
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000131-93.2014.815.0291 –  Comarca de  Cruz do
Espírito Santo
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: João Carlos Barbosa Paulino 
ADVOGADO: Iago Bernardo Felizola Carrazzoni OAB/PB nº 20.705
APELADO: a Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA.  CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  PROVA.  ARGUMENTO
INSUBSISTENTE.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DELITIVA COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO
APTO A JUSTIFICAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
VERSÃO  DEFENSIVA  QUE  RESTOU  ISOLADA  NO
CADERNO  PROCESSUAL.  PEDIDO  DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR  RESTRITIVA  DE  DIREITO.  PLEITO  JÁ
ATENDIDO  NA  SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  RECURSAL  EVIDENCIADA.
CONHECIMENTO  EM  PARTE  DO  RECURSO  E,  NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIMENTO.

-  Deve  ser  mantida  a condenação pela  prática  do crime de
denunciação  caluniosa,  quando  o  conjunto  probatório
demonstra a deflagração de procedimento investigatório contra
vítima, tendo o acusado imputado crime mesmo sabendo que o
ofendido era inocente. 

- Carece de interesse recursal o pedido de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que tal
procedimento  foi  adotado  na  sentença  vergastada.  Não
conhecimento do apelo nesse ponto.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta
parte, desprover, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO



Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por João  Carlos
Barbosa Paulino contra a sentença de fls. 101/104v, prolatada pelo Juízo de Direito da
Comarca de Cruz do espírito Santo, Juiz Eduardo R. de O. Barros Filho, nos autos da
ação penal acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,
que julgou procedente a denúncia para lhe condenar pela  prática  do crime de
denunciação caluniosa (art.  339 do CP),  aplicando a pena de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa. 

Em  seguida,  nos  termos  do  art.  44  do  CP,  procedeu  a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais
sejam, prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos.

 
Narra a denúncia que o processado denunciou caluniosamente a

vítima Whellington Fernandes da Silva para policiais militares, informando que aquele
mantinha drogas e armas em sua residência. Tal informação gerou mandado de busca e
apreensão seguida de uma constrangedora diligência constrangedora na residência do
ofendido, ocorrida no dia 07 de novembro de 2013.

Destaca  a  peça  acusatória  que  o  acusado  praticou  a  conduta
mesmo sabendo que se tratava de pessoa inocente, tendo a atitude sido motivada por
desavenças ocorridas na comunidade.

 
Por  tal  fato,  foi  incurso  no  art.  339 do  CP  (denunciação

caluniosa).

Denúncia recebida no dia 26 de setembro de 2014 (fl. 02).

Procedida a citação do acusado, este apresentou defesa prévia
(fls. 55/61).

Ultimada a instrução processual (fl. 88). Alegações finais pelo
parquet (fls. 90/92) e defesa (fls. 96/99).

Sentença condenatória às fls. 101/104, julgando procedente  a
denúncia, condenando o réu como incurso na penalidade do art.  339  do  CP
(denunciação caluniosa), resultando em uma pena final de 02 (dois) anos de reclusão,
em  regime  aberto,  além  do  pagamento  de  30  (trinta)  dias-multa.  

Em  seguida,  nos  termos  do  art.  44  do  CP,  procedeu  a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais
sejam, prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos.

Às  fls.  106,  foi  interposto  recurso  de  apelação.  Nas  razões
recursais, fls. 107/113, alega o apelante que: a culpa pelo ocorrido seria do Ministério
Público e da Polícia Militar  que não teriam pedido uma busca e apreensão antes de
investigar  a  denúncia  anônima;  o  conjunto  probatório  não  é  apto  para  respaldar  a
condenação; deve ser convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 115/119, pugnando  pela
manutenção da sentença. 



A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora
de Justiça Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 125/129).

É o relatório.
VOTO:

O art. 339 do Código Penal dispões:

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: (Redação dada pela Lei nº 10.028, de 2000)

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

No tocante ao objeto jurídico do crime de denunciação calunio-
sa , verifica-se que este é dúplice, já que busca impedir que a administração da justiça
seja desviada para atender fins pessoais e não verdadeiros, assim como obstar que a li-
berdade e a honra do cidadão inocente sejam comprometidas.

A conduta incriminada consiste em dar causa (motivar, originar,
fazer nascer) à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação ad-
ministrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, contra alguém, im-
putando-lhe crime de que o sabe inocente.

A  materialidade  delitiva  está  comprovada  pelo  teor
representação feita pelo representante do Ministério Público estadual (fls. 28/30) e que
culminou com o deferimento de medida de busca e apreensão de armas e drogas na
residência do Sr. Wellingtom Fernandes da Silva (fls. 38/39), diligência que não obteve
sucesso,  tendo  a  autoridade  policial  informado  que  não  foram  encontrados
entorpecentes ou qualquer tipo de armamento (boletim de ocorrência de fls. 43/44), o
que culminou com o arquivamento dos autos da investigação. 

Ademais,  deve  citar  os  demais  procedimentos  investigatórios
realizados pela autoridade policial que, ao final, concluíram que o Sr. Wellingtom não
tinham nenhum envolvimento com atividades criminosas.

É importante  destacar,  ainda,  que  o Joseph Alves  de Lucena,
Policial Militar, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial (fls. 10/11) e
posteriormente confirmado em juízo (mídia de fls. 87), no qual diz que, na qualidade de
Comandante de Pelotão, foi procurado pelo Sr. João Carlos Barbosa Paulino, tendo este
informado  que,  na  residência  de  Wellingtom ocorreria  comercialização  de  drogas  e
guarda de armas de fogo. 

Noticiou  também  que,  junto  com  o  acusado,  se  dirigiu  ao
Ministério Público, tendo o réu confirmado a denúncia perante o represante do parquet
local. 

Em  seguida,  aduz  que  encaminhou  relatório  ao  Ministério
Público local, o que ensejou a deflagração da medida de busca e apreensão. Em seguida,
disse que descobriu que a informação repassada por João Carlos era falsa, motivada por
interesses pessoais, salientando, inclusive, que durante a operação não encontrou nada
que pudesse incriminar o acusado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art1


Na  mesma  linha,  cumpre  destacar  que  outras  testemunhas
ouvidas em juízo (mídia de fls. 87) – Antônio Carlos Pereira da Silva, Antônio de Souza
da Silva e Francisco de Assis Simplício dos Santos –, foram unânimes ao afirmar que a
vítima era uma pessoa correta, sem qualquer envolvimento com atividades criminosas.
Além disso, salientaram que ficaram sabendo que foi o processado que fez a denúncia,
pontuando,  inclusive,  que,  pouco  antes  da  operação  policial,  ocorreu  um
desentendimento entre o réu e a esposa da vítima.

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fls. 87), o réu nega a prática
delitiva, inclusive destaca que sabe que a vítima não seria envolvida em atividades cri-
minosas, salientou que, por coincidência, encontrou com o Tenente Joseph Alves de Lu-
cena e com o representante do parquet. Tal versão, contudo, quando cotejada com as de-
mais provas dos autos, em especial com procedimento deflagrado acima mencionado e a
prova oral coligida, revela uma versão frágil e distante de todo aparato probatório pro-
duzido.

Tais  depoimentos,  além  de  comprovarem  a  autoria  delitiva,
robustecem a materialidade do crime, uma vez que, além de externar a ocorrência de
investigação policial contra o ofendido, também evidencia que o réu sabia que estava
crime a pessoa inocente, o que se compatibiliza com o tipo penal descrito no art. 339 do
CP.

Não obstante a negativa do réu, não há dúvida do seu intento de
levar ao conhecimento da autoridade policial, ao Ministério Público e ao Poder Judiciá-
rio, a participação da vítima em atividade criminosa, mesmo sabendo que ela seria ino-
cente. 

É possível verificar o dolo do sentenciado em deflagrar procedi-
mento investigatório policial contra pessoa, que sabia ser inocente, tendo o réu mobili-
zado o aparato público de forma desnecessária, bem como provocado o constrangimento
sofrido pelo ofendido.

A respeito do tema, os julgados da Câmara:

APELAÇÃO-CRIME. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. Delito configurado,
que consiste na vontade de ver a pessoa inocente ser injustamente proces-
sada. Impositiva a condenação. Prestação pecuniária reduzida. Apelo parci-
almente  provido. Unânime. (Apelação Crime Nº 70071325807, Quarta Câ-
mara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de Al-
buquerque Neto, Julgado em 30/03/2017) 

 APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME  CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
DA JUSTIÇA. DENUNCIAÇÃO  CALUNIOSA.  ABSOLVIÇÃO  POR
AUSÊNCIA  DE  DOLO.  NÃO  CABIMENTO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. PROVAS SU-
FICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A ré
que, com dolo específico, der causa à instauração de inquérito policial e a
processo penal ao imputar crime à pessoa que sabia ser inocente recai na con-
duta descrita no artigo 339,     caput  , do Código     Penal, pelo que não há falar em
absolvição. (TJMG; APCR 1.0382.10.007125-9/001; Rel. Des. Flávio Leite;
Julg. 25/04/2017; DJEMG 05/05/2017) 

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A HON-
RA. CALÚNIA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTI-

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20339&sid=2d3d424f.ab99323c.0.0#JD_CPart339


ÇA. DENUNCIAÇÃO  CALUNIOSA. MATERIALIDADE.  AUTORIA.
DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA ALTERADA. 1.  Recursos de apelação interpostos por assistente de
acusação e pelo réu contra sentença em que foi o segundo condenado pela
prática dos crimes previstos nos artigos 339 e 138 c/c 141, II, todos do Códi-
go Penal. 2. Recurso do assistente de acusação conhecido apenas em parte.
Recurso da defesa integralmente conhecido. 3. Mantido o reconhecimento de
inépcia parcial da denúncia (quanto a fatos que em tese caracterizariam práti-
ca do crime de difamação). Desprovido o recurso do assistente de acusação,
na parte conhecida. 4. Materialidade e autoria. Comprovação. Dolo específi-
co atestado pelo contexto de ação do agente. Provas testemunhais e documen-
tais. Réu que deu causa à instauração de cinco procedimentos de apuração em
face da vítima (dois deles, inquéritos policiais), imputando a esta (médico de
instituição pública), falsamente, a prática dos crimes de concussão e ameaça.
Condenação mantida. 5. Dosimetria. 5.1 Mantida a pena-base. 5.2 Mantida a
aplicação da agravante prevista no art. 61, II, a, do Código     Penal, e, quanto
ao  crime  de  calúnia,  da  causa  de  aumento  disposta  no art.  141,  II,  do
Código     Penal. 5.3 De ofício, desfeita a unificação das penas, ante sua nature-
za diversa (Código Penal, artigos 69, parte final, e 76). Mantida o cômputo
uno apenas para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento
das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. 6. Recurso inter-
posto pelo assistente de acusação parcialmente conhecido e, na parte conheci-
da, desprovido. Recurso interposto pela defesa desprovido. (TRF 3ª R.; ACr
0005912-54.2011.4.03.6181; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. José Lunardel-
li; Julg. 13/06/2017; DEJF 26/06/2017)
  
Cumpre salientar que, no caso em tela, mesmo que tenha ocorri-

do algum equívoco por parte da autoridade policial e do representante do parquet não
checarem de forma mais minuciosa as informações passadas pelo acusado, tal erro não
isenta ou diminui a relevância da conduta inicial praticada pelo réu, já que este, por si
só, já se coaduna com o tipo penal em exame.

Lado outro, ultrapassada a questão relativa à materialidade e à
autoria delitiva, o réu postulou pela substituição da pena privativa de liberdade por res-
tritiva de direito. O apelo, contudo, não deve ser conhecida nesse ponto, já que a substi-
tuição foi aplicada pelo julgador primevo. Logo, evidente a ausência de interesse recur-
sal.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte co-
nhecida, nego provimento.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva,  decano no exercício da Presidência da
Câmara  Criminal,  dele  participando  os  excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado,  com  jurisdição
limitada,  para  substituir  o  Desembargador Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos),
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador,  vogal).  Ausente
justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%207210-1984,%20art.%20111&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI7210-1984art111
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20141&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart141
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20141&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart141
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%2061&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart61


Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado – Relator




