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APELAÇÃO  CRIMINAL.  DESACATO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO  COESO  DOS  POLICIAIS.
SUPLICA  POR  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
REANÁLISE  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.  AUMENTO  INJUSTIFICADO  DA
PENA. REFORMA  DA  PENA-BASE  FIXADA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

“O  depoimento  de  policiais  pode  servir  de
referência ao juiz na verificação da materialidade
e autoria delitivas, podendo funcionar como meio
probatório válido para fundamentar a condenação,
mormente  quando  colhido  em  juízo,  com  a
observância do contraditório, e em harmonia com
os demais elementos de prova”.

Afastadas  algumas  circunstâncias  judicias
operada negativamente na sentença, necessário
proceder ao ajuste da pena-base, guardando-se,
assim, a necessária proporcionalidade entre o fato
cometido e a sanção penal a ser aplicada ao seu
autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
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da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA REDUZIR A PENA PARA 09(NOVE) MESES DE DETENÇÃO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.52)  manejada por Everaldo

Miciado  de  Sousa contra  sentença  (fls.  46/47v)  proferida  pelo Juízo  da

comarca de São João do Cariri que o condenou a uma pena de 11 (onze)

meses  de  detenção,  em regime inicialmente  aberto,  pela  prática  delituosa

esculpida no art. 331 do Código Penal.

Irresignado, em sede de razões recursais (fls. 53/55), o recorrente

pugna por sua absolvição, ante a falta de provas concretas em respeito ao

princípio  do  in  dúbio  pro  reo.  Subsidiariamente,  requer  a  redução da  pena

imposta e a aplicação de pena restritiva de direito, visto que é um ilícito de

menor potencial ofensivo. 

Nas contrarrazões (fls.58/61), o apelado requer a manutenção da

sentença condenatória in totum.

A douta Procuradora de Justiça, por seu Procurador Francisco Sa-

gres Macedo Vieira, exarou parecer (fls. 67/77), opinando pelo provimento do

recurso, para afastar a condenação do réu, diante da incompatibilidade do tipo

penal de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos.

É o relatório.

VOTO

O  representante  do  Ministério  Público,  ofertou  denúncia  oral

(fls.27) em desfavor de Everaldo Miciado de Sousa, eis que segundo o TCO,

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0000360-63.2015.815.0341

no  dia  21  de  julho  de  2015,  por  volta  das13h,  na  localidade  denominada

Malhada da Roça, zona rural do município de São João do Cariri,  ao ser o

acusado abordado por policiais civis que tentavam dá cumprimento a mandado

de  prisão,  agindo  assim  tais  funcionários  públicos  em  cumprimento  de

formalidade legal, e ao ser cientificado da ordem judicial o autor do fato passou

a questionar a ordem recebida, inclusive proferindo a frase “olha a cachorrada

que vocês estão fazendo”. Por tais razões, foi denunciado pela prática do crime

de desacato tipificado no art. 331 do código penal.

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente a

denúncia, condenando o réu pela prática delituosa esculpida no arts. 331 do

Código Penal, a uma pena de 11 (onze) meses de detenção,  em regime

inicialmente aberto.

Irresignado, o Apelante recorreu, pugnando por sua absolvição,

ante a falta de provas concretas em respeito ao princípio do in dúbio pro reo.

Subsidiariamente,  requer  a  redução  da  pena  imposta  e  a  substituição  por

restritiva de direito, visto que é um ilícito de menor potencial ofensivo

Pois bem, passemos à análise do mérito do recurso apresentado.

  1. Da materialidade e autoria

 A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, pelo

depoimento das testemunhas, corroborado com as demais provas coligadas

aos autos.

 Não obstante, tenha o Apelante quando em Juízo (mídia – fl.30),

negado a prática delitiva, confirma que tenha proferido as palavras “isso é uma

cachorrada”, além de afirmar que não queria ofender os policiais, apesar da

diligência tê-lo incomodado. Vejamos:

Desembargador João Benedito da Silva
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“Que não é verdadeira a acusação que lhe é feita; que
estava em casa assistindo desenho com o filho  em
casa; que a polícia chegou em sua casa e afirmou que
tinha um mandado de prisão contra o interrogado; que
o  interrogado  pediu  que  lhe  fosse  mostrado  o
mandado; que queriam algemá-lo primeiro para depois
mostrar o mandado; que informou que comunicou ao
diretor da cadeia que estava de atestado médico e por
isso  não  compareceu  à  casa  de albergado;  que  os
policiais afirmaram que teriam que levá-lo ‘cirurgiado’
ou não; que o interrogado afirmou que ‘não era assim
também  não’;  que  disse  que  iria  sim,  mas  que
colocaria  uma  roupa  antes;  que  afirmou  que  isso
‘era  uma  cachorrada’,  que  estava  ‘cirurgiado’  e
pediu que os policias não fizessem isso; que os
policiais  lhe  perguntaram  se  o  interrogado  estava
chamando-os de cachorros,  momento em que o réu
afirmou que não estava ofendendo os policiais,  mas
que  isso  era  uma cachorrada  pois  ainda  estava
com  os  pontos  na  perna;  que  os  policiais
afirmaram  que  ia  levá-lo  mesmo  assim; que  o
colocaram  na  viatura;  que  não  tinha  vizinhos
próximos;  que afirma que não estava desacatando
os policiais; que a situação era uma “cachorrada”
e  não  os  policiais;  que  não  esculhambou  com
eles; que não foi agredido; que não tem nada contra
os  policiais;  que  tinha  mostrado  o  atestado  para  o
diretor da cadeia e para o advogado, mas que não foi
comunicado  ao  juiz  nem  ao  promotor  sobre  o
atestado; que o juiz estava com a razão em mandar
lhe prender;”.

 Por  outro  lado,  a  testemunha  da  acusação  Gerônimo  Pereira

Barreto Filho, Delegado de Polícia, quando em Juízo (mídia - fls. 30), afirmou: 

“que  a  diligência  foi  realizada  legalmente;  que  se
deslocaram até a residência do acusado para cumprir
uma  ordem  judicial,  sendo  essa  um  mandado  de
prisão;  que  chegando  lá  o  réu  estava  assistindo
desenho com o filho; que informaram ao acusado da
ordem judicial  e  da  necessidade  de  que  o  referido
acompanhasse os policiais; que o acusado passou a
resistir,  alegando  que  tinha  entregado  um atestado
médico, momento em que o declarante explicou que
não  era  competente  para  avaliar  se  o  atestado  foi
entregue ou não, mas que o réu poderia esclarecer
isso  na  justiça  depois;  que  tomaram  todos  os
cuidados para evitar uma situação constrangedora em
respeito a criança presente no local; que o acusado
recebeu  uma via  da ordem judicial;  que,  diante  da

Desembargador João Benedito da Silva
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recusa  do  acusado  em  cooperar,  afirmaram  que
levariam o referido de todo jeito, momento em que o
réu aceitou ir com os policiais;  que quando saíram
da  casa  do  increpado,  no  momento  em  que
percebeu  a  presença  dos  vizinhos,  o  acusado
começou a verbalizar de forma desrespeitosa, que
‘isso era uma cachorrada’,  ‘vocês  não sabem o
que estão fazendo’, ‘isso é um absurdo’; que por
isso foi necessário colocar o acusado a força na
viatura; que não houve ofensa direta aos policiais;” 

  De igual forma, a testemunha, Manoel Lopes e Silva Neto, policial

civil, quando em Juízo (mídia – fl.30), disse:

“Que  participou  da  diligência;  que  estavam  com
mandado  judicial;  que  o  acusado  fez  alguns
questionamentos a respeito do mandado; que orientou
o acusado a se vestir, e procurar um advogado para
comunicar que ele estava sendo recolhido;  que por
vezes o réu indagou:  ‘olha a  cachorrada,  olha a
palhaçada que vocês estão fazendo’; que não sabe
se o acusado questionava a operação ou o próprio
judiciário  como  mandante  da  ordem; que  no
momento  que  o  réu  era  encaminhado  para  a
viatura  o  mesmo  voltou  a  proferir  as  mesmas
ofensas  de  forma  inflamada;  que  a  ofensa  do
acusado  foi  dirigida  a  todos  os  policiais
presentes.” 

É sabido que a conduta de menosprezar ou ridicularizar a atuação

de agente  público  no exercício  regular  de suas atribuições se subsume ao

crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, ainda que a ofensa

não seja direta ao funcionário publico e sim ao exercício de sua função.

Como cediço, o bem jurídico tutelado no crime de desacato é o

Estado,  tendo  como  interesse  assegurar  o  seu  normal  funcionamento,

protegendo o prestígio do exercício da função pública. Assim, a proteção se

refere mais a função pública do que a própria pessoa do funcionário.

 In  casu,  o  acusado  ofendeu  diretamente  a  operação  policial,  o

cumprimento  do mandado de prisão realizado pelos policiais,  caso em que

menosprezou  o  exercício  dos  policiais  afirmando  que  o  que  eles  estavam

Desembargador João Benedito da Silva
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fazendo era “uma cachorrada”.

A condenação, portanto, era de rigor, não havendo que se falar

em absolvição por insuficiência probatória, tampouco na aplicação do princípio

in dubio pro reo.

O recorrente, ainda, insurge-se contra o édito condenatório sob o

argumento  de que  derivou do depoimento  de  policiais.  Ocorre  que  não há

razão plausível para se descredibilizar a prova testemunhal colhida em juízo,

pelo simples fato de se originar de depoimentos policiais. 

Aliás,  sobre  o  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se

manifestou,  consoante  estes  julgados  oriundos  de  sua  Quinta  Turma,  que

passo a citar como exemplo:

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO.
RECURSO  DA  DEFESA.  ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  COMPROVADAS.
DEPOIMENTO  DE  POLICIAL.  PRESUNÇÃO  DE
LEGITIMIDADE.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL.
DOSIMETRIA.  CULPABILIDADE.  ANÁLISE
DESFAVORÁVEL.  MANTIDA.  REGIME  INICIAL
ABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Comprovada
a  prática  do  crime  de  resistência  pelos
depoimentos,  coerentes  e  harmônicos,  dos
policiais que participaram da prisão em flagrante
do  réu,  não  há  que  se  falar  em  absolvição  por
insuficiência de provas, tampouco na aplicação do
princípio in dubio pro reo. II. A narrativa de policial
que atuou na ocorrência, na qualidade de agente
público, possui crédito e confiabilidade suficientes
para  formarem  um  conjunto  probatório  sólido,
podendo,  inclusive,  corroborar  a  formação  do
convencimento  do  Julgador,  principalmente
quando  não  foi  apontado  nenhum  elemento
concreto  apto  a  invalidar  tal  depoimento.  III.  A
simples  negativa  de  autoria  apresentada  pelo  réu,
desprovida de qualquer amparo no acervo probatório
coligido,  configura mero exercício de autodefesa,  de
índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova
em  contrário  apurada  nos  autos.  lV.  Ultrapassa  a

Desembargador João Benedito da Silva
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culpabilidade normal prevista para o art. 329 do CP e
dá ensejo à exasperação da pena-base a conduta do
réu que, valendo-se de violência física e moral, profere
insultos,  mostra  sua  genitália  e  investe  fisicamente
contra policiais. V. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF;  APR  2015.01.1.030960-2;  Ac.  101.2878;
Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas
Custodio; Julg. 20/04/2017; DJDFTE 04/05/2017)

APELAÇÃO  CRIME.  DESACATO.  SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  PALAVRA  DOS  POLICIAIS.
AUSÊNCIA  DE  DOLO  NÃO  RECONHECIDA.
REDIOMENSIONAMENTO DA PENA-BASE INVIÁVEL
POR FORÇA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PEDIDO
DE AJG INDEFERIDO. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE
FIXAÇÃO  DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO
DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITOS  PREJUDICADOS.  A
materialidade restou demonstrada pelo boletim de
ocorrência  e  pela  prova  oral  coligida.  Nesse
contexto,  saliento  que  o  testemunho  policial  é
prova  de  reconhecida  idoneidade  e  validade,
especialmente  quando  alicerçado  nos  demais
elementos probatórios. A única alteração de ânimo
capaz de caracterizar a ausência de dolo é a causada
por embriaguez fortuita ou involuntária, o que não é o
caso dos autos. É inviável a redução do apenamento,
já que foi fixado no patamar mínimo legal. Indefiro o
pedido de isenção das custas processuais,  uma vez
que  não  foram  acostados  aos  autos  quaisquer
documentos aptos a comprovar sua necessidade. Os
pedidos  de  fixação  de  regime  carcerário  aberto  e
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva  de  direitos  carecem  de  interesse  recursal,
uma  vez  que  deferidos  em  decisão  singular.  Lesão
corporal.  Inexistência  de  prova  da  materialidade.
Ausência de exame de corpo de delito. Absolvição. O
exame de corpo de delito é indispensável para atestar
a  materialidade  dos  crimes que  deixam vestígios,  a
teor do art. 158 do CPP. No caso em tela, a vítima foi
levada  para  atendimento  médico  na  data  dos  fatos,
contudo sem ter sido submetida à perícia. A ficha de
atendimento  ambulatorial  é  documento  válido  a
embasar a denúncia,  porém não é suficiente para a
prolatação  de  édito  condenatório.  Recurso
parcialmente  provido.  (TJRS;  ACr  0015273-
19.2017.8.21.7000; São Francisco de Paula; Segunda
Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba;
Julg. 11/04/2017; DJERS 25/05/2017)

Ademais,  não  restou  comprovada  nos  autos  a  intenção  dos

Desembargador João Benedito da Silva
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policiais de incriminar ou perseguir indevidamente o recorrente.

Com  relação  ao  pleito  formulado  pela  douta  Procuradora  de

Justiça,  no  sentido  de  ser  afastada  a  condenação  do  réu,  diante  da

incompatibilidade do tipo penal de desacato com a Convenção Americana de

Direitos Humanos, tenho que não há como acolher a pretensão.

Isso porque, embora tenha ocorrido uma decisão da Quinta Turma

de  dezembro  de  2016  pela  descriminalização  da  conduta,  por  maioria,  os

ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiram

que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela

continua a ser crime, conforme previsto no artigo 331 do Código Penal. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DESACATO.  RESISTÊNCIA.
ATIPICIDADE.  LEGÍTIMA  DEFESA  PUTATIVA.  DOLO
ESPECÍFICO.  ÂNIMOS  EXALTADOS.  VIOLAÇÃO  À
LIBERDADE  DE  EXPRESSÃO.  RESISTÊNCIA  À
PRISÃO.  MEIO  VIOLENTO  E  DESRESPEITOSO.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  DOSIMETRIA.
MULTA.  EXCLUSÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não havendo provas nos
autos de que o acusado se encontrava em situação de
agressão  injusta  ou  perigo  iminente,  mesmo  que
imaginários, deve ser afastada a tese de legítima defesa
putativa.  2.  Mantém-se  a  condenação  pelo  crime  de
desacato,  porquanto  ficou  comprovado  que  o  agente
insultou o policial  militar quando este se encontrava no
legítimo  exercício  de  suas  funções,  em  manifesto
desprestígio e desrespeito pelo agente público, caso em
que a exaltação de ânimo do ofensor não exclui o tipo
penal.  3. Embora  o  Brasil  seja  signatário  da
Convenção Americana de Direitos Humanos. Pacto de
San  José  da  Costa  Rica,  devendo  observância  às
regras  convencionadas,  o  direito  de  liberdade  de
expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando
implicar  ofensa  de  direito  de  outrem.  4.  Não  há
incompatibilidade entre  o  art.  331  do Código Penal
(desacato) e o art. 13 da Convenção Americana sobre
Direitos  Humanos  (liberdade  de  pensamento  e  de
expressão), devendo, pois, ser mantida a condenação
do apelante, uma vez que a materialidade e a autoria

Desembargador João Benedito da Silva
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delitiva  ficaram  comprovadas. 5.  O  ato  de  se  opor
mediante o uso de violência à execução e tentativa de
fuga de ato legal configura o crime de resistência, sendo
indiferente o fato de ele estar com os ânimos exaltados,
não  havendo  falar  em  atipicidade  da  conduta.  6.  Ao
promover a individualização da pena deve o magistrado
pautar-se  nos  primados  da  proporcionalidade  e  da
razoabilidade, buscando aplicar a reprimenda necessária
e suficiente  para o atendimento da dupla  finalidade da
sanção  penal.  7.  Recurso  conhecido  e  parcialmente
provido. (TJDF; APR 2014.01.1.017501-5; Ac. 100.7535;
Terceira Turma Criminal; Rel. Juiz. Waldir Leôncio Lopes
Júnior; Julg. 30/03/2017; DJDFTE 05/04/2017) 

Pelas razões expostas, forçoso concluir que há provas mais do

que  suficientes  da  conduta  delituosa  do  apelante  a  ensejar  a  condenação,

conforme encartada na sentença. 

   2. Dosimetria da pena-base

Sobre o pleito subsidiário relativo à reforma do quantum de pena

aplicado pelo Juízo monocrático, necessária se faz a transcrição da dosimetria

para melhor análise do caso.

“A  culpabilidade ressoa  normal,  pois  agiu  com  dolo
direto. Os antecedentes são desfavoráveis ao réu, pois
ele  não  é  primário.  A  conduta  social não  é  boa.  A
personalidade é desfavorável, com propensão a prática
de  delitos.  As  circunstancias do  crime  e  as
consequências do crime não foram graves.  O  motivo
do  crime,  sem  qualquer  sombra  de  dúvida,  como  só
acontece  em  casos  desta  natureza,  foi  a  índole
desrespeitosa  do  acusado.  No  tocante  ao
comportamento  da  vítima,  em nada  contribui  para  o
ocorrido.”
Aplico  a  pena-base  em  10  (dez)  meses.  O  réu  é
reincidente, portanto reconheço esta agravante genérica,
com base no art. 61, I, do CP, aumento a reprimenda em
01 (um) mês, perfazendo um total de 11 (onze) meses.
Não  existem atenuantes  genéricas,  transformo  a  pena
em  definitiva  no  quantum  de  11  (onze)  meses  de
detenção.”

Desembargador João Benedito da Silva
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Diante das análises acima transcritas, o magistrado monocrático

aplicou  as  pena-base  10  (dez)  meses, fundamentando  em  04  (quatro)

circunstancias  desfavoráveis,  quais  sejam:  Antecedentes,  conduta  social,

personalidade e motivos.

Necessário se faz dispensar cautela durante a análise minuciosa

de tais circunstâncias judiciais, com o fito de evitar que o Julgador decaia em

excesso durante a dosimetria da pena,  aplicando uma reprimenda corpórea

desproporcional e exacerbada ao agente, em face da conduta delituosa por ele

praticada.

 In casu,  no tocante à análise da conduta social,  foi  avaliada

negativamente de forma genérica, passo em que não há elementos nos autos

para  avaliar  esta  circunstância,  por  quanto  essa  diz  respeito  ao  papel  que

representa na sociedade, se trabalha, estuda, tem família etc. Não cabendo

assim, a justificativa usada pelo julgador, devendo ser considerada favorável.

Sobre  a  personalidade  do  agente,  observa-se  no  decisum

combatido que a circunstância referida foi justificada de maneira insuficiente a

justificar a elevação da pena-base. Ademais, conforme é cediço, a valoração da

personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, dados técnicos,

elaborados  por  profissionais  capacitados  para  este  fim,  de  modo  que  na

ausência de laudo psicológico, a circunstância judicial da personalidade não

deve ser considerada desfavorável ao réu.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO MAJORADO PELO
EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAS FAVORÁVEIS E IMPOSIÇÃO DE REGIME
FECHADO  NÃO  JUSTIFICADOS  EM  RAZÃO  DA
PRIMARIEDADE  PRETENSÃO  RECURSAL  DE
REDUÇÃO  DA  PENA  E  REGIME  SEMIABERTO.
CONHECIMENTO DA ILICITUDE  E  EXIGIBILIDADE
DE CONDUTA DIVERSA NÃO SE PRESTA PARA A
VALORAÇÃO  NEGATIVA  DA  CULPABILIDADE
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ENTENDIMENTO  DO  TJMT.  INEXISTÊNCIA  DE
ELEMENTOS  PARA  APURAR  PERSONALIDADE
DOS APELANTES. JULGADO DO TJMT. AFASTADAS
AS AVALIAÇÕES NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E
PERSONALIDADE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO
MÍNIMO LEGAL.  PRIMARIEDADE. PENA INFERIOR
A  OITO  ANOS.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
FAVORÁVEIS  CABIMENTO  DO  REGIME
SEMIABERTO.  ARESTO  DO  STJ.  RECURSO
PROVIDO  PARA  READEQUAR  AS  PENAS  E
ESTABELECER  REGIME  SEMIABERTO.  “é  sabido
que na fase da dosimetria da pena, não cabe ao juiz a
análise da culpabilidade como elemento constitutivo do
delito,  cujos  requisitos  são  a  imputabilidade  do
acusado,  a  potencial  consciência  da  ilicitude  e  a
exigibilidade de conduta diversa, e sem os quais não
há crime. A culpabilidade, como circunstância judicial,
deve ser analisada em sentido lato, e entendida como
o grau de censura social que incide sobre o agente e
sobre o fato cometido, o que não ocorreu in casu. ”
(TJMT,  AP nº  86180/2012)  “inexistindo  nos  autos
laudo formulado por especialistas que noticie ser a
personalidade do réu voltada à prática do crime,
deve ser afastada, na primeira fase dosimétrica, a
sua  valoração  negativa  [...]. ”  (TJMT,  AP
129345/2014)  “[...]  na  hipótese,  reconhecidas  as
circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do
réu, a quem foi imposta reprimenda definitiva superior
a  4  (quatro)  e  inferior  a  8  (oito)  anos  de  reclusão,
cabível a imposição do regime inicial semiaberto para
o cumprimento da sanção corporal, ante a inexistência
de motivação  concreta  que justifique o  regime mais
gravoso. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código
Penal.  CP.  ”  (STJ,  HC  nº  361.362/rj).  (TJMT;  APL
94617/2016;  Poconé;  Rel.  Des.  Marcos  Machado;
Julg. 11/10/2016; DJMT 18/10/2016; Pág. 93)

Por fim, quanto aos motivos do crime, o juiz monocrático limitou-

se  a  dizer  que  este  foi  a  “índole  desrespeitosa  do  acusado”,  sem apontar

elementos que subsidiaram tal análise.

Assim, considerando que, em verdade, apenas os antecedentes

restaram como desfavoráveis ao réu, tenho que a pena-base, deve ser fixada

em 08 (oito) meses de detenção.

Em  razão  do  reconhecimento  da  circunstância  agravante  da
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reincidência, com base no art. 61, I, do CP, aumento a pena-base em 01 (um)

mês, tornando-a definitiva em 09 (nove) meses de detenção.

Mantenho a impossibilidade de conversão pelo sursis da pena

(art. 77, CP) ou a substituição da pena restritiva de direitos (art.44, CP), pelas

razões apresentadas na sentença.

Forte  em  tais  razões,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO

RECURSO, para manter a condenação, porém, reduzir a reprimenda imposta

ao  acusado  Everaldo  Miciado  de  Sousa, para  09  (nove)  meses  de

detenção, mantidos os demais termos da sentença. 

Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se

os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

É como voto.

                Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal,  dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores  João Benedito da Silva, relator,

Carlos Martins Beltrão  Filho  e Márcio  Murilo  da Cunha Ramos.  Presente  à

Sessão o Exmo. Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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