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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012671-60.2009.815.2002 – Vara Militar  da
Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: Euzébio Pereira Batista Júnior
ADVOGADO: Franciclaudio de França Rodrigues (OAB/PB 12.118)

CRIME  MILITAR.  JUSTIÇA  CASTRENSE.
PRESCRIÇÃO  DOS  CRIMES  DE  AMEAÇA  E
VIOLÊNCIA  CONTRA  SUPERIOR.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE.  CONDENAÇÃO  PELO  CRIME  DE
DESACATO  A  SUPERIOR.  APELO  MINISTERIAL.
REFORMAR  A  DOSIMETRIA.  DESNECESSIDADE.
PRUDÊNCIA  DA  FIXAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a reforma da sentença, no tocante a
dosimetria,  quando  esta  está  devidamente
adequada ao caso em espécie, sobretudo, quando
guarda correlação ao tipo penalmente aplicado.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  NEGO PROVIMENTO  ao  apelo para,
mantendo  a  decisão,  em harmonia  com o  parecer  da  douta  Procuradoria  de
Justiça.

RELATÓRIO

O Representante do Ministério Público com assento na Vara da
Justiça Militar da Capital/PB denunciou, como incurso nas penas dos arts. 157
(violência contra superior), 223 (ameaça) e 298 (desacato a superior) do Código
Penal Militar, o acusado EUZÉBIO PEREIRA BATISTA JÚNIOR, soldado militar,
em razão  da  suposta  prática  dos  crimes  anteriormente  descritos  em face  do
Sargento  José  Iranilton  Vieira,  que  se  encontrava  no  Bar  Aqui  Agora,  em
companhia  de  duas  senhoras,  Jaqueline  e  Aparecida,  quando  o  denunciado
começou a proferir palavras de baixo calão.

Apesar  do  ofendido  não  ter  reagido  as  agressões  verbais
produzidas pelo soldado, e de ter apenas pedido a conta e retirado-se do local, o
denunciado aproximou-se da vítima dizendo  “o Sgt Valdiran matou o major e
você se ligue que eu lhe mato também” (fl. 02).

Esse fato ocorreu no dia 18/06/2009, por volta das 04h00, na
Cidade de Cajazeiras/PB. No mês seguinte, iniciou-se o Inquérito Policial Militar de
fls. 04/75.
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Consta ainda da peça inaugural que “Ao tentar sair do bar o
soldado  puxou  o  cabedo  do  sargento  e  desferiu  um  tapa  no  rosto  da  Sra.
Jaqueline quando esta tentou afastar o primeiro do segundo” (fl. 03).

Denúncia recebida em 26/11/2009 (fl. 02).

Interrogatório perante a Justiça Militar (fls. 83/85).

Oitivas testemunhais (fls. 97, 126, 128 e 209).

Nas alegações finais o  Parquet  pugnou pelo reconhecimento
da  prescrição  da  conduta  prevista  no  art.  223  do  Código  Penal  Militar  (fls.
232/234).

Às  fls.  235/236,  a  douta  magistrada  declarou  extinta  a
punibilidade do crime de ameaça (art. 223 do CPM), prosseguindo o feito com
relação aos demais crimes descritos na denúncia. Publicação em 11/06/2012 (fl.
238).

Certidão do trânsito em julgado referente ao crime de ameaça
(fls. 239).

Novas alegações finais do Ministério Público (fls. 240/242) e
agora pelo acusado (fls. 244/246).

Em 10/07/2014 (fls. 265/266), foi feita a leitura da sentença
de fls.  268/273,  tendo a  douta  juíza  a quo  julgado procedente,  em parte,  a
denúncia declarando extinta a punibilidade do soldado militar EUZÉBIO PEREIRA
BATISTA JÚNIOR, em relação ao crime do art. 157 do CPM e condenando-o as
penas do crime tipificado no art. 298 do mesmo diploma legal, a pena definitiva
de 02 (dois) anos de reclusão, a qual foi suspensa (SURSIS) nos termos do art.
84 do Código Penal Militar, pelo prazo de quatro anos, não podendo frequentar
bares, ingerir bebidas alcoólicas, ausentar-se da circunscrição do batalhão ao qual
está subordinado, devendo apresentar-se mensalmente perante o comando do
OPM,  bem  como  a  Justiça  Castrense  e,  ainda,  não  podendo  ser  punido
disciplinarmente pela prática de transgressão disciplinar de natureza grave.

Inconformado,  o  Ministério  Público  apelou  (fls.  276),
apresentando suas razões as fls. 278/280, pugnando pela reforma para que a
pena imposta seja elevada a patamar mais justo e próprio para o caso.

Nas  contrarrazões,  a  Defesa  requereu  a  manutenção  da
sentença (fls. 284/288). 

Em Segundo  grau,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  ofertou
parecer opinando pelo desprovimento do apelo (fls. 294/296).

É o que se tem a relatar.

V O T O

Conheço  da  presente  apelação,  por  estarem  presentes  os
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pressupostos de admissibilidade e regular processamento do recurso.

Decorre  dos  autos  que  o  acusado  foi  denunciado  por  ter
ameaçado e desacatado superior hierárquico, sem qualquer justificativa, bem como
agredido uma senhora que estava em companhia da vítima.

Na sentença atacada, o Conselho de Justiça extinguiu também
a punibilidade do tipo descrito no art. 157 do Código Penal Militar, e condenou o
acusado pelo crime do art. 298 do Código Militar Penal a pena definitiva de 02
(dois) anos de reclusão, convertido em quatro anos de suspensão condicional da
pena (Sursis), nos termos do art. 84 do Código Penal Militar.

Inconformado,  o  Ministério  Público  apelou  pugnando  pela
elevação da pena aplicada.

Aduz,  que embora o réu tenha se arrependido tal  ato  “não
reduziu em nada os atos executórios e os danos causados” (fl. 279), devendo a
pena  ser  majorada  para  melhor  restaurar  a  lesão  causada  aos  bens  jurídicos
atingidos.

E, ainda que a pena tenha sido fixada acima do mínimo legal,
não foi  suficiente para cumprir  com tal  desiderato,  motivo pelo qual,  requer o
aumento  da  pena  imposta  ao  acusado,  para  acima  do  fixado  na  sentença  já
imposta.

Pois bem!

Ao caso em disceptação, resta nítido que o acusado, de fato,
praticou todos os atos necessários para a execução total dos tipos penais a ele
imputados, não havendo qualquer benefício o arrependimento posterior, pois em
nada modificou os crimes já praticados.

Dessa forma, resta claro nos autos que os crimes ocorreram, e
que  a  decisão  está  corretamente  aplicada,  inclusive,  a  meu  ver,  quanto  a
dosimetria, não havendo necessidade de qualquer tipo de reforma, mesmo porque,
a pena já restou fixada acima do mínimo legal, como prevê o art. 298 do Código
Penal Militar, que estabelece:

(Desacato a superior) 

Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade
ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:

Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui
crime mais grave. 

Tomando por base o disposto no art. 58 do mesmo diploma
legal, tem-se que a pena mínima para o crime apenado com reclusão é de um ano.

Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o
máximo de trinta anos; o mínimo da pena de detenção é
de trinta dias, e o máximo de dez anos. 
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Logo se vê que a pena fixada foi bem acima do mínimo legal,
culminando em dois anos de reclusão e convertida em quatro anos de sursis. O que
deve ser considerado.

Não vislumbro, repita-se, a necessidade de elevar a pena já
aplicada, até porque, esta obedeceu rigorosamente o critério trifásico adotado no
Código Penal e Código Penal Militar.

E foi nesse mesmo sentido que a douta Procuradoria de Justiça,
em seu parecer de fls. 294/296, se posicionou ao afirmar que:  “Dessa maneira,
entendemos que a pena aplicada se encontra dentro dos limites da razoabilidade e
proporcionalidade. O mesmo ocorre em relação a imposição do regime prisional,
que se encontra em perfeita harmonia com o que demonstra as circunstâncias
judiciais e com a legislação penal vigente” (fl. 295).

Desse  modo,  impõe-se  manter  a  sentença  ora  atacada,  em
todos os seus termos, por entender suficientemente aplicada a pena adotada.

Diante dos fatos e com base nos preceitos legais e considerando
a devolução ampla do recurso apelatório, entendo que a sentença deve ser mantida
por seu próprios fundamentos, por ser mais justa ao caso em análise.

Ante todo o exposto, e em total harmonia com o parecer da
douta  Procuradoria  de  Justiça,  NEGO  PROVIMENTO  ao  presente  recurso,
mantendo a decisão na íntegra.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de Julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal,
dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins
Beltrão Filho (Relator) e Joás de Brito Pereira Filho (Revisor).

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em João  Pessoa,  aos  14
(quatorze) dias do mês de Abril do ano de 2015.

João Pessoa, 23 de Abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR
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