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APELAÇÃO CRIMINAL. Resistência e disparo de
arma de fogo em via pública. Artigos 329, § 1º,
do Código Penal e art. 15, da Lei nº 10.826/2003, c/c
o  art.  69,  do  CP.  Materialidade  e  autoria
reconhecidas. Condenação. Irresignação. Negativa de
autoria  e  inexistência  de  provas  suficientes  para
condenação. Teses absolutórias imprósperas. Autoria
certa e determina na pessoa do réu/apelante. Provas
firmes  coesas  e  extreme de dúvidas.  Depoimentos
dos policiais aliados aos demais elementos dos autos.
Validade.  Modificação  no  regime  inicial  de
cumprimento da pena.  Súmulas  nº 718 e  719,  do
STF,  e  269,  do  STJ.  Impossibilidade.  Motivação
cabível.  Quantum da  pena  aliado  à  reincidência.
Súmulas inaplicáveis ao caso dos autos. Revogação
da  prisão  preventiva.  Incabível.  Réu  foragido  no
curso da ação penal. Desprovimento do apelo.

– Resta claro nos autos que,  ao se aperceber  que
seria  abordado  por  policiais,  na  condução  de  uma
moto,  na  qual  se  encontrava  a  sua  companheira,
parou  o  veículo  e  dele  desceu  já  disparando  em
direção  aos  milicianos,  evadindo-se  em  negativa
conduta à referida abordagem, portanto, resistindo à
ação policial.



– A simples ação do acusado, ao efetuar um disparo
de arma de fogo contra os policiais que simplesmente
se dirigiam a ele, em um lugar habitado, representa
um  risco  considerável  à  incolumidade  pública,
suficiente para que se configure o crime.

–  Os  depoimentos  dos  policiais  envolvidos  em sua
apreensão,  foram ricos  e detalhados,  não podendo
serem  vistos  com  ressalva  simplesmente  pelo
exercício da atividade miliciana, sendo merecedores
de fé, na medida em que provêm de agentes públicos
no exercício de suas atribuições, mormente quando
estão em consonância com o restante do conjunto
probatório,  como  ocorre  no  caso  dos  autos,
especialmente se oportunizado o contraditório.

– Podemos afirmar que a opinião do julgador acerca
da  gravidade  abstrata  do  delito,  não  constituiu  a
motivação da medida adotada, muito menos restou
ausente a fundamentação ao que se entendeu mais
justo no cumprimento da reprimenda celular,  certo
que a reincidência  era  clara  e evidente  nos autos,
não  sendo  a  hipótese  em  tela,  de  pena  igual  ou
inferior  a  quatro  anos,  para  fins  de  regime
semiaberto.  Portanto,  inaplicáveis  as  Súmulas
recorridas  pelo  apelante,  devendo-se  manter
inalterado o regime inicial de cumprimento da pena
como  sendo  o  fechado,  uma  vez  que  está  em
consonância com os ditames do art. 33, § 2º, alínea
“b”, do CP, já que é reincidente.

-  In  casu,  a  prisão  preventiva  foi  adequadamente
motivada  com  base  em  elementos  concretos
extraídos  dos  autos,  salientando-se,  ainda,  que  a
prisão se justifica na necessidade de se evitar nova
fuga  do  recorrente,  que  permaneceu  foragido  por
longo período. Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão  processual  está  devidamente  fundamentada
na necessidade de garantia da ordem pública,  não
havendo falar,  portanto,  em existência de evidente
flagrante  ilegalidade  capaz  de  justificar  a  sua
revogação.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça



do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal,  à  fl.  414,  do  réu  José
Pinheiro de Araújo, irresignado com a sentença de fls. 403/405, que julgou
parcialmente  procedente  a  denúncia,  para  condená-lo  como  incurso  nas
penalidades dos artigos 329, § 1º, do Código Penal  e art.  15, da Lei  nº
10.826/2003, c/c o art. 69, do CP, a uma pena total de 04 (quatro) anos e
06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 45
(quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo vigente à época do crime, absolvendo os denunciados Marcus
Vinicius Pinheiro e Luiz Ferreira Batista.

Negado o direito de apelar em liberdade.

Razões do apelo, nas fls. 451/462, onde o apelante afirma
que as provas nos autos não lhe apontam como autor do delito, bem como
não seriam suficientes para a sua autoria, motivo pelo qual pugna pela sua
absolvição.

Outrossim, se impróspero seu pleito absolutório,  visa a
modificação do regime de cumprimento inicial para o semiaberto, tendo por
esteio as Súmula nº 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, e 269, do
Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, busca a cassação da prisão preventiva decretada
para fins de apelar.

Contrarrazões, às fls. 463/465, no qual o  parquet do 1º
Grau roga que seja negado provimento ao recurso apelatório,  renovando
tudo o que alegou em sede de razões finais.

Nesta  2ª  Instância,  a  representante  ministerial,  Exmo.
Procuradora  de  Justiça,  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerquer  Melo,  em
parecer de fls. 475/479, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:  O  Exmo.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Conheço  do  apelo,  porquanto  tempestivo,  cabível  e
adequado. Sem preliminares e/ou prejudiciais, passo ao exame do mérito no
qual  o  apelante  alega  a  negativa  de  autoria,  e  a  ausência  de  provas
suficientes para a sua condenação.



Lado outro,  acaso  mantida  a  procedência  da  denúncia,
seja-lhe modificado o regime inicial de cumprimento da pena, tomando por
base as Súmula nº 718 e 719, do STF, e 269, do STJ.

Por fim, pede revogação da prisão preventiva trazida na
sentença.

Vejamos  os  termos  da  denúncia,  em  face  de  Marcus
Vinicius  Pinheiro,  Luiz  Ferreira  Batista,  vulgo  “Luiz  de  Praxedes”,  e  José
Pinheiro de Araújo, epiteto “Dedinha”, às fls. 02/04:

“Entre os dias 09/03/2010 e 10/03/2010, em horário não
especificado  no  corpo  da  denúncia,  os  denunciados
adentraram na residência da vítima Antônio Narciso  de
Lima,  vulgo  "Antônio  Ribeiro",  localizada  no  Sítio
Queimadas,  zona rural  do  município  de  Bananeiras,  de
onde retiraram duas cabeças de gado, sendo um boi de
cor  preta  e  outro  boi  vermelho  com  pintas  brancas,
pesando  cada  um  aproximadamente  320  (trezentos  e
vinte) quilos mediante o corte de arames da cerca. Após o
furto  o primeiro denunciado trocou o boi  vermelho por
uma motocicleta Honda CG 125 Titan KS, ano 2002, cor
azul,  placa  MYD 2601-RN,  chassi  9C2JC30102R134872,
ano  e  modelo  2002,  a  gasolina,  de  propriedade  de
Francisco  dos  Santos  Oliveira.  O  segundo  denunciado
trocou  o  boi  preto  num  revólver  pequeno  e  preto.
Notificados sobre a ocorrência do furto e obedecendo a
uma ordem verbal do Subcomandante do 40 Batalhão de
Policia  Militar,  Major  Sinval  Albuquerque  de  Lima,  os
Policiais Militares Ivan Paulino Teotonio, Edilamar Matias
Rodrigues  e  Lynildo  Alves  Fernandes  começaram  a
realizar diligências e no momento em que se encontravam
no  Sítio  Queimadas,  deparam-se  com  o  terceiro
denunciado  transitando  com  a  referida  motocicleta
exatamente no instante em que os policiais encontravam-
se  manobrando  a  viatura  em  virtude  da  estrada  ser
estreita e de difícil acesso. Nessa hora o primeiro militar
se aproximou do último denunciado, identificou-se e pediu
para  que  este  parasse.  Imediatamente  o  último
denunciado sacou seu revólver e atirou contra os policiais,
tendo jogado sua companheira Gerlane Silva dos Santos
ao  chão  juntamente  com  a  motocicleta  que  conduzia,
fugindo a pé. 
Assim agindo violaram os denunciados os arts. 155, § 4°,
inciso IV, e 329, § 1°, ambos do Código Penal, e art. 155,
"caput", da Lei n° 10.826, de 22/12/2003,...”

Dos testemunhos colhidos na esfera podemos colacionar:

“QUE,  alega  o  depoente  que  em  cumprimento  a  uma
ordem verbal expressa do Subcomandante do 4".  BPM,
Major Sinval, deslocamos ao município de Bananeiras/PB,
mais precisamente da fazenda do Dr. Augusto bezerra,



juntamente  com  outros  colegas,  para  colher  dados  a
respeito de um furto de gado ocorrido do dia 09 para 10
do  fluente  mês  e  ano,  sendo  o  gado  furtado  de
propriedade  do  Senhor  ANTONIO  RIBEIRO;QUE,  em
conversa com a vitima a respeito de alguém na região
que possivelmente tivesse praticado o fato, surgiram os
nomes  de  DEDINHA,  MARCOS  e  LUIZ  DE  PRAXEDES,
sendo  DEDINHA  irmão  de  MARCOS,  haja  vista  em dia
anterior  a  data  do  fato,  ambos  estarem  dentro  da
propriedade  conversando  há  uma  certa  distancia  e
gesticulando, como sendo norte, sul, com os braços;QUE,
de  acordo  com  os  dados  fornecidos  sobre  as
características  fisicas  das  pessoas  citadas  fomos
diligenciar e por volta das 15h3Omin, aproximadamente
nos deparamos com um rapaz com um a jovem em uma
motocicleta Honda Titan 125, de cor azul, sem placa, com
as características  de uni  deles;QUE, no momento em
que  estávamos  fazendo  a  manobra  do  veiculo,
subindo de ré a ladeira, quando surgiu este casal,
ao parar o veiculo, o rapaz parou a motocicleta e o
sargento Ivan se aproximou do rapaz para que este
parasse, e identificando-se como Policial, momento
em  que  os  colegas  saíram  do  veiculo,  tendo
depoente permanecido no volante, o rapaz esboçou
uma reação jogando a motocicleta e garota no chão,
saindo correndo apressado e efetuando disparos de
arma de fogo (dois disparos) em direção ao policial
Lynildo;QUE, em seguida pediram que a garota nãos
e  preocupasse,  pois  não  eram  bandidos,  eram
policiais e em conversa com a mesma esta informou
que o piloto da motocicleta tratava-se do indivíduo
conhecido  como  DEDINHA,  ora  marido  da
garota;QUE,  logo  após  o  fato,  Policial  Militar  Lynildo
conversando  com  a  garota  que  identificou-se  por
GERLANE, de 14 anos de idade, procurou saber da mesma
a  respeito  do  gado  que  DEDINHA  havia  comprado
recentemente,  tendo  GERLANDE  respondido  que
DEDINHA  havia  comprado  o  gado  há  cerca  de  uma
semana atrás e que tratava-se de um boi de cor preta e
outro de cor vermelha, ambos bonitos e grandes, os quais
já  haviam  sido  vendidos  a  pessoas  que  não  soube
descrever;QUE, adiantou: ainda GERLANE que DEDINHA
havia ficado com o boi preto e MARCOS irmão deste ficou
com o boi vermelho;QUE, foi perguntado a GERLANE
porque DEDINHA havia efetuado disparos contra os
Policiais,  se  ele  nem  os  conhecia,  ocasião  que
GERLANE  afirmou  que  não  sabia  dizer  o  motivo
porque ele havia efetuado disparo, achava que ele
estava com medo, porém afirmou que DEDINHA já
tirou dez anos de reclusão no presídio do Roger, por
crime de homicídio e que andava sempre armado
com  medo  que  alguém  lhe  fizesse  mal;QUE,
diligências foram efetuadas no sentido de localizar
DEDINHA, porém não foi  encontrado;QUE, afirmou



ainda GERLANE que ao avistar o carro em que se
encontravam os policiais, ela perguntou a DEDINHA
"Tu  conhece  esse  carro",  tendo  DEDINHA
respondido que "não", em seguida afirmou quês e
tratava de policiais;QUE, alega o depoente que a menor
GERLANE foi assistida por membros do Conselho Tutelar
da cidade de Belém/PB, bem como seus familiares e ao
ser encaminhada para Delegacia de Policia para prestar
esclarecimento a mesma veio acompanhada de seu tio de
nome Edivan dos Santos;QUE, alega o depoente que as
características dos animais que estavam com DEDINHA e
MARCOS, ora declarados por GERLANE, são idênticas as
características dos animais furtados do senhor ANTONIO
RIBEIRO”  (Edilamar  Matias  Rodrigues,  Policial
Militar, depoimento de fls. 12/13)

“QUE,  alega  o  depoente  que  em  cumprimento  a  uma
ordem verbal expressa do Subcomandante do 40. BPM,
Major Sinval, deslocamos ao município de Bananeiras/PB,
mais precisamente da fazenda do Dr. Augusto bezerra,
juntamente  com  outros  colegas,  para  colher  dados  a
respeito de um furto de gado ocorrido do dia 09 para 10
do  fluente  mês  e  ano,  sendo  o  gado  furtado  de
propriedade  do  Senhor  ANTONIO  RIBEIRO;QUE,  em
conversa com a vitima a respeito de alguém na região
que possivelmente tivesse praticado o fato, surgiram os
nomes  de  DEDINHA,  MARCOS  e  LUIZ  DE  PRAXEDES,
sendo  DEDINHA  irmão  de  MARCOS,  haja  vista  em dia
anterior  a  data  do  fato,  ambos  estarem  dentro  da
propriedade  conversando  há  uma  certa  distancia  e
gesticulando, como sendo norte, sul, com os braços;QUE,
de  acordo  com  os  dados  fornecidos  sobre  as
características  flsicas  das  pessoas  citadas  fomos
diligenciar e por volta das 15h30min, aproximadamente
nos deparamos com um rapaz com um a jovem em uma
motocicleta Honda Titan 125, de cor azul, sem placa, com
as  características  de  um ddes;QUE,  no momento  em
que o motorista fazia a manobra do veiculo, subindo
de  ré  a  ladeira,  momento  em que  o  depoente  se
encontrava fora do veiculo orientando o motorista,
em razão da estrada ser estreita de diflcil acesso,
quando  surgiu  este  casal,  ao  parar  o  veiculo,  o
rapaz  parou  a  motocicleta  e  o  sargento  Ivan  se
aproximou  do  rapaz  para  que  este  parasse,  e
identificando-se como Policial, momento em que os
colegas  saíram  do  veiculo,  tendo  o  depoente
permanecido  fora  do  veiculo,  e  o  rapaz  esboçou
uma reação jogando a motocicleta e garota no chão,
saindo correndo apressado e efetuando disparos de
arma  de  fogo  (dois  disparos)  em  direção  ao
policiais;QUE,  quando  o  piloto  da  moto  correu  e
efetuou  os  disparos  contra  os  Policiais,  estes
usando  uma  das  prudências  de  licitudes  como  a
legitima defesa, efetuaram disparos para repelir a



atual  e  injusta  agressão  que  foram  os  disparos,
utilizaram  os  policiais  dos  meios  necessários
revidando  os  disparos;QUE,  em  seguida  pediram
que a  garota  não  se  preocupasse,  pois  não  eram
bandidos, eram policiais e o depoente em conversa
com  a  mesma  esta  informou  que  o  piloto  da
motocicleta tratava-se do indivíduo conhecido como
DEDINHA,  ora  marido  da  garota;  QUE  logo  após  o
fato,  o  depoente  em  conversa  com  a  garota  que
identificou-se  por  GERLANE,  de  14  anos  de  idade,
procurou  saber  da  mesma  a  respeito  do  gado  que
DED1NHA havia comprado recentemente, tendo GERLANE
respondido  que  DEDINHA  havia  comprado  o  gado  há
cerca de uma semana atrás e que tratava-se de um boi
de cor preta e outro de cor vermelha, ambos bonitos e
grandes, os quais já haviam sido vendidos a pessoas que
não soube descrever;QUE, adiantou ainda GERLANE que
DEDINHA havia ficado com o boi preto e MARCOS irmão
deste ficou com o boi vermelho;QUE, foi perguntado a
GERLANE porque DEDINHA havia efetuado disparos
contra os Policiais, se ele nem os conhecia, ocasião
que GERLANE afirmou que não sabia dizer o motivo
porque ele havia efetuado disparo, achava que ele
estava com medo, porem afirmou que DEDINHA já
tirou dez anos de reclusão no presídio do Roger, por
crime de homicídio e que andava sempre armado
com  medo  que  alguém  lhe  fizesse  mal;QUE,
diligências foram efetuadas no sentido de localizar
DEDINHA, porém não foi  encontrado;QUE, afirmou
ainda GERLANE que ao avistar o carro em que se
encontravam os policiais, ela perguntou a DEDINHA
"Tu  conhece  esse  carro?',  tendo  DEDINHA
respondido que "não", em seguida afirmou que se
tratava de policiais;QUE, alega o depoente que a menor
GERLANE foi assistida por membros do Conselho Tutelar
da cidade de Belém/PB, bem como seus familiares e ao
ser encaminhada para Delegacia de Policia para prestar
esclarecimento a mesma veio acompanhada de seu tio de
nome ,Edivan dos Santos;QUE, alega o depoente que as
características dos animais que estavam com DEDINHA e
MARCOS, ora declarados por GERLANE, são idênticas as
características dos animais furtados do senhor ANTONIO
RIBEIRO.”  (Lynildo  Alves  Fernandes,  Policial
Militar, depoimento colhido, nas fl. 14/15)

“QUE,  conhece  JOSE  PINHEIRO  DE  ARAUJO,
conhecido como DEDINHA, pois namora do com o
mesmo há cerca de um ano;QUE, ontem, por volta
das  15h0Omin,  a  declarante  vinha  na  garupa  da
moto de DEDINHA, pois vinham do Sitio Marizinho,
mais  precisamente  da casa do pai  de DEDINHA e
iam com destino a Belém/PB, quando ao saírem do
referido sitio,  avistaram um veiculo, de cor preta,
não sabendo informar que tipo de veiculo era, onde



este estava parado, tendo no momento a declarante
procurado  saber  de  DEDINHA  se  ele  conhecia
aquele veiculo, tendo DEDINHA respondido que não
conhecia  mas  quando  se  aproximou  do  citado
veiculo parou a motocicleta, tendo os ocupantes do
veiculo  se  apresentado  como  sendo  Policiais,
momento em que DEDINHA pulou da moto e fugiu e
em  seguida  efetuou  dois  disparos  contra  os
ocupantes do citado veiculo;QUE, alega a declarante
que no momento permaneceu no local juntamente
com  a  moto  de  DEDINHA;  (…)  QUE,  alega  a
declarante que DEDINHA fugiu dos Policiais porque
estava armado com um revolver e já havia cumprido
pena no Roger em João Pessoa/PB, por  crime de
homicidio; (…) QUE, alega a declarante que há cerca de
um mês atrás  DEDINHA apareceu com um boi,  de cor
preto  e  MARCOS  estava  com  um  boi  vermelho,  com
mancha pelo corpo amareladas;QUE, alega a declarante
procurou saber onde haviam adquirido aquelas  cabeças
de gado mas nada responderam;QUE, alega a declarante
que DEDINHA trocou o boi preto num revolver pequeno,
preto, e MARCOS trocou o boi amarelo numa moto, não
sabendo  informar  a  declarante  com  quem  fizeram  a
troca;QUE,  a  declarante  achou  estranho  de  como
DEDINHA e MARCOS adquiriram aquelas duas cabeças de
gado,  pois  DEDINHA  tinha  uns  oitocentos  reais  em
dinheiro em casa, e de repente apareceu as duas cabeças
de gado;QUE, sabe a declarante que DEDINHA é usuário
de  drogas,  mas  que  a  declarante  não  faz  uso;...”
(Declarações então companheira de “Dedinha”,
Gerlane Silva dos Santos, às fls. 19/20)

Interrogado  perante  a  autoridade  policial,  os  então
corréus afirmaram:

“...;QUE, alega o interrogado que DEDINHA seu irmão é
foragido  da  Policia,  por  crime  de  homicídio  em  João
Pessoa/PB,  porém  este  reside  com  o  pai  do
interrogado;QUE,alega  o  interrogado  que  seu  irmão
DEDINHA não apareceu com em casa de seus pais com
nenhum  animal  nos  últimos  dias;  (…)  QUE,  ontem  o
interrogado foi  ate a casa de seu ANTONIO RIBEIRO e
conversou  com  Cosme  e  esposa,  a  respeito  do  gado
roubado de seu Antonio, pois policiais tinham ido ate a
sua casa saber do interrogado a respeito do gado, tendo
dito a ambos que seu irmão DEDINHA era cabra errado e
foragido da Justiça, mais ele interrogado era homem de
bem;QUE,  tem  conhecimento  que  quando  os
policiais  foram abordar  o  seu  irmão  DEDINHA na
estrada do Sitio Marizinho, deste município, o seu
irmão atirou contra os policiais;QUE, não conhece de
armas, mais sabe quês eu irmão anda armado com um
revolver;QUE, seu irmão DEDINAH vive as custas de seu
pai e da mãe, pois este não trabalha e não possui renda



nenhuma;QUE, é verdade que seu irmão DEDINHA tinha
um relacionamento com uma garota de Belém/PB e que
nãosabe  da  idade  da  mesma,  e  sabe  apenas  que  ele
namorava com ela, mais não sabe se DEDINHA dormia
com  a  garota;QUE,  nunca  foi  preso  nem  processado.”
(Interrogatório de Marcos Vinicius Pinheiro, nas
fls. 30/31)

“…  QUE,  informa  o  interrogado  de  que  tomara
conhecimento de que DEDINHA, disparou uma arma
de  fogo  contra  Policiais,  nas  proximidades  da
residência  do  mesmo;QUE,  é  do  conhecimento  do
interrogado  de  que  DEDINHA  é  ex-presidiário,  não
sabendo informar por qual crime o mesmo fora preso;...”
(Interrogatório de Luiz Ferreira Batista, nas fls.
35/38)

Perante o Juiz, os policiais Edilamar Matias Rodrigues (fls.
207/208) e Lynildo Alves Fernandes (fl. 208), ratificaram integralmente seus
depoimentos prestados na Delegacia.

Pois bem. Foram as imputações delituosas pelas quais o
réu foi condenado a uma pena total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e
cinco)  dias-multa,  no  valor  unitário  de  um  trigésimo  do  salário  mínimo
vigente à época do crime, em concurso material:

“Resistência
Art.  329 -  Opor-se à execução de ato legal,  mediante
violência  ou  ameaça  a  funcionário  competente  para
executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de dois meses a dois anos
§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:
Pena - reclusão, de um a três anos.”

“Disparo de arma de fogo
Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em
lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou
em direção  a  ela,  desde  que  essa  conduta  não  tenha
como finalidade a prática de outro crime:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

 A  conduta  do  réu,  apurada  mediante  as  provas
amealhadas, configura de forma uníssona o delito de resistência (art. 329,
do CP), eis que ele se opôs à execução de ato legal, com uso de violência e
ameaça contra a autoridade pública competente para executá-lo.

Resta  claro  nos  autos  que,  ao  se  aperceber  que  seria
abordado por policiais, na condução de uma moto, na qual se encontrava a
sua companheira, parou o veículo e dele desceu já disparando em direção
aos  milicianos,  evadindo-se  em negativa  conduta  à  referida  abordagem,
portanto, resistindo à ação policial.



Fica, de tal maneira, configurado de forma insofismável, o
delito de resistência.

Nesse diapasão:

“CRIMES  CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO.  RESISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO  CONFIRMADA.  O  acervo  de  provas
demonstra que, durante a fuga decorrente da prática de
ilícito subtrativo, o acusado e seus comparsas realizaram
disparos de arma de fogo em direção aos agentes estatais
que atendiam às ocorrências. Oposição à execução de ato
legal  de  funcionário  público,  mediante  violência,  que
configura  o  delito  de  resistência.  DOSIMETRIA  DAS
PENAS.  Penas  redimensionadas  após  novo  cálculo
dosimétrico.  APELAÇÕES  PARCIALMENTE  PROVIDAS.”
(Apelação  Crime  Nº  70068439280,  Oitava
Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Naele  Ochoa  Piazzeta,  Julgado  em
13/12/2017) 

“(…) - Havendo provas de que o autor se opôs à execução
de  ato  legal,  mediante  violência  praticada  contra
funcionário público competente para executá-la, acertada
a condenação pelo crime de resistência (art.329, do CP).
(…)”   (TJMG  Apelação  Criminal
1.0363.16.006316-2/001,  Relator(a):  Des.(a)
Jaubert  Carneiro  Jaques,  6ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  30/01/2018,
publicação da súmula em 09/02/2018) 

No que se refere ao disparo de arma de fogo, trata-se de
delito de perigo abstrato, em que não é necessário que pessoa ou pessoas
determinadas  tenham  sido  expostas  concretamente  a  risco.  A  lei  penal
presume o perigo porque o disparo em via pública ou em direção a ela, por
si só, coloca em risco a coletividade, como foi, claramente, o caso dos autos.

Não  é  necessário  que  o  risco  criado  pelo  acusado,  ao
disparar arma de fogo em local habitado, seja real e iminente, ou que cause
uma ameaça realmente  séria  à  integridade física  de  outrem, pois,  como
espécie de crime de perigo abstrato, ele já é presumido pelo próprio tipo
penal, que, nesse sentido, já tratou de considerar o ato de disparar arma de
fogo  em via  pública  fato  típico,  a  despeito  de  a  conduta  ser  realmente
perigosa ou não para a integridade física de terceira pessoa.

A  simples  ação  do  acusado,  ao  efetuar  um disparo  de
arma de fogo contra os policiais que simplesmente se dirigiam a ele, em um
lugar  habitado,  representa  um risco considerável  à incolumidade pública,
suficiente para que se configure o crime.

Nessa trilha de entendimento:



“O disparo de arma de fogo em local habitado configura o
tipo  penal  descrito  no  art.  15  da  Lei  n.  10.826/2003,
crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança
pública  e  prescinde,  para  sua  caracterização,  de
comprovação  da  lesividade  ao  bem  jurídico  tutelado.”
(STJ - AgRg no AREsp 684.978/SP, Rel. Ministro
ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017) 

“É assente na jurisprudência desta Corte Superior que o
crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, ou
seja, não exige a demonstração de lesão ao bem jurídico
protegido.”  (STJ - AgRg no AREsp 1077607/MA,
Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,
julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

Logo,  inalterado  o  que  se  espera  quanto  absolvição,
sendo incabível apontar no apelo negativa de autoria ou mesmo ausência de
provas nos autos, as quais sobejam firmes, coesas e extreme de dúvidas.

Por  fim,  ademais  de  todo  cotejo  probatório,  os
depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em
que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, mormente
quando estão em consonância com o restante do conjunto probatório, como
ocorre no caso dos autos.

E,  em  consonância  com  as  demais  provas  colhidas,
merecem credibilidade, especialmente se oportunizado o contraditório, como
in casu. Nessas situações, é dever da parte trazer as evidências necessárias
para macular os depoimentos prestados por agentes públicos,  o que não
aconteceu na espécie.

Nesse sentido:

“Os  depoimentos  dos  policiais  envolvidos  nas
diligências devem ser analisados como os de qualquer
outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma
pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica
contra  o  agente,  vá  a  juízo  mentir,  acusando
falsamente  um  inocente.” (Apelação  Crime  Nº
70076410190,  Primeira  Câmara  Criminal,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Sylvio
Baptista Neto, Julgado em 21/02/2018)

“Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos
na  prisão  do  réu,  desde  que  harmônicos  com  o
contexto  probatório  e  não  maculados  por  interesses
particulares, são idôneos para embasar a condenação.”
(TJMG -  Apelação Criminal  1.0431.16.001572-
0/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier,



5ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
23/01/2018,  publicação  da  súmula  em
29/01/2018)

Logo, sem sucesso o pleito absolutório.

Lado outro, acaso mantida a condenação, como ora se
sucedeu,  pede a modificação do regime inicial  de cumprimento da pena,
tomando por base as Súmulas nº 718 e 719, do STF, e 269, do STJ.

Dizem as Súmulas supracitadas:

“Súmula 718,  do STF.  A  opinião  do julgador sobre  a
gravidade em abstrato do crime não constitui motivação
idônea para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada.”

“Súmula  719,  do  STF.  A  imposição  do  regime  de
cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir
exige motivação idônea.”

“Súmula 269, do STJ. É admissível a adoção do regime
prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena
igual  ou  inferior  a  quatro  anos  se  favoráveis  as
circunstâncias judiciais.”

Então. Foram os termos usados na fixação do regime de
cumprimento da pena, considerando-se não apenas o quantum aplicado, na
fl. 404v:

“REGIME  INICIAL:  Tendo  em vista  as  considerações  já
tecidas por ocasião da fixação da pena-base e atento á
reincidência do réu,  a pena privativa  de liberdade será
cumprida inicialmente em regime FECHADO, no Presídio
de Guarabira – PB.”

Diante disso, podemos afirmar que a opinião do julgador
acerca  da  gravidade  abstrato  do  delito,  não  constituiu  a  motivação  da
medida adotada, muito menos restou ausente a fundamentação ao que se
entendeu mais justo no cumprimento da reprimenda celular,  certo que a
reincidência era clara e evidente nos autos, não sendo a hipótese em tela,
de pena igual ou inferior a quatro anos, para fins de regime semiaberto. 

Portanto,  inaplicáveis  as  Súmulas  recorridas  pelo
apelante, devendo-se manter inalterado o regime inicial de cumprimento da
pena como sendo o fechado, uma vez que está em consonância com os
ditames do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, já que é reincidente.

In verbis:

“Art.  33  -  A  pena  de  reclusão  deve  ser  cumprida  em



regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de
transferência a regime fechado.
(…)
§  2º  -  As  penas  privativas  de  liberdade  deverão  ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado,  observados  os  seguintes  critérios  e
ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso:
(...)
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a
4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o
princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;”

Com  relação  a  prisão  preventiva  decretada.  Foram  os
fundamentos (fl. 404v):

“DENEGO  o  direito  do  réu  recorrer  em  liberdade.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não  há  ilegalidade  em  manter  o  acusado,  preso
preventivamente durante o trâmite  recursal,  desde que
preenchidos  os  requisitos  da  prisão  preventiva.  É
exatamente o caso dos autos em que o réu está preso
preventivamente,  não havendo motivos  para  revogação
da  Decisão  de  fls.  dos  autos,  vez  que  a  prisão  foi
decretada como garantia da aplicação da lei  penal,  em
razão  de  que esteve  foragido,  sendo  citado  por  edital.
Assim sendo, HAVENDO RECURSO, EXPEÇA-SE GUIA DE
EXECUÇÃO PROVISÓRIA.”

Com razão a sentença, uma vez que se trata de réu que
se manteve foragido no curso da ação, cujo o início da persecução penal se
deu  nos  idos  do  ano  de  2010,  postergando-se  a  instrução  processual  e
conclusão do feito para sentença, ante a sua ausência ao chamamento da
Justiça.

Considerando  a  natureza  excepcional  da  prisão
preventiva,  somente  se verifica  a  possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento  dos  pressupostos  e  requisitos  previstos  no  art.  312,  do
Código de Processo Penal. 

In casu, a prisão preventiva foi adequadamente motivada
com  base  em  elementos  concretos  extraídos  dos  autos,  salientando-se,
ainda, que a prisão se justifica na necessidade de se evitar nova fuga do
recorrente, que permaneceu foragido por longo período.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual
está  devidamente  fundamentada  na  necessidade  de  garantia  da  ordem
pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



Logo,  sem  mais  delongas,  CONHEÇO  E  NEGO
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial. 

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodásio,  relator, Marcos William
de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de Desembargador), revisor, e João Benedito da Silva (vogal). 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
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, 17 de abril de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


