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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  criminal. 
Resistência.  Condenação.  Irresignação.  Pretendida 
absolvição. Rejeição. Insubsistente a alegação de fragilidade 
e  insuficiência  das  provas.  Conjunto  probatório  robusto  e 
harmonioso.  Materialidade  e  autoria  consubstanciadas. 
Dosimetria.  Circunstâncias  em  sua  maioria  favoráveis  ao 
acusado. Redimensionamento. Extinção da punibilidade em 
decorrência da prescrição superveniente.

 – Comprovadas a materialidade,  bem como a autoria do 
delito  previsto  no  art.  329  Caput  do  CP,  inafastável  é  a 
manutenção  da  sentença  condenatória  em  desfavor  do 
agente, sendo inamissível falar em insuficiência de provas

 – As circunstâncias judiciais favoráveis impõem a redução 
da pena-base, quando aplicada no muito acima do mínimo 
legal sem justificativa.

 – Declara-se extinta a punibilidade quando decorrido o lapso 
prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a 
publicação da sentença. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos, em que são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em dar provimento parcial  a reduzir  a pena do acusado e, de ofício, 
declarar extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos do voto do Relator e em 
desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal, interposta por Paulo César Braga, 
que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Mista 
da Comarca de Sousa, que o condenou a uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses 



de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela conduta delituosa prescrita no art.329, 
caput, do CP.

Narra a denúncia, que no dia 06 de setembro de 2010, por volta 
das 17h30, na rua projetada, ao lado do campo de futebol, na cidade de Aparecida/PB, 
acusado se dirigiu a residência de sua ex-esposa e proferiu ameaças de agressão e de 
morte contra ela, que por sua vez conseguiu se evadir do local com seus filhos.

Acrescenta a inicial, que em seguida a polícia foi acionada, e na 
tentativa de conduzir o acusado a delegacia, o mesmo resistiu com socos e pontapés 
dirigidos contra os policiais.

Alega, em síntese, que as provas são insuficientes para ensejar 
uma condenação.

Pugna,  por  fim,  pela  absolvição  e,  caso  não  seja  esse  o 
entendimento da Colenda Câmara, requer a aplicação da suspensão condicional da 
pena ou a mudança do inicio de cumprimento da reprimenda para o regime aberto.

Em suas contrarrazões (fs.140/144)

A Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da 
apelação (fs.150/153).

 É o relatório.

  VOTO – Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator – 

1 - AUTORIA E MATERIALIDADE

Em  que  pese  o  esforço  do  recorrente,  entendemos  que  a 
materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, tanto 
na fase inquisitorial como em juízo, sobretudo nos depoimentos (mídia digital anexada 
À  f.89)  dos  policiais  Geraldo  Mendes  Leite  e  Francisco  das  Chagas  Vitalino  que 
participaram da  operação  que  culminou  com a  prisão  em  flagrante  do  recorrente, 
constatou-se que Paulo, logo após ter recebido voz de prisão, opôs-se à execução de 
ato legal, mediante violência, configurando-se, portanto, o injusto do art. 329 do CP.

Destacamos ainda, o depoimento de Geraldo Farias da Nóbrega 
(f.11), na fase policial e confirmado em Juízo: 

“Que viu quando os policiais deram voz de prisão a Paulo Cesar, 
o qual disse que não se entregava; que não percebeu se Paulo 
Cesar estava armado com uma faca; que, pode afirmar que Paulo 
Cesar ficou violento com os policiais, sendo que os policiais foram 
obrigados a usar da força física para poder prendê-lo; que após 
alguns minutos Paulo Cesar foi algemado e conduzido a viatura

Portanto, a condenação é inafastável.

2- DOSIMETRIA E PRESCRIÇÃO

Avançando, passa-se a análise da dosimetria.



Nesse  contexto,  quanto  à  infração  penal  imputada  ao  réu  na 
sentença, observemos a redação do art. 3291, caput, do Código Penal:

De  início,  observa-se  da  sentença,  na  parte  em  que  foram 
apreciados  os  vetores  do  art.  59  do  CP  (f.124),  que  o  Magistrado  valorou 
desfavoravelmente ao réu apenas a modulante da conduta social e das circunstâncias 
do crime.

Sopesando as demais circunstâncias judiciais, o Magistrado a quo 
considerou  como  inerentes  ao  próprio  tipo  penal  ou  favoráveis  ao  apelante  a 
culpabilidade, os antecedentes, o comportamento da vítima, e as consequências do 
crime, e ainda a personalidade e os motivos.

Entretanto, ao fixar a pena base, estabeleceu o seu montante bem 
acima do mínimo legal, sem que houvesse justificativa para tanto.

Assim, e levando em consideração a análise das circunstâncias 
judiciais feita pela julgadora, bem como o disposto no art. 68 do CP, redimensiono a 
reprimenda aplicada, nos termos seguintes:

Fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

 Inexistem atenuantes e agravantes.

Ausentes,  ainda,  causas  de  diminuição  e  de  aumento,  torno 
definitiva a pena em 06(seis) meses de detenção —, a ser cumprida no regime aberto. 

Diante da nova realidade, é de se decretar extinta a punibilidade 
do agente, posto que configurada a prescrição superveniente relativa a tal fato. 

A  sentença  condenatória  transitou  em  julgado  para  o  Órgão 
Ministerial sem a interposição de qualquer recurso.

O artigo 1102 §1º do Código Penal dispõe que a prescrição depois 
da  sentença condenatória  com trânsito  em julgado para  a  acusação ou depois  de 
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada

O artigo 109 inciso VI3 examinado à luz do artigo 110 da referida 

1Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem  
lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

2PRESCRIÇÃO DEPOIS DE TRANSITAR EM JULGADO SENTENÇA FINAL CONDENATÓRIA

Art. 110- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada 
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de 
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da 
denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

3PRESCRIÇÃO ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110  
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº  
12.234, de 2010).



lei dispõe ademais que o delito cuja pena é inferior a um ano prescreve em 03 (três) 
anos, após a alteração ocorrida pela Lei 12.234/10 que se aplica no caso em análise.

O  lapso  temporal  entre  o  recebimento  da  denúncia  –  05  de 
outubro de 2010 (f.34) – e a data da publicação da sentença condenatória - 03 de abril  
de 2014 (f.121) - é portanto maior que 03 (três) anos, extinguindo-se a punibilidade.

3 – CONCLUSÃO.

Ante o exposto, dou provimento parcial à apelação interposta para 
reduzir a pena do apelante Paulo César Braga para 06 (seis) meses de detenção e em 
seguida, de ofício, declarar extinta a punibilidade nos termos do artigo 107 inciso IV c/c 
109 inciso VI do Código Penal.

É o voto 4.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  relator, 
Carlos  Martins Beltrão Filho,  revisor  e  Joás de Brito  Pereira  Filho.  Ausente Márcio 
Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Álvaro 
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João 
Pessoa, 05 de fevereiro de 2015.

 Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
     Relator  

VI - em 2 (dois) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação anterior à Lei nº 12.234, de  
2010).

4 AC 002961-25.2010.815.0371_09


	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
	GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

