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ACÓRDÃO
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PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL (ART. 209 
DO CPM). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS.  COMANDANTE DA 
GUARNIÇÃO QUE SE OMITE QUANTO A 
CONTENÇÃO DO FATO TÍPTICO. CO-AUTORIA. 
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 
MOTIVADO. CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO 
LEGISLADOR. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO 
BASEADOS EM PROVAS CONCRETAS E NÃO 
MERA CRENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
TOTALMENTE FAVORÁVEIS. NÃO 
VERIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM 
PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 
SISTEMA TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA. 
ESTRITA OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE 
PROGRESSÃO DE REGIME EM CRIMES 
COMETIDOS POR MILITAR.  DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.

− Os elementos probatórios constantes dos autos 
levam à certeza de que a conduta praticada pelo 
recorrente se amolda ao delito descrito no art. 209 do 
Código Penal Militar, porquanto na condição de 
comandante da guarnição no momento do fato, foi 
conivente com as agressões cometidas pelo seu 
subordinado, quando tinha o dever de conter a ação 
típica. Com efeito, as provas colhidas no inquérito 
policial, complementadas às provas produzidas em 
juízo, servem como bálsamo para formar a convicção 
do juiz.
− Quanto à contestação ao princípio do livre 
convencimento do magistrado, registro que o mesmo 



foi adotado pelo legislador brasileiro para nortear o 
sistema de valoração da prova, que deve convergir para 
um juízo de convicção acerca da verdade material dos 
fatos, conforme se depreende do art. 155 do CPP. 
− Quanto à valoração favorável ou desfavorável dos 
critérios para fins de fixação da pena-base, convém re-
gistrar que o réu possui ao menos seis notadamente ne-
gativos, o que já justifica a elevação do mínimo previs-
to gradativa e proporcionalmente ao máximo da pena 
cominada. In casu, embora o critério da personalidade 
não lhe desfavoreça, ele por si só não tem o condão de 
afastar a pena-base do seu patamar máximo, sobretudo 
quando resta evidente a inexistência de arrependimento 
posterior e antecedentes administrativos negativos. Não 
merece, portanto, reparos o comando judicial nesse as-
pecto, por ter atentado corretamente à quantificação da 
pena cominada.
− De se observar que as penas submetidas ao regime 
do Código Penal Militar não estão sujeitas  à progres-
são de regime, conforme art. 59 e 61 do diploma citado.

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 negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

O Ministério Público Militar, por sua Promotora de Justiça, 
ofereceu denúncia de fls. 02/04 contra João de Arimatéia Silva, CB QPC,  ID Militar nº 
08312, matrícula nº 511.016-5, dando-o como incurso na sanção do art. 209 do Código 
Penal Militar.

Verte da peça acusatória que no dia 10/04/2011 o denunciado 
presenciou agressões cometidas pelo SD Ismael Silva Santos ao senhor Moisés Alves 
Pereira, ao atenderem uma ocorrência de violência doméstica praticada pelo irmão da 
vítima, sob o pretexto de que esta havia dado fuga ao agressor, não tomando qualquer 
evidência para evitá-las, embora pudesse e devesse fazê-lo.

Consoante a narrativa, após a vítima afirmar ser amiga do 
capitão Ribamar e que iria ligar para ele, o soldado Ismael a agrediu com tapas e chutes 
e disse: “LIGUE PARA O CAPITÃO RIBAMAR AGORA”, provocando as lesões 
descritas no laudo traumatológico. Documentos juntados fls. 05/31.

Aceitação da suspensão condicional do processo quanto ao 
denunciado Ismael Silva Santos, fls. 83/87.

Recebida a denúncia em 22 de junho de 2012 ( fl. 02). 

Interrogatório às fls. 131/135.



Oitiva de testemunhas arroladas na denúncia às fls. 139/144. A 
defesa prescindiu da apresentação do rol de testemunhas e de prazo para requerimento 
de diligências, fl. 143.

Precatória com oitivas de testemunhas e declarantes arrolados 
pela acusação, fls. 178/179.

Alegações finais pelo Parquet e pela defesa, às fls. 186/190 e 
193/194, respectivamente.

Sentença condenatória do réu, como incurso nas penas do art. 
209, caput, do CPM, à pena definitiva de 01 ano de detenção, convertida em prisão, nos 
termos do art. 59 do Código Castrense Militar, fls.206/210. 

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação à fl. 
217, alegando, em suas razões recursais (fls. 222/231), que a condenação não encontrou 
respaldo no conjunto probatório dos autos, porque a prova testemunhal não conduz à 
certeza dos fatos. Questiona o princípio do livre convencimento do juiz, afirmando que 
a íntima convicção, sem o concurso de dados concretos, não se considera a verdadeira e 
própria certeza, mas a uma simples crença. Pugna sua absolvição e, alternativamente, a 
revisão da dosimetria da pena, afirmando que a magistrada a quo feriu o disposto no art. 
5º, LV da CF, ao não obedecer ao sistema trifásico e não motivar a operação, 
rebaixando-a, assim, ao seu mínimo legal, máxime por inexistir circunstância 
desfavorável ao réu que justifique a fixação da pena-base em seu patamar máximo.

Em contrarrazões (fls. 234/236), o Ministério Público pugnou 
pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, 
em parecer da lavra do Dr. Álvaro Gadelha Campos, Procurador de Justiça, opinou pelo 
desprovimento do recurso (fls. 242/244). 

É o relatório.
VOTO: 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso há de 
ser conhecido.

Trata-se de recurso interposto pelo Cb. PM João de 
Arimatéia, contra decisão de fls. 206/210, prolatada pela MM. Juíza primeva em 
atenção ao veredicto do Conselho Permanente da Justiça Militar do Estado da Paraíba, 
que o condenou a 01 (um) ano de detenção nos termos do art. 209, caput, do CPM.

Pugna primordialmente o apelante sua absolvição, sob o pálio 
de que a prova coligida aos autos não aponta certeza de autoria e materialidade do fato 
típico pelo qual foi denunciado, contestando a aplicação do princípio do livre 
convencimento do juiz dissociado de dados concretos de prova.

Entendo que razão não assiste ao apelante.

A materialidade do delito pode ser atestada pelos laudos de 
ferimento/ofensa física de fl. 10, do qual consta que a vítima sofreu edema traumático 



da região escapular direita e do pavilhão auricular esquerdo, decorrente de ofensa física, 
ocasionada por meio contundente.

A autoria, por sua vez, está evidente, embora o apelante tenha 
negado o crime narrado na denúncia, tanto na fase inquisitorial, fl. 19, como quando 
interrogado em juízo às fls.121/133.

Embora as testemunhas Sd QPC PMPB VALTER ANDREIEV 
RAMOS ARAÚJO, fl. 142, e  Sd QPC PMPB JOÃO VICTOR VENTURA DOS 
SANTOS, fl. 143, tenham afirmado não terem presenciado agressões físicas entre o Sd. 
Ismael e a vítima Moisés, tais depoimentos conflitam com as descrições do laudo 
traumatológico de fl. 10, que apontam a existência de ferimentos causados por ação 
contundente na vítima.

Ademais, os depoimentos das testemunhas Eliana Ferreira 
Alves e Elaine Cristina Vieira de Araújo são uníssonos quanto à existência das 
agressões, tendo, inclusive, a Sra. Eliana reconhecido o policial militar agressor durante 
a audiência de instrução (mídia digital de fl. 178), afirmando com convicção que o 
mesmo desferiu socos na face de Moisés Alves Pereira. Afirmou, ainda, que intercedeu 
junto ao Cb. Arimatéia para que o mesmo intervisse, sendo por este hostilizada, dizendo 
para ela se afastar e empurrando-a.

As declarações da vítima também são uníssonas à prova 
material coligida aos autos. Ademais, é fato incontestável a presença do oficial apelante 
no local do fato e da existência, pelo menos, de uma discussão verbal entre a vítima e o 
soldado raso.

Conclui-se, in casu, que os elementos probatórios constantes dos 
autos levam à certeza de que a conduta praticada pelo recorrente se amolda ao delito 
descrito no art. 209 do Código Penal Militar, porquanto na condição de comandante da 
guarnição no momento do fato, foi conivente com as agressões cometidas pelo seu 
subordinado, quando tinha o dever de conter a ação típica. Com efeito, as provas 
colhidas no inquérito policial, complementadas às provas produzidas em juízo, servem 
como bálsamo para formar a convicção do juiz.

Quanto à contestação ao princípio do livre convencimento do 
magistrado, registro que o mesmo foi adotado pelo legislador brasileiro para nortear o 
sistema de valoração da prova, que deve convergir para um juízo de convicção acerca 
da verdade material dos fatos, conforme se depreende do art. 155 do CPP. 

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS 
CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ART. 1.º, INCISO I, ALÍNEA A, C.C. O § 4.º, INCISOS I E II, 
TODOS DA LEI N.º 9.455/97. INDEFERIMENTO DE 
PERÍCIAS EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE 
INQUISITORIAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. 
SIMULAÇÃO DOS FATOS.
DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. ART. 184, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 
RECURSO DESPROVIDO.



1. Quanto ao sistema de valoração das provas, o legislador 
brasileiro adotou o princípio do livre convencimento 
motivado, segundo o qual o Juiz, ao extrair a sua convicção 
das provas produzidas legalmente no processo, decide a 
causa de acordo com o seu livre convencimento, em decisão 
devidamente fundamentada.
(...)
5. Recurso desprovido.
(RHC 30.253/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 10/10/2013)

Nesse ínterim, o juiz é livre na formação de seu convencimento, 
podendo até optar por aquela que lhe parecer mais convincente em detrimento de outras 
existentes, desde que o faça motivadamente.

Não obstante, para a reconstrução da verdade histórica, sobre a 
qual se pronunciará a certeza quanto à verdade dos fatos, devem ser observados meios 
de prova específicos para a constatação de determinados fatos, como ocorre, à guisa de 
exemplo, com a exigência contida no art. 564, III, b do CPP acerca do exame de corpo 
de delito, sempre que as infrações deixarem vestígios e estes não tiverem desaparecido.

A infração perseguida nos autos, aliás, refere-se ao fato típico 
descrito no CPM como lesão corporal, que pela sua própria natureza deixa vestígios, 
como os narrados no laudo traumatológico de fl. 10, levado em consideração, 
juntamente com a prova testemunhal, como elemento de convicção da autoria e 
materialidade do fato, pela juíza primeva.

 
Desta forma, há no caso vertente, provas suficientes para 

embasar um édito condenatório, estando os depoimentos testemunhais, confrontado à 
prova técnica, hábeis a formar uma sólida convicção a partir dos dados concretos, e não 
uma simples crença da verdade, conforme sugere o apelante.

Alternativamente, roga o apelante que lhe seja revisada a 
dosimetria da pena que lhe foi imposta, afirmando que a magistrada a quo feriu o 
disposto no art. 5º, LV da CF, ao não obedecer ao sistema trifásico e não motivar a 
operação, devendo, portanto ser rebaixada ao seu mínimo legal, máxime por inexistir 
circunstância desfavorável ao réu que justifique a fixação da pena-base em seu patamar 
máximo.

A dosimetria da pena foi procedida nos seguintes moldes do art. 
69 e ss do CPM, pela magistrada a quo, conforme segue:

“A gravidade do crime ressoa evidenciada, eis que a conduta 
do agente afronta a própria razão de ser da Instituição Policial, 
que é a proteção da sociedade. Inexistem elementos que 
permitam aferir a personalidade do réu. Agiu o acusado com 
dolo. É considerável a extensão do dano, sendo a repercussão 
do fato efetivamente preocupante para a imagem da 
Corporação. Os meios empregados e o modo de execução 
foram inerentes ao tipo. Circunstâncias de tempo e lugar 
desfavoráveis, eis que o delito fora praticado em meio ao 
cumprimento de diligência policial. Antecedentes 
administrativos maculados por 12 punições, havendo 05 



elogios, com comportamento ótimo, enquanto que não há 
registro de antecedentes criminais. Inexiste nos autos notícia de 
expressão de arrependimento posterior.
Com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, na 
maioria desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 01 (um) ano 
de detenção.
Não vislumbro circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo 
que mantenho inalterada a reprimenda em segunda fase de 
dosimetria.
À míngua de causas de aumento e diminuição da pena, torno-a 
definitiva em 01 (um) ano de detenção.
A pena de reclusão em questão fica convertida, nos termos do 
art. 59 do com, em prisão e será cumprida, em estabelecimento 
prisional a ser indicado pelo juízo da execução, observando-se 
o disposto no art. 61 do CPM.” (S.I.C)

Conforme se vislumbra, os critérios de fixação da pena privativa 
de liberdade dispostos no art. 69 do CPM foram rigorosamente deduzidos e fundamen-
tados, tendo a juíza justificado de modo satisfatório  a configuração de cada circunstân-
cia à luz do fato concreto.

Quanto à valoração favorável ou desfavorável dos critérios para 
fins de fixação da pena-base, convém registrar que o réu possui ao menos seis notada-
mente negativos, o que já justifica a elevação do mínimo previsto gradativa e proporcio-
nalmente ao máximo da pena cominada. In casu, embora o critério da personalidade não 
lhe desfavoreça, ele por si só não tem o condão de afastar a pena-base do seu patamar 
máximo, sobretudo quando resta evidente a inexistência de arrependimento posterior e 
antecedentes administrativos negativos. Não merece, portanto, reparos o comando judi-
cial nesse aspecto, por ter atentado corretamente à quantificação da pena cominada.

A esse respeito, confira-se:

PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 
MAUS ANTECEDENTES. DELITO COM A PUNIBILIDADE EXTINTA 
PELA PRESCRIÇÃO. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA 
SOCIAL E PERSONALIDADE. INQUÉRITOS EM ANDAMENTO. DA-
DOS SOBRE A VIDA PRIVADA DO RÉU NÃO SUBMETIDOS AO CON-
TRADITÓRIO. DESCABIMENTO. NATUREZA DAS VÍTIMAS. CONSE-
QUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMEN-
TADA. PENA-BASE QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA. LO-
CAL DE CUMPRIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
DAS EXECUÇÕES. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.
1. Crime cuja pretensão punitiva restou extinta pela prescrição não se presta 
como mau antecedente.
2. Não há empeço para que o magistrado se utilize de elementos da vida pri-
vada do réu, quando da análise das circunstâncias judiciais, especialmente a 
conduta e a personalidade. Entretanto, tais dados, mormente quando desfavo-
ráveis ao acusado, devem ter sido colhidos no curso do processo, com a pos-
sibilidade de exercício do contraditório.
3. Hipótese em que boa parte dos fatos utilizados para valorar negativamente 
a conduta social e a personalidade do réu, especialmente uma carta da ex-
companheira do acusado, dirigida ao Juiz local, e o teor da conversa telefôni-
ca que esta teria tido com uma advogada militante na Comarca, foram notici-
ados nos autos pelo próprio magistrado, no momento da prolação da senten-
ça, razão pela qual não se prestavam para tal mister.



4. Conforme entendimento desta Corte, inquéritos policiais e ações penais em 
andamento não podem ser utilizados como fundamento para majoração da 
pena-base, a título de má conduta social.
5. Situação em que, mesmo afastados os fatos indevidamente utilizados para 
valorar negativamente a conduta social e a personalidade do Réu, subsistem 
outras circunstâncias judiciais, em especial, as consequências do crime, 
aptas para justificar a fixação da pena acima do mínimo legal.
6. Manutenção das penas-base no patamar de 2 (dois) anos que não se mostra 
desarrazoada.
(...)
9. Ordem denegada.
(HC 95.315/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 
em 02/03/2010, DJe 29/03/2010)

PENAL MILITAR. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DO-
SIMETRIA.
AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA 
PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE 
CRIME.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DA PERSONA-
LIDADE.
1. As circunstâncias judiciais apenas admitem uma valoração negativa, 
para fins de incremento da pena-base de um crime, se os fundamentos 
para tanto utilizados ultrapassarem os motivos que conduziram à previ-
são legislativa do fato como criminoso. Ou seja, no trânsito de um indife-
rente penal para um tipo penal, a dosimetria da sanção principia na 
pena mínima prevista abstratamente. O incremento nesse piso depende 
de fundamentos que denotem a especial reprovabilidade do fato, isto é, 
um juízo de censura que seja distinto, visto que superior, daquele já utili-
zado para considerar o fato como criminoso.
2. Dentre os fundamentos que explicam a reprovabilidade do fato em âmbito 
penal, já se encontra incluída a ausência de arrependimento pelo cometimen-
to do crime, pois é o que ordinariamente acontece.
3. A valoração da circunstância judicial atinente ao arrependimento após o 
crime, prevista no art. 69 do Código Penal Militar, não pode ser reputada ne-
gativa com base na ausência do sentimento de pesar no agente. Com efeito, o 
que é extraordinário e, portanto, apto a alterar o juízo ordinário de censura 
sobre o crime cometido é o agente demonstrar arrependimento, e não o con-
trário. Assim, a circunstância em análise, para fins de interferência no côm-
puto da pena-base, há de ser utilizada apenas em favor do acusado, nunca 
contra ele. Doutrina.
4. Se esta Corte Superior veda a utilização de inquéritos policiais e ações pe-
nais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444/STJ), com mais razão 
deve ser vedada a consideração, a título de personalidade voltada para o cri-
me, de meros indícios da prática de outro delito.
5. Recurso especial provido. Habeas corpus concedido de ofício.
(REsp 1208540/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 06/03/2014)

Por sua vez, também se observa a estrita obediência ao critério 
trifásico, tendo a magistrada, ao final da análise de cada etapa, mantido a condenação 
encontrada na primeira fase em 01 (um) ano de detenção, a qual, nos termos do art. 59 
do CPM, foi convertida em prisão a ser cumprida em recinto de estabelecimento militar. 
De se observar que as penas submetidas ao regime do Código Penal Militar não estão 
sujeitas  à progressão de regime, conforme art. 59 e 61 do diploma citado.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

 



É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás  de  Brito  Pereira  Filho, Presidente, em exercício, da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos 
William de Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo.  Des. 
Márcio  Murilo da Cunha Ramos), relator, e João Batista Barbosa (juiz de Direito 
convocado para substituir o Exmo. Des. João Benedito da Silva).

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 31 de março de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


