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DURANTE  A  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
SUFICIENTEMENTE  DEMONSTRADAS.
ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  CRIME  DE
RESISTÊNCIA NÃO SE CARACTERIZOU, POR
TER  SIDO  ILEGAL  O  ATO  DO  SERVIDOR
PÚBLICO.  REJEIÇÃO  DO  ARGUMENTO.
POLICIAIS  MILITARES  QUE  AGIRAM  POR
DEVER DE OFÍCIO, A FIM DE PRESERVAR A
ORDEM.  REAÇÃO  VIOLENTA.  CRIME
CONFIGURADO.  CONDENAÇÃO  QUE  SE
MANTÉM. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO
NEGATIVA  DE  ALGUMAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS QUE NÃO SE JUSTIFICAM PELOS
ELEMENTOS  CONSTANTES  NOS  AUTOS.
PENA-BASE  QUE DEVE SE APROXIMAR  DO
MÍNIMO  LEGAL.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

As declarações do ofendido, em geral, oferecem
valorosa contribuição para a elucidação os fatos,
sendo a sua oitiva importante elemento de prova
a ser produzido em juízo. Contudo, não se trata
da  única  via  probatória  admitida  para  a
comprovação  da  tese  acusatória,  devendo  o
magistrado analisar todo o arcabouço produzido
nos autos, inclusive os elementos indiciários que
venham  a  ser  confirmados  por  provas
judicializadas.
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Nestes  termos,  pode-se afirmar  que a oitiva  da
vítima  em  juízo,  embora  muitas  vezes  traduza
importante  elemento  de  convicção  para  o
magistrado,  é  prescindível  para  um  juízo
condenatório.

Agem  por  dever  de  ofício  os  policiais  militares
que,  diante  da  verificação  de  fortes  indícios  de
agressões  por  parte  do  réu  contra  a  vítima,
praticam  atos  necessários  à  preservação  da
ordem. Destarte, não se pode falar em ato ilegal,
por parte dos militares, que pudesse vir a justificar
a  reação  violenta  do  acusado,  restando
configurado, assim, o delito de resistência.

A  sanção  penal  deve  guardar  relação  de
proporcionalidade  com  a  conduta  criminosa
praticada  pelo  acusado,  consideradas  as
circunstâncias em que o delito foi  praticado e a
gravidade concreta da infração.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  APELO
PARA REDUZIR  A PENA PARA 01  (UM)  ANO  E  03  (TRÊS)  MESES DE
DETENÇÃO,  NO  REGIME  ABERTO,  MANTIDO  O  “SURSIS”,  COM
CONDIÇÕES A SEREM FIXADAS  PELO JUÍZO DAS  EXECUÇÕES,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Erieudes Lucas de

Sousa (fl. 103) contra a sentença de fls. 96/98, que o condenou como incurso

nas penas do art. 129, §9º, do CP, c/c art. 329 do CP, a uma reprimenda total

de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. A pena

foi suspensa, nos termos do art. 77 do CP pelo prazo de 2 (dois) anos, com a

condição de prestação de serviço em estabelecimento a ser determinado pelo

juízo da Execução Penal durante o primeiro ano da suspensão.

Narra a denúncia que o acusado teria,  no dia  13/12/2013,  por

volta  das  2h  da  madrugada,  agredido  fisicamente  a  sua  ex-companheira,

Desembargador João Benedito da Silva
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Carina  Silvino  da  Silva  e,  após  a  chegada  da  polícia,  reagido  à  prisão,

chegando a lesionar o Cabo Tirso.

Segundo a inicial acusatória, na véspera do dia do crime, o réu

teria ido até a residência da vítima e, em meio a uma discussão verbal, teria

chegado a agredi-la fisicamente, com um tapa em seu rosto. No dia dos fatos,

a  ofendida  estava  na  festa  do  Município  de  Santa  Helena-PB,  quando  o

acusado começou outra discussão, vindo a puxar os cabelos da vítima.

Acionada, a Polícia Militar chegou ao local, momento em que o

acusado disse que não tinha medo de ninguém e reagiu à prisão,  fazendo

necessário o uso da força para contê-lo, em face do que o réu mordeu o dedo

do Cabo Tirso, um dos militares que participavam da diligência.

Em suas razões recursais (fls. 107/114), o apelante requer,  em

suma, a sua absolvição por ambos os delitos. Quanto à lesão corporal, aduz

que a prova é frágil, mormente em face da ausência da vítima na audiência de

instrução e julgamento,  de  modo que as  suas declarações,  por  terem sido

prestadas  somente  na  esfera  extrajudicial,  não  podem  sufragar  uma

condenação criminal. Além disso, aponta incongruências nos depoimentos das

testemunhas arroladas pela acusação.

No  tocante  ao  delito  de  resistência,  alega  que  não  estaria

presente  um  dos  pressupostos  para  a  sua  configuração,  consistente  na

legalidade do ato praticado pelo funcionário público. Assim, não tendo o policial

agido dentro da legalidade, não se poderia falar em crime de resistência, mas

sim em mero exercício do direito de resistência.

Em  contrarrazões  de  fls.  115/120,  suplica  o  parquet pela

manutenção da sentença em sua integralidade.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer

da lavra da Procuradora de Justiça Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque (fls.

125/128), opinando pelo desprovimento do recurso.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia que o acusado teria,  no dia  13/12/2013,  por

volta  das  2h  da  madrugada,  agredido  fisicamente  a  sua  ex-companheira,

Carina  Silvino  da  Silva  e,  após  a  chegada  da  polícia,  reagido  à  prisão,

chegando a lesionar o Cabo Tirso.

Segundo a inicial acusatória, na véspera do dia do crime, o réu

teria ido até a residência da vítima e, em meio a uma discussão verbal, teria

chegado a agredi-la fisicamente, com um tapa em seu rosto. No dia dos fatos,

a  ofendida  estava  na  festa  do  Município  de  Santa  Helena-PB,  quando  o

acusado começou outra discussão, vindo a puxar os cabelos da vítima.

Acionada, a Polícia Militar chegou ao local, momento em que o

acusado disse que não tinha medo de ninguém e reagiu à prisão,  fazendo

necessário o uso da força para contê-lo, em face do que o réu mordeu o dedo

do Cabo Tirso, um dos militares que participavam da diligência.

Em  sentença  de  fls.  96/98,  o  acusado,  ora  apelante,  foi

condenado como incurso nas penas do art. 129, §9º, do CP, c/c art. 329 do CP,

a  uma reprimenda total  de  2  (dois)  anos de detenção,  a  ser  cumprida  em

regime inicial aberto. A pena foi suspensa, nos termos do art. 77 do CP pelo

prazo  de  2  (dois)  anos,  com  a  condição  de  prestação  de  serviço  em

estabelecimento a ser determinado pelo juízo da Execução Penal durante o

primeiro ano da suspensão.

Nesta  sede  recursal,  o  apelante  requer,  em  suma,  a  sua

absolvição por ambos os delitos.

Quanto à lesão corporal, aduz que a prova é frágil, mormente em

face da ausência da vítima na audiência de instrução e julgamento, de modo

Desembargador João Benedito da Silva
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que  as  suas  declarações,  por  terem  sido  prestadas  somente  na  esfera

extrajudicial,  não  podem  sufragar  uma  condenação  criminal.  Além  disso,

aponta  incongruências  nos  depoimentos  das  testemunhas  arroladas  pela

acusação.

No  tocante  ao  delito  de  resistência,  alega  que  não  estaria

presente  um  dos  pressupostos  para  a  sua  configuração,  consistente  na

legalidade do ato praticado pelo funcionário público. Assim, não tendo o policial

agido dentro da legalidade, não se poderia falar em crime de resistência, mas

sim em mero exercício do direito de resistência.

Primeiramente,  quanto  ao  crime  de  lesão  corporal,  hei  de

afirmar, de logo, não proceder a alegação de insuficiência probatória.

A ausência de oitiva da vítima durante a instrução criminal, apesar

de constituir  prática incomum e até mesmo não recomendável  no processo

penal, não obsta a confecção de um édito condenatório.

Com  efeito,  as  declarações  do  ofendido,  em  geral,  oferecem

valorosa contribuição para a elucidação os fatos, sendo a sua oitiva importante

elemento de prova a ser produzido em juízo. Contudo, não se trata da única via

probatória  admitida  para  a  comprovação  da  tese  acusatória,  devendo  o

magistrado  analisar  todo  o  arcabouço  produzido  nos  autos,  inclusive  os

elementos indiciários que venham a ser confirmados por provas judicializadas.

Nestes termos, pode-se afirmar que a oitiva da vítima em juízo,

embora  muitas  vezes  traduza  importante  elemento  de  convicção  para  o

magistrado, é prescindível para um juízo condenatório. Esse é o entendimento

esposado por nossos tribunais:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CONTRAVENÇÃO  PENAL
DE  VIAS  DE  FATO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA
DA VÍTIMA E DO EXAME DE CORPO DE DELITO
PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO.
RATIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO.  PRESERVAÇÃO
DA  OPERAÇÃO  DOSIMÉTRICA.  ISENÇÃO  DO

Desembargador João Benedito da Silva
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PAGAMENTO  DE  CUSTAS  E  DESPESAS
PROCESSUAIS.  PEDIDO  PREJUDICADO.
RECURSO  DESPROVIDO.  Comprovadas  a
materialidade  e  a  autoria,  a  manutenção  da
condenação da ré pela contravenção penal de vias de
fato é medida que se impõe. A realização de exame de
corpo de delito é prescindível para a comprovação da
materialidade delitiva na contravenção penal  de vias
de fato, tendo em vista que as agressões tipificadas
não  são  das  que  ofendem  a  integridade  física  da
vítima  a  ponto  de  deixar  vestígios  passíveis  de
constatação  via  prova  técnica.  Não se  configura  a
ausência  de  justa  causa  para  a  propositura  da
ação penal pela falta de oitiva da vítima, uma vez
que possível auferir a autoria e materialidade pelas
declarações das testemunhas. Se a pena da ré foi
bem dosada, mister é a sua ratificação. Deferida pelo
magistrado de primeiro grau a isenção do pagamento
das  custas,  fica  prejudicado  pedido  similar  nesta
esfera recursal. (grifo nosso)
(TJMG;  APCR  1.0027.12.010348-9/001;  Rel.  Des.
José  Mauro  Catta  Preta  Leal;  Julg.  17/03/2016;
DJEMG 04/04/2016)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PARTIMÔNIO.  Furto  simples  (art.  155,  caput,  do
Código  Penal).  Sentença  condenatória.  Apelo
defensivo.  Preliminar  levantada  pelo  procurador  de
justiça.  Alegações  finais  e  sentença  gravadas  em
mídia digital. Redução a termo. Conversão dos autos
em  diligência.  Desnecessidade.  Observância  ao
disposto nos arts. 400 a 403 do CPP e 241-a, § 4º e
241-c do código de normas da corregedoria-geral de
justiça  do  estado  de  Santa  Catarina.  Necessidade
apenas  da  transcrição  do  dispositivo.  Alegação  da
defesa pela nulidade do feito em decorrência da falta
de oitiva da vítima em juízo. Prescindibilidade (art. 201
do  CPP).  Vítima  que  foi  arrolada  pela  acusação.
Tentativa infrutífera para realização de sua oitiva, por
inúmeras vezes. Fato que não gera a nulidade do feito.
Afastamento  da  preliminar.  Mérito.  Materialidade  e
autoria  devidamente  comprovadas.  Depoimento  da
vítima,  ainda  que  na  fase  policial  que  merece
relevância,  quando  corroborado  pela  prova
testemunhal  produzida em juízo.  Versão do réu não
comprovada.  Alegação  de  ausência  de  dolo.
Inacolhimento.  Animus  furandi  devidamente
comprovado. Inaplicabilidade do princípio da bagatela.
Valor da Res furtiva que ultrapassa o valor do salário
mínimo. Réu, aliás, que é reincidente em crimes contra
o patrimônio. Manutenção da sentença que se impõe.
Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; ACR 2013.084435-4; Herval D'Oeste; Segunda
Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cinthia Beatriz da
Silva  Bittencourt  Schaefer;  Julg.  22/04/2014;  DJSC

Desembargador João Benedito da Silva
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29/04/2014; Pág. 467)  

No caso dos autos,  a ofendida chegou a ser ouvida na esfera

policial, apresentando a seguinte versão para os fatos:

Que conviveu  maritalmente  com  Erieudes  Lucas  de
Sousa durante sete anos e com o mesmo teve uma
filha, tendo se separado há cerca de dois meses; Que
constantemente  era  agredida  fisicamente  e
verbalmente pelo seu ex-companheiro; Que no dia 12
de  dezembro  de  2013,  por  volta  das  18h00min  a
declarante  estava  em  casa  quando  chegou  o  ex-
companheiro e começou uma discussão, onde seu ex-
companheiro disse que a declarante tinha um homem
e agrediu fisicamente com uma tapa no rosto, tendo
em seguida ido embora dizendo que a declarante não
fosse para festa em Santa Helena-PB; Que no dia de
hoje,  02h00min  a  declarante  estava  na  festa  no
município  de Santa Helena-PB,  na Praça da Matriz,
quando  apareceu  seu  ex-companheiro  dizendo:  “eu
não disse que não era para você vi” e ficou cercando a
mesma,  que  foi  embora,  tendo  seu  ex-companheiro
ido atrás, momento em que ele agrediu fisicamente a
declarante  com  puxões  de  cabelo;  [...].  -  Carina
Silvino da Silva, em sede policial, fl. 8.

Tal versão veio a ser corroborada em juízo pela irmã da vítima,

que se encontrava no local o presenciou todo o desenrolar dos fatos:

Que  confirma  seu  depoimento  prestado  perante  a
autoridade policial, à fl. 07, o qual foi lido em voz alta
na presença do depoente, do MP e do advogado do
réu;  […];  Que na festa o denunciado compareceu e
ficava perseguindo a depoente e sua irmã;  Que em
dado  momento  o  denunciado  puxou  os  cabelos  da
vítima e proferiu as seguintes palavras “eu num disse
que não era para você vim”; Que então o acusado deu
um  murro  na  cabeça  da  vítima,  razão  pela  qual  a
depoente  foi  chamar  a  polícia;  [...].  -  declarante
Marineide David, em juízo, fl. 76.

Ressalte-se que o fato de a declarante ter se referido, também, a

outra agressão supostamente sofrida pela vítima e não incluída na denúncia

(murro na região da cabeça) não torna as suas declarações contraditórias ou

inconsistentes. Ao presente feito basta que se confirme a ocorrência da lesão

que ora se apura (puxão de cabelo), o que foi realizado, com segurança, pela

declarante.

Desembargador João Benedito da Silva
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O acusado, por sua vez, nega ter praticado qualquer agressão

contra a vítima, afirmando que apenas a abordou para perguntar-lhe a respeito

da filha  em comum do casal,  tendo-a  acompanhado quando saiu  da  festa.

Vejamos:

Que não é verdadeira a acusação que lhe é feita; Que
não agrediu a sua companheira; Que acha que está
sendo processado por um mal entendido, pois estava
apenas  discutindo  com  ela;  Que  conhece  as
testemunhas ouvidas, nada tendo a alegar contra elas;
Que no dia do fato participava de uma festa na cidade
de  Santa  Helena,  onde  também  estava  a  sua  ex-
companheira;  Que  foi  dar  uma  volta  e  encontrou  a
vítima,  perguntando  com  quem  ela  tinha  deixado  a
filha de ambos; Que, após esta conversa com a vítima,
o  interrogando  viu  Dedezinho,  irmão  da  vítima,  na
festa; Que, novamente, procurou a vítima para pedir
esclarecimento;  Que  a  vítima  disse  que  omo
Dedezinho  estava  na  festa,  ia  para  casa;  Que  o
interrogando  acompanhou  a  vítima;  Que  ficou
discutindo verbalmente com a vítima para acompanhá-
la em um táxi; Que nesse momento a irmã da vítima
de nome Marineide chamou a polícia; […]. - acusado
Erieudes Lucas de Sousa, em juízo, fls. 77. 

A fim de corroborar as suas afirmações, trouxe duas testemunhas

cujos depoimentos passo a transcrever:

Que  no  dia  do  fato  foi  à  festa  a  cidade  de  Santa
Helena  com  um  colega;  Que  ao  chegar  no  local
separou-se  da  pessoa  com  quem  tinha  ido  e  foi
procurar o acusado,  tendo-o encontrado no meio da
festa; Que permaneceu toda a festa na presença do
acusado; Que o acusado não estava embriagado; Que
presenciou  a  conversa  do  acusado  com  a  sua  ex-
companheira; Que não presenciou nenhuma agressão;
Que não viu o acusado puxar o cabelo da vítima, muito
menos  esmurrá-la;  Que  presenciou  o  momento  em
que o acusado foi preso; […]; Que o depoente ratifica
seu depoimento ao dizer que estava cerca de 10m de
distância do acusado no momento da prisão. -  Paulo
da Silva Ferreira, em juízo, fl. 74.

Que no dia do fato estava na companhia do acusado;
Que  o  acusado  não  estava  embriagado;  Que  o
acusado estava se portando normalmente;  Que não
presenciou  nenhum  tipo  de  agressão  do  acusado
contra a vítima; […]; Que a depoente estava em um
determinado  ponto  da  festa  com o  acusado,  mas o

Desembargador João Benedito da Silva
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mesmo dava de vez em quando uma “saidinha'; Que,
em uma dessas “saidinhas”, o acusado foi preso; Que
na hora da prisão não estava com o acusado; Que no
dia  seguinte,  pela  manhã,  foi  que  soube  que  o
acusado tinha sido preso na festa sabendo dizer que
tal  fato  se  deu  por  estar  brigando  com  a  sua  ex-
mulher; […]. - Érika Evangelista da Silva, em juízo, fl.
75.

A primeira testemunha assegura ter presenciado a conversa entre

o  acusado  e  a  ofendida,  não  tendo  observado  nenhuma  agressão  física

daquele para com esta. Todavia, há que se notar que, segundo o próprio réu, a

sua conversa com a vítima se deu em 2 (dois)  momentos,  sendo que,  em

nenhum deles, relatou estar acompanhado da testemunha. Logo, não se pode

afirmar, com segurança, que a testemunha presenciou o exato momento em

que a agressão teria acontecido.

Além disso, não se pode olvidar que a prisão do réu se deu no

exato  local  do  crime,  tanto  que,  quando  os  policiais  chegaram,  ainda

conseguiram presenciá-lo  segurando o  braço  da  vítima.  Ora,  a  testemunha

relata que, na verdade, encontrava-se a cerca de 10m (dez metros) do acusado

quando este fora preso, o que pode ter comprometido a sua percepção do que

efetivamente ocorrera no local, mormente de considerarmos que o delito se

deu no período da noite (2h da madrugada).

Já o depoimento da segunda testemunha arrolada pela defesa,

Érika  Evangelista  da  Silva,  mostrou-se  inteiramente  compatível  com a  tese

acusatória.  Isso porque ela reconheceu que, durante a festa,  o acusado se

ausentava  por  alguns momentos e,  em uma dessas saídas,  acabou sendo

preso, acusado de ter agredido a sua ex-companheira.

Diante disso, entendo que os depoimentos testemunhais acima

transcritos não são suficientes para desconstituir as provas da prática delitiva

contantes nos autos.

Não bastassem todas essas considerações sobre os elementos

de prova coligidos, é válido ressaltar, ainda, que a sentença condenatória (fls.

Desembargador João Benedito da Silva
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96/98) foi proferida pelo magistrado que presidiu toda a instrução do feito (fls.

52/55 e 73/77), o que certamente conferiu-lhe uma melhor percepção dos fatos,

em decorrência do contato direto com a declarante, as testemunhas e o próprio

acusado. 

Com efeito,  não se pode olvidar  que o princípio  da  identidade

física  do  juiz  –  hoje  expressamente  adotado  no  processo  penal,  conforme

estatui a nova redação dada pela Lei nº 11.719/2008 ao §2º do art. 399 do CPP

– fundamenta-se justamente na ideia de que o magistrado que participa da

produção probatória  em audiência,  por  travar  contato direto com as partes,

testemunhas e declarantes, tem melhores condições de proferir  a sentença,

ante a maior intimidade com o conjunto probatório

Sobre a mens legis do novo §2º do art. 399 do CPP, temos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO
DA  IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ.
INTERROGATÓRIO  REALIZADO  POR  MEIO  DE
CARTA PRECATÓRIA.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE.
AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  NÃO-OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.  QUANTIDADE  E  NATUREZA  DO
ENTORPECENTE.  CAUSA  DE  DIMINUIÇÃO  DE
PENA.  PATAMAR  DE  1/3  (UM  TERÇO).
PARTICIPAÇÃO  EM  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.
DESCAMINHO.  MOTIVOS  DO  CRIME.  LUCRO
FÁCIL.  CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INERENTE  AO
PRÓPRIO  TIPO  PENAL.  FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA  PARA  A  EXASPERAÇÃO  DA  SANÇÃO
PENAL.  ORDEM  PARCIALMENTE  CONCEDIDA.  1.
Habeas  corpus.  Indicação  de  autoridade  coatora.
Irregularidade. In casu, as questões suscitadas no writ
foram, de fato, examinadas pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por ocasião do writ originário e
do apelo defensivo. Suscetível, então, a apreciação da
controvérsia por este Sodalício. 2. Art. 399, § 2°, do
Código de Processo Penal. Princípio da identidade
física  do  juiz.  O  magistrado  que  presidiu  a
instrução  será  aquele  que  proferirá  a  sentença,
pois possibilitará ao juiz, que realizou a audiência
de  instrução,  melhor  juízo  sobre  a  prova
produzida, tendo em vista o contato direto com as
testemunhas,  os  peritos,  assistentes  e  réus.  (...).
(STJ – HC 135.841/SP, Rel.  Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
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TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe
01/02/2012.) (grifo nosso)

Também  conferindo  valor  especial  às  conclusões  do  juiz  que

presidiu a instrução criminal, seja para absolver, seja para condenar, seja para

definir a capitulação do crime, o TJMG possui os seguintes precedentes:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA - DÚVIDA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO
– MANUTENÇÃO. Deve ser prestigiada a percepção
do Magistrado sentenciante,  que teve contato  direto
com os elementos de convicção coligidos aos autos,
colhendo  declarações  dos  apelados  e  também
supostas  vítimas,  bem  como  os  depoimentos  das
testemunhas, e, ainda assim, não conseguiu obter a
certeza  necessária  a  embasar  um  decreto
condenatório  pelo  delito  previsto  no  artigo  339  do
Código Penal.
(TJMG  –  Processo:  Apelação  Criminal
1.0056.06.131655-2/001  1316552-32.2006.8.13.0056
(1) Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caíres Data de
Julgamento: 15/03/2012  Data  da  publicação  da
súmula: 26/03/2012 )

ROUBO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  DOSIMETRIA
DA  PENA  -  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
FAVORÁVEIS AO ACUSADO -  FIXAÇÃO DA PENA
BASE NO MÍNIMO LEGAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Não há que se falar em absolvição do acusado se o
material incriminatório constante dos autos é robusto,
apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa
para o juízo condenatório.-  A palavra da vítima nos
crimes às ocultas tem relevância na formação da
convicção  do  Juiz  sentenciante,  dado  o  contato
direto  que  trava  com  aquela  e  com  o  agente
criminoso, especialmente quando somada a prova
testemunhal  convincente.-  A simples  existência  de
inquéritos  policiais  e  ações  penais  em  andamento,
sem  outros  elementos  de  prova  nos  autos,  não
legitimam  a  avaliação  negativa  da  conduta  social  e
personalidade  do  acusado.-  Servindo  a  única
condenação por fato anterior e transitada em julgado
de base para a caracterização da reincidência e sendo
as  demais  circunstâncias  judiciais  favoráveis  ao
acusado, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo
legal.- Dado parcial provimento ao recurso.
(TJMG  –  Processo:  Apelação  Criminal
1.0481.09.101052-2/001  1010522-35.2009.8.13.0481
(1) Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo
Data de Julgamento:  11/08/2011 Data da publicação
da súmula: 02/09/2011.) (grifo nosso)
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APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR  -  CONDENAÇÃO  POR  ESTUPRO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  AUSÊNCIA  DE
MATERIALIDADE  -  CONTRAVENÇÃO  PENAL  -
IMPORTUNAÇÃO  OFENSIVA  AO  PUDOR  -
CONDENAÇÃO  POR  ESTUPRO  TENTADO  -
INVIABILIDADE  -  DELITO  NÃO  CONFIGURADO  -
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, DO
CÓDIGO PENAL -  CORREÇÃO DO QUANTUM DE
AUMENTO  DE  PENA -  CABIMENTO  -  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.  -  Ante  a  fragilidade  da
prova  testemunhal,  o  exame  pericial  torna-se
imprescindível  para  a  configuração  da  materialidade
delitiva. - Necessário salientar que o Juízo primevo,
por ter contato direto com as provas, é o mais apto
para  valorá-las,  a  fim  de  tipificar  a  conduta
praticada e aplicar a pena que seja suficiente para
a reprovação e  prevenção do crime.  No  presente
caso,  vejo  que  a  decisão  se  mostra  bem
fundamentada,  com argumentos  sólidos  e  coerentes
com o conjunto probatório.
(TJMG  –  Processo:  Apelação  Criminal
1.0372.09.038686-6/001  0386866-37.2009.8.13.0372
(1)  Relator(a): Des.(a)  Herbert  Carneiro  Data  de
Julgamento: 19/08/2009  Data  da  publicação  da
súmula: 02/09/2009.) (grifo nosso)

Assim, aliando-se à análise do conjunto probatório, nos moldes

em que já exaustivamente realizada, entendo que se deve prestigiar, também,

a percepção do juiz de origem sobre os fatos imputados ao apelante, de forma

a  poder-se  afirmar  que,  no  caso,  a  materialidade  e  autoria  restaram

sobejamente demonstradas.

No tocante ao delito de resistência, como visto, o apelante não

nega  a  autoria  delitiva,  apenas  alega  que  o  comportamento  dos  policias,

durante a abordagem, não fora lícito, motivo pelo qual não se poderia falar em

crime de resistência,  por  ausência de  um dos seus elementos  típicos (“ato

legal”).

Sem razão o recorrente. 

Segundo o que restou apurado, o acusado desobedeceu ordem

do policial militar, negando-se a sair do local, motivo pelo qual foi lhe dada voz

de  prisão,  sendo  necessário  o  uso  de  força  para  contê-lo  e  conduzi-lo  à

Desembargador João Benedito da Silva
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delegacia. O réu, então, reagiu violentamente, mordendo o dedo de um dos

militares que participavam da diligência. Vejamos os depoimentos dos policiais

presentes no local:

[…]; Que o tenente Ivo pediu que o denunciado saísse
do local e que não incomodasse mais a vítima, porém,
o denunciado não concordou, dizendo que não sairia
do local, razão pela qual tenente Ivo lhe deu voz de
prisão; Que o denunciado reagiu contra a polícia, se
“armando”  para  briga,  chegando  a  morder  o  dedo
anelar  direito  do  cabo  Tirso;  Que,  por  conta  dessa
lesão, o cabo Tirso disse que chegou a perder a unha;
Que,  depois  disso,  os  policiais  o  imobilizaram  e  o
levaram para a delegacia; […]; Que o acusado mordeu
o  dedo  do  cabo  Tirso  quando  resistia  à  ordem  de
prisão dada pelo tenente Ivo; Que cabo Tirso chegou a
comentar com o depoente que tinha perdido a unha. -
Aldenor de Brito Fernandes, em juízo, fl. 53.

[…]; Que nesse momento o depoente percebeu que o
denunciado  estava  aparentemente  exaltado  e  muito
nervoso com a presença da polícia, falando que era
para a vítima o acompanhar; […]; Que o depoente e
demais policiais pediram que o denunciado saísse do
local e que não incomodasse mais a vítima, porém, o
denunciado não concordou, reagindo com empurrões
contra a polícia, chegando a morder o dedo anelar do
depoente,  causando  as  lesões  descritas  em  laudo
pericial ao qual foi submetido; Que, por conta dessa
lesão,  o  depoente  chegou  a  perder  a  unha;  Que,
depois disso, os policiais o mobilizaram e o levaram
para a delegacia, oportunidade em que o réu apenas
se desculpou da resistência; […]; Que, em virtude do
ferimento  no  dedo  do  depoente,  foram  gastos  R$
67,00 (sessenta e sete reais) com medicamentos; […].
- Tirso, em juízo, fls. 54/55.

Também a irmã da vítima presenciou como se deu a prisão do

acusado:

[…]; Que ao ser abordado pela polícia, o denunciado
desferiu uma mordida no dedo de um policial; Que o
acusado  estava  com  sintomas  de  embriaguez;  […];
Que o acusado, ao morder o dedo do policial, resistia
à ordem de prisão dada pelos policiais militares; Que o
acusado dizia aos policiais que não iria ser preso.  -
declarante Marineide David, em juízo, fl. 76.

Assim, há que se reconhecer que, diante da situação constatada

no local, com fortes indícios de agressões por parte do réu contra a vítima, os
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policiais apenas exerceram os atos necessários à preservação da ordem, por

dever de ofício.

Não  houve,  portanto,  ato  ilegal  praticado  pelos  militares  que

pudesse  vir  a  justificar  a  reação  violenta  do  acusado,  motivo  pelo  qual  a

condenação deve ser mantida, também, quanto ao delito de resistência.

Há, porém que se fazer uma reparo na sentença, no tocante à

dosimetria da pena do delito, embora essa matéria não tenha sido objeto de

impugnação específica no presente recurso.

Vejamos a análise das circunstâncias judiciais realizada pelo juiz

sentenciante:

A  culpabilidade  ressoa  grave,  uma  vez  que  agiu
dolosamente, tendo consciência do ato que praticou.
A conduta social  pelo que se depreende dos autos,
não  mantém  o  réu,  vida  dentro  dos  padrões  de
normalidade social.
Os antecedentes  são imaculados,  de acordo  com a
sua certidão de antecedentes criminais.
A  personalidade  revela-se  normal,  embora,  no  cao
vertente, tenha apresentado um comportamento digno
de reprovação.
As consequências do crime foram graves, posto que
além de ter  agredido a  vítima,  sua ex-companheira,
agrediu  também  um  agente  do  Estado,  um  policial
militar,  em  pleno  exercício  do  cargo  além  de  ter
resistido a uma ordem legal de servidor público. 
Os motivos do crime não favorecem ao réu, pois não
há relevante justificativa para prática dos delitos.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para o
crime(fls. 97v. e 98)

Como  se  vê,  foram  consideradas  desfavoráveis  5  (cinco)

circunstâncias  judiciais,  quais  sejam,  a  culpabilidade e  a  conduta  social  do

acusado,  as  consequências  e  os  motivos  do  delito  e  o  comportamento  da

vítima.

Entretanto,  analisando  atentamente  os  autos,  verifica-se  que

somente a culpabilidade e os motivos do crime podem admitir uma valoração

negativa.
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Isso porque não há dados no processo aptos a afirmar ter o réu

uma conduta social desajustada. Além disso, as consequências do crime foram

inerentes ao tipo legal praticado. Por fim, o comportamento da vítima, embora

não tenha contribuído para a conduta delitiva do réu, tem sido entendido, pela

jurisprudência,  como  circunstância  neutra,  sem  aptidão  para  justificar  a

dosagem da pena-base acima do mínimo legal.

Destarte,  subsiste,  apenas,  a  avaliação  desfavorável  quanto  à

culpabilidade do agente, considerando que o acusado perseguiu a vítima antes

de agredi-la, e à motivação do delito, praticado por puro sentimento de posse.

Diante dessas considerações, entendo que a pena-base deve ser

dosada pouco acima do mínimo legal.

Com relação ao crime de lesão corporal, portanto, fixo a pena-

base em 11 (onze) meses de detenção, a qual se torna definitiva à míngua de

agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição. 

Já no que tange ao delito de resistência, embora o magistrado

tenha se utilizado da mesma avaliação das circunstâncias judicias,  entendo

que a culpabilidade do agente, as consequências e os motivos do crime e o

comportamento da vítima são distintos e merecem valoração própria.

A  culpabilidade,  quanto  a  esse  específico  delito,  mostrou-se

dentro  da esperada para  o tipo  penal.  As  consequências  do crime,  porém,

foram consideráveis,  tendo  o  policial  militar  chegado  a  perder  a  unha.  Os

motivos foram os inerentes ao delito e o comportamento da vítima, como já

dito,  não  é  mais  aceito  em  nossa  jurisprudência  como  apto  a  ensejar  o

incremento da pena-base.

Diante  disso,  imperioso  reconhecer  que,  para  o  crime  de

resistência, somente 1 (uma) circunstância judicial se mostra desfavorável ao

réu,  motivo  pelo  qual  a  pena-base  deve  se  aproximar  do  mínimo  legal.
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Destarte, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, a qual se torna

definitiva  à  míngua  de  agravantes,  atenuantes,  causas  de  aumento  e

diminuição.

Aplicando a regra do concurso material de delitos (art. 69 do CP),

as penas devem ser cumuladas, totalizando 1 (um) ano e 3 (três) meses de

detenção.

Mantido o regime inicialmente aberto para cumprimento de pena

e a suspensão condicional da pena, nos moldes em que postos na sentença.

Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente

recurso  de  apelação  criminal,  apenas para  reduzir  a  pena aplicada ao  ora

apelante para 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, mantendo, no mais,

os termos da sentença.

Oficie-se a Vara de Execuções da Comarca de São João do Rio

do Peixe, para início de execução provisória de pena, intimando-se o réu para

se apresentar em audiência admonitória, comunicando ao arelator o dia desta

para efeito de expedição de guia de execução provisória.

É como voto.

               Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além
do  relator,   o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho  Junior.  Ausente,
justificadamente,  o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão filho.  Presente à
sessão o Exmo. Sr. Dr. José Roseno Neto, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho

do ano de 2016.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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