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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0021158.2014.815.2002)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Manoel Moreno Pereira Neto
ADVOGADO: Harley Hardenberg M. Cordeiro
APELADO: Justiça Pública 

PENAL e PROCESSUAL PENAL – Apelação criminal. Militar que
invade  residência.  Conduta  negligente.  Culpa.  Violação  de
Domicílio.  Código  Penal  Militar.  Crime  sem previsão  na  forma
culposa. Erro de fato caracterizado. Conduta atípica. Provimento
do apelo.

- Restando provado que o apelante não agiu com a real intenção
de entrar na residência da vítima, mesmo que fosse a habitação
errada, e sim, que agiu com negligência ao não conferir o objeto
da  busca  e  apreensão,  não  há  como  submetê-lo  à  uma
condenação  por  violação  a  domicílio,  que  só  existe  na  forma
dolosa.

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 à apelação, 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  Manoel  Moreno
Pereira, irresignado com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Auditoria
Militar  da  Comarca  da  Capital,  que  julgando  procedente,  em  parte  a  denúncia,  o
condenou a uma pena de 08 (oito) meses de detenção, pela prática do delito descrito
no art. 226,§§ 1º e 2º (violação de domicílio) do Código Penal Militar, ressaltando que
foi concedido ao réu o benefício da suspensão condicional da pena.
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Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que no dia 19 de
julho de 2013,  por  volta  das 05:00HS.,  Manoel  Moreno Pereira  Neto,  Tenente PM,
Edvânio Francisco dos Santos, SD PM, Daniel Cândido da Silva Souza, SD PM, Davi
Santos  Paiva,  SD  PM  e  Ednaldo  Lopes  de  Albuquerque,  SD  PM,  teriam,  em
cumprimento a um mandado de busca e apreensão, adentrado em endereço localizado
no bairro Marcos Moura, Santa Rita/PB, sendo que era o endereço errado, a qual, na
realidade, pertencia a Adilson de Andrade Gonçalo.

Extrai-se  dos  autos  que  durante  a  operação  policial,  o  SD
Ednaldo  Lopes  de  Albuquerque  Júnior  apontou  a  casa  errada,  objeto  da  busca  e
apreensão,  tendo  a  guarnição  entrado  em residência  diversa  da  que  constava  no
mandado judicial.

Nesse contexto, em suas razões recursais – fls.538/548 -, afirma
que houve, na realidade, erro de fato, nos termos do disposto no art.36 do Código
Penal Militar e, assim sendo, aduz ser necessário reconhecer não houve dolo eventual
em detrimento do erro de fato ou do erro de tipo, constituindo injustiça que deve ser
reparada.

No mérito, relata que não era lotado no 7º Batalhão de Polícia
Militar, situado em Santa Rita e, por isso, no dia da operação, foi realizado um “briefing”
com os participantes e os policiais, que não eram da localidade, contariam com o apoio
de uma guia, também policial, que em tese, deveria conhecer e indicar os pontos alvos
dos mandados judiciais.

Narra  que,  confiando  no  guia,  a  guarnição  do  apelante  foi
seguindo o guia e, chegando ao local, o SD Lopes apontou para uma residência que
deveria ser a mesma descrita no mandado de busca e apreensão, o que não ocorreu,
como narrado.

Relata que o Bairro de Marcos Moura foi criado com a finalidade
de promover a habitação de desabrigados, logo as construções do local são iguais,
com as mesmas dimensões, materiais e características, pois são moradias populares,
custeadas pelo governo e que tornou-se desorganizado, com ruas de barro e sem
nenhuma identificação.

Conta que os policiais denunciados estavam em cumprimento a
uma ordem judicial  e não faziam parte  do efetivo daquela região, não conhecendo
absolutamente nada da localidade e confiando exclusivamente no guia e no croqui que
lhe  foram  disponibilizados,  não  tendo  agido  com  dolo,  na  intenção  de  prejudicar
cidadão.

Requer, ao final que seja reconhecido o erro de tipo (por analogia
ao CP), nos moldes do art. 36 do Código Penal e, alternadamente, seja o apelante
absolvido, nos termos do art. 42, III, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público no sentido de ser desprovido
o recurso de apelação (fls. 551/552).
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A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(fls. 562/570).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O  recurso  deve  ser  conhecido,  posto  que  preenchidos  os
requisitos dispostos no art. 593, inciso I1, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, passo à análise das razões encartadas na apelação
e tenho que o recurso deve ser provido, senão vejamos.

DO ERRO DE FATO – DA CULPA

Num primeiro momento, sustenta o apelante que houve um erro
de fato, amparado pelo Código Penal Militar (art. 36), o qual se assemelha ao erro de
tipo contido no art. 20 do Código Penal.

Relata,  ainda,  que  a  sua  condenação  não  pode  prosperar,
considerando que “reconhecer o dolo eventual em detrimento do erro de fato ou do
erro de tipo constitui verdadeira injustiça”.

Nesse contexto, há-se que relembrar que crime é todo fato típico
e antijurídico, constituindo-se a culpabilidade o juízo de reprovabilidade da conduta,
pressuposto de aplicação da pena e ainda, que de acordo com a teoria finalista,  a
conduta se localiza na ação e não mais na culpabilidade.

Destarte, a estrutura do crime se dispõe como sendo o Fato típico
(conduta humana, dolosa ou culposa, resultado, exceto nos crimes de mera conduta, e
o nexo causal entre ambos) e Antijurídico, sendo necessário, ainda, que a conduta seja
típica, ou seja, esteja prevista no ordenamento penal.

Por outro lado, o erro de tipo é a falsa percepção da realidade, ou
seja, o equivocado conhecimento de um elemento do crime, devendo a finalidade da
conduta  ser  contraposta  ao tipo  penal  sobre  o  qual  há  uma acusação  ao agente,
ressaltando-se que o erro de tipo é tratado pela doutrina tradicional como erro de fato,
o que não ocorre com a doutrina moderna, que reporta-se ao erro de tipo no Código
Penal2. No Código Penal Militar, continua o chamando “erro de fato”, sendo a matéria

1

CPP - Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei nº263, de
23.2.1948).
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; (Redação dada
pela Lei nº 263, de 23.2.1948).

2“O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por

crime culposo, se previsto em lei.”
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disposta no art. 36: 

“Êrro de fato:  É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por
êrro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que
o constitui  ou  a  existência  de  situação  de fato  que  tornaria  a  ação
legítima.  Êrro  culposo: 1º  Se  o  êrro  deriva  de  culpa,  a  êste  título
responde o agente, se o fato é punível como crime culposo.

Ou seja, em qualquer das formas, o erro incide sobre elementar
ou circunstância do tipo penal, abrangidas as qualificadoras, causas de aumento de
pena e as circunstâncias agravantes. O agente tem uma falsa percepção da realidade,
enganando-se, imaginando não estar presente uma elementar ou circunstância do tipo
penal, e com isso falta-lhe a consciência da prática de conduta diversa, não existindo o
dolo, sem o qual não há a conduta típica, excluindo-se a existência do próprio delito –
caso inexista a previsão de figura culposa.

Correlacionando a excludente com o caso dos autos, constata-se
que, realmente, o apelante invadiu a casa da vítima em cumprimento a um mandado
de  busca  e  apreensão  num  endereço  do  Bairro  Marcos  Moura,  Santa  Rita,  não
obstante, entrou, com a sua guarnição, no endereço errado.

Extrai-se dos autos que o apelante recebeu, antes da operação,
um envelope contendo o mandado de busca e apreensão, com o endereço do alvo a
ser abordado, porém, por equívoco, durante a execução, foi apresentada a casa errada
pelo  guia,  Ednaldo  Lopes  de  Albuquerque  Júnior,  tendo  o  recorrente  confiado  na
indicação e, sem as devidas cautelas, irrompeu no endereço apontado.

Tem-se, claramente, que o recorrente agiu com negligência, uma
das formas da culpa, tendo em vista que não confirmou ou conferiu os dados contidos
no envelope sobre o alvo a ser abordado. Dessarte, não se pode dizer que o apelante
agiu  com  dolo  eventual,  mas,  claramente,  com  culpa  strictu  sensu,  mais
especificamente,  negligência,  ao  contrário  do  que  foi  afirmado  pela  Magistrada
singular. 

Ora, há dolo eventual sempre que o agente, embora não deseje,
diretamente, a concretização do tipo penal, o aceita como possível ou mesmo como
provável,  assumindo  o  risco  da  produção  do  resultado,  aduzindo  Eugênio  Raul
Zaffaroni  e  J.  Henrique  Pierangeli  (1997,p.487)  que  “é  necessário  somente  que  o
resultado seja possível ou provável. O agente não deseja o resultado, pois se assim
ocorresse,  não seria  dolo eventual,  e  sim direto.  Ele prevê que é possível  causar
aquele resultado, mas a vontade de agir é mais forte, que o compele e ele prefere
assumir o risco a desistir da ação”. 

Pois  bem.  No  caso  sub  analise,  em  momento  algum  restou
demonstrado que o apelante tenha assumido o risco de entrar em uma casa que não
fosse a indicada no mandado de busca e apreensão, pelo contrário, percebe-se que
confiou no guia, o SD Ednaldo Lopes de Albuquerque Júnior, a ponto de não conferir o
endereço  constante  no  envelope  em  seu  poder,  sendo  sua  conduta  baseada  no
princípio da confiança, o qual se firma na concepção de que, cada um dos envolvidos
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(na operação policial) esperava que os demais se ativessem às regras e cautelas que
de todos são exigidas.

Portanto, na certeza de que o guia sabia exatamente a residência
que deveria ser abordada, o apelante não procedeu com as cautelas de praxe, o que
caracteriza neligência na sua conduta e não dolo eventual.

Por sua vez, há-se que ressaltar que o tipo penal “violação de
domicílio” não existe na forma culposa, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo, o
qual, segundo Julio Fabrini Mirabete (2005, p.1191), “consiste na vontade de ingressar
ou permanecer na casa contra a vontade de quem direito”. 

Ressalta o Doutrinador que há uma corrente jurisprudencial  de
forma ponderável no sentido de que exige, ainda, o dolo específico, ou seja, a vontade
do agente de invadir o domicílio como propósito único da ação:

“Sem a configuração do dolo não há como falar-se em crime de invasão
de domicílio, visto que é mister, para integrá-lo, a vontade consciente
de ingressar e permanecer ilegalmente no domicílio alheio. Se alguém
penetra  no  interior  do  domicílio  alheio  sem  valer-se  de  processos
astuciosos ou da clandestinidade é porque age sem invito domino, com
plena consciência de que o faz legitimamente. (RT 601/351)”.

No  caso  dos  autos,  não  houve  dolo  e,  por  isso,  a  conduta
praticada pelo apelante,  na forma culposa,  torna o fato atípico,  o  que justifica sua
absolvição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento à apelação para, reformando a
sentença a quo, absolver MANOEL MORENO PEREIRA NETO, o que faço com fulcro
no art. 386, III, do Código de Processo Penal3.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Arnóbio
Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com
jurisdição  limitada),  relator,  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos.

3 Art.386.O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;
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Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de agosto de
2017.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                    - Relator -
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