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ACÓRDÃO 

v'istos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0000746-86.2010.8.26.0301, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes JANIO 
LORENCINI e ARLINDO AFONSO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos, 
mantidos os termos dar. sentença condenatória.v.u", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GUILHERME G. STRENGER (Presidente) e XAVIER DE SOUZA. 

São Paulo, 30 de setembro de 2015. 

CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO 
RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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Apelação nº 0000746-86.2010.8.26.0301 
Apelantes: Janio Lorencini e Arlindo Afonso Alves 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Comarca: Atibaia 
Voto nº 3151 

RECURSO DA DEFESA - Concussão - Materialidade e 
Autoria comprovadas por prova oral e documental -
Absolvição - Impossibilidade - Condenação mantida 
-Recursos desprovidos. 

Vistos. 

Janio Lorencini e Arlindo Afonso Alves foram 

condenados a cumpnr, cada um, 02 anos de reclusão, em regime inicial 

aberto, e a pagar o valor correspondente a 1 O dias-multa, no mínimo legal, 

como incursos no artigo 316, caput, do Código Penal, substituída a pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direito, consistente em prestação 

de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 

Inconformado, apela. Buscam a absolvição, 

alegando a insuficiência probatória. 

Recurso bem processado, com resposta. A 

Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo. 

É o relatório. 
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Consta da denúncia que no dia 20 de outubro de 

2009, o acusado Arlindo Afonso Alves conduzia o veículo Ford/Pampa, de 

placas DDQ 8098, de Bom Jesus dos Perdões/SP, por uma avenida no centro 

da cidade, transportando, ÜTegularmente, uma pessoa no compartimento de 

carga, razão pela qual os policiais militares Rodrigo Cesar Arcifa Lejins e 

Fabio dos Santos Silva, que realizavam patrulhamento de rotina, abordaram o 

referido veículo, infonnando ao condutor sobre a infração e a penalidade de 

recolhimento administrativo do automóvel. 

Consta ainda que inconformado com a situação, o 

acusado Arlindo passou a gritar que era assessor parlamentar do Deputado 

Estadual Campos Machado, exigindo que seu carro não fosse guinchado, 

reclamando para si, vantagem indevida, e logo em seguida chegou ao local o 

acusado Janio Lorencini, Presidente da Câmara dos Vereadores, que então 

exigiu que fossem canceladas a lavratura do Boletim de Ocorrência da Polícia 

Militar, o auto de infração e o certificado de remoção e recolhimento do 

veículo do corréu Arlindo, caso contrário haveria represália e retaliação contra 

os agentes policiais, que seriam transferidos para local distante, pois estariam 

"mexendo com gente grande". 

Ainda de acordo com a denúncia, o réu Arlindo 

efetuou diversas ligações telefônicas, supostamente para o Deputado Estadual 

Campos Machado no intuito de constranger os agentes policiais, tentando 

incutir-lhes eventual temor quanto a represálias. 

A materialidade do delito está bem demonstrada 

pela prova oral colhida, e não ocorre de modo diverso com a autoria. 

Interrogados em juízo, os réus negaram a 
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Arlindo afirmou que conduzia seu veículo, com 

um rapaz na caçamba, quando foi parado por policiais militares e então 

informado que seu veículo seria guinchado, em razão da ÍlTegularidade. 

Alegou que não se negou a pagar multa, mas não concordou com a apreensão 

do veículo, oportunidade em que disse aos policiais que levaria seu veículo ao 

depósito, o que não foi autorizado, sob a alegação dos policiais de que não 

havia outra viatura para acompanha-lo até o depósito. 

Ainda segundo a versão do réu Arlindo, ele disse 

aos policiais que havia ficado insatisfeito e informou aos policiais que iria ao 

distrito policial registrar um boletim de ocorrência, pois não concordava com 

o fato de seu veículo ser guinchado. Alegou também que uma vez que no 

distrito policial, o Sargento Paulo Henrique Ezequiel Silva, após dizer que era 

comum político tentar mandar na cidade, apresentou os fatos à autoridade 

policial e determinou que fosse guinchado o veículo do réu. 

Este réu afirmou também que era assessor do 

Deputado Campos Machado há doze anos e representava o Deputado na 

cidade de Jarinu, e que o corréu Janio, que era vereador na cidade de Jarinu, 

foi ao local apenas para verificar o que estava acontecendo, e assim também 

conversou com os agentes policiais. 

O acusado Jânio Lorencini, por sua vez, afirmou 

que na data dos fatos apenas passava pelo local, quando foi chamado pelo 

corréu Arlindo. Disse também que era "perseguido" pelo policial Rodrigo, 

alegando que quando era Presidente da Câmara Municipal de Jarinu foi 

parado por ele no trânsito, mas sem que houvesse qualquer irregularidade em 
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sua conduta. Disse acreditar que a acusação tivesse fundo político, 

esclarecendo ainda ter ciência de que o corréu Arlindo era assessor de um 

parlamentar. 

De outra parte, o policial militar Fábio dos Santos 

Silva deu conta de que avistou um veículo sendo conduzido com um 

passageiro no compartimento de carga, de modo que deu uma ordem de 

parada ao condutor e lhe solicitou a documentação do veículo, oportunidade 

em que advertiu o acusado Arlindo acerca da irregularidade, informando-lhe 

que seu veículo seria recolhido. Disse ainda que o réu ficou alterado, e neste 

momento passou pelo local o corréu Jânio, que então lhes informou que o réu 

Arlindo era assessor do Deputado campos Machado, que seria "cachorro 

grande" e que poderia causar problemas o prosseguimento da diligência 

policial. 

De acordo ainda com o relato deste policial, ele 

entrou em contato seu superior hierárquico à época, o Sargento Ezequiel, e foi 

orientado por ele a autuar a infração de trânsito, lavrar o boletim de 

ocorrência e recolher o veículo. Disse ainda que em razão do envolvimento 

político, o que causou desconforto entre os policiais, por orientação do 

Comandante da Polícia Militar, eles dirigiram ao distrito policial, e ali o 

acusado Arlindo pediu que não fosse realizada a autuação, muito menos fosse 

recolhido seu veículo, pois trabalhava em parceria com o Deputado Campos 

Machado. 

Ao final , o agente policial Fábio afirmou temer por 

represálias, até mesmo a sua transferência de posto de trabalho, razão pela 

qual logo após em seguida pediu transferência para o Corpo de Bombeiros. 

Disse que se sentiu intimidado pelo acusado Jânio, que afirmava todo 
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momento que o corréu Arlindo era assessor de Deputado, chegando, inclusive, 

a ordenar ao policial Rodrigo que parasse com a diligência, pois caso 

contrário, os policiais seriam prejudicados, inclusive com transferência, o que 

realmente aconteceu com Rodrigo, que realmente foi transferido para a 

comarca de Jundiaí, embora ainda que residindo na comarca de Jarinu. 

De igual teor foi o depoimento do policial militar 

Rodrigo Cesar Arcifa Lejins, esclarecendo que assim que o acusado Arlindo 

foi advertido da irregularidade de sua conduta, de imediato ele se identificou 

como assessor do Deputado Estadual Campos, dizendo que se desse 

prosseguimento à diligência, providenciaria a transferência de posto de 

trabalho do agente policial, o que de fato ocorreu. Disse também que o corréu 

Jânio, Presidente da Câmara de Vereadores de Jarinu, à época dos fatos, 

chegou ao local logo em seguida e chamou o policial de " louco", pois seria 

transferido caso continuasse "cumprindo seu dever". 

Este policial também esclareceu que na data de sua 

oitiva em Juízo, encontrou o corréu Jânio no interior do Fórum e este lhe falou 

"para deixar tudo quieto". 

A seu turno, o policial militar Sargento Paulo 

Henrique Ezequiel Silva esclareceu que na data dos fatos recebeu uma ligação 

de agentes policiais em serviço na praça central da cidade, informando-lhe 

que o condutor de um veículo que estava em situação irregular dizia que 

ninguém poderia multa-lo, pois era assessor do Deputado Campos Machado, 

de sorte que os orientou a lavrarem a multa e recolherem o veículo. 

Ainda de acordo com o relato deste policial, pouco 

depois recebeu nova ligação dos policiais militares, agora informando que o 

Apelação nº 0000746-86.2010.8.26.0301 -Voto nº 3151 6 



corréu réu Jânio 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo 

havia chegado ao local da abordagem e os estava 

ameaçando, dizendo que eles seriam transferidos da cidade caso 

prossegmssem com a diligência policial, o que de fato ocorreu com os 

policias, após o ocorrido. 

Por sua vez, a testemunha Amarildo de Assis 

Cardoso apenas confirmou que na oportunidade dos fatos foi transportado na 

caçamba do veículo de propriedade do réu Arlindo. 

Já a testemunha Magno Ferrara Cardoso disse que 

acompanhava o réu Arlindo, por ocasião dos fatos, afirmando ter ouvido o 

acusado dizer aos policiais que eles mesmo levaria seu veículo ao distrito 

policial, pois não queria que seu veículo fosse guinchado, fato que 

desencadeou o discussão com os policiais. Afirmou também que durante a 

discussão permaneceu próximo de seu pai, a testemunha Amarildo, de sorte 

que nada sabem a respeito da conversa entre os réus e os policias militares. 

Por fim a testemunha Osni Zambotto esclareceu 

que esteve no local dos fatos, confirmando que o acusado Arlindo 

transportava uma pessoa na caçamba de seu veículo e que ouviu o corréu 

Jânio dizer aos policiais para "deixar quieto". 

Assim parece incontroverso o fato de que os réus 

exigiram o não prosseguimento da diligência policial, evitando a imposição e 

multa, apreensão do veículo do acusado Arlindo e sua remoção ao distrito 

policial. 

Parece incontroverso, pois, que os acusados 

exigiram a interrupção da diligência policial, ainda que legal, ameaçando-os 
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de imediata transferência do posto de trabalho, o que realmente ocorreu, haja 

vista o cumprimento da lei por parte dos agentes policiais. 

Convém ressaltar que não consta dos autos que os 

policiais militares tivessem algum motivo para injustamente acusarem os réus, 

deixando certa a legitimidade de suas declarações, mesmo porque não 

desconstituídas por quaisquer outros elementos de convicção. 

Aliás, não se pode olvidar que os policiais 

militares confirmaram que se sentiram intimidados e constrangidos com a 

conduta dos réus, que tentaram se valer de prestigio político na cidade, em 

razão de seus cargos, para alcançarem o privilégio ilícito. 

Observo, pois, que restou bem demonstrado o 

elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo, a intenção inquestionável 

dos acusados em exigir vantagem indevida, para si (réu Arlindo) ou para 

outrem (réu Jânio), prevalecendo-se da função, ainda que fora dela, mas em 

razão dela. 

Portanto, ao contrário do pretendido pela Defesa, a 

condenação é de rigor. 

Passo à análise das penas. 

As penas foram dosadas com critério, fixadas cada 

pena-base no mínimo legal, a míngua de maus antecedentes, em 02 anos de 

reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 1 O dias-multa em seu 
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mínimo unitário, assim tomadas definitivas, eis que ausentes circunstâncias 

agravantes e atenuantes, causas de aumento e de diminuição. 

O regime prisional eleito, qual seJa, o inicial 

aberto, era o mais adequado e deve prevalecer, bem como a substituição da 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em 

prestação de serviços à comunidade e por prestação pecuniária. 

Assim, pelo meu voto, nego provimento aos 

apelos, mantidos os termos dar. sentença condenatória. 

Apelação nº 0000746-86.20 I0.8.26.0301 -Voto nº 3 151 

Andrade de Castro 

Relator 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 
nº 0000746-86.2010.8.26.0301/50000, da Comarca de Atibaia, em que são 
embargantes JANIO LORENCINI e ARLINDO AFONSO ALVES, é embargado 4ª 
CÂMARA EXTRAORDINÁRIA. 

ACORDAM, em 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. v.u. ", de 
confonnidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GUILHERME G. STRENGER (Presidente) e XAVIER DE SOUZA. 

São Paulo, 16 de dezembro de 2015. 

CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO 
RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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Embargos de Declaração nº 0000746-86.2010.8.26.0301/50000 
Embargtes: Janio Lorencini e Arlindo Afonso Alves 
Embargado: 4" Câmara Extraordinária 
Comarca: Atibaia 
Voto nº 3949 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA 
- Ausência absoluta de omissão, contradição ou 
obscuridades no acórdão - Embargos que pretendem o 
reexame da matéria já apreciada no recurso de apelação -
Prequestionamento - Inadmissibilidade - EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

Vistos. 

Janio Lorencini e Arlindo Afonso Alves opõem os 

presentes embargos de declaração contra v. acórdão a fls. 314/324 em que, 

por votação unânime, foi negado provimento aos apelos, mantidos os termos 

da r. sentença. 

Objetivam a reforma do acórdão, alegando 

contradição e omissão, com a finalidade, indiscutível, de prequestionamento. 

Buscam esclarecimento em relação à juntada de memoriais que não foram de 

conhecimento do Desembargador Revisor ou do 3° Juiz, que tomaram ciência 

dos documentos somente após a publicação do acórdão. E mais, sustentam 

que o julgamento foi contrário às provas colhidas nos autos. 

É o relatório. 
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Incialmente há de se consignar que os Embargos 

são conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados. 

Ao contrário do que pretendem os embargantes, 

não há obscuridade, ambigüidade, contradição, tampouco omissão no julgado. 

Os embargantes, na verdade, insistem na 

reapreciação de questões já exaustivamente analisadas em ambos os graus de 

jurisdição. 

Com efeito. Foi decido no acórdão, de forma bem 

clara e fundamentada, pela condenação dos ora embargantes, nos termos da 

acusação, acolhendo a tese do representante do Ministério Público. 

Portanto, não pairou dúvida a respeito de qualquer 

questão levantada pelos embargantes, e o fato de não ter suas pretensões 

satisfeitas não a autoriza a rediscutir a matéria, nesta esfera. 

Aliás, no que diz respeito aos memona1s e 

documentos juntados pelos embargantes, pela simples leitura dos autos é 

possível constatar que embora os autos estivessem em pauta para a sessão do 

dia 16/09/2015, o julgamento foi adiado e foi determinada a juntada dos 

memoriais e documentos em 23 de setembro de 2015, data em que foi aberta 

vista ao Eminente Desembargador Xavier de Souza, na condição de 3° Juiz e, 

na sequência, ao Eminente Desembargador Guilherme G. Strenger, na 

condição de Revisor, em 24 setembro de 2015, portanto, tudo ao contrário do 

alegado pela Defesa dos embargantes. 
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Assim, o recurso foi julgado em 30 de setembro de 

2015, oportunidade em que foi negado provimento aos apelos, por votação 

unânime. 

Outrossim, cabe a observação de que os embargos 

não se prestam, isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, 

para prequestionar a matéria; prequestionamentos somente têm lugar quando 

o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, 

nos termos do entendimento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 

Vale dizer, ainda que utilizados com o nítido 

propósito de prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos 

previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal. 

Inexistentes, portanto, os vícios alegados ou 

qualquer outra falha a justificar a oposição dos presentes embargos, eles ficam 

rejeitados. 

Assim, pelo meu voto, rejeito os embargos. 

Andrade de Castro 
Relator 
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