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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0023991-63.2016.815.2002  –  Vara  Militar  da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Arkilson de Lima Sousa
ADVOGADA: Franciclaudio de França Rodrigues (OAB/PB 18.689)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL
LEVE. CRIME  MILITAR.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS.
CONDENAÇÃO.  APLICAÇÃO  DA  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DA  PENA  –  SURSIS.  RECURSO.
PRELIMINARES  DE  NULIDADE.  FALTA  DE
INTIMAÇÃO  DA  SENTENÇA.  RÉU  SOLTO.  NÃO
OBRIGATORIEDADE.  OFENSA AO  PRINCÍPIO  DA
IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ.  OITIVAS
REALIZADAS POR JUÍZES DISTINTOS. AUSÊNCIA
DE ASSINATURA DO MAGISTRADO EM TERMO DE
AUDIÊNCIA.  ERRO  MATERIAL.  REJEITADAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO LEVÍSSIMA (§6º DO ART. 209, CPM).
PUNIÇÃO  DISCIPLINAR.  DESCABIMENTO.
SUBSIDIARIAMENTE,  REQUER  APLICAÇÃO  DE
REGIME  MAIS  BRANDO.  ABERTO.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO.

A disposição contida no art. 446 do CPPM estabelece
que o réu só será intimado da sentença quando de sua
prisão, portanto, tratando-se de réu solto, cuja pena foi
suspensa  pela  aplicação  do  SURSIS,  inexiste  a
obrigatoriedade  e,  por  consequência,  a  nulidade
arguida,  sobretudo,  quando  há  nos  autos  apelo
interposto em tempo hábil, sem apontar qual o prejuízo
causado pela mera irregularidade processual.

Inexiste ofensa ao princípio da identidade física do juiz
quando  toda  a  instrução  processual  é  presidida  por
diversos juízes substitutos, e a sentença é proferida por
outro, ante ao afastamento do titular.
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Descabe  a  alegação  de  nulidade  absoluta  a  falta  de
assinatura,  por  parte  do  magistrado,  em  termo  de
audiência  para  oitiva  testemunhal,  quando  não  há
demonstração de prejuízo.

Tratando-se  de  crime  de  lesão  corporal,  mesmo
considerada  de  natureza  leve,  a  Justiça  Castrense
condenou  o  réu  a  cumprir  a  pena  no  mínimo legal,
convertendo-se em prisão simples nos termos do art.
61 do CPM e, ao final, aplicou a suspensão condicional
da pena sob algumas condições no prazo de 02 (dois)
anos,  não  havendo  o  que  reformar,  tampouco  fixar
regime mais brando a hipótese dos autos.

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, REJEITAR as preliminares de nulidades e, no
mérito  NEGAR  PROVIMENTO  ao  apelo para  manter  inalterada  a  sentença  de
primeiro grau, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Paraíba, em substituição na
Promotoria Militar da vara especializada da Comarca da Capital/PB, ofereceu denúncia
em desfavor do Soldado da Policial Militar Arkilson de Lima Sousa, matrícula 524.809-
4,  lotado na RP/1ª  Cia/4º  CPM, como incurso no art.  209,  caput,  do Código Penal
Militar, por ter agredido fisicamente o adolescente João Vitor Freire de Lima, na época
com 14 (quatorze) anos de idade, com tapas no tórax (frente e costas), socos na cabeça e
ferimento na cabeça, decorrente de tê-lo encostado na parede, causando sangramento,
fato ocorrido no dia 20/05/2015.

Revelam a peça exordial que, dias antes, aconteceu um estouro de
bomba de artifício no telhado da Escola Edgard Júlio, cuja autoria recaiu sobre a vítima
que, sabendo ter o Professor Arkmedes de Lima Sousa acionado a guarnição do CB
Galdino,  o  qual  conversou  com  o  adolescente,  avisando-lhe  que  da  próxima  vez
convocaria o Conselho Tutelar, a vítima ameaçou o professor, intimidando-o.

No  referido  final  de  semana  do  dia  20/05/2015,  o  Soldado
Arkilson,  irmão  do  Professor  Arkmedes,  abordou  o  adolescente,  próximo  a  Escola
Edgard Júlio, questionando acerca da autoria sobre a explosão e ameaça ao professor,
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tendo negado, oportunidade em que agrediu a vítima, causando-lhe as lesões descritas
no laudo de fls. 51.

Ofício e ficha de atendimento do Conselho Tutelar (fls. 169/171).

Razões  da  defesa  apresentada  pelo  policial,  em  sede  de
procedimento administrativo (fls. 173/180).

O  parecer  da  Corregedoria  foi  pelo  indiciamento  do  policial
militar (fls. 190/196). Solução (fls. 197/200 e 204/206 – volume II).

Denúncia recebida em 25/04/2016 (fls. 216 – volume II).

Defesa  apresentada  (fls.  224/225).  Histórico  do  servidor  (fls.
246/256). Antecedentes criminais (fls. 257).

Oitiva  com gravação  em mídia  de  CD (fls.  269/271,  274/276,
321/322 e 337).

Alegações  Finais  pelo  Parquet  Militar  (fls.  245/246)  e  pelo
acusado (fls. 250/257).

Na  sentença  de  fls.  259/264  (volume  II),  a  douta  juíza,  Dra.
Andréa Gonçalves Lopes Lins, julgou procedente a denúncia e condenou Arkilson de
Lima Sousa, como incurso no art. 209 do CPM, a cumprir a pena definitiva de 03 (três)
meses de detenção, a qual foi convertida em prisão simples e será cumprida no regime
legal e em estabelecimento prisional, observando-se o art. 61 do CPM. Posteriormente,
concedeu-se  a  suspensão  condicional  da  pena,  pelo  período  de  02  (dois)  anos,
proibindo-o de: frequentar bares, casas de show ou de tavolagem, caso não esteja em
serviço; ingerir bebidas alcoólicas, nem apresentar sintomas de embriaguez em público;
ausentar-se do âmbito geográfico do batalhão a que está subordinado, por mais de 30
(trinta) dias, sem autorização judicial; apresentar-se mensalmente ao Comandante do
OPM,  encaminhando-se  expediente  ao  juízo;  apresentar-se  bimestralmente  a  Justiça
Castrense  e  não  ser  punido,  disciplinarmente,  por  transgressão  de  natureza  grave.
Concedeu o direito de apelar em liberdade.

Às fls.  270 a  defesa  recorreu,  apresentando suas  razões  as fls.
273/284,  arguindo,  preliminarmente,  as  seguintes  nulidades:  a)  por  ausência  de
intimação do apelante acerca da sentença condenatória; b) identidade física do juiz; e c)
ata de audiência de oitiva testemunhal sem assinatura do juiz presidente do ato. No
mérito,  pugnou  por  sua  absolvição  alegando  a  inexistência  da  materialidade  ou  a
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desclassificação da tipificação para  o art.  209,  §6º  do  CPM (lesão levíssima),  com
regime prisional aberto.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 288/291). 

A douta  Procuradoria de Justiça emitiu parecer, encartado as fls.
268/272, opinando pelo desprovimento recursal.

É o que se tem a relatar.

V O T O

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considera-se tempestivo o presente recurso apelatório, uma vez
que a sentença foi prolatada em 02/06/2017 (fls. 259/264), tendo o Ministério Público
Militar tomado ciência em 06/06/2017 (fls. 265), o advogado do réu em 02/06/2017 (fls.
267),  enquanto  o  apelo  foi  interposto  em  29/06/2017  (fls.  270),  antes  mesmo  da
intimação do condenado.

Assim, sendo apresentado em tempo hábil e estando presentes os
pressupostos de admissibilidade e regular processamento deste, CONHEÇO do apelo.

2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

Pugna  o  recorrente  pela  reforma  da  sentença,  arguindo,
primeiramente, três preliminares de nulidade absoluta.

2.1.  DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE
ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

Alega ofensa ao disposto no art. 446 do Código de Processo Penal
Militar, no qual determina a intimação da sentença do policial militar em atividade, como
regra obrigatória, sob pena de nulidade, assim como de seu defensor.

Aduz inexistir a referida intimação do apelante, ensejando prejuízo
ao acusado, ao deixar de tomar ciência da sentença, sobretudo, a fim de decidir acerca de
sua defesa em sede de apelação, inclusive, resolvendo se manejaria ou não o presente
apelo, bem como, substituir ou não seu patrono.

Pois bem!
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A legislação processual penal militar é taxativa ao definir, em seu
art. 445, as seguintes regras de intimação da sentença condenatória. Senão vejamos:

“Art. 445. A intimação da sentença condenatória será feita,
se não o tiver sido nos termos do art. 443:

a) ao defensor de ofício ou dativo;

b) ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

c) ao defensor constituído pelo réu.”

No entanto, disciplina a intimação de réu solto ou revel, no art.
446, ao estabelecer que: “A intimação da sentença condenatória a réu solto ou revel far-
se-á após a prisão, e bem assim ao seu defensor ou advogado que nomear por ocasião
da intimação, e ao representante do Ministério Público”. 

Denota-se que a norma obriga a intimação na hipótese de réu preso,
não fazendo qualquer  alusão caso  esteja  solto  e  a  pena,  embora condenatória,  tenha
aplicado o  SURSIS, permitindo mantê-lo solto, mediante o cumprimento de condições
estabelecidas na sentença, cujo descumprimento o fará regressar a situação determinada
pelo juízo condenatório quando, ai sim, será obrigatória sua intimação, nos termos dos
dispositivos supramencionados.

Ainda que a norma processual militar determine em seu art. 500, as
causas de nulidade, como na hipótese da alínea “l”, que traz  “a intimação das partes
para  a  ciência  da  sentença  ou  decisão  de  que  caiba  recurso”,  descabe  acolher  a
preliminar  suscitada,  até  porque,  a  sentença  nesse  caso  não  seria  anulada,  mas  tão
somente os atos posteriores sua prolação, inclusive, a interposição do presente recurso,
pois o que se pretende alegar é a nulidade pela falta de intimação da decisão recorrida, e
não a própria decisão.

Portanto, necessário se faz demonstrar o prejuízo causado ao réu,
ao deixar  de  ser  intimado da decisão de primeiro  grau,  cuja  obrigatoriedade só está
relacionada ao réu preso. Logo, estando o réu solto e concedido  SURSIS, este só será
intimado apenas  após a sua prisão,  quando descumpridas as  condições da suspensão
condicional da pena.

Ademais,  o  fato  do  apelante  não ter  sido  intimado da  sentença
condenatória gera mera irregularidade, e não a nulidade apontada, até porque, o prazo
recursal permanece aberto e, na hipótese, seu patrono recorreu em tempo hábil, trazendo,
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inclusive, as razões aqui apresentadas, sem ensejar os reais prejuízos causados pela falta
de intimação da sentença.

Diante  de  tal  fato,  não  restando evidenciado  o  efetivo  prejuízo
causado ao réu pela falta de sua intimação da sentença condenatória, o qual deverá ser
notificado  das  condições  a  ele  impostas  quando  da  audiência  admonitória,  além de
considerar que o prazo recursal permanece aberto, inexiste a causa de nulidade suscitada,
razão pela qual a REJEITO.

2.2. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ

Analisando  a  presente  preliminar,  busca  a  recorrente  anular  a
sentença em virtude de ter sido prolatada por magistrado diverso daquele que concluiu a
instrução criminal. 

Todavia,  não  merece  acolhimento  a  referida  preliminar,
principalmente  pela  instrução  ter  sido  conduzida  por  mais  de  um magistrado,  todos
substitutos, pois no curso da ação penal foram realizadas mais de três audiências para
oitivas e interrogatório, conforme constam as fls. 269/271 (Dra. Thana Michelle Carneiro
Rodrigues),  274/276 (Dra.  Lua  Yamaoka  Mariz  Maia  Pitanga),  321/322 e  337 (Dra.
Isabelle de Freitas Batista Araújo), todas com juízes diversos, afastando a aplicação do
princípio pleiteado.

É que, embora de fato o princípio da identidade física do juiz tenha
sido introduzido no processo penal com o advento da Lei nº 11.719/2008, sua incidência
não é absoluta.

Conquanto o  julgador esteja  vinculado aos  processos  que tenha
iniciado,  nos  casos  em  que  deixar  de  atuar  no  feito  pela  incidência  de  férias,  por
convocação,  promoção,  remoção,  licenciamento,  afastamento,  ou,  ainda,  por
aposentadoria, o julgamento passará ao seu substituto, não ensejando malferimento ao
princípio da identidade física do juiz.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.  DPU.  ENTORPECENTE  (CPM,  ART.  290,
"CAPUT").  PRELIMINAR.  NULIDADE  DO
JULGAMENTO. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA
IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ.  IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO
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ART.  290  DO  CPM.  IMPROCEDÊNCIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. 1.  O Princípio do
Juiz Natural diz respeito ao Juízo, ao Órgão, e não à pessoa
do Juiz individualmente. A lotação provisória do Juiz-Auditor
Substituto na 1ª Auditoria da 11ª CJM foi estabelecida por
Ato da Presidência do STM, dando ao referido Magistrado
exercício  pleno  da  função  jurisdicional  naquele  Juízo,  no
período em que foi proferida a Sentença. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. 2. A jurisprudência do STM e do STF tem
se  orientado  pela  inaplicabilidade  do  Princípio  da
Insignificância  nos  casos  de  entorpecente  em  razão  dos
princípios  da  hierarquia  e  da  disciplina.  Precedentes.  3.  A
Corte Constitucional já  decidiu pela constitucionalidade do
art. 290 do CPM. Precedentes. (…) 5. Recurso desprovido.
Decisão  unânime.  (STM  -  APELAÇÃO  Nº  0000184-
90.2015.7.11.0111 - UF: DF - Ministro Relator: Lúcio Mário
de Barros Góes - Decisão: 19/12/2016 - Data da Publicação:
07/02/2017).

APELAÇÃO.  DEFESA.  FURTO.  ART.  240,  CAPUT,  DO
CPM. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ  E  PRESCRIÇÃO.
REJEITADAS  POR  UNANIMIDADE.  MÉRITO.
CONTEXTO  PROBATÓRIO  EM  HARMONIA COM  AS
DECLARAÇÕES DA OFENDIDA. CONTRADIÇÃO NAS
DECLARAÇÕES DA ACUSADA.  COMPROVAÇÃO DA
PRÁTICA  CRIMINOSA.  APELO  NÃO  PROVIDO.
UNANIMIDADE.  
1. A alteração implementada no CPP (art. 399, § 2º) por meio
da Lei nº. 11.719/2008, que incluiu na legislação processual o
Princípio  da  Identidade  Física  do  Juiz,  não  alcançou  a
dinâmica  processual  penal  militar.  Na  sistemática  adotada
pela Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº. 8.457/92),
os órgãos julgadores são colegiados e, no caso específico do
processo envolvendo as praças, a competência recai sobre o
Conselho Permanente de Justiça, sendo inviável a incidência
do Princípio da Identidade Física do Juiz,  uma vez que os
referidos  Conselhos  se  renovam  a  cada  três  meses.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. 
2. A alegação de ocorrência de prescrição com base na pena
aplicada não merece acolhimento quando,  entre  os  marcos
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interruptivos da prescrição (art. 125, § 5º, do CPM), não há o
transcurso  de  prazo  apto  a  ensejar  a  sua  ocorrência.
Preliminar  rejeitada  por  unanimidade.  
3. Autoria e materialidade comprovadas. Militar que subtrai
de  colega  de  farda  dinheiro  e  cartão  de  crédito  que  se
encontravam  em  armário  dentro  da  OM  e,  após,  efetua
compras em diversos estabelecimentos comerciais utilizando-
se  do  referido  cartão,  em  detrimento  do  patrimônio  da
Ofendida, além de macular as regras da caserna, paradigma
indissociável  dos  delitos  militares,  comete  crime  de  furto
previsto  no  art.  240  do  CPM.  Condenação  mantida.  
Apelo  conhecido  e  não  provido.  Unanimidade.  (STM  –
APELAÇÃO  Nº  0000273-5.2011.7.01.0201  -  UF:  RJ  -
Ministro  Relator:  Carlos  Augusto  de  Sousa  -  Decisão:
05/09/2016 - Data da Publicação: 29/09/2016).

Ante a sua não configuração, REJEITO a preliminar pleiteada.

2.3. DA FALTA DE ASSINATURA DO JUIZ EM TERMO DE
AUDIÊNCIA PARA OITIVA TESTEMUNHAL

Constata-se  que  no  termo  de  audiência  de  fls.  270,  a  douta
magistrada  Dra.  Thana  Michelle  Carneiro  Rodrigues,  deu  início  aos  trabalhos
inquerindo  as  testemunhas  arroladas,  porém,  deixou  de  assinar  o  referido  termo,
ensejando a arguição da nulidade pleiteada.

No entanto, entendo ser hipótese de mero erro material, eis que
não  ensejou  prejuízo  a  parte  recorrente,  tampouco,  invalidou  o  ato  de  colheita
testemunhal.

A jurisprudência, em casos análogos, já se posicionou da seguinte
forma:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ADVOGADO  NO  INTERROGATÓRIO  DA  RÉ.
INOCORRÊNCIA.  DEFENSOR  PÚBLICO  PRESENTE.
FALTA DE ASSINATURA NO TERMO DE AUDIÊNCIA.
ERRO  MATERIAL.  VERIFICAÇÃO  POR  MEIO  DE
MERA  ANÁLISE  DE  DOCUMENTOS.
DESNECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO  TRANSITADA  EM  JULGADO.

AC 0023991-63.2016.815.2002 CMBF – Relator 8



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I – O
Tribunal a quo fez mera constatação de um fato que pode ser
verificado por meio de uma singela análise dos documentos
juntados pela própria impetrante, sem maiores incursões no
conjunto  fático-probatório,  não  havendo,  assim,  qualquer
afronta  à  jurisprudência  consagrada  pelo  STJ  e  por  esta
Suprema  Corte,  que  proíbe  a  dilação  probatória  na  via
estreita do habeas corpus. II – Não há falar em ofensa ao
devido processo legal, tampouco em cerceamento de defesa,
uma vez que a paciente foi assistida por um defensor público
no  momento  do  seu  interrogatório,  tendo  a  Defensoria
Pública  Estadual  atuado  em  todas  as  fases  do  processo
criminal, inclusive interpondo apelação, na qual postulou a
absolvição por insuficiência de provas, não tendo ocorrido,
pois, qualquer prejuízo a sua defesa. III –  O entendimento
desta  Corte,  ademais,  é  no  sentido  de  que,  para  o
reconhecimento  de  eventual  nulidade,  ainda  que  absoluta,
faz-se  necessária  a  demonstração  do  prejuízo,  o  que  não
ocorreu  na  espécie.  IV  –  Existência  de  condenação
transitada em julgado, o que denota estar preclusa a matéria.
V – Salvo em hipóteses excepcionais de evidente teratologia
ou de flagrante cerceamento de defesa, que impliquem em
grave prejuízo para o réu, considero que o habeas corpus,
em  que  pese  configurar  remédio  constitucional  de  largo
espectro,  não  pode  ser  empregado  como  sucedâneo  de
revisão criminal. VI – Recurso desprovido. (RHC 106397,
Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Primeira
Turma, julgado em 15/02/2011,  DJe-064 DIVULG 04-04-
2011  PUBLIC  05-04-2011  EMENT  VOL-02496-01  PP-
00098). Destaquei.

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
COLEGIALIDADE.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ASSINATURA
DO  ACUSADO  NO  TERMO  DE  AUDIÊNCIA  E  NO
INTERROGATÓRIO  JUDICIAL.  MERO  ERRO
MATERIAL.  INOCORRÊNCIA  DE  NULIDADE.
DESCONSTITUIR  A  CONCLUSÃO  DA  CORTE  DE
ORIGEM.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.
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IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ.  VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE SE INSERE NAS
EXCEÇÕES  PREVISTAS  NO  ART.  132  DO  CPC/1973.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (…) 2. É pacífico
o entendimento de que a ausência da assinatura no termo de
audiência, quando comprovado que em decorrência de erro
material, não é causa de nulidade, sendo que, para alterar a
conclusão  do  Tribunal  de  origem  quanto  a  presença  do
agravante  no  referido  ato  processual  esbarraria  no  óbice
consubstanciado  na  Súmula  7/STJ.  3.  Do  mesmo  modo,
também  este  Tribunal  Superior  adotou  entendimento
segundo o  qual  o  antigo  art.  132 do Código de Processo
Civil  aplicava-se,  analogicamente,  ao  processo  penal,  de
modo que, como o caso dos autos se enquadra nas situações
excepcionais  previstas  no  referido  artigo,  o  princípio  da
identidade física do juiz deve ser relativizado pois inviável
que todos os anteriores feitos instruídos pelo magistrado lhe
fossem  mantidos  para  julgamento.  4.  Agravo  Regimental
improvido.  (AgRg  no  AREsp  915.373/ES,  Rel.  Ministro
NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
20/06/2017, DJe 26/06/2017).

(…) 2. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, não
há  falar  em  nulidade  do  processo,  uma  vez  que  foi
confirmada  a  presença  de  defesa  técnica  na  audiência  de
instrução  e  julgamento,  configurando  mera  irregularidade
formal a ausência de assinatura na ata. (…) (HC 202.394/RJ,
Rel.  Ministro  GURGEL DE  FARIA,  QUINTA TURMA,
julgado em 25/11/2014, DJe 03/12/2014).

Como dito acima, cabe a parte provar em que consiste o prejuízo
causado diante de tal erro material, pois a falta de assinatura do magistrado não invalida
o ato, se não demonstrado o real dano causado à parte.

Em razão disso, REJEITO.

3. DO MÉRITO

No mérito, pugnou por sua absolvição alegando a inexistência da
materialidade ou a desclassificação da tipificação para o art. 209, §6º do CPM (lesão
levíssima), com regime prisional aberto.
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Na hipótese dos autos, não merece prosperar o apelo do réu.

A autoria e materialidade delitiva estão claramente demonstradas
nos autos, sendo inconteste qualquer indagação a respeito.

A desclassificação pretendida não guarda correlação com o laudo
de  fls.  51,  onde  descreve  ferimento  corto-contundente  em região  frontal  esquerda,
medindo 6 milímetros, além de equimoses vermelhas, comprovando a ofensa física na
vítima, menor de idade à época do fato.

Por outro lado, a fixação da pena é questão de ordem subjetiva e
que não pode ser depreciada pelo Juízo  ad quem, sob pena de interferência no poder
discricionário  do juiz,  ou  seja,  insere-se na órbita  do convencimento e do poder de
decidir do magistrado, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na
hipótese concreta,  para a reprovação e prevenção do crime, desde que observados os
vetores insculpidos no art. 39 do Código Penal Castrense e os limites estabelecidos pela
norma penal.

Analogicamente, vislumbra-se da doutrina do mestre Guilherme
de  Souza  Nucci:  “O juiz,  dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e
máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do
seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do
seu raciocínio (juridicamente vinculada)” (in Código penal comentado. 9. ed. Rev., atual
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 388).

Nesse contexto, preleciona Alberto Silva Franco que:  “A fixação
da pena dentro das balizas estabelecidas pelas margens penais constitui, conforme o art. 59
do CP, uma tarefa que o juiz deve desempenhar de modo discricionário, mas não arbitrário.
O  juiz  possui,  no  processo  individualizador  da  pena,  uma  larga  margem  de
discricionariedade,  mas  não  se  trata  de  discricionariedade livre  e,  sim,  como  anota
Jescheck  (Tratado  de  Derecho  Penal,  vol.  II/1191,  1981),  de  discricionariedade
juridicamente  vinculada,  posto  que  está  preso  às  finalidades  da  pena e  aos  fatores
determinantes do 'quantum' punitivo” (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial –
Parte Geral. 7. ed., vol. 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 1.025 e 1.026).

O  quantum não pode ficar aquém ou além do que é devido ao
acusado para saldar sua dívida com a sociedade. A legislação penal castrense determina
que a quantidade da pena deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção
do crime e dentro dos limites previstos no art. 69 do Código Penal Militar, a seguir
transcrito:
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Art.  69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz
aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do
réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios  empregados,  o  modo  de  execução,  os  motivos
determinantes,  as  circunstâncias  de  tempo  e  lugar,  os
antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença
ou arrependimento após o crime.

Determinação da pena

§ 1º Se são cominadas penas alternativas, o juiz deve determinar
qual delas é aplicável.

Limites legais da pena

§ 2º Salvo o disposto no art. 76, é fixada dentro dos limites legais
a quantidade da pena aplicável. 

Logo, a meu ver a pena aplicada foi suficiente para a reprimenda,
não vislumbrando a necessidade de reduzi-la, ante a personalidade do agente e outros
fatores  ponderados  na  sentença  pelo  douto  magistrado  de  primeiro  grau,  o  que
considero  razoável  ao  caso  em  disceptação,  até  porque,  toda  e  qualquer  conduta
penalmente  tipificada  deve  ser  punida  e  submetida  aos  mesmos  critérios,  evitando
coibir o mal decorrente do seu resultado.

Na  dosimétrica,  o  douto  magistrado  analisou  corretamente  as
circunstâncias judiciais e, em decorrência disso, fixou a pena base no mínimo legal, ou
seja, 03 (três) meses de detenção, tornando-a definitiva ante a ausência de circunstâncias
atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes.

Assim,  na  presente  hipótese, observa-se  que  não  há  nenhuma
censura na aplicação da pena, pois o Juiz a quo fundamentou, a contento, cada item das
circunstâncias judiciais, de acordo com o quadro sócio-delitivo do acusado disposto nos
autos, demonstrando segurança e destreza de investi-lo na punição adequada ao seu perfil
processual, no sentido de promover a justa coibição para não mais praticar tais ilícitos
penais.

Vejamos a jurisprudência:

(…)  LESÃO  CORPORAL  LEVE.  CRIME  MILITAR
IMPRÓPRIO.  INFRAÇÃO PRATICADA POR  MILITAR
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DA ATIVA CONTRA OUTRO NA MESMA SITUAÇÃO.
DIFERENÇA  ENTRE  MILITAR  EM  ATIVIDADE  E
MILITAR EM SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 9º,
INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  CASTRENSE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O crime de lesões corporais
leves  caracteriza-se  como  impropriamente  militar,  já  que
constitui infração penal que pode ser praticada por qualquer
pessoa, seja ela civil ou militar, estando prevista no Código
Penal  Militar  porque  viola  bens  ou  interesses  militares,
motivo pelo qual se deve verificar a presença de alguma das
situações elencadas nas alíneas do inciso II do artigo 9º do
citado diploma legal. 2. No caso em exame, tanto o paciente
quanto a suposta vítima do delito  de  lesões  corporais  são
militares da ativa, enquadrando-se a hipótese na alínea "a"
do  inciso  II  do  artigo  9º  do  Código Penal  Militar.  3.  Os
militares da ativa não se confundem com os militares em
serviço, uma vez que aqueles se caracterizam como sendo os
que estão em atividade, ou seja, que não estão na reserva,
sendo  desinfluente,  por  conseguinte,  a  circunstância  de  o
paciente estar de folga quando dos acontecimentos narrados
na  denúncia.  Doutrina.  Precedentes  do  STJ  e  do  STF.  4.
Assim,  constatado  que  tanto  o  paciente  quanto  o  policial
militar  apontado  como  vítima  são  policiais  militares  em
atividade,  também  compete  à  Justiça  Militar  processar  e
julgar o feito no que se refere ao delito de lesões corporais.
5.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (HC  244.547/RR,  Rel.
Ministro  JORGE MUSSI,  QUINTA TURMA, julgado em
02/10/2012, DJe 09/10/2012).

HABEAS  CORPUS.  CRIME  MILITAR.  LESÃO
CORPORAL LEVE.  ART.  209  DO  CPM.  PENA DE  8
MESES DE DETENÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. LESÕES PROVOCADAS POR MILITAR QUE,
EM  FOLGA,  ARGUIU SUA CONDIÇÃO  CASTRENSE
PARA AGREDIR VÍTIMA CIVIL. ART. 9o., II, c DO CPM.
SUPERVENIENTE  AGRAVAMENTO  DE
ENFERMIDADE DE QUE É PORTADOR O PACIENTE.
TEMA  SOBRE  O  QUAL  DEVE  DEBRUÇAR-SE,
PRIMEIRAMENTE,  O  JUÍZO  A  QUEM  CUMPRIR  A
EXECUÇÃO  DA  REPRIMENDA.  PARECER
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MINISTERIAL  PELA  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.
ORDEM  DENEGADA.  1.  Compete  à  Justiça  Militar  o
processamento e julgamento de crime de lesão corporal leve
praticado por Policial Militar que, a despeito da folga que
fruía,  arguiu sua condição castrense para  agredir  a  vítima
civil.  2.  O  suposto  agravamento  superveniente  de
enfermidade de que é portador o paciente é tema sobre o
qual deve debruçar-se primeiramente o juízo a quem cumprir
a execução da apenação infligida. 3. Parecer ministerial pela
denegação da ordem. 4. Ordem denegada. (HC 118.891/RS,
Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  04/02/2010,  DJe
08/03/2010).

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença atacada.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos  (1º  vogal)  e  Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador, como 2º vogal). Ausente justificadamente o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Relator
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