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APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA
PROFISSÃO. Absolvição em primeiro grau.
Irresignação ministerial  e  do assistente  de acusação.
Condenação pretendida nos termos do art. 312, caput,
do  Código  Penal. Tipicidade  do  peculato  não
configurada.  Fragilidade  probatória  quanto  à
apropriação  indébita.  Provas  que  não  indicam,  de
forma  absoluta,  a  autoria  delitiva  do  acusado.
Absolvição que se impõe. Predominância do princípio in
dubio pro reo. Recursos desprovidos. 

- Não há que se falar em  emendatio libelli, requerida
pelos recorrentes, para modificar a tipificação legal do
fato criminoso atribuído ao réu para a prevista no art.
312  do  CP,  quando,  diante  das  provas  dos  autos,
verifica-se  que  a  conduta  descrita  na  denúncia  se
adéqua  ao  dispositivo  constante  da  sentença,  qual
seja, art. 168, § 1º, inciso III, do CP. 

 Inexistindo  prova  segura  para  embasar  a
condenação,  é  preferível  absolver  um  culpado  que
condenar um inocente, mesmo porque para se absolver
não  é  necessário  a  certeza  da  inocência,  bastando



somente  a  dúvida  quanto  à  culpa.  Assim sendo,  em
obediência aos princípios da presunção de inocência e
do  in dubio pro reo, impõe-se manter a absolvição do
apelado,  pois  no  Juízo  Penal,  dúvida  e  ausência  de
prova são elementos equivalentes. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, à
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, em harmonia com o
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelações  criminais  interpostas  pelo
representante  do  Ministério  Público  e  pelo  assistente  da  acusação,
representando a Tempo Rent a Car Locadora de Veículos, contra a sentença de
fls. 366/373, por meio da qual o douto Magistrado a quo julgou improcedente
a denúncia, absolvendo-o pela prática do crime definido no art.  168, § 1º,
inciso III, do CP.

Narra, ipsis litteris, a denúncia (fls. 02/04) que:

“(…)
A locadora Tempo Rent  a Car,  localizada na Avenida
Almirante  Tamandaré  nº  100,  no Bairro  de Tambaú,
efetuou  um  contrato  de  locação  com  a  Prefeitura
Municipal de Pitimbu, quando o acusado era Prefeito,
locando uma camioneta  Frontier,  ano 2012/2013,  de
placa  OEV  9066,  cujo  contrato  se  encerraria  em
31/12/2012, conforme documentos de fls 9/14.
Entretanto, o réu apropriou-se da referida camionete e
deixou a Prefeitura  com um débito  de R$ 80.000,00
(Oitenta mil reais) com a referida locadora, haja vista
que  havia  outros  veículos  locados  a  Prefeitura
Municipal.
As  testemunhas  informam que  o  acusado  perdeu  as
eleições e desapareceu com a camionete, pois estava
devendo a muita pessoas.
O proprietário da Locadora entrou em contato com o
acusado  e  o  mesmo  disse  que  só  devolveria  a
camionete  se  ele  comprasse  um Gol  de  cor  branca,
zero quilometro para a sua esposa.
(…).” (sic) 

A inicial acusatória foi recebida em 03/09/2014 (fl. 37).



Nas alegações finais  de fls.  206/212,  o  Ministério  Público
aponta que a conduta descrita na denúncia amolda-se ao art. 312 do CP e, não
ao art.  168,  § 1º,  inciso III,  do CP,  requerendo a condenação do réu nos
moldes daquele dispositivo.

Após regular instrução, o MM. Juiz julgou improcedente a
denúncia para absolver o réu das imputações nela contida (fls. 366/373). 

Inconformados com o decisum absolutório,
tempestivamente, apelaram o Representante do Parquet a quo (fl. 374) e o
Assistente da Acusação (fl.  384). Ambos, em suas razões recursais,  de fls.
375/382 e 385/389, respectivamente,  requereram a procedência da exordial
acusatória, com fins de condenar o réu José Rômulo Carneiro de Albuquerque
Neto, nas sanções do art. 312, do Código Penal, ao argumento, em síntese, de
que as provas coligidas aos autos são bastantes para consubstanciar a
materialidade e autoria delitivas. 

Contrarrazões acostadas às fls. 393/398, refutando a tese
recursal e pugnando pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, através de
parecer subscrito pelo insigne Procurador Dr. Álvaro  Gadelha  Campos,
manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 403/406). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio
(Relator) 

Prima facie, cumpre esclarecer que os requisitos essenciais
de admissibilidade do recurso encontram-se devidamente preenchidos. 

Irresignados com a sentença absolutória de fls. 366/373,
tempestivamente, apelaram o  representante do Parquet e  o  Assistente  de
Acusação, requerendo a reforma da sentença para condenar o réu nas penas
do art. 312 do Código Penal, nos seguintes termos:

“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”.

Observa-se que já nas alegações finais de fls. 206/212, o
Ministério Público mencionava que a conduta descrita na denúncia refere-se ao
art.  312 do CP e, não ao art.  168,  § 1º,  inciso III,  do CP – constante da
denúncia, considerando que à época do suposto delito o réu exercia o cargo de
Prefeito do Município de Pitimbu. 



Pois bem. A inicial acusatória atribui ao réu, ora recorrido, a
conduta de, na função de Prefeito Municipal de Pitimbu, ter se apropriado de
uma caminhonete Frontier, ano 2012/2013, de placas OEV 9066, pertencente
à locadora de veículos Tempo Rent a Car (ora assistente de acusação), fato
ocorrido após o término do contrato de locação firmado entre esta empresa e a
Prefeitura mencionada, cujo fim deu-se em 31/12/2012. 

Segundo a denúncia, a apropriação causou um débito da
Municipalidade com a locadora citada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais),  tendo  o  réu  afirmado  ao  proprietário  desta  que  só  devolveria  a
caminhonete  se  este  comprasse  um  automóvel  Gol,  de  cor  branca,  zero
quilômetro, para a esposa do acusado.

Há relato, ainda, na peça acusatória, no sentido de que o
recorrido, após perder as eleições, teria desaparecido com a caminhonete, pois
estaria devendo a muitas pessoas.

Observa-se que a conduta descrita na denúncia, no sentido
da apropriação indevida pelo réu de bem de que possuía a posse, só restaria
tipificada após o final do contrato e do mandato deste como Prefeito, já que,
durante  o  mandato,  estaria  de  posse  do  automóvel  na  condição  de
representante da Prefeitura, que era a locatária. 

É  que,  consoante  cediço,  a  consumação  do  crime  de
apropriação indébita ocorre com a inversão da posse, na hipótese dos autos,
pela retenção da coisa, quando o réu teria se negado a devolver o veículo.

Este o entendimento jurisprudencial:

“Consuma-se o crime de apropriação indébita no momento
em que o agente inverte o título da posse, passando a agir
como dono, recusando-se a devolver a coisa ou praticando
algum  ato  externo  típico  de  domínio,  com  o  ânimo  de
apropriar-se  da  coisa” (STJ,  RHC  1216/SP,  Rel.  Min.
Assis Toledo, 5ª T ., RT 675, p. 415). 

Assim, a conduta não estaria  enquadrada nos termos do
art. 312 do CP, uma vez que, repito, o acusado, em tese, deveria ter restituído
o automóvel Nissan Frontier, objeto de contrato de locação entre a Prefeitura
de Pitimbu e a empresa de locação de veículos Tempo Rent a Car, após o fim
do mandato como Prefeito.

Vejamos o que dispõe o art. 168, § 1º, inciso III, do CP:

“Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a
posse ou a detenção:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena



§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente
recebeu a coisa:
I - em depósito necessário;
II  -  na  qualidade  de  tutor,  curador,  síndico,  liquidatário,
inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;
III  -  em  razão  de  ofício,  emprego  ou  profissão.
Destaquei.

Verifica-se  que,  de  fato,  restaria  tipificado  o  crime  de
apropriação indébita, previsto no art. 168, § 1º, inciso III, do CP, posto que o
réu teria recebido a coisa, da qual foi acusado de apropriação indevida, em
razão  de  ocupar  a  função  de  Prefeito  do  Município  de  Pitimbu,  já  que  o
automóvel alugado estava à disposição do gabinete do Prefeito, mas a recusa
em devolvê-lo só ocorreu quando não era mais Prefeito. Assim, não há que se
falar em peculato.   

Por outro lado, inaplicável o art. 1º, inciso I, do Decreto-lei
nº 201/67, a considerar que  o suposto delito envolve bem particular, e não
bem público.

Rechaçada a necessidade da realização de emendatio libelli,
sugerida pelos recorrentes, passemos à análise do mérito propriamente dito do
recurso, no que se refere à manutenção ou não da sentença absolutória.

Analisando atentamente as razões recursais do ilustre
Promotor de Justiça e do Assistente de Acusação, as contrarrazões defensivas
e o parecer do nobre Procurador de Justiça, bem como todo o acervo
probatório e, com base nos elementos coligidos, tenho que o apelo não merece
ser provido, pelos motivos que passo a declinar.

A  despeito  da materialidade  encontrar-se demonstrada,
uma vez que o denunciado manteve-se na posse do automóvel – que obteve
através do contrato de locação de automóveis de fls. 338/343 - até apresentá-
lo ao MM. Juiz em 04/03/2015, consoante se verifica do termo de audiência de
fl.  137,  a  autoria  delitiva  não  resta  comprovada de forma inequívoca nos
autos.  As provas encartadas no caderno processual não apontam com
segurança a autoria  do delito disposto no artigo 168, § 1º, inciso III, do CP.
Vejamos.

O apelado nega a autoria do crime alegando ter negociado
o veículo Frontier com o proprietário da locadora recorrente, tendo efetuado o
pagamento  de  R$  60.000,00  (sessenta  mil  reais)  –  sendo  R$  50.000,00
(cinquenta mil reais) em espécie, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), através de
dois depósitos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aduz, também, inexistir prova
robusta a amparar um decreto condenatório.

Eis a prova oral colhida:



A  vítima  Luis  Olavo  Nesello ao  ser  ouvido  em  juízo
(mídia de fl.  101) negou que tivesse vendido o carro ao réu.  Afirmou, em
síntese, que alugou a Nissan Frontier à Prefeitura Municipal de Pitimbu e que
ao final do contrato esta não foi devolvida, tendo os demais veículos locados
sido devolvidos.  Disse que tentou reaver  a caminhonete várias  vezes,  sem
sucesso  e  que  continua  pagando  o  financiamento  do  veículo;  que  o  réu
mandava a esposa,  Cristina,  negociar  um carro  em troca da devolução do
automóvel citado, que ela queria um carro zero quilômetro, branco, no nome
dela,  mas que não pôde dar  o  que ela  queria;  que não sabe como o réu
conseguiu retirar o documento da Nissan no Detran no ano seguinte, tendo
feito, por esta razão, uma reclamação na Corregedoria; que não sabe dizer se
o  acusado  tem  um flat  alugado;  que  nunca  encontrou  o  acusado  em flat
nenhum; que foi duas vezes no flat, uma para cobrar contas da Prefeitura e
outra, há três meses, para ver se o carro estava escondido lá, porque tinha
recebido uma denúncia de que estaria; que não tem cópia do contrato, porque
a Prefeitura nunca os devolve; que o réu vivia no Flat Tambaú, então quando
não conseguia  falar  com o  tesoureiro  da  Prefeitura,  ia  no flat,  mas  nunca
conseguia falar com Rômulo; que confirmou o número da conta e da agência a
ele mostrado, constante do processo; que o mandado de busca e apreensão
não foi cumprido porque o veículo não foi encontrado; que não tinha amizade
com o réu, apenas negócio; que o depósito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi
referente a outro  carro  alugado à Prefeitura  que teve perda total,  tendo o
Prefeito colocado como motorista pessoa não habilitada; que demorou a tomar
providências  legais  para  recuperar  o  carro  porque  não  tinha  condições  de
pagar custas processuais; que o B.O. foi feito em 2013. 

O  réu  José  Rômulo  Carneiro  de  Albuquerque  Neto
disse, na fase processual (mídia de fl. 136), que a locadora ia trocar o carro e
demonstrou interesse em comprar a caminhonete após o término do mandato,
o  que ficou acertado  com a suposta vítima.  Afirmou que recebeu  o  carro,
pessoalmente, no dia 13 de junho de 2012, junto com o dono da locadora, que
deu ao réu, dada a amizade, a nota fiscal,  apresentada em audiência; que
também ficou com o recibo, tendo Olavo financiado o veículo. Aduziu, ainda,
que, em 06/2013, emplacou a caminhonete e Olavo deu o recibo do carro, que
vem acompanhado com o  DUT;  que  pagou  duas  parcelas  de  R$  5.000,00
(cinco mil reais), em abril e maio de 2013, para abater o valor a pagar, já que
parcelou o  restante  em 24 (vinte e quatro)  meses; que,  em dezembro de
2012,  pagou R$ 50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  em dinheiro,  sem recibo,
porque confiava em Olavo, tendo este pagamento sido realizado num flat em
Tambaú;  que  Olavo  teria  ido  receber  o  dinheiro  sozinho,  restando  R$
30.000,00 (trinta mil reais) a serem pagos posteriormente; que ao deixar a
gestão  ficou  R$  80.000,00  (oitenta  mil  reais)  de  resto  a  pagar  a  Olavo,
referente aos aluguéis dos veículos, e pediu a Durval (assessor) para falar com
o Prefeito que o sucedeu para agilizar o pagamento do valor devido à locadora
de Olavo, mas que este precisaria se habilitar, entrando na Justiça, já que a
dívida estava em “restos a pagar”; que nesse momento Olavo teria feito a
proposta para o réu liberar a caminhonete para que ele a liquidasse – o valor
era de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) -, ficando com o resto
do dinheiro, e quando saísse o pagamento da Prefeitura, o declarante ficaria



com todo valor, mas este não aceitou. Afirmou, também, que Olavo não foi
pago por falta de caixa; que o declarante deve à vítima R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), que tentou pagar o restante, mas a vítima se recusou a receber e
não depositou mais na conta da locadora porque não confiava mais em Olavo.
Como forma de tentar solucionar o problema, sugeriu que a vítima desse um
gol zero quilômetro a ela, no valor de quarenta ou cinquenta mil reais, e o
restante eles resolveriam entre eles, ao passo que devolveria a Frontier, mas a
vítima quis entregar um carro velho. Alegou que quando emplacou em 2013,
pagando  o  boleto,  foi  receber  o  documento  no  DETRAN  junto  com  o
despachante da empresa, que não confirma que, em 04/2013, Olavo requereu
o carro, mas que ele fez uma proposta; que não pôde emplacar o carro no ano
seguinte porque Olavo fez uma queixa à Corregedoria do DETRAN e requereu o
bloqueio  do  carro;  que  não  informou  no  imposto  de  renda  que  pagou  R$
50.000,00  (cinquenta mil reais) a Olavo pelo carro porque não tinha nenhum
documento que comprovasse; que não tem como comprovar que sacou R$
50.000,00  (cinquenta mil reais) porque fez vários saques e foi juntando.

Claudemir Gaio, testemunha de acusação, responsável
pelos carros da locadora até 11/2012, afirmou, em juízo (mídia de fl. 136),
que a substituição do carro ocorreu em maio ou junho de 2012 e o contrato se
encerrava em 12/2012, quando todos os carros alugados à Prefeitura deveriam
ser  devolvidos,  sendo  que  só  não  foi  devolvida  a  caminhonete.  Disse  que
avistou o réu, em março ou abril de 2013, na Avenida Beira Rio, utilizando a
caminhonete, com um reboque, comprando ração e que, ao perguntar sobre o
carro,  o  réu  disse  que  não  tinha  devolvido  porque  havia  uma  pendência.
Aduziu que tem conhecimento de que o réu recebeu o carro diretamente na
concessionária, mas não deveria, fato advertido, na época, pela testemunha ao
gerente da concessionária, pois deveria ter sido feito o check-list pela locadora
do veículo anterior e do novo, mas como o réu sempre levava o carro para a
revisão, o veículo foi a ele entregue; que a Frontier custou aproximadamente
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e foi financiada em 48 (quarenta e oito)
meses,  sendo  avaliado  em  aproximadamente  R$  90.000,00  (noventa  mil
reais); que ao locarem veículos entrega-se apenas o DUT, todos os demais
documentos ficam na empresa.

Josilene  Araújo  Lima,  testemunha  de  acusação,
funcionária da locadora, disse na fase processual (mídia de fl. 136) que sabia
que o carro Frontier  estava locado à Prefeitura Municipal  de Pitimbu e que
quando terminou o mandato o Prefeito não devolveu o carro, não sabendo o
motivo porque não o foi; que tomou conhecimento de que o acusado exigiu
para  a  devolução  do  automóvel  que  fosse  entregue  um  veículo  gol  zero
quilômetro e presenciou quando a esposa do Prefeito foi à locadora pedir o
carro, que ela foi mais de uma vez; que não sabe o motivo dela exigir, mas
que ela dizia que para devolver a caminhonete ela queria o carro; que nunca
viu  a  locadora  vender  carro  para  locatário;  que o  proprietário  da locadora
procurou Rômulo várias  vezes, mas este dizia que não ia devolver o carro
porque tinha direito de ficar com ele, porém a testemunha não sabe por que;
que Olavo cogitou dar o gol para diminuir o prejuízo; que ao locar um carro,
entregava-se o documento e a chave e uma cópia do contrato.



Yvison  Cavalcanti  de  Vasconcelos,  testemunha  de
defesa, funcionário  público  municipal  de  Pitimbu,  afirmou  que  foi  até  a
locadora apurar os valores devidos pelo município ao Sr. Olavo, a pedido da
Secretária de Administração, mas não foi na gestão do acusado, foi depois que
ele saiu; que Olavo sabia dos valores e nunca requereu administrativamente o
pagamento,  mas  que  a  Prefeitura  procurava  “chegar  a  um  denominador
comum” para acertar  a dívida, mas que o Sr.  Olavo sempre se esquivava,
dizendo que precisava receber e queria a devolução da caminhonete e a dívida
estaria quitada. Disse, também, que ouviu várias vezes o então Prefeito dizer
que no final do mandato compraria a caminhonete; que o Prefeito disse que
tinha feito um pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e
que estava tudo certo para, no final da gestão, ficar com a caminhonete; que
ouviu do Olavo que aceitaria a caminhonete de volta em troca do valor que era
devido pela Prefeitura; que ele não chegou a cometar que tinha recebido, mas
que queria o valor porque tinha várias coisas para pagar, e que se o Prefeito
quisesse devolver a caminhonete pelo valor, Rômulo receberia na Prefeitura o
que Olavo tinha de débito junto aquele órgão; que a vítima disse que precisava
do dinheiro para pagar os carros, que não tinha tempo de entrar na Justiça
para receber  esse dinheiro;  que o  declarante tinha conhecimento que José
Rômulo  permaneceu  com  o  veículo  após  o  final  da  gestão,  até  o  dia  da
audiência; que o viu várias vezes dirigindo o veículo, que estaria à disposição
do gabinete dele, à época; que pegou uma carona com o então Prefeito e ele
disse que iria  ficar  com o carro;  que Olavo disse a testemunha que havia
vendido o carro ao Rômulo.

Gustavo  Denis  Paiva  Whitehurts,  também
testemunha de defesa, chefe de gabinete do réu até 01/2011, afirmou, em
juízo (mídia de fl. 136), que tem conhecimento de que ao final da gestão o
Prefeito comprou o carro da locadora, pagando R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais)  em  dinheiro  e  o  restante  -  R$  30.000,00  (trinta  mil  reais)  seria
parcelado;  que  depois  de  encerrado  o  mandato  do  réu  foi  conversar  com
Olavo, a pedido do Prefeito, e lá tomou conhecimento de que havia uma dívida
da  Prefeitura  com  a  Renta  a  Car,  no  valor  aproximado  de  R$  80.000,00
(oitenta mil reais), e que Olavo exigia que o Prefeito pagasse do próprio bolso
esse valor e depois, quando recebesse da Prefeitura os 80.000,00 (oitenta mil
reais),  Olavo  repassava  o  valor  para  ele;  que  Olavo  queria  que  Rômulo
devolvesse  o  carro  para  que  a  locadora  o  negociasse  e  depois  quando  a
Prefeitura liquidasse a dívida com a locadora, esta repassava o valor para o
Prefeito; que, se não estava enganado, o dinheiro - R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) - foi pago em espécie ou em cheque no Flat Tambaú; que foi  a
pedido de Rômulo, quando já não era mais Prefeito de Pitimbu, conversar com
Olavo para saber o que estava acontecendo porque aquele tinha comprado a
caminhonete  –  pago  um  valor  e  parcelado  o  restante  -  e  Olavo  estava
cobrando os 80.000,00 (oitenta mil  reais),  nem estava querendo receber  o
restante  das  parcelas,  querendo  que  o  Prefeito  devolvesse  o  carro;  nessa
ocasião,  a testemunha tomou conhecimento do débito da Prefeitura  com o
Tempo Rent a Car e que ele queria que a caminhonete fosse devolvida para
que ele  a vendesse e pegasse o dinheiro para movimentar os negócios da
empresa, e depois iria ressarcir Rômulo do valor que ele tinha a receber da



Prefeitura  de  Pitimbu;  que  quando  o  réu  disse  à  testemunha  que  havia
comprado o carro foi em 01/2013, quando não era mais prefeito; que Olavo
queria que Rômulo bancasse os 80.000,00 (oitenta mil  reais) forçosamente
porque,  na  cabeça  de  Olavo,  Rômulo  era  o  responsável  por  ele  não  ter
recebido os 80.000,00 (oitenta mil reais) que a Prefeitura o devia, já que ele
era o Prefeito.

Vê-se que, de acordo com a denúncia, o réu deveria ter
restituído o automóvel Nissan Frontier, objeto de contrato de locação entre a
Prefeitura de Pitimbu e a empresa de locação de veículos Tempo Rent a Car,
após o fim do mandato como Prefeito, já que, durante este, utilizou o carro na
condição de bem alugado. 

Segundo  aponta  a  acusação,  o  fim  do  mandato
correspondeu ao fim do contrato de aluguel do carro em questão, bem como
de outros veículos. 

Saliente-se, entretanto, que o contrato de locação juntado
aos autos, data de 2009 (fls. 338/344), inexistindo prova no processo da data
efetiva do término do contrato. Há, apenas, prova testemunhal. Ademais, os
recibos de aluguel de fls. 348/351 referem-se a outra Nissan Frontier - a de
placas MOA 4231, e não a caminhonete objeto do processo, cujas placas são
OEV 9066. 

 Aduz, ainda, a peça acusatória, que a apropriação do réu
produziu um débito da Municipalidade com a locadora citada no valor de R$
80.000,00 (oitenta mil  reais),  também não se desincumbindo o  Parquet de
fazer prova deste débito.

Por  sua  vez,  o  réu  alega  que  pagou  R$  50.000,00
(cinquenta mil reais) em dinheiro e mais duas parcelas de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) – que foram transferidos da conta particular do réu para a conta da
locadora,  tida  como  vítima  –  em  pagamento  do  carro,  e  que  ficaram  R$
30.000,00 (trinta mil reais) para serem parcelados.

Também inexiste prova documental do pagamento dos R$
50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  em espécie,  apenas  uma testemunha  que
afirma ter visto o pagamento e que o próprio réu afirmou ser em pagamento
da caminhonete. 

Éder Luiz da Silva Medeiros, testemunha de defesa,
afirmou (mídia de fl. 136) que prestou serviço à Prefeitura na gestão do réu e
que em 08/2012 este disse à testemunha que a caminhonete Frontier branca
era  dele.  Afirmou,  ainda,  que,  em outra  oportunidade,  viu  quando Rômulo
efetuou o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a um cidadão,
dizendo que era o pagamento da referida caminhonete, fato acontecido no Flat
Tambaú,  em  João  Pessoa,  ainda  na  gestão  de  Rômulo  como  Prefeito  de
Pitimbu.  O  dinheiro,  segundo  ele,  estava  num  envelope  amarelo  que  foi



passado pelo acusado para as mãos de uma pessoa que não conhece, mas que
poderia reconhecê-lo se o visse.

Ressalte-se que não foi apresentada a suposta vítima para
que a testemunha pudesse fazer o reconhecimento. 

Não existe recibo, nem qualquer outro documento probante
do pagamento em dinheiro de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) feito pelo
réu à vítima.

Já no que se refere às duas transferências de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), apontadas pelo réu como em complemento aos R$ 50.000,00
(cinquenta mil  reais) dados anteriormente,  há extratos bancários constando
tais  transferências  (fls.  68/69),  no  entanto,  aduz  a  suposta  vítima  que  os
valores transferidos dizem respeito a outro veículo alugado à Prefeitura, e não
à caminhonete Nissan, objeto da contenda do presente processo.

Não existe, também, prova nos autos do motivo pelo qual
foram transferidos R$ 10.000,000 (dez mil reais) da conta do réu para a conta
da locadora. 

Dessa forma, os fatos imputados ao acusado não se
coadunam com as provas carreadas nos autos e, como vivemos em um Estado
Democrático de Direito, não é tolerável presumir culpa para firmar juízos de
culpabilidade, pois, se assim for, estar-se-á condenando com base em ilações,
em meras conjecturas, o que é inadmissível à luz do princípio in dubio pro reo. 

Não bastam indícios e presunções para que o Estado-Juiz
possa condenar um acusado. É indispensável que a prova constitua uma cadeia
lógica que conduza à certeza da autoria e materialidade. Se um dos elos dessa
cadeia mostra-se frágil, se alguma peça do “quebra-cabeça”  probatório não
encaixa perfeitamente, alternativa outra não resta a não ser a absolvição. 

Em verdade, competia ao Ministério Público, de forma cabal,
provar o alegado, pois de acordo com o disposto no art. 156, primeira parte,
do Código de Processo Penal, "a prova da alegação incumbirá a quem a
fizer..."  

Sobre o tema, preleciona Mirabete: 

"Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade que tem a
parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um
fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova
da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre
inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo
penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao
acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da
autoria, bem como das circunstâncias que causam o
aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao



acusado cabe a prova das causas que excluem a
antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como
circunstâncias que impliquem diminuição da pena
(atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou
benefícios penais." (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de
Processo Penal Interpretado, 11.ª ed., São Paulo,
Atlas, 2003, p. 474-5) 

No mesmo sentido: 

"O ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém.
A acusação há de ser plena e convincente, ao passo que
para o acusado basta a dúvida. É a consagração do 'in dubio
pro reo' ou 'actore non probante absolvi tur res'; há, então,
presunção legal de inocência do acusado. É o que o Código
expressamente consagra no art. 386, VI do CPP; absolve-se
o réu quando não existir prova suficiente para a
condenação" (TACrim, Rel. Andrade Cavalcanti,
JTACrim 72:26).

A dúvida, portanto, enseja a absolvição, diante do princípio
in dubio pro reo, porquanto presunções não autorizam uma condenação
criminal.

O Mestre Paulo Rangel ao comentar o princípio do favor rei,
que vige no processo penal, direciona os operadores do direito a optarem pela
interpretação que atenda a jus libertatis do acusado e enfatiza: 

"(...) estando o juiz diante de prova para condenar, mas
não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem
dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se
cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se
colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um
culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver
o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um
culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que
um inocente na cadeia". (Direito Processual Penal, 11ª
edição, Ed. Lumen Júris, 2006, p.33). 

Por oportuno, lembro o dizer de MALATESTA "para legitimar
a absolvição, não ocorre a certeza da inocência, bastando julgá-la possível,
dentro da incerteza da culpabilidade" (Malatesta, Nicola Framarino Dei. A
Lógica das Provas em Matéria Criminal, 2.ª ed. Trad. Paolo Capitanio,
Campinas: Bookseller, 2001, p. 48-49). 

Nesse sentido:

"APELAÇÃO  CRIMINAL.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PRATICADA  EM  RAZÃO  DO  OFÍCIO.  SENTENÇA



ABSOLUTÓRIA.  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  PEDIDO  DE
CONDENAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  IN  DUBIO  PRO  REO.
RECURSO  DESPROVIDO.  1.  Conserva-se  a  absolvição
quando as provas dos autos não revelam, com a segurança
necessária,  que o  acusado tenha se apropriado dos bens
descritos pela vítima. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra
da  vítima  possui  especial  relevância,  entretanto,  há  de
encontrar o mínimo amparo em outro elemento que exista
nos autos, o que não ocorre in casu, em que não se percebe
qualquer prova ou elemento indiciário  que a respalde.  3.
Diante  de  dúvidas  razoáveis  acerca  da  prática  do  delito,
fragilizando  um possível  Decreto  condenatório,  é  sempre
bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça
absolver um suposto culpado do que condenar um inocente,
impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo in
dubio  pro  reo.  4.  Recurso  desprovido. (TJDF;  APR
2013.10.1.000584-6;  Ac.  103.6810;  Segunda  Turma
Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg.
03/08/2017; DJDFTE 09/08/2017)

"APELAÇÃO  CRIMINAL.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PRATICADA  EM  RAZÃO  DO  OFÍCIO.  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  PEDIDO  DE
CONDENAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  IN  DUBIO  PRO  REO.
RECURSO  DESPROVIDO.  1.  Conserva-se  a  absolvição
quando as provas dos autos não revelam, com a segurança
necessária,  que o  acusado tenha se apropriado dos bens
descritos pela vítima. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra
da  vítima  possui  especial  relevância,  entretanto,  há  de
encontrar o mínimo amparo em outro elemento que exista
nos autos, o que não ocorre in casu, em que não se percebe
qualquer prova ou elemento indiciário  que a respalde.  3.
Diante  de  dúvidas  razoáveis  acerca  da  prática  do  delito,
fragilizando  um possível  Decreto  condenatório,  é  sempre
bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça
absolver um suposto culpado do que condenar um inocente,
impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo in
dubio  pro  reo.  4.  Recurso  desprovido”. (TJDF;  APR
2013.10.1.000584-6;  Ac.  103.6810;  Segunda  Turma
Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg.
03/08/2017; DJDFTE 09/08/2017)

Destarte, inexistindo prova segura para embasar a
condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente,
mesmo porque para se absolver não é necessário a certeza da inocência,
bastando somente a dúvida quanto à culpa, assim sendo, em obediência aos
princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, impõe-se manter a
absolvição do apelado, pois no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova são
elementos equivalentes. 



Ante  de tais considerações, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício da
Presidência da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da
vaga  de  desembargador),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, em 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                   RELATOR
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