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AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 0003672-68.2015.8.16.0131

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PATO BRANCO

INDICIADO: CLEVERSON ZAPPE

OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EMENTA: CPP, ART. 28. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, DO CP) E

RESISTÊNCIA  (ART.  329,  DO  CP).  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA

ABSORÇÃO. CONCORDÂNCIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL.

1. Em depoimento o indiciado confirma que recebeu voz de abordagem,

mas que não parou por medo,  pois  não tinha CNH, fugindo em alta

velocidade. Afirma que durante a fuga andou na contramão em algumas

vias e em uma das rotatórias acabou se chocando com um dos policiais,

razão pela qual fugiu novamente, sendo abordado no Posto Seis Rodas. 

2.  Deve-se anotar,  de início, que uma das características  do delito de

resistência, tipificado no art. 329 do Código Penal, é o agente valer-se

do emprego de violência ou ameaça, a qual deverá ser dirigida contra o

funcionário  competente  para  executar  o  ato  legal  ou  mesmo  contra

quem lhe esteja prestando auxílio. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO
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O presente inquérito civil  foi  instaurado mediante auto de prisão em

flagrante (fls.  04) em face de  Cleverson Zappe para apurar a prática, em tese, dos

delitos de lesão corporal (art. 129, do CP), resistência (art. 329, do CP), desobediência

(art.  330,  do  CP)  e  direção  de  veículo  automotor  sem  CNH (art.  309,  da  Lei  nº

9.503/97).

Os  Policiais  Militares  Guilherme  José  Ferreira  e  Jean  Pierre  Ponsoni,

condutores  do  indiciado  à  5ª  Subdivisão  Policial  de  Pato  Branco,  prestaram

depoimentos  dos  fatos  perante  a  Autoridade  Policial  ás  fls.  07/12.  Relatam que  o

indiciado não respeitou a voz de abordagem, empreendendo fuga, sendo necessário o

acompanhamento tático. Durante a perseguição, o indiciado teria atropelado o policial

Jean Pierre. Na apreensão constataram que o indicado não possuía a CNH.

Os  passageiros  que  se  encontravam  no  veículo  do  indiciado  foram

ouvidos ás fls. 13/21. Relatam que o indiciado recebeu voz de abordagem da polícia,

mas que, por não ter CNH, fugiu em alta velocidade e na contramão, sendo que na

segunda volta o veículo em que se encontravam atingiu o policial.

O  indiciado  foi  ouvido  ás  fls.  22/26.  Confirma  que  recebeu  voz  de

abordagem,  mas  que  não  parou  por  medo,  pois  não  tinha  CNH,  fugindo  em  alta

velocidade. Afirma que durante a fuga andou na contramão em algumas vias e em

uma das rotatórias acabou se chocando com um dos policiais, razão pela qual fugiu

novamente, sendo abordado no Posto Seis Rodas.

O auto de exibição e apreensão do veículo do indicado consta fls. 29/30.

O  relatório  da  Autoridade  Policial  (fls.130/135)  descreve  os  fatos

ocorridos, encerrando as diligências e encaminhando o inquérito para manifestação

ministerial.
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A diligente  Promotora de Justiça,  após  análise do sucedido,  verificou

que  o  comportamento  do  indiciado  enquadra-se  na  definição  típica  do  crime  de

resistência  (art.  329,  do  CP).  De  acordo com a  manifestação  ministerial,  as  lesões

leves,  provocadas  no  policial  militar  durante  a  perseguição,  e  o  delito  de

desobediência, representam desdobramentos da conduta de resistência, devendo ser

absorvidas pela infração tipificada no art. 329 do Código Penal. Em relação ao delito

disposto  no  art.  309,  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  por  tratar-se  de  infração

administrativa, não houve oferecimento de denúncia.

Dessa  forma,  a  douta  Promotora  de  Justiça  requeriu  a  remessa  dos

autos ao Juizado Especial Criminal de Pato Branco, considerando que o máximo da

pena atribuída ao delito de resistência à prisão é de 02 (dois) anos (fls. 139/143).

Não obstante, o Juiz de Direito Eduardo Faoro, discordando da posição

ministerial  e  afirmando  que  o  delito  de  resistência  não  absorve  eventual  lesão

corporal, invocou o art. 28 do Código de Processo Penal, determinando a remessa dos

autos para o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná (fls. 147).

Vieram, em seguida, os autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça para

os fins do art. 28 do CPP.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos  do  disposto  no  art.  28  do  Código  de

Processo  Penal,  direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao

conteúdo  do  pronunciamento  ministerial  de  fls.  139/143,  que  entendeu  ser

competência do Juizado Especial Criminal de Pato Branco.
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A  controvérsia  estabelecida  neste  expediente  refere-se

fundamentalmente a respeito do delito de lesão corporal ser um desdobramento, ou

não, da resistência à prisão praticada pelo indiciado.

Pois bem. Com a devida vênia do d.Magistrado, assiste razão à diligente

Promotora de Justiça

Deve-se  anotar,  de  início,  que  uma  das  características  do  delito  de

resistência, tipificado no art. 329 do Código Penal, é o agente valer-se do emprego de

violência ou ameaça, a qual deverá ser dirigida contra o funcionário competente para

executar o ato legal ou mesmo contra quem lhe esteja prestando auxílio.

Sendo assim, constata-se que a violência integra a descrição típica do

crime de resistência (art.329, do CP). O §2º do referido artigo determina que as penas

são aplicáveis “sem prejuízo das correspondentes à violência”, contudo a cumulação de

penas determinada em tal preceito não refere-se a todo e qualquer tipo de violência,

sob risco de incorrer em bis in idem. De acordo com Cezar Roberto Bittencourt:1

Essa  previsão  legal  somente  é  aplicável  quando  a  violência

empregada  constituir  autonomamente  crime,  caso  contrário  não

haverá para ela outra pena cominada, pois não passará de simples

elementar  típica  de crime em exame.  Nesse  tipo  penal,  portanto,

somente a  violência que constituir em si mesma crime excederá a

mera função elementar constitutiva do crime de resistência.

Analisando o caso em tela, verifica-se que, a lesão corporal sofrida pelo

policial militar Jean Pierre Ponsoni, decorrente do atropelamento sofrido pelo carro do

indiciado, ocorreu em um mesmo contexto fático, em uma sequência de atos adotados

por Cleverson Zappe, com uma única finalidade: de resistir à prisão.

1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. 9ªed. São Paulo. Saraiva, 2015
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Desse modo, por tratar-se de conduta única do indiciado, de opor-se à

execução de ato legal, e a lesão corporal um desdobramento do ato de resistir, não há

caracterização de concurso material de crimes, sendo o entendimento pela absorção

da infração tipificada no art. 329, do Código Penal.

3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto,  no exercício das atribuições previstas no art.  28 do

Código  de  Processo  Penal,  entende-se  pela  concordância com  a  manifestação

ministerial  de fls.  139/143, elaborado pela Promotora de Justiça Cristiane Elisabeth

Langhammer Bonamigo, com consequente devolução dos presentes autos ao juízo de

origem, para as providências necessárias.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2016.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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Desacato  e  resistência  ocorridos  num  mesmo  episódio  acarretam  a
absorção do primeiro delito pelo segundo

Quanto ao delito de resistência, descrito no art. 329, do Código Penal,
tem-se que está devidamente comprovado. Consoante o relato do policial, o apelante
reagiu violentamente à "voz de prisão".

O crime de resistência é crime formal, em que o resultado naturalístico
pode  ocorrer  (consistente  na  efetiva  falta  de  execução  do  ato  legal),  mas  não  é
necessário  para  a  consumação.  E  se  o  resultado  não  é  necessário,  obviamente  a
relação de causalidade também não é.

Assim, está perfeitamente caracterizada a conduta do réu em opor-se à
execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo. E
essa conduta subsume-se ao tipo previsto no art. 329 do Código Penal, razão pela qual
a tipicidade em sentido estrito também se faz presente.

Saliente-se,  ainda,  que  o  delito  de  resistência  absorve  o  crime  de
desobediência.

O art. 330 do Código Penal dispõe que é crime "desobedecer a ordem
legal  de  funcionário público",  ao  passo  que o art.  329 diz  que é  crime "opor-se  à
execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para
executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio".

No presente caso, tem-se que o réu inicialmente deixou de obedecer à
ordem de parada do veiculo e, em momento posterior, reagiu violentamente à prisão.
Ora, a ação do réu de não obedecer à ordem de parada, certamente, faz parte do todo,
que é a ação de resistir à prisão.

O  cotejo  entre  os  fatos  narrados  nos  autos  deixa  claro  que  a
desobediência  praticada  pelo  réu  se  traduz  em  uma fração,  uma parte  menor  do
comportamento resistente.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci ensina que "pode o agente,
durante a prisão, resistir ativamente contra os policiais e ainda valer-se de ofensas
verbais contra os mesmos, deixando de cumprir suas ordens. Todo esse contexto faz
parte, em último grau, da intenção nítida de não se deixar prender, de modo que deve
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absorver os demais delitos". (in Código Penal Comentado  4. ed.  São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 2003  p. 7889).

Na mesma linha:

"Quem recusa acatar voz de prisão, faça-o cruenta ou incruentamente,
não está a desobedecer (no sentido penal), sim a resistir à execução de ordem legal e,
portanto,  por  definição  penal,  não  comete  o  delito  de  desobediência,  sim,
eventualmente, o de resistência e somente este" (TACRIM-SP  AC  Rel. Azevedo Júnior 
RT 421/252)" (apud Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, volume 2: parte
especial.  Alberto  Silva  Franco,  Rui  Stocco   7.  ed.   São  Paulo:  Editora  Revista  dos
Tribunais, 2001 - p. 3949)

"O termo "opor-se" do artigo 329 do CP absorve a forma "desobedecer"
constante  do  art.  330  do  mesmo  estatuto  penal,  sendo  prevalente  aquela  figura,
quando em face de resistência a  uma ordem desobedecida"  (TACRIM-SP   AC   Rel.
Rezende Junqueira  Juricrim-Franceschni IV/133, n. 5.924-A)" (apud Código Penal e sua
interpretação  jurisprudencial,  volume  2:  parte  especial.  Alberto  Silva  Franco,  Rui
Stocco  7. ed.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001 - p. 3949).

O  cotejo  entre  os  fatos  narrados  nos  autos  deixa  claro  que  a
desobediência  praticada  pelo  réu  se  traduz  em  uma fração,  uma parte  menor  do
comportamento resistente.

Há  dois  fatos,  ambos  penalmente  tipificados,  no  qual  o  mais  amplo
consome o menos amplo e, com isso, evita-se que o réu seja duplamente punido, isto
é, castigado com uma pena imposta como parte de um todo e, ainda, com outra pena
imposta como crime autônomo.

Desse  modo,  deve  o  réu  ser  punido  tão  somente  pelo  crime  de
resistência, cuja pena foi fixada pelo Juízo de origem em 6 (seis) meses de detenção (fl.
132).

 Esse  entendimento  encontra  amparo  em  precedente  oriundo  desta
Câmara, que, em composição integral, assim se manifestou:

"CONFLITO  NEGATIVO  DE  JURISDIÇÃO.  -  CRIME  DE  MENOR
POTENCIAL  OFENSIVO.  -  JUIZADO  ESPECIAL  CRIMINAL  E  VARA
CRIMINAL. - CRIME DE RESISTÊNCIA ABSORVE O DE DESOBEDIÊNCIA
E DESACATO. - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. - DELITOS PRATICADOS
NUM  MESMO  EPISÓDIO.  -  PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  -



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

COMPETÊNCIA  DO  JUIZADO  CRIMINAL  PARA  O  JULGAMENTO  DO
FEITO. - CONFLITO PROCEDENTE.
I. Pela descrição do fato delituoso praticado pelo investigado, conclui-
se que, a conduta por este perpetrada amolda-se somente no crime
tipificado no artigo 329 do Código Penal, absorvendo os demais.
II.  "RESISTÊNCIA -  DESACATO -  FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA -
CRIME ABSORVIDO. A sentença que contém todas as partes, indica
de forma clara os motivos de fato e de direito em que se funda e
segue  o  preceito  constitucional  da  fundamentação,  não  requer  o
saneamento de vícios. Desacato e resistência ocorridos num mesmo
episódio  acarretam  a  absorção  do  primeiro  delito  pelo  segundo."
(TJPR/2ªCCrim., Conflito de Competência Crime nº 322.597-8, Rel.
Des. Lidio José Rotoli de Macedo, j. 27/07/2006, unânime).

EMENTA.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES,  RESISTÊNCIA  E
DESOBEDIÊNCIA (ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06, ART. 329 E
ART. 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E  RESISTÊNCIA.  CONDENAÇÕES  MANTIDAS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS.
VALIDADE E RELEVÂNCIA.CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  ABSORÇÃO  PELO  DELITO  DE
RESISTÊNCIA.  ABSOLVIÇÃO,  DE  OFÍCIO.  DOSIMETRIA  PENAL.
RESISTÊNCIA.  INCIDÊNCIA  DA  CIRCUNSTÂNCIA  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA.  ELEVAÇÃO  EXACERBADA.  REDUÇÃO  DE  OFÍCIO.
RECURSO  DESPROVIDO.No  crime  de  tráfico  de  entorpecentes,  os
depoimentos de policiais  que participaram da prisão em flagrante
têm  plena  validade  e  se  prestam  para  alicerçar  a  condenação,
sobretudo  quando  em  harmonia  com  os  demais  elementos  dos
autos.1  --Em  substituição  ao  Des.  Rogério  Kanayama.----Apelação
Criminal  nº  1.009.117-7--"O termo "opor-se"  do  artigo  329 do  CP
absorve  a  forma "desobedecer"  constante  do  art.  330  do  mesmo
estatuto penal, sendo prevalente aquela figura, quando em face de
resistência  a  uma  ordem  desobedecida"  (TACRIM-SP  -  AC  -  Rel.
Rezende Junqueira - Juricrim- Franceschni IV/133, n. 5.924-A)Mesmo
que  a  agravante  da  reincidência  não  possua  um  patamar  legal,
recomendável,  de  regra,  é  o  aumento  de  1/6  (um  sexto).  Mas  é
possível  que  haja  um  acréscimo  maior  ou  menor  desde  que  se
explicitem as razões pelas quais foi escolhido tal ou qual percentual.
(TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1009117-7 - Foz do Iguaçu -  Rel.: Jefferson
Alberto Johnsson - Unânime -  - J. 06.06.2013)

PENAL.  APELAÇÃO.  RESISTÊNCIA  (ART.  329  DO  CÓDIGO  PENAL).
DESOBEDIÊNCIA  (ART.  330  DO  CÓDIGO  PENAL).  1)  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  A  CONDUTA  NÃO  CONFIGURA
CRIME  (ART.  386,  INC.  III,  DO  CPP).  ARGUMENTO  QUE  NÃO
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ENCONTRA  AMPARO  NOS  DEPOIMENTOS  E  SEQUER  NO
INTERROGATÓRIO. POLÍCIA ACIONADA PARA INTERVIR EM BRIGA DA
QUAL  O  RÉU  FAZIA  PARTE.  RECUSA  EM  SE  RETIRAR  DO  LOCAL.
POSTERIOR  EMPREGO  DE  FORÇA  FÍSICA  PELOS  POLICIAIS.  NOVA
RESISTÊNCIA MANIFESTADA MEDIANTE VIOLÊNCIA. VOZ DE PRISÃO E
CONDUÇÃO  À  DELEGACIA.  OUTRA  REAÇÃO  FÍSICA  CONTRA  OS
POLICIAIS. CONTEXTO INDUVIDOSO ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DO
CRIME  DE  RESISTÊNCIA.  CRIME  FORMAL.  CONDUTA  E  TIPICIDADE
CARACTERIZADAS.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  NÃO  ACOLHIDO.  2)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO
DO  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA  PELO  DELITO  DE  RESISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.  PEDIDO  ACOLHIDO  PARA  BENEFICIAR  O  RÉU  E
APLICAR-LHE  EXCLUSIVAMENTE  A  PENA  RELATIVA  AO  CRIME  DE
RESISTÊNCIA  (6  MESES  DE  DETENÇÃO).  3)  PEDIDO  DE  REGIME
PRISIONAL  MAIS  BENÉFICO  (ABERTO).  FIXAÇÃO  DO  REGIME
SEMIABERTO  EM  VIRTUDE  DA  REINCIDÊNCIA.  DECISÃO
FUNDAMENTADA NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C" DO CÓDIGO PENAL,
CUJO TEOR IMPEDE A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO AO CONDENADO
REINCIDENTE.  PEDIDO  NÃO  ACOLHIDO.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 844470-6 - Cidade Gaúcha -  Rel.: Valter
Ressel - Unânime -  - J. 29.03.2012)


