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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015380-85.2013.815.0011 – Vara da
Violência Doméstica de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Alberto de Araújo Sousa
ADVOGADO: Suenia Cruz de Medeiros
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. DESACATO.
APELAÇÃO  DEFENSIVA.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  INADMISSIBILIDADE.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  PROVA  TESTEMUNHAL.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A
IMPUTABILIDADE  PENAL.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.   PLEITO  ALTERNATIVO  PELA
APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA INVÉS DA
PENA DE DETENÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE
AMBAS  AS  REPRIMENDAS,  DE  FORMA
ALTERNATIVA.  DISCRICIONARIEDADE  DO
MAGISTRADO  SENTENCIANTE.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS.  PLEITO  PELA  ADEQUAÇÃO  DA
PENA  IMPOSTA,  DE  FORMA  QUE  NÃO
IMPEÇA  O  DESEMPENHO  DA  ATIVIDADE
LABORAL DO APELANTE. DEMANDA A SER
DIRIGIDA  AO  JUÍZO  DAS  EXECUÇÕES
PENAIS,  A  QUEM  COMPETE  DEFINIR  AS
CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA PENA
APLICADA  POR  OCASIÃO  DA
CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

– A materialidade e a autoria delitivas
se fazem comprovar pelo Auto de Prisão em
Flagrante e pelos depoimentos dos Policiais
desacatados prestados na fase extrajudicial
e confirmados em Juízo.

– O estado de  embriaguez  voluntária
não  exclui  a  imputabilidade  penal,  nos
termos  do  art.  28,  inciso  II,  do  Código
Penal.
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– Havendo previsão legal  de aplicação
de pena corporal ou pena de multa, fica a
cargo  do  Magistrado  a  escolha  da
reprimenda que melhor se adeque ao caso
concreto,  valendo-se  de  sua
discricionariedade jurídica.

– As  condições  para  cumprimento  da
pena aplicada por ocasião da condenação, é
da  competência  do  Juízo  das  Execuções
Penais,  a  quem deve  ser  dirigido  qualquer
demanda nesse sentido.

– Desprovimento do recurso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificados,

ACORDA  a Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao
recurso, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

           RELATÓRIO

Perante o Juizado da Violência  Doméstica e Familiar
contra  a  Mulher  da  Comarca  de  Campina  Grande/PB,  José  Alberto  de
Araújo Sousa, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas
sanções  dos  arts.  147,  331,  e  69,  todos  do  Código  Penal,  c/c  os
dispositivos  da  Lei  nº  11.340/2006,  conforme  narrativa  constante  da
exordial acusatória que passo a transcrever (fls. 02/04):

“Consta  do  procedimento  apuratório  anexo
que, no dia 06 de junho de 2013, por volta das 20h:00min, na
residência do casal, localizada na rua Rostantd de Mota Silveira
Eulália,  60,  bairro  do  Bodocongó  III,  o  denunciado,
prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua esposa
Edileusa Cardoso de Araújo Sousa, constituindo esta por palavras
de  causar-lhe  mal  injusto  e  grave,  praticando assim violência
doméstica e familiar contra mulher.

Infere-se  dos  autos  que,  no  dia  do  fato,  o
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acoimado, bastante embriagado, chegou em casa transtornado e
bastante  agressivo,  o  que  fez  a  vítima  chamar  os  Policiais
Militares com receio de seu comportamento.

Apurou-se também que, no momento em que a
guarnição da Polícia Militar chegou ao referido local para prendê-
lo, o mesmo desacatou os milicianos com palavras grosseiras e
gestos obscenos.”

Recebimento da Denúncia em 23.08.2013 (fl. 29).

Ultimada a instrução criminal, após a apresentação de
alegações finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  51/53) e  pela  Defesa (fls.
56/63), o MM. Juiz singular julgou parcialmente procedente a Denúncia
(Sentença de fls. 65/66-v), absolvendo o acusado da imputação do crime
tipificado no art. 147 do Código Penal, e o condenando pela prática da
infração penal prevista no art. 331 do CP, aplicando-lhe uma pena base,
no mínimo legal, de 06 (seis) meses de detenção, a qual à míngua de
circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento
e de diminuição de pena, foi tornada definitiva, sendo fixado o regime
aberto para cumprimento da reprimenda.

A pena privativa de liberdade foi  substituída por 01
(uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da condenação, à razão de 01 (uma) hora de
tarefa por cada dia de condenação, em condições e local a serem fixadas
pelo Juízo das Execuções Penais.

Observando-se  que  o  réu  cumpriu  prisão  provisória
durante o processo, o Magistrado de Base aplicou o instituto da detração,
restando o cumprimento de  05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de
detenção.

Irresignado com o decisório,  o acusado apelou a esta
Superior  Instância  (fl.  69),  alegando em suas razões (fls.  71/76) que,
embora tenha ficado claro e evidente sua participação ativa no fato de que
o mesmo tenha proferido as palavras de baixo calão para com os policiais,
o  fez  em decorrência  da  alteração  em virtude  da  ingestão  de  bebida
alcoólica, o que não justificaria o édito condenatório, aduzindo, ainda, de
forma contraditória, que não há nos autos provas da realidade dos fatos
deduzidos na pretensão punitiva, requerendo a reforma da Sentença.
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Argumenta  também  que  a  Sentença  recorrida  restou
carente de fundamentação ao fixar a pena de detenção no lugar de pena
restritiva de direitos, mesmo atendendo os requisitos previstos no art. 44,
§2º, do CP, tendo em vista que a pena arbitrada não ultrapassou 01 ano,
e que a sentença reconhece, no momento da aferição da pena-base, que
as  circunstâncias  judiciais  de  caráter  pessoal  são  todas  favoráveis  ao
apelante,  não  havendo  como justificar  aplicação  da  pena  de  detenção
invés de multa.

Afirma ainda que o recorrente se encontra trabalhando
em estabelecimento comercial e com CTPS assinada, no caso de segunda
a  sábado,  durante  todo  o  dia  até  as  9:00  (nove)  horas  da  noite,
circunstância esta não analisada no decreto do juízo  a quo, requerendo,
por fim, a cassação da sentença recorrida, decretando-se a absolvição do
apelante, ou ajustando a reprimenda penal imposta a pena privativa de
direito mais adequada, de forma que não impeça o desempenho de sua
atividade laboral.

Ofertadas as contrarrazões (fls.  77/79) – através das
quais  o  Ministério  Público  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso  de
apelação ora interposto – seguiram os autos, já nesta instância, à douta
Procuradoria  de  Justiça  que,  em  parecer,  também  opinou  pelo
desprovimento do apelo (fls. 84/87).

É o relatório.

VOTO:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

O  recurso  é  tempestivo,  já  que  interposto  em
20/10/2014 (fl.  69), e o acusado foi intimado em 13/10/2014 (fl.  68).
Além de adequado e independer de preparo, por se tratar de ação penal
pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

DO MÉRITO:

Inicialmente,  convém  registrar  que  os  argumentos
defensivos  apresentados  pelo  recorrente  para  sua  absolvição,  não
merecem  prosperar,  porquanto  discrepantes  do  contexto  probatório
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inserto nos autos, estando comprovada sua conduta criminosa referente
ao desacato praticado contra os Policiais Militares, Luciclaudio Borborema
e Everton Costa Almeida. 

In casu, a materialidade delitiva restou assentada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/09). Já a autoria emerge estampada
por  meio  dos  depoimentos  das  testemunhas  ouvidas,  tanto  na  esfera
policial quanto em Juízo. Vejamos:

– A  testemunha  Luciclaudio  Borborema
(Policial Militar), afirmou:

“(…)  que  afirma  ter  abordado  e  dado  voz  de
prisão para o acusado, que apresentava fortes
sinais de embriaguez; que no ato da condução
do acusado até a delegacia, o mesmo desacatou
a guarnição dos policiais militares ao dizer 'vocês
estão me levando para onde seus bucetas, seus
caralhos,  seus  porras';  (…)”  (depoimento
prestado na esfera policial – fls. 06/07) 

“que participou da diligência que prendeu o réu
aqui presente; (…) que, fomos até o local,  no
momento que ele avistou a viatura, ele subiu na
moto  e  tentou  empreender  fuga,  fizemos
abordagem nele, ele reagiu, desacatou; que ele
começou  a  dizer  palavrões,  chamando  'seus
buceta',  dando  o  dedo,  que  a  gente  não  ia
prender  ele,  que a gente não era  homem pra
prender ele; que a gente tentou contê-lo e ele
chegou  a  empurrar,  sem  deixar  que  a  gente
contivesse; que foi preciso algemá-lo para levar;
que  ele  estava  bêbado,  mas  plenamente
consciente;  (…)  que  confirma  o  que  disse  na
Delegacia”  (depoimento  prestado  em  juízo –
mídia/CD acostado à fl. 49).

– A  testemunha  Everton  Costa  Almeida
(Policial Militar), afirmou:

“(...) que, durante o trajeto até esta central de
Polícia e até mesmo neste local o senhor José
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Alberto de Araújo Sousa desacatou a guarnição
chamando os policiais de buceta, caralho; (...)”
(depoimento  prestado  na  esfera  policial –  fls.
07/08).

“Que  o  acusado  desacatou  dentro  da  viatura,
quando ele já estava algemado, dizendo: 'vocês
conhecem  Cássio  Cunha  Lima?  Eu  conheço
Cássio Cunha Lima, seus carai'; que essa foi a
palavra  injuriosa  que  ele  usou;  que  ele  não
resistiu a prisão; que conhece uma sobrinha dele
e ela disse que ele é uma boa pessoa, de caráter
muito  bom,  que  o  problema dele  é  a  bebida,
mas  ele  é  uma  boa  pessoa,  um  bom  pai.”
(depoimento  prestado  em  juízo –  mídia/CD  –
pasta 1530 – acostado à fl. 39).

                  Ao ser ouvido, tanto na esfera policial quanto em juízo, o
acusado negou a autoria do delito em comento, declarando o seguinte:

“(...)  que,  começou  a  beber  desde  as  17:00
horas do dia 06 de junho; que, não é verdade
que  xingou  os  policiais  dentro  da  Central  de
Polícia; (…)”  (interrogatório  prestado na esfera
policial – fl. 05).

“(...)  que  a  polícia  chegou  e  disse:  'você  tá
preso', e eu disse: 'tá certo'; que pegaram no
meu braço e colocaram algema; que não tentou
subir na moto pra correr; que tinha bebido, mas
tava consciente; que não houve esse desacato a
autoridade;  (...)”  (interrogatório  prestado  em
juízo – mídia/CD acostado à fl. 49)

Malgrado tenha negado, em seus interrogatórios, a autoria
do desacato, a defesa do apelante reconhece a prática delitiva ao afirmar,
em suas razões recursais, que  “embora tenha ficado claro e evidente sua
participação ativa no fato de que o mesmo tenha proferido as palavras de
baixo calão para com os policiais, o fez em decorrência da alteração em
virtude da ingestão de bebida alcoólica”.

Vale ressaltar que o estado de embriaguez voluntária não
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exime o acusado de sua responsabilização penal, conforme dispõe o art. 28,
inciso II, do Código Penal, in verbis:

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: 
(…)
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool
ou substância de efeitos análogos.

Nesse contexto,  sendo certas a materialidade e autoria
delitivas, e não havendo exclusão da ilicitude, tampouco inimputabilidade
penal, fica afastada a possibilidade de absolvição do apelante, devendo ser
mantida a condenação imposta na Sentença de base.

Argumenta  também  que  a  Sentença  recorrida  restou
carente de fundamentação ao fixar a pena de detenção no lugar de pena
restritiva de direitos, mesmo atendendo os requisitos previstos no art. 44,
§2º, do CP, tendo em vista que a pena arbitrada não ultrapassou 01 (um)
ano.

Ocorre que, diferentemente do alegado pelo recorrente, o
Magistrado  de  1º  grau  procedeu  à  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente em prestação de
serviços à comunidade, conforme já mencionado no relatório  supra,  não
havendo razão para a insatisfação ora arguida.

Questiona também o recorrente, a aplicação da pena de
detenção invés da pena de multa, ressaltando que a sentença reconhece, no
momento  da  aferição  da  pena-base,  que  as  circunstâncias  judiciais  de
caráter pessoal são todas favoráveis ao apelante.

Pois  bem.  Analisando  o  art.  331  do  Código  Penal1

constata-se que há previsão de aplicação, para àqueles que cometerem a
conduta  típica  ali  delineada,  da  pena  corporal  ou  da  pena  de  multa  –
portanto,  de  forma alternativa  –  tendo o  legislador  deixado a  cargo  do
Magistrado a escolha da reprimenda que melhor se adeque ao caso concreto.

Nesse  contexto,  o  Magistrado  a quo,  após  análise  das
circunstâncias  judiciais,  de  fato,  considerou-as  favoráveis,  optando  por
aplicar  ao  réu  a  pena  restritiva  de  liberdade,  valendo-se  de  sua

1 Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

  Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
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discricionariedade  jurídica,  sendo  oportuno  ressaltar  que  a  mesma  foi
estipulada em seu patamar mínimo, de 06 (seis) meses de detenção, e
posteriormente, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, não
havendo  qualquer  ilegalidade  na  escolha  penal  imposta  na  Sentença
vergastada.

Em suas razões recursais, o apelante requer ainda que
seja ajustada a reprimenda penal imposta a uma pena privativa de direito
mais adequada, de forma que não impeça o desempenho de sua atividade
laboral, sob o argumento de que o recorrente se encontra trabalhando em
estabelecimento comercial  e com CTPS assinada, no caso de segunda a
sábado, durante todo o dia até as 9:00 (nove) horas da noite.

Sobre este aspecto, cumpre esclarecer ao impetrante que
as  condições  para  cumprimento  da  pena  aplicada  por  ocasião  da
condenação, é da competência do Juízo das Execuções Penais, a quem deve
ser dirigido qualquer demanda nesse sentido, o que, aliás foi ressalvado na
Sentença vergastada, sendo inconsistente o pleito ora sob análise, também
neste ponto. 

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada
a sentença de primeiro grau.

É o meu voto.

Presidiu com julgamento o Exmo. Sr. Des. João Benedito
da Silva, dele participando, além de mim, relator, os Exmos. Srs. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de Sessões “Des.  Manoel  Taigy de Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 28 de Abril de 2015.

João Pessoa, 29 de Abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                  Relator
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