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão
unânime.  (Apelação  nº  0000087-
27.2014.7.01.0201/RJ,  STM,  Rel.  Francisco  Joseli
Parente Camelo. j. 10.08.2017, DJe 21.08.2017).

Portanto, não há como se sustentar um edito condenatório, em

respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência, sendo imperiosa

a reforma da sentença prolatada pelo douto magistrado primevo, devendo o réu

ser absolvido.

 Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,

para  absolver o acusado  Fernando Henrique Coutinho do delito imputado

na exordial acusatória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

É como voto.

            Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargado João Benedito da Silva



Processo nº 0033447-37.2016.815.2002

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa (Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des. João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álavaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 22 (vinte

e dois) dias do mês de março de 2018.

                   Dr. João Batista Barbosa
                                   R E L A T O R – Juiz Convocado

Desembargado João Benedito da Silva


