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APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIME  MILITAR.
DESCONTENTAMENTO  COM  ORDEM  DE
SERVIÇO. ARREMESSO DE CADEIRA CONTRA
BIRÔ.  ART.  298.  DESACATO  A  SUPERIOR.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
E  AUTORIA INDUBITÁVEIS. DA REDUÇÃO DA
PENA.  REPRIMENDA  SUFICIENTE  PARA
REPRESSÃO  E  PREVENÇÃO  DE  CRIME.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não resta dúvida de que o acusado, com
sua  atitude  de  gestos  exacerbados,
desmedidos  e  desrespeitosos  praticados
contra  seu  superior  hierárquico,  cometeu  o
tipo previsto no art. 298. Impossibilidade de
absolvição.

2.  Ao  exarar  a  sentença  ora  impugnada,  a
juíza  monocrática  não  se  quedou  silente
quanto à análise das circunstâncias elencadas
no  art.  69  do  CPM.  Ao  revés,  sopesou
convenientemente todas elas,  fixando a pena
base um pouco acima do mínimo legal, em 02
(dois) anos de reclusão.

3. Desprovimento recursal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar provimento  ao
recurso.
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RELATÓRIO

Perante  a  Auditoria  Militar  da  Comarca  da  Capital,
Washington  Ferreira  de  Lima,  devidamente  qualificado  nos  autos,  foi
denunciado como incurso nas sanções dos arts. 163 (recusa de obediência),
art. 298, parágrafo único (desacatar Comandante da Unidade) e art. 261, I
(dano  qualificado),  todos  do  Código  Penal  Militar,  acusado  de,  no  dia
31/08/2010,  na  sede  da  4ª  CIA/6ºBPM,  na  cidade  de  Conceição  PB,  ter
desacatado  superior,  in  casu,  Comandante  da  Unidade,  ofendendo-lhe  a
dignidade e o decoro e deprimindo-lhe a autoridade, além de se recusar a
obedecê-lo; e, por fim, danificou patrimônio público, mediante emprego de
violência e grave ameaça.

Narra  a  peça  acusatória  que  no  mencionado  dia,  o
Comandante daquela subunidade, Maj. Marcelo Luiz de Oliveira, indagou ao
acusado  o  motivo  porque  sua  guarnição  não  estava  na  rua  realizando
policiamento, uma vez que havia determinação para que as guarnições se
revezassem, durante as refeições, de forma que sempre houvesse viatura de
rádio-patrulha no serviço ostensivo. O oficial reforçou a advertência durante a
Parada Militar daquele dia, sem contudo citar o nome do acusado, que, por se
sentir ofendido,  pediu para ser retirado do serviço de RP, o que foi atendido
pelo  Comandante  da  Companhia,  sendo  o  graduado,  consequentemente,
transferido  para  o  serviço  de  Policiamento  Ostensivo  (PO).  Tal  fato,  no
entanto, gerou a primeira insubordinação do miliciano, que asseverou que só
aceitaria se fosse remunerado.

Após a  formatura,  o  graduado procurou o MAJ.  Marcelo
Luiz em seu gabinete e, após conversarem, novamente questionou se o PO
seria  remunerado,  tendo  o  Oficial  reiterado  a  negativa.  Incontinenti,  o
acusado levantou-se, tomou a cadeira na qual estava sentado e arremessou
contra o birô, enquanto proferia palavras de baixo calão contra seu superior
hierárquico.  Os  militares  SGT  Vieira,  CB  Valtineudo  e  o  SD  Valdeíldo
adentraram à sala e contiveram o SGT Washington, que naquele momento
chorava.

Instruído regularmente o processo, a denúncia foi julgada
procedente em parte, tendo a Magistrada  absolvido o 1º SGT Washington
Ferreira de Lima das imputações referentes aos tipos descritos nos arts. 1631

1  Recusa de obediência

      Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
        Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
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e 2612, inc. I, CPM, mas  condenado nas sanções do art. 2983, parágrafo
único, CPM.

Após análise das circunstâncias judiciais, foi fixada a pena
base  em 02 (dois)  anos de  reclusão,  tornada definitiva,  posto  que foram
consideradas equivalentes  a  circunstância  agravante  prevista  no parágrafo
único  do  art.  298,  CPM,  e  a  atenuante  referida  no  art.  72,  inciso  II,  do
mesmo diploma,  relativa  ao  pretérito  comportamento  meritório  do  militar
apenado, com amparo no art. 75, parte final, CPM, (fls. 171/176).

Irresignado  com  o  decisório  adverso  e  devidamente
intimado  do  seu  teor,  recorreu  o  acusado  a  esta  Superior  Instância,
pugnando,  por  sua  absolvição,  alegando  ausência  de  provas.
Alternativamente, pleiteou pela redução da pena (fls. 185/195).

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  197/200),
seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria de Justiça que,
em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 205/208).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo
quanto  aos  requisitos  da  tempestividade,  eis  que  foi  ajuizado  em
06/08/2014  (fls.  179),  e  a  intimação  da  sentença  ocorreu  na  Ata  da
realização da leitura de sentença que ocorreu em 30/07/2014 (fls. 177/178)
– e adequação, além não depender de preparo, por se tratar de ação penal
pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

2 Dano qualificado
         Art. 261. Se o dano é cometido:
        I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

3    Desacato a superior
     Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-
lhe a autoridade:
     Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
      Agravação de pena
     Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da unidade
a que pertence o agente.

Apelação Criminal 0017219-94.2010.815.2002                                                                 3



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Logo, conheço do apelo.

DO MÉRITO

Segundo emerge das razões recursais, o apelante postula
a reforma da sentença, a fim de que possa ser absolvido, porquanto, a seu
ver, não há provas a ensejar a condenação. Outrossim, frustrada a primeira
pretensão meritória, requer seja, então, reduzido o quantum da pena fixada.

Pois bem, no atinente ao primeiro aspecto da insurreição,
fácil  perceber,  ao  longo  das  provas  constantes  do  álbum  processual,  a
ausência de fundamentos plausíveis que subsidiem a súplica recursal.

O réu está sendo acusado de haver infringido os termos do
art. 298, parágrafo único, do CPM, ou seja, desacatado seu superior, com a
agravante  deste  ser  comandante  da unidade a  que pertence  o agente,  à
época.

A materialidade e autoria delitiva mostram-se estampadas
por meio dos depoimentos testemunhais que dão conta de que o acusado
fazia serviço de patrulhamento nas ruas e, no dia dos fatos, quando estava
tomando  café  no  refeitório  da  unidade  em horário  que  deveria  estar  em
serviço nas ruas, foi indagado pelo comandante da subunidade o motivo de
não estar em serviço.

Mais  tarde,  durante  a  parada  militar  daquele  dia,  o
Comandante  reforçou  a  advertência,  sem  citar  qualquer  nome,  mas  o
acusado se sentiu  ofendido e pediu para ser  retirado do serviço  de rádio
patrulha,  no  que foi  atendido pelo  Comandante,  sendo transferido para  o
serviço de policiamento ostensivo. Mas o acusado se insubordinou, afirmando
que só aceitaria este serviço se fosse remunerado.

Após o ato,  o  acusado procurou o Comandante em seu
gabinete,  mais  uma  vez  indagando  se  seria  remunerado,  tendo  o  Oficial
reiterado a negativa, momento em que o acusado se levantou, pegando a
cadeira  em  que  estivera  sentado  e  a  arremessou  contra  o  birô.  Neste
momento, os militares SGT Vieira, CB Valtineudo e SD Valdeildo entraram na
sala e contiveram o acusado, que chorava.

Vejamos:

Marcelo  Luiz  de  Oliveira,  fls.  113:  “Que  era
superior hierárquico ao denunciado na época dos
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fatos  descritos  na  denúncia  tendo  a  informar
inexistir qualquer animosidade entre o acusado
e  o  declarante;  que  afirma  o  que  consta  nos
autos especificamente no que concerne em ter
repreendido o denunciado que, desobedecendo a
ordem  superior,  uma  vez  que  retornou
antecipadamente  do  serviço  que  lhe  fora
imposto e estava tomando café no refeitório da
unidade; que o acusado procurou o declarante
para  conversar  sobre  o  serviço  de
patrulhamento quando, de repente revoltou-se e
arremessou  uma  cadeira  ao  lado  do  birô  do
declarante;  que  não  se  recorda  se  o  acusado
mencionava uma escala especial  com o intuito
de  proporcionar-lhe  a  possibilidade  de  fazer
exercícios físicos; que durante a parada afirma
ter  falado  para  a  tropa  em  geral  quanto  a
necessidade  de  obediência  ao  fardamento
exigido; que o acusado não recusou obediência
a qualquer ordem emanada do declarante; que o
acusado disse que só prestaria o serviço se fosse
remunerado, entretanto, diante da negativa do
declarante, o denunciado arremessou a cadeira;
que a cadeira e o birô ficaram danificados; que
restou  configurado,  segundo  o  declarante  o
desacato e o dano, consistentes no arremesso
da cadeira, como também na quebradura desta
e do birô; que não é comum, tão pouco aceitado
no meio militar, conduta similar à praticada pelo
denunciado;  que  desconhece  qualquer  outro
processo que o acusado tenha respondido; que o
acusado  ocupava  o  posto  de  comandante  de
rádio patrulha no dia do fato ora apurado; que a
escala  era  normal;  que  a  recusa  do  acusado
deu-se em virtude de não concordar em voltar
para o quartel apenas com a chegada de outra
vtr; que na época o PM que exercesse um PO
receberia por um serviço extra; que o declarante
afirmou não ser possível  o recebimento de PO
pois o denunciado já estava recebendo o de RP;
que o acusado estava aquartelado na época do
fato descrito  na denúncia;  que o acusado não
estava  sob  sanção  disciplinar;  que  fato  ora
apurado é o único que possa ser imputado ao
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denunciado,  ou  seja  a  testemunha afirma não
ter este refutado, desacatado ou cometido dano
em  detrimento  do  patrimônio  público;  que  o
acusado  arremessou  a  cadeira  em  forma  de
represália à afirmação do declarante de que não
pagaria o PO”.

Francisco Vieira, fls. 115: “Que não presenciou o
fato descrito  na denúncia, tendo chegado logo
depois; que ouviu um barulho, tendo adentrado
na  sala  e  deparado-se  com  o  acusado  muito
alterado e a vítima, na época Major, em pé; que
o  denunciado  foi  retirado  da  sala,  tendo  a
testemunha  a  afirmar  que  este  estava
“descontrolado”; que estava na parada matinal,
tendo  ouvido  do  comandante  da  tropa  exigir
obediência  ao  fardamento,  não  tendo  visto  o
Major/TC indicado o nome do acusado, como tão
pouco olhado para este de forma a denunciá-lo
de forma indireta; que não tomou conhecimento
de que o fato gerador do desentendimento entre
o comandante e o acusado deu-se em razão da
recusa no pagamento de um PO; que ouviu o
comandante falar na parada matinal que o PM
que  não  tivesse  contente  na  função  de  rádio
patrulha poderia trabalhar no PO; que não tem
conhecimento  de  outros  fatos  criminosos  que
possam ser imputados ao acusado; que não tem
conhecimento  de  desentendimento  ocorrido
entre o comandante e o acusado; que não tem
como  afirmar  se  as  palavras  proferidas  pelo
comandante  durante  a  parada  foram
direcionadas para alguém; que o relacionamento
entre  comandante  e  tropa  era  “'bom”;  que
desconhece  qualquer  fato  que  venha  a
desabonar  ficha  funcional  do  acusado,  sendo
sabedor de elogios; que o denunciado antes e
durante a parada “veio para tirar o serviço”; que
durante  a  preleção  da  parada  o  comandante
facultou aos militares que estivessem prestando
o  serviço  em  vtrs  fazerem  a  opção  para
trabalhar no PO; que o policiamento de PO não
era  remunerado;  que  não  sabe  informar  o
porquê de o acusado desejar o recebimento de
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extra ao exercer o PO quando outros militares
não  recebiam;  que  o  Sgt  não  eslava  armado,
entretanto não sabe informar se o comandante
portava arma de fogo; que o acusado retirou o
cinto e deixou a arma fora do gabinete, razão
pela qual daí entrou desarmado; que ao adentar
na sala do comandante e verificar a disposição
dos  objetos  ali  existentes  pode  afirmar  que  a
intenção do acusado era atingir  o birô onde o
comandante se encontrava; que o comandante
determinou  o  recolhimento  do  acusado  e
determinou  a  apuração;  que o  relacionamento
do acusado com os demais militares é bom; que
não  tem  conhecimento  de  qualquer  ato
emanado  do  comandante  em  detrimento  do
acusado  que  possa  afirmar  a  existência  de
hostilidade e perseguição”.

Valtineudo  Rodrigues  Pereira,  fls.  117:  “Que
confirma o depoimento prestado às fls. 09; que
não  presenciou  o  exato  momento  do
desentendimento entre vítima e acusado tendo
chegado  logo  depois;  que  deparou-se  com  o
acusado descontrolado; que o Sargento Vieira e
o  Sd  Valdeído  vinham conduzindo  o  acusado;
que ouviu barulhos vindos de dentro do gabinete
do comandante; que não viu a cadeira e o birô
quebrados;  que  o  desentendimento  entre  o
comandante e o acusado deu-se m razão deste
não  concordar  com  o  serviço  de  RP;  que  o
acusado afirmou aceitar  sair  da RP ou prestar
serviço junto ao presídio; que não sabe informar
se o desentendimento deu-se em face do não
pagamento de serviços prestados a título de PO;
que  não  houve  testemunha  presencial,  mas
apenas  testemunhas  que  chegaram  pouco
tempo  depois;  que  o  acusado  estava
desarmado;  que  não  sabe  informar  se  o
denunciado  adentrou  na  sala  do  comandante
desarmado por iniciativa própria ou em virtude
de  regras  ali  existentes;  que  o  acusado  “tira
serviço normal em RP”; que o acusado “é uma
boa  pessoa  um  bom  graduado”;  que  ouviu
comentários  noticiando  que  o  comandante
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perseguia o acusado”.

José Valdeíldo Lima dos Santos, fls. 118: “Que
embora  estivesse  de  serviço  no  rancho,  não
presenciou  qualquer  desentendimento  entre
vítima e acusado; que estava no rancho quando
ouviu  um  barulho  e  viu  os  companheiros
andando  rápido  em  direção  à  sala  do
comandante; que a testemunha e o Sgt Vieira
pediram  para  que  o  acusado  saísse  da  sala
tendo  este  atendido  prontamente;  que  o
acusado estava chorando; que viu a cadeira e
birô  quebrado;  que  o  acusado  não  relatou  a
testemunha  sua  versão  sobre  o  fato  ora
apurado:  que  a  cadeira  pegou  no  birô  do
comandante;  que  não  estava  presente  na
parada,  entretanto,  ouviu  comentários
noticiando que o comandante fez cobranças no
fardamento  direcionada  ao  acusado;  que  não
sabe  informar  como  as  cobranças  foram
direcionadas, ou seja se nominal ou através de
gestos; que não é comum o militar arremessar
uma  cadeira  em  direção  a  seu  comandante,
como  também não  há  previsão  no  código  de
conduta  militar  autorização  de  conduta  desta
natureza; que o relacionamento do comandante
era bom; que o relacionamento do acusado com
seus  pares  e  subordinados  era  ótima;  que  o
acusado  não  estava  armado;  que  há
determinação administrativa no sentido de não
permitir  militares  adentar  armados  na sala  do
comandante”.

O próprio acusado, ouvido em juízo, fls. 85/87, assumiu
ter lançado uma cadeira contra o chão do gabinete do Major Marcelo Luiz de
Oliveira, à época comandante da unidade:

“Que  nega  as  acusações  de  recusa  de
obediência  e  desacato  ao  comandante  da
unidade, assumindo haver lançado uma cadeira
contra o chão no gabinete do subcomandante;
[…]”

Diante desse conjunto probatório, não resta dúvida de que
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o  acusado,  com  sua  atitude  de  gestos  exacerbados,  desmedidos  e
desrespeitosos  praticados  contra  seu superior  hierárquico,  cometeu  o  tipo
previsto no art. 298, CPM:

APELAÇÃO.  DESACATO  A  SUPERIOR.  AUTORIA
COMPROVADA.  CONDUTA  TÍPICA.  DOLO.
ELEMENTARES  OBJETIVAS  E  SUBJETIVAS
PRESENTES.  CONDENAÇÃO.  A  tese  de
atipicidade da conduta por ausência de dolo não
procede. Constatada nos autos a inexistência de
ato injusto ou ilegal contra o acusado suficiente
a escusar sua reação.  Da análise descrita do
tipo  penal  imputado  ao  réu,  qual  seja,
desacatar superior, há justo amoldamento
dos  fatos,  presentes  as  elementares
objetivas e subjetivas do crime capitulado
no  art.  298  do  CPM.  Imprescindível  para
resguardar  o  tipo  penal  invocado,  a
obediência,  o  respeito  à  disciplina  e  à
hierarquia  revelam-se  preceitos
fundamentais,  sobretudo,  no  desempenho
das funções militares. Seu descumprimento
configura  hipótese  de  tipicidade  da
conduta. Recurso conhecido e negado. Decisão
unânime. (STM; APL 34-29.2013.7.03.0103; RS;
Tribunal  Pleno;  Relª  Minª  Maria  Elizabeth
Guimarães  Teixeira;  DJSTM  03/06/2014;  Pág.
10). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  MILITAR.
DESACATO  A  SUPERIOR  HIERÁRQUICO.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  PROVA.
AGRAVANTE.  COMANDANTE DE PELOTÃO.  I.  É
fora  de  dúvida  a  configuração  do  crime
tipificado  pelo  art.  298,  do  Código  Penal
militar,  demonstrados  os  atos  de  ofensa
pública,  traduzidos  por  palavras  e  gestos
desrespeitosos  e  irônicos,  proferidos  em
ríspido  desacatamento  a  uma  ordem  do
superior  hierárquico,  no  exercício  da
função,  culminando com ameaça de  agressão
física, impedida pela intervenção de presentes,
revelando atitude desrespeitosa à dignidade e ao
decoro,  menoscabando  a  autoridade  do
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comandante.  II.  O  pelotão  constitui  a  menor
unidade  militar  sob  o  comando  de  um oficial,
geralmente alferes ou tenente, razão pela qual,
ostentando  a  vítima  do  delito  de  desacato  a
superior  hierárquico  a  qualificação  de
comandante  do  1º  pelotão  da  24ª  CIPM,
inquestionável a incidência da agravante do art.
298,  parágrafo  único,  do  Código  Penal  Militar.
Apelo  desprovido.  (TJGO;  ACr  49590-
83.2008.8.09.0051;  Goiânia;  Rel.  Des.  Luíz
Cláudio  Veiga  Braga;  DJGO  18/06/2012;  Pág.
347). Grifos nossos.

O delito de desacato a superior se caracteriza não só por
palavras, mas, também, por agressão ou tentativa, por gestos, desafios e
outras  formas.  É  o  caso  dos  autos,  quando o  apelante,  ao  arremessar  a
cadeira contra o birô, demonstrou atitude não acatadora das ordens legais do
superior militar.

Logo,  percebe-se  que  a  materialidade  e  a  autoria
criminosas restaram caracterizadas por meio de uma série de circunstâncias,
principalmente pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Portanto,  diante  da  análise  de  todos  os  aspectos
probatórios  auferidos  por  meio  da  instrução  criminal,  inconcebível  se
apresenta o acolhimento do pleito absolutório. 

Igualmente a insurreição relativa à aplicação da pena não
merece prosperar.

É escusado dizer que o juiz tem poder discricionário para
fixar  a  pena  base  dentro  dos  limites  legais,  desde  que  o  faça
fundamentadamente. É que, não constituindo direito subjetivo do acusado a
estipulação  dessa  pena  em  seu  grau  mínimo,  pode  o  magistrado,
considerando as diretrizes do art. 69 do Código Penal Militar, majorá-la para
alcançar os objetivos da sanção. E assim se portou, iniludivelmente, a douta
magistrada  sentenciante,  que  se  referiu,  de  forma  explícita,  aos  motivos
legais da sua elevação. 

Com efeito, ao exarar a sentença ora impugnada, a juíza
monocrática  não  se  quedou  silente  quanto  à  análise  das  circunstâncias
elencadas no art.  69 do CPM. Ao revés,  sopesou convenientemente todas
elas,  fixando a pena base um pouco acima do mínimo legal, em 02 (dois)
anos de reclusão.
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Em casos semelhantes, esta Câmara já decidiu:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  MILITAR.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  MEIO  QUE
IMPOSSIBILITOU  QUALQUER  CHANCE  DE
DEFESA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PLEITO
RECURSAL  TENCIONANDO  A  REDUÇÃO  DA
PENA.  DECOTE  DAS  AGRAVANTES  PREVISTAS
NAS  ALÍNEAS  “G”  E  “M”  DO  ESTATUTO
REPRESSIVO  CASTRENSE.  INTEGRANTES  OU
QUALIFICADORAS  DO  CRIME.  BIS  IN  IDEM.
REJEIÇÃO.  VIOLAÇÃO  DO  DEVER  INERENTE  A
CARGO, OFÍCIO, MINISTÉRIO OU PROFISSÃO, E
EMPREGO  DE  ARMA,  MATERIAL  OU
INSTRUMENTO  DE  SERVIÇO,  PARA  ESSE  FIM
PROCURADO, NÃO CONSTITUEM ELEMENTAR DO
TIPO.  RECONHECIMENTO  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DO
CRIME  NÃO  IGNORADA  OU  IMPUTADA  À
OUTREM.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
MAJORITARIAMEN-TE  DESFAVORÁVEIS.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  A  pena
privativa  de  liberdade  dimensionada  pelo
juiz  de  direito  da vara militar  não destoa
dos  vetores  do  art.  69  do  Código  Penal
militar.  As  alegações  de  que  o  réu  é
primário  e  de  bons  antecedentes  não
vinculam o magistrado a fixar a pena-base
no  mínimo  legal,  não  constitui  direito
subjetivo  do  réu,  podendo  o  magistrado,
desde  que  fundamentadamente,  e
atendendo aos vetores do art. 77 do Código
Penal  militar,  fixar  a  reprimenda  em
patamar acima do mínimo. Se demonstrado
que  a  autoria  do  crime  não  era  ignorada,  ou
imputada a outrem, não há que se reconhecer a
confissão  do  fato  pelo  acusado,  perante  a
autoridade judicial, consoante o disposto no art.
70, III, “d”, do Código Penal militar. (TJPB; ACr
200.2009.012601-8/001;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho;
DJPB 27/06/2013; Pág. 18). Grifos nossos.
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MILITAR.  Recusa  de  obediência  e  desacato  a
superior. Pena. Fixação dentro das balizas legais
fundamentação  adequada.  Quantum  justo  e
suficiente diante das circunstâncias judiciais, na
maioria desfavoráveis. Manutenção. Aplicação do
concurso  material.  Erro  material.  Correção  e
redução.  Inteligência  do  art.  79  do  CPM.
Provimento  parcial  do  recurso.  O  art.  58  do
CPM não deixa dúvidas a respeito de que,
sendo  o  crime  punido  com  reclusão,  o
mínimo da pena é de um ano, e o máximo
de  quatro  anos.  Assim,  não  há
irregularidade no fato de ter o juiz fixado a
base em dois anos e dois meses, posto que
inserido o quantum entre as balizas legais
previstas no art. 298 do CPM. Não prospera o
argumento  de  que  a  dosimetria  não  está
suficientemente  fundamentada,  posto  que,  na
análise  das  circunstâncias  judiciais,  foram
expostos os motivos que o magistrado entendeu
adequados para justificar a exasperação além do
mínimo cominado, na primeira fase de aplicação
da pena. De se observar, que quando da soma
das penas, não foi totalmente observada a regra
contida  na  última  parte  do  art.  79  do  CPM.
Redução impositiva da pena. Recurso provido em
parte.  (TJPB;  APL  0006903-22.2010.815.2002;
Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joás de
Brito Pereira Filho; DJPB 24/09/2014; Pág. 22).
Grifos nossos.

Diante  desse  contexto,  vê-se que as  basilares aplicadas
não  exasperam  o  quantitativo  necessário  e  suficiente  à  reprovação  e
prevenção do crime, observando, inclusive, o disposto no art. 77 do Estatuto
Punitivo Castrense, atendendo ao princípio da proporcionalidade, mostrando
equilíbrio entre o mal cometido e a retributividade da pena, além da decisão
vergastada se encontrar devidamente fundamentada. 

Ante todo o exposto, e em harmonia com o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

 
É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor
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Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins
Beltrão Filho, relator,  e Joás de Brito Pereira Filho, revisor.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 09 de abril de 2015.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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