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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL  –  Apelação  criminal.
Preliminar. Excludente de ilicitude. Legítima defesa. Art. 25, do
Código Penal. Não comprovada. Rejeição. Crime de ameaça.
Art.  147,  do  Código  Penal.  Inexistência  de  prova  do  fato.
Absolvição.  Acerto  do  decisum singular.  Desacato.  Crime
descrito  no  art.  331,  do  Código  Penal.  Absolvição.  Provas
inconsistentes. In dubio pro reo. Lesão corporal leve (Art. 129,
caput,  do  Código Penal)  e  Resistência  (Art.  329,  do  Código
Penal).  Concurso  material.  Materialidade  e  autoria  delitiva.
Conjunto  probatório  robusto  e  coeso.  Condenação  mantida.
Redimensionamento  da  pena  de ofício.  Redução.  Apelo
parcialmente provido. 

- Inexistindo provas de que o réu tenha usado moderadamente
dos meios necessários para repelir a suposta agressão injusta
atual e iminente, conduz-se a não configuração do instituto da
legítima defesa.

- Havendo dúvida sobre a intenção ou o dolo de efetivamente
ofender a honra do funcionário público, elementar necessária
para a concretização do delito, a absolvição se impõe.

-  Mantém-se  a  condenação  quando  o  conjunto  probatório
apresenta materialidade e autoria incontroversas.

- Provimento parcial apelo para  absolver o apelante do crime
de desacato, e redimensionar a pena imposta.

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 parcial ao recurso, 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  Lincoln  Alves
Pequeno, em face da sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Criminal da Capital, que o
absolveu da acusação de ter praticado o crime do art. 147 do Código Penal, e condenou-o
pela prática dos crimes descritos nos arts. 129, 329 e 331 do Código Penal, em concurso
material, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime
inicial semiaberto, denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade (fs. 272/291).

Narra a exordial acusatória que, no dia 18 de agosto de 2014, no
edifício em que reside, o apelante ameaçou a vítima Adjailson da Cruz Batista de causar-
lhe mal injusto e grave.

Extrai-se que a vítima trabalhava como pintor, e na manhã fatídica,
sem motivo justificado, o ora recorrente passou a agredir o ofendido com socos e chutes,
lesionando o rosto e outras partes do corpo, além de ameaçar matar a vítima, caso esta
não fosse embora do local.

Consta,  ainda,  que,  acionada  a  polícia,  o  apelante  evadiu-se  do
local, vindo a ser capturado pelos policiais quando retornava ao local do fato delituoso,
bem como que, durante a apreensão, o recorrente passou a agredir os integrantes da
guarnição policial com socos e pontapés, e, em seguida, passou a desacatar os policiais
militares,  chamando-os de “mizera”,  entre  outros  termos ofensivos  como “se  fuder”  e
“tomar no cu” (fs. 02/03).

A denúncia foi recebida em 13 de fevereiro de 2015 (fs. 81/82).

Em suas razões recursais, o apelante alega que agiu em legítima
defesa, bem como que não esboçou nenhuma resistência ao ser capturado pela polícia
militar, tendo havido, portanto, um mal entendido.

Aduz, também, que a prova dos autos é frágil  e insuficiente, não
respaldando um édito condenatório, o que impõe a absolvição do sentenciado.

Requer,  ao  final,  a  reforma  da  sentença  atacada,  para  dar
provimento à apelação, para absolvê-lo, com fulcro nos art. 386, incisos VI do Código de
Processo Penal (fs. 293/298).

O Ministério  Público  apresentou  contrarrazões,  requerendo  o  não
provimento  do recurso,  mantendo-se a  sentença condenatória  tal  como proferida  nos
autos (fs. 300/306).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  oferta  parecer,  opinando  pelo
desprovimento do apelo (fs. 318/321). 

É o relatório.



–  VOTO –  Aluízio  Bezerra  Filho  –  Juiz  de  Direito  Convocado –
Relator – 

Sabe-se que o termo inicial para interposição da apelação é a data
da última intimação, seja do réu ou do seu advogado, e, in casu, percebe-se que o réu foi
intimado em 01/10/2016 (f. 342v.), e a apelação foi interposta em 10/11/2015 (f. 292), e a
advogada do recorrente intimada para ratificar o apelo em 06/10/2016 (f. 343), vindo a
fazê-lo em 26/10/2016 (f. 346), sendo, portanto, tempestiva.

 Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos
(legitimidade,  interesse,  cabimento  e  inexistência  de  fato  impeditivo  e  extintivo)  e
extrínsecos  (tempestividade  e  regularidade  formal),  conheço  do  recurso,  posto  que
preenchidos os requisitos dispostos no art. 593, inciso I1 do Código de Processo Penal.

Como já adiantado, pretende o recorrente a reforma da sentença
condenatória,  para  reconhecer,  preliminarmente,  a  excludente  da  legítima  defesa,  e
ultrapassada  a  prefacial,  absolvê-lo,  com fulcro  no  art.  386,  inciso  VI  do  Código  de
Processo Penal.

O recurso deve ser parcialmente provido.

- DA PRELIMINAR (Da Legítima Defesa)

Da análise da prova carreada aos autos,  observa-se que não há
como ser admitida a tese arguida pela defesa,  posto que seria necessário que o réu
estivesse se defendendo de injusta agressão, atual e iminente, o que não ocorreu no caso
em  apreço.  Outrossim,  inexistem  provas  de  que  o  ora  apelante  tenha  usado
moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão, o que conduz a
não configuração do instituto da legítima defesa, ante a falta de um dos pressupostos
essenciais à sua configuração.

E, mesmo que fosse admitida a versão da defesa, não haveria como
tipificar o fato lesivo no art. 25 do Código Penal, porquanto se constata que agressão
perpetrada pelo apelante consiste, na verdade, em revide à “suposta” ação da vítima, não
caracterizando, portanto, um meio de defesa, tal como requer o aludido instituto, uma vez
que poderia ter agido de forma diversa, levando-se em consideração a estatura da vítima,
sua compleição física e idade, restando demonstrado o dolo na conduta do réu, o que
impede o reconhecimento da excludente em questão.

Desse modo, rejeito a preliminar de legítima defesa.

- DO MÉRITO

- DA MATERIALIDADE

A  materialidade  delitiva  encontra-se  devidamente  comprovada,
notadamente,  pelo  Auto  de  prisão  em  flagrante  (fs.  05/19),  pelos  depoimentos  das
testemunhas, da declarante e da vítima na polícia e em juízo (fs. 06/09 e 142 – mídia

1CPP - 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).



audiovisual), pelo Boletim de Ocorrência (fs. 14/14v,) e pelo Laudo de Lesão Corporal (fs.
214/215).

- DA AUTORIA

A autoria também é incontroversa, mormente pelos depoimentos da
vítima, declarante e testemunha, em sede inquisitorial e em juízo. Atente-se:

Declarações da vítima Adjailson da Cruz Batista:

“(...)Que hoje, por vlta das 09h00min, encontrava-se trabalhando no
referido  local  quando  ali  compareceu  o  acusado,  o  qual,  sem
qualquer razão, empurrou o depoente, que bateu com as costas na
parede, já dentro do apartamento no qual se encontrava; Que então
o acusado investiu novamente contra o declarante, continuando a lhe
agredir com murros e chutes, causando lesões no rosto e em outras
partes do corpo, como perna direita e o braço esquerdo; Que correu
até a cozinha e pegou uma faca no sentido de se defender, mas foi
em vão, haja vista que continuou a ser agredido pelo acusado, vindo
a cair no chão do quarto; Que em seguida, assim que o acusado
conseguiu pegar a faca que estava na posse do declarante, a esposa
do  mesmo  (do  acusado),  juntamente  com  a  morador  LILIAN
intervieram, tomando-lhe a faca; Que mesmo assim o acusado ainda
continuou a lhe bater,  indo embora do local em seguida, não sem
antes lhe ameaçar de morte, dizendo: “se você não for embora daqui
eu vou lhe matar”; Que a Polícia Militar foi acionada e compareceu
ao local, conseguido, após algumas buscas, prendê-lo; Que deseja
representar criminalmente contra LINCOLN ALVES PEQUENO pelos
fatos ora narrados” (f. 09)

“(...)Que  o  acusado  o  agrediu  dentro  do  apartamento  em  que
trabalhava  como  pintor;  Que  foi  agredido  com  socos,  chutes  e
pontapés, e passou 04 (quatro) dias com o nariz sangrando; (...)Que
não tinha como se defender, pois o acusado estava batendo forte
demais;  Que,  em razão  das  agressões,  quebrou  o  nariz;  Que foi
socorrido para o Hospital de Trauma; (...)Que passou quase 01 (um)
mês  sem  trabalhar;  (...)Que  o  denunciado  disse  iria  lhe  matar;
(...)Que o apartamento ficou cheio de sangue; Que o acusado é um
homem forte; (...)Que a polícia militar foi chamada; Que ouviu falar
que o acusado resistiu à prisão e desacatou os policiais; (...)Que o
acusado não o procurou mais, nem voltou ao prédio; (...)Que estava
com uma faca na mão, pois iria cortar a carne para colocar no feijão;
(...)Que o fato ocorreu às 7h00 da manhã; (...)Que não sabe o motivo
das agressões;  Que nunca fez nada contra o acusado;  (,,,)Que o
acusado  não  estava  embriagado;  Que  nunca  ouviu  dizer  que  o
denunciado  consumisse  drogas;  (...)Que  nunca  teve
desentendimentos com o acusado; Que nem o conhecia; (...)Que não
sabe se o acusado já esteve preso; Que nunca ouviu comentários
sobre  isso;  (...)Que  os  moradores  do  prédio  tinham  medo  do
acusado; Que nunca ouviu dizer se o denunciado havia se indisposto
com alguém do prédio.” (f. 142 – mídia audiovisual)

Declarações de Lilian Conde Toupin:

“(...)foi  abordada  pelo  morador  “NILDO”  (LINCOLN  ALVES
PEQUENO), o qual passou a lhe perguntar se a mesma tinha lhe



visto ameaçar um outro morador, francês, de morte; Que respondeu
que não, ocasião em que “NILDO” olhou para um rapaz que está
pintando um dos apartamentos do prédio e disse: “eu vou lhe matar”;
Que nesse momento o referido pintor exibiu uma faca, que estava
com ele, e sem nada dizer foi em direção ao apartamento que está
ocupado, momento em que “NILDO” lhe seguiu e passou a agredir os
mesmo  fisicamente;  Que  as  agressões  continuaram  dentro  do
apartamento  e  quando  já  estavam  no  quarto,  “NILDO”  conseguiu
tomar a faca do pintor, ocasião em que a depoente e a esposa de
“NILDO” intervieram, pedindo-lhe a faca, e tendo este lhe entregue o
referido objeto; Que “NILDO” continuou a agredir o pintor, só dando-
se por satisfeito quando o mesmo já não tinha condições de esboçar
reação; Que então “NILDO foi embora do local, dizendo ao mesmo
“seu mizera, eu vou lhe pegar na saída”; Que em seguida os policiais
militares  foram  acionados  e,  após  buscas,  conseguiram  prender
“NILDO”; Que afirma que após “NILDO” ser capturado, a esposa do
mesmo pediu a declarante para contar na delegacia de que o pintor
havia ameaçado a mesma (esposa de “NILDO”) de morte com uma
faca, fato este inverídico, razão pela qual a declarante recusou-se a
dar essa versão” (f. 08).

“Que estava na  varanda do  prédio,  quando estou uma discussão
entre  o dono da pousada e  o  acusado;  Que o  dono da pousada
chamou  a  declarante;  Que  a  declarante  desceu,  e  encontrou  a
esposa  do  acusado  tentando  “tirá-lo”  da  discussão;  (...)Que  a
discussão  foi  encerrada,  e  o  denunciado  entrou  no  carro;  Que  a
vítima começou a “atiçar” o acusado, dizendo “venha dar em mim,
que  eu  sou  homem”;  Que  o  acusado  voltou  ao  apartamento,  e
quando encontrou a vítima segurando uma faca, disse “agora eu vou
mesmo”; Que o acusado tomou a faca da vítima; Que a declarante,
juntamente com a esposa com denunciado, tomaram a faca; (...)Que
a  acusado  espancou  a  vítima;  (...)Que  o  denunciado  apenas  se
defendeu; (...)Que o acusado é um homem forte; Que o caseiro é
magro;  (...)Que  o  acusado  bateu  no  caseiro,  porque  este  estava
espalhando que ele iria dar no dono da pousada; (...)Que os fatos
aconteceram pela manhã; (...)Que o dono da pousada havia pedido
para o acusado ir  embora,  pois  este escutava som muito  alto  no
carro; Que na noite anterior aos fatos, o acusado tinha colocado o
som alto; (...)Que já ouviu falar que o acusado consome drogas; Que
o  denunciado  fuma  maconha;  (...)Que  quando  as  agressão
terminaram o caseira estava muito ensanguentado; (...)Que o caseiro
não  teve  condições  de  reagir;  Que  quando  o  acusado  bateu  no
caseiro  este  já  foi  caindo;  (...)Que após  as  agressões  o  acusado
fugiu;  (...)Que  sabia  que  o  acusado  já  havia  sido  preso;  Que  o
acusado estava na condicional; (...)Que ouviu dizer que, quando da
prisão, o acusado agrediu um policial com palavras e fisicamente.” (f.
142 – mídia audiovisual)

Depoimento do policial militar Euridson Rodrigues, responsável pela
prisão em flagrante do réu:

“(...)Que então se deslocaram até  o local  indicado e lá  chegando
tomaram conhecimento,  através  da  vítima  ADJAILSON DA CRUZ
BAPTISTA, de que o acusado havia lhe agredido fisicamente e se
evadiu do local; (...)Que então foi dada voz de prisão ao acusado, o
qual  passou  a  resisti-la,  tentando  agredir  os  policiais  militares
integrantes da guarnição com socos e pontapés; Que o acusado foi



imobilizado e detido,  utilizando-se,  para tanto,  da força moderada;
Que o acusado, após ser contido, passou a desacatar a guarnição,
chamando  os  policiais  militares  ali  presentes  de  “mizera”,  entre
outros termos ofensivos, mandando-os “tomar no cu”, “se fuder”, etc
(...)” (f. 07)

“(...)Que tomou conhecimento que o acusado agrediu a vítima; Que
viu a vítima ferida; Que a vítima estava ferida no nariz;  (...)Que a
vítima disse à polícia que quem o agrediu foi o denunciado; (...)Que a
vítima  comentou  com  a  testemunha  que  o  acusado  havia  lhe
ameaçado de morte; Que a vítima acreditava que o acusado poderia
mata-lo, e estava bastante temerosa; (...)Que a proprietária do prédio
confirma  as  agressões  e  as  ameaças  à  vítima;  Que  o  acusado
resistiu à prisão, (...)Que ao chegar ao local dos fatos não encontrou
o denunciado, que este só foi localizado na saída de um prédio em
construção;  Que  a  guarnição  policial  era  composta  por  03  (três)
homens; Que o acusado é um homem grande e forte; Que ao ser
dada voz de prisão ao denunciado, este resistiu, sendo necessário o
uso  de  força  para  detê-lo  e  algemá-lo;  Que  o  acusado  também
ofendeu a guarnição policial,  mandando “se fuder”,  “tomar no cu”,
chamando  os  policiais  de  “mizera”;  Que  os  desacatos  foram
proferidos do momentos em que o acusado foi detido até a chegada
na delegacia de polícia;  (...)Que o acusado estava fora de si,  não
sabendo  precisar  se  estava  sob  efeito  de  álcool  ou  drogas;  Que
nunca ouviu falar se o acusado é afeito à prática de crimes; Que ao
chegar  ao  local  dos  fatos,  os  moradores  do  prédio  estavam
aterrorizados” (f. 142 – mídia audiovisual)

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  os  depoimentos  prestados  pelos
policiais militares, no desempenho de sua função pública, são dotadas de credibilidade,
sendo,  dessa feita,  idôneos a  embasar  um decreto  condenatório,  ainda mais  quando
encontram subsídio nas demais provas colhidas.

O  réu,  Lincoln  Alves  Pequeno,  ao  ser  interrogado  na  fase
inquisitorial, resguardou-se ao direito de permanecer em silêncio, aduzindo que somente
iria prestar sua versão dos fatos em juízo (f. 10).

Interrogado, em sede judicial, o sentenciado, assim declarou:

“Que  não  são  verdadeiras  as  imputações  que  lhe  são  feitas  na
denúncia; (...)Que a vítima “meteu” a faca no interrogado, em razão
do  som do  carro  do  mesmo;  Que a  vítima  foi  dizer  ao  dono  do
condomínio  que  o  interrogado  iria  matar  a  ambos;  (...)Que  não
agrediu a vítima; Que apenas tentou se defender dos golpes de faca
que a vítima desferiu contra o ora interrogado; Que tomou a faca da
vítima  e  entregou  à  esposa;  (...)Que cumpriu  pena  por  latrocínio;
(...)Que foi usuário de drogas; Que na noite anterior aos fatos não
consumiu  drogas;  Que  não  possui  caixas  de  som  no  carro;  Que
estava escutando o som ambiente do carro um pouco alto; (...)Que
nunca recebeu reclamações do dono da pousada; (...)Que não deu
nenhum soco no nariz da vítima; Que avançou nas mãos da vítima, a
fim de tomar a faca; Que não sabe dizer se o nariz da vítima ficou
quebrado;  Que após  os  fatos,  imediatamente,  saiu  do  local;  Que
também não sabe informar se a vítima ficou sangrando; Que não é
verdade que deu socos e pontapés na vítima; Que se houvesse dado
socos e pontapés na vítima, em razão da sua estatura, esta teria “se



desmontado todinha”;  (...)Que ao ser  preso,  foi  colocado no chão
pelos  policiais,  algemado  e  não  teve  direito  de  falar  nada,  nem
mesmo na delegacia;  Que a guarnição começou a esculhambar o
interrogado, chamando-o de “filho da puta”, “mizera”, e vários outros
nomes, Que revidou com as mesmas palavras; (...)Que a esposa do
interrogado  o  acompanhou  até  a  delegacia.”  (f.  205  –  mídia
audiovisual).

A defesa  nada  trouxe  ao  feito,  que  pudesse  desconstituir  a  tese
acusatória.

Assim,  diante  da  coerência  das  provas  produzidas,  todas
convergindo para a confirmação das acusações que recaem sobre réu, resta comprovada
a prática dos delitos descritos nos arts.  129 e 329 (lesão corporal leve e resistência),
ambos do Código Penal, imputados a Lincoln Alves Pequeno, impondo-se, dessa feita, a
manutenção do édito condenatório no que se refere aos crimes retrocitados.

- DA AMEAÇA

No tocante ao crime de ameaça, agiu corretamente o Magistrado de
primeiro grau ao absolver  o apelante,  haja vista  que as provas colhidas no curso da
instrução processual criminal não demonstram, extreme de dúvidas, que o réu Lincoln
Alves Pequeno tenha ameaçado de morte a vítima.

Reexaminando os autos, observa-se que os elementos de prova são
insuficientes para embasar a condenação, isso porque para o reconhecimento do delito
de ameaça é imprescindível o elemento subjetivo, consistente no efetivo temor da vítima,
diante de uma promessa real e concreta da prática de mal injusto e grave.

Embora  a  palavra  da  vítima  assuma  papel  relevante  em  delitos
dessa natureza,  não possui  valor  absoluto,  sendo  necessário  que esteja  corroborada
pelos demais elementos de prova, como forma de verificar a verossimilhança do alegado.

Dessa forma, percebe-se que a acusação não se desincumbiu do
ônus probatório que lhe competia, sendo certo que as provas produzidas são insuficientes
para embasar uma condenação, motivo pelo qual não há outro entendimento, senão o do
Juiz  a quo, no sentido de absolver o réu do crime de ameaça, com fulcro no art. 386,
inciso II, do Código de Processo Penal.

- DO DESACATO

O tipo penal descrito no art. 331 do Código Penal caracteriza-se por
desacato a funcionário público no exercício de sua função ou em razão desta, tendo como
núcleo o verbo “desacatar”, consistente na ofensa, humilhação, agressão ou desprestígio
a funcionário público.

Da  análise  do  conjunto  probatório,  percebe-se  que,  apesar  dos
policias militares, que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu, afirmarem que foram
proferidos pelo ora recorrente vários xingamentos, a exemplo de “mizera”, “tomar no cu”,
“se fuder”, 

Ressalte-se que o apelante informou, em seu interrogatório, que não
praticou o crime de desacato, mas, tão somente, revidou às agressões verbais sofridas, e



a declarante e a  vítima,  por  seu turno,  apenas ouviram dizer  que o  recorrente havia
desacatado a guarnição policial.

Destarte, somente com os elementos de prova apresentados pela
acusação, resta temerário apontar, com certeza, que a conduta do apelante exige um
decreto condenatório,  por ter este praticado o delito de desacato que lhe é imputado,
razão pela qual, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, deve ser absolvido desse
crime, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código Penal, merecendo, reforma, nesse
ponto, a sentença penal condenatória.

Nessa linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul:

“APELAÇÃO  CRIME.  DESACATO.  ART.  331,  DO  CP.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO  PRO
REO. ABSOLVIÇÃO. O único elemento apresentado em desfavor do
acusado  foi  o  depoimento  de  um  policial,  reforçando  a  extrema
fragilidade  probatória.  Em  consequência,  com fundamento  no
princípio  do  in  dubio  pro  reo,  a  absolvição  é  medida  impositiva.
RECURSO  DEFENSIVO  PROVIDO”.  (Apelação  Crime  Nº
70066503285, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 05/11/2015)

“APELAÇÃO  CRIME.  DESACATO.  ART.  331,  DO  CP.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
Diante  da  precariedade  da  prova,  ainda  que  reconheça  que  os
depoimentos  dos  policiais  militares  se  constituam  meio  de  prova
hábil a embasar juízo condenatório, na espécie, os relatos colhidos
são  imprecisos  e  inseguros,  não  podendo  ancorar  a  condenação
criminal. Assim, impositiva a absolvição por ausência de provas, de
acordo  com  o  princípio  basilar  do  in  dubio  pro  reo.  RECURSO
PROVIDO,  POR  MAIORIA”.  (Apelação  Crime  Nº  70065136004,
Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides
Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em 23/07/2015)

Necessário registrar, ademais, que o delito em questão (desacato)
tem  por  elemento  subjetivo  do  tipo  a  intenção  de  menosprezar  ou  de  diminuir  o
funcionário público no exercício de suas funções, o que, no caso em análise, não restou
caracterizado,  haja  vista  que  as  palavras  proferidas  contra  os  policiais,  quais  sejam
“mizera”, “tomar no cu” e “se fuder”, não possuem carga dolosa específica de ultraje e
desprestígio, já que a mera enunciação de palavras, como ditas, em desabafo ou revolta
momentânea, não configuram as elementares do tipo. 

Aliás, a verbalização de palavras grosseiras não tem o condão de
caracterizar o delito de desacato, que requer a vontade livre e consciente de menosprezar
a  função pública.  Logo,  havendo dúvida sobre a intenção ou o dolo de efetivamente
ofender a honra do funcionário público, elementar necessária para a concretização do
delito, a absolvição se impõe.

Demais  disso,  no  processo  criminal,  como  é  cediço,  vigora  o
princípio  segundo  o  qual,  para  alicerçar  um  decreto  condenatório,  a  prova  deve  ser
inconcussa e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e da autoria.
Somente a prova incontroversa deve ensejar um decreto condenatório,  haja vista que
indícios e meras suposições não podem respaldar um juízo de culpabilidade.



Assim,  persistindo  a  dúvida,  por  mínima  que  seja,  impõe-se  a
absolvição, fundada no princípio in dubio pro reo.

- DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo a analisar a dosimetria da pena dos crimes de lesão corporal
leve  e  resistência,  descritos  nos  arts.  129  e  329,  ambos  do  Código  Penal,
respectivamente:

- DA LESÃO CORPORAL LEVE

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judicias
do art.  59  do Código Penal,  considerou em desfavor  do apelante  a culpabilidade,  os
antecedentes, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime (fs.
278/279), senão vejamos:

“...Da  culpabilidade:  Na  culpabilidade  do  agente,  dizem  Celso
Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Júnior e Fábio M.
de  Almeida  Delmanto,  "Deve-se aferir  o  maior  ou  menor  índice  de
reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais,
como também em vista da situação de fato em que ocorreu a  indigitada
prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do
agente na situação em que o fato ocorreu" (Código penal comentado. 6
ed. Rio de Janeiro : Renovar, 2004. p. 110. No caso, a culpabilidade
ressoa merecedora de censura, pois possuía consciência do ilícito
que praticava, tinha livre arbítrio para agir de modo diverso, mesmo
assim  atentou  contra  a  ordem  social  e  jurídica,  apresentando
reprovabilidade em sua conduta; Antecedentes: "Trata-se de tudo o
que existiu ou aconteceu, no campo penal, ao agente antes da prática do
fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal"  (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10 ed. São Paulo:
RT, 2010. p.401). A luz do contido nos autos, sobretudo a certidão de
antecedentes criminais  do SISCOM de fl.  268/270,  conclui-se que
réu, formal e tecnicamente é reincidente, portanto existem provas de
condenação  por  fatos  anteriores,  com  sentença  transitada  em
julgado. A conduta social do réu, ou seja, seu comportamento diante
da  sociedade,  no  trabalho,  com  a  família  e  próximos,  é
desconhecida.  Personalidade:  reportamo-nos  a  uma  análise  das
qualidades morais do réu, sua índole, maneira de agir e sentir, não
há nos autos maiores  informações capazes de levar  a  cabo uma
análise  escorreita  da  personalidade  do
acoimado, pelo que deve ser tida por normal.  No que pertine aos
motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do crime, os
fatores que o desencadearam, nota-se que o réu agiu movido por
causa de um desentendimento com um caseiro de uma pousada e
por  ser  um homem grande  e  forte,  agrediu  a  vítima,  provocando
lesões corporais. Desrespeito para com o próximo.  Circunstâncias
do  crime:  assim  consideradas  as  circunstâncias  que  ladeiam  a
prática  delitiva,  mostram-se  desfavoráveis,  já  que  o  réu  conhecia
desde menino a vítima, dona da máquina, desconsiderando toda a
ajuda  prestada  pela  mesma  no  decorrer  dos  anos,  portanto
demonstrou a sua disposição irrevogável em cometer o delito, bem
como  a  indiferença  com  a  possibilidade  de  vir  a  ser  preso.
Conseqüências: foram gravosas. A vítima apanhou do acusado, não
conseguindo se defender, visto tratar-se de um senhor de compleição



física  pequena,  apresentando  lesões  corporais,  conforme  laudo
traumatológico.  Comportamento da vítima:  a vítima influiu para a
prática criminosa, porém não justifica a conduta do agente. Assim,
observando que o crime de lesão corporal possui pena de reclusão
de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, em primeira fase,
fixo à pena-base em 06 (seis) meses de detenção,  por entender
suficiente diante da análise das circunstâncias judiciais sopesadas,
em sua grande maioria, totalmente desfavoráveis. Imperioso se faz
frisar que só quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu é
que a pena deve ficar no mínimo legal, bastando que apenas uma
lhe seja desfavorável para que a pena base se afaste do mínimo.
CIRCUNSTÂNCIAS  ATENUANTES  E  AGRAVANTES:  Em  segunda
fase,  não há circunstâncias atenuantes nem agravantes.  CAUSAS
DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DA PENA: Em terceira fase,  não
concorrem  causas  de  aumento  ou  diminuição  de  pena...” (f.
278/279).

Ocorre que os argumentos utilizados para mensurar as modulantes
de culpabilidade e consequências do crime são próprios da figura típica, de modo que, ao
nosso sentir, devem ser consideradas neutras.

No  que  tange  à  fundamentação  usada  para  considerar  as
circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu, aquela é inidônea, visto que sequer
diz respeito ao crime apurado nos autos, motivo pelo qual, deve ser considerada em favor
do apelante.

Quanto às valorações atinentes às demais circunstâncias judiciais,
inclusive quanto aos antecedentes e aos motivos, devem ser mantidas com os mesmos
fundamentos dispostos pelo Juiz a quo, inexistindo razão para qualquer reparo. 

Desse  modo,  somente  concorrem  em  desfavor  do  recorrente  os
antecedentes criminais, conforme a folha de antecedentes acostada ao feito (fs. 268/272),
em  que  se  verifica  que  aquele  é  reincidente  em  crime  doloso,  possuindo  02  (duas)
condenações transitadas em julgado, sem que se tenha ultrapassado o prazo depurado
de 05 (cinco) anos (CP, art. 64, inciso I), e os motivos do crime.

Segue a jurisprudência do Superior Tribunal  de Justiça acerca do
tema  reincidência,  quando  existem  02  (duas)  condenações  transitadas  em  julgado
anteriores ao prazo depurador de 05 (cinco) anos:

“[...] 2. Conforme o entendimento firmado no âmbito deste Superior
Tribunal de Justiça, condenações anteriores ao prazo depurador de 5
(cinco) anos,   malgrado  não  possam ser valoradas na  segunda
fase da dosimetria como  reincidência,  constituem motivação idônea
para a exasperação da  pena-base a  título de maus  antecedentes.
3. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações
anteriores  transitadas em julgado como fundamento para a fixação
da pena-base  acima  do  mínimo legal, diante da valoração negativa
dos  maus  antecedentes,  da  conduta  social  e,  ainda,  da
personalidade do agente,  ficando  apenas vedado o bis in idem. 4.
Evidenciada  a  existência  de  duas  condenações  transitadas  em
julgado ao tempo da prática delitiva, não valoradas na segunda etapa
da individualização da  pena  a  título de reincidência, não se infere
arbitrariedade no incremento da básica pela personalidade e conduta



social do réu. [...] (HC 374.495/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017)

Assim,  a  pena-base  arbitrada,  na  sentença  penal  condenatória,
merece reforma, devendo ser arbitrada em 04 (quatro) meses de detenção, tornando-a,
portanto, definitiva, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de
causas de diminuição ou de aumento de pena.

- DA RESISTÊNCIA

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judicias
do art.  59  do Código Penal,  considerou em desfavor  do apelante  a culpabilidade,  os
antecedentes, a conduta social e as consequências do crime (fs. 286/287):

“...Restou configurado que o acusado LINCOLN ALVES PEQUENO
agiu com culpabilidade  de conduta, valendo-se do seu tamanho e
força ao reagir a prisão; os  antecedentes  não são bons, portanto
existem provas de condenação por fatos anteriores, com sentença
transitada em julgado; conduta social de reprovabilidade; o motivo
é próprio do tipo penal; quanto à personalidade,  não há nos autos
informações  capazes  de  levar  a  cabo  uma  análise  escorreita  da
personalidade do acoimado, pelo que deve ser tida por normal; as
circunstâncias  relatada nos autos,  nada tendo a acrescentar;  as
consequências  foram gravosas; o  comportamento da vítima,  em
nada contribuiu  para  que  ele  se  consumasse.  Assim,  observando
que o crime de resistência possui pena de detenção de 02 (dois)
meses a 02 (dois) anos, em primeira fase, fixo à pena-base em 06
(seis) meses de detenção, por entender suficiente diante da análise
das  circunstâncias  judiciais  sopesadas,  em  sua  grande  maioria,
totalmente  desfavoráveis.  Imperioso  se  faz  frisar  que  só  quando
todas as circunstâncias são favoráveis ao réu é que a pena deve
ficar  no  mínimo  legal,  bastando  que  apenas  uma  lhe  seja
desfavorável  para  que  a  pena  base  se  afaste  do  mínimo.  Não
havendo outras causas de alteração de pena, TORNO-A DEFINITIVA
EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO...” (fs. 286/287).

Ocorre que os argumentos utilizados para mensurar as modulantes
de culpabilidade e  consequências  são insubsistentes,  de  modo  que,  ao  nosso sentir,
devem ser consideradas em favor do apelante.

Quanto às valorações atinentes às demais circunstâncias judiciais,
inclusive  quanto  aos  antecedentes  e  à  conduta  social,  devem  ser  mantidas  com  os
mesmos fundamentos dispostos pelo Juiz a quo, inexistindo razão para qualquer reparo. 

Desse  modo,  somente  concorrem  em  desfavor  do  recorrente  os
antecedentes criminais, conforme a folha de antecedentes acostada ao feito (fs. 268/272),
em  que  se  verifica  que  aquele  é  reincidente  em  crime  doloso,  possuindo  02  (duas)
condenações transitadas em julgado, sem que se tenha ultrapassado o prazo depurado
de 05 (cinco) anos (CP, art. 64, inciso I), e a conduta social, haja vista que de acordo com
a jurisprudência da Colenda Corte de Justiça, como acima citado,  “[...] a utilização de
condenações  anteriores  transitadas  em julgado  como  fundamento  para  a  fixação  da
pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes,
da conduta social e, ainda, da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in
idem”.



Assim,  mantenho  a  pena-base  arbitrada,  na  sentença  penal
condenatória, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, em 06 (seis) meses de
detenção,  tornando-a, portanto, definitiva,  à míngua de circunstâncias atenuantes e
agravantes, bem como de causas de diminuição ou de aumento de pena.

- DO CONCURSO MATERIAL

Por se tratar de concurso material de crimes, aplico cumulativamente
as penas privativas de liberdade impostas ao réu, o que perfaz o  quantum de  10 (dez)
meses de detenção.

- DO REGIME

O regime inicial  de cumprimento da pena deve ser o semiaberto,
revelando-se,  efetivamente,  o  mais  adequado  para  o  vertente  caso,  conforme  a
disposição expressa do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, em face de reincidência:

“[...] 2.  Admite-se  a  fixação  de  regime  prisional  semiaberto  ao
réu reincidente,  condenado  à  pena  inferior à 4 anos de detenção,
não havendo,  pois,  desproporcionalidade  na  imposição  de regime
mais  gravoso  que  o  previsto  para  a  pena  aplicada,  observado  o
disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal. [...] (AgInt no AREsp
616.023/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)”

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, não há
que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Os pressupostos do art. 772, do Código Penal, também não restaram
satisfeitos, não havendo que se falar em suspensão condicional da pena.

Ficam inalterados os demais termos da sentença.

- DO DISPOSITIVO

2 CP - Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá
ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.(Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§  2º  A execução  da  pena  privativa  de  liberdade,  não  superior  a  quatro  anos,  poderá  ser
suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de
idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)



Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para rejeitar a
preliminar de legítima defesa, absolver o apelante do crime de desacato (CP, art. 331) e
ameaça (CP, art. 147), com fulcro no art. 386, inciso VII e II, respectivamente, do Código
de Processo Penal, e redimensionar, de ofício, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses
de detenção para 10 (dez) meses de detenção (lesão corporal e resistência), restando, no
mais, a sentença recorrida incólume.

É o voto.3 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  também os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Aluízio  Bezerra
Filho (Juiz de Direito Convocado para substituir o Desembargador Luiz Silvio Ramalho
Júnior), Relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz convocado até o preenchimento da
vaga  de  Desembargador).  Ausentes,  justificadamente,  os  Desembargadores  Carlos
Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presentes à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da
Nóbrega, 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, 1º de
agosto de 2017.

      Aluízio Bezerra Filho
  Juiz de Direito Convocado
             - Relator -
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