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Suficientemente  comprovadas  materialidade  e
autoria  delitiva,  e  ausentes  quaisquer  causas
excludentes  do  crime,  há  que  se  manter  a
condenação.

Se o acusado, ao se insurgir contra a sua prisão,
pratica  atos  de  agressão  ao  patrimônio  e  aos
agentes públicos, há que se considerar legítima,
por  exercício  regular  de  direito,  a  ação  dos
policiais  que  participaram  da  diligência,  o  que
afasta a tese de legítima defesa.
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Sendo  a  embriaguez  voluntária,  tem-se  que  a
ação foi  livre na causa (teoria da  actio libera in
causa),  subsistindo, assim, o dolo e, portanto, o
crime.

Segundo  as  regras  pertinentes  ao  sistema
trifásico de aplicação de pena, adotado pelo CP, a
reprimenda básica deve refletir as características
e  circunstâncias  do  delito,  em  atenção  aos
princípios  da  proporcionalidade  e  da
individualização da pena.

Tendo o réu admitido, seja em sede policial, seja
em juízo, a prática dos fatos a ele imputados na
denúncia, e sendo tais declarações utilizadas para
embasar  a  sua  condenação,  faz  ele  jus  à
atenuante da confissão espontânea,  nos termos
do art. 65, II, “d”, CP.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade, em  DAR  PARCIAL PROVIMENTO AO  APELO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Perante o juízo da 3ª Vara da comarca de Sapé, o representante

do Ministério Público denunciou José Pereira de Lima, dando-o como incurso

nas sanções do art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro),

bem assim dos arts. 147 e 331, ambos do CP.

Segundo a inicial acusatória, o ora recorrente,  José Pereira de

Lima,  estaria,  no  dia  08/09/2011,  conduzindo  veículo  automotor,  um  Ford

Pampa, placa MNG 8287/PB, sob efeito de álcool, visto que apresentava fortes

sintomas de embriaguez no momento da abordagem.

Além  disso,  durante  o  período  que  permaneceu  no  posto  da

Polícia  Rodoviária  Federal,  o  denunciado  teria  desacatado  e  ameaçado  de
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morte os policiais, além de ter-se negado a fazer o exame de alcoolemia.

Por tais condutas, o Ministério Público pediu a condenação do réu

nas penas do art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), bem

como dos art. 147 e 331 do CP. 

Após  regularmente  instruído  o  feito,  a  magistrada  de  primeira

instância  julgou  parcialmente  procedente  a  denúncia,  em  sentença  de  fls.

95/97, para condenar o acusado por violação ao art. 331 do CP, absolvendo

quanto ao crime de trânsito (art. 306 do CTB). A pena aplicada foi de 1 (um)

ano e 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente

aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação

pecuniária no valor de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), em favor

de  entidade  privada  sem  fins  lucrativos,  e  na  prestação  de  serviços  à

comunidade ou entidades públicas.

Irresignado,  o  acusado recorreu (fl.  100),  em cujas razões (fls.

106/110) pugnou, em suma, por sua absolvição, dada a situação de legítima

defesa em que o fato foi praticado. Segundo o recorrente, as agressões orais

foram o meio utilizado para se defender das agressões psicológicas e físicas

que sofreu por parte dos policiais que fizeram a abordagem. Alega, ainda, que

se encontrava com elevado teor etílico no momento dos fatos, o que retiraria o

dolo da conduta, descaracterizando, desse modo, o delito de desacato.

Por  fim,  reputa  insuficientes  as  provas  constantes  nos  autos,

mormente porque limitadas aos depoimentos dos policiais que se colocam na

posição de vítimas do crime. 

Ofertadas as contrarrazões ao apelo às fls. 111/116, o Ministério

Público pugnou pela manutenção da sentença.

Desembargador João Benedito da Silva
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A douta Procuradoria  de Justiça opinou pelo desprovimento do

recurso (fls. 120/124).

É o relatório.

VOTO

A pretensão  do  recorrente  no  presente  apelo  cinge-se  à  sua

absolvição, fundamentando seu pedido nos seguintes argumentos: 1) legítima

defesa, dada as agressões psicológicas e físicas por parte dos policiais que lhe

abordaram;  2) ausência de dolo, por se encontrar com alto teor alcoólico;  3)

insuficiência  probatória,  tendo  em vista  que  os  únicos  elementos  de  prova

constantes nos autos seriam as declarações dos policiais que se colocaram na

posição de vítimas do delito.

Narra  a  inicial  que,  no  dia  08/09/2011,  o  acusado  estaria

conduzindo  veículo  automotor,  um  Ford  Pampa,  placa  MNG  8287/PB,  sob

efeito de álcool, pois apresentava fortes sintomas de embriaguez no momento

da abordagem. Além disso, durante o de tempo que permaneceu no posto da

Polícia  Rodoviário  Federal,  o  denunciado  teria  desacatado  e  ameaçado  de

morte os policiais, além de ter-se negado a fazer o exame de alcoolemia.

Por tais condutas, o réu veio a ser condenado nas penas do art.

331 do CPP (fls. 95/97), que preceitua:

Desacato
Art.  331 - Desacatar funcionário público no exercício
da função ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Vejamos, então, o que disseram os policiais que participaram da

prisão do acusado sobre o seu comportamento após a ordem de prisão:

Que o réu, ao ser abordado, apresentava sinais de ter
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ingerido  bebida  alcoólica;  […];  Que,  após  a
abordagem, o réu foi conduzido até o posto da PRF;
Que  o  depoente  foi  quem  conduziu,  o  veículo  do
acusado, com sua a permissão, até o posto da PRF;
Que  quando  o  réu  percebeu  o  procedimento  que
estava  sendo  instaurado  contra  ele,  dada  a
embriaguez  ao  volante,  começou  a  ameaçar  os
policiais, afirmando que “iria pegá-los depois”; Que o
acusado se negou a fazer o exame do bafômetro; Que
o depoente não conhecia o réu, mas ele afirmou ser
do Riachão do Poço; Que o depoente não se recorda
de onde o réu disse que estava vindo; Que o acusado
também  pronunciou  palavras  de  baixo  calão,  como
“guardas  filhas  da  puta”;  Que  o  réu  ainda  proferiu
palavras  contra  a  Polícia  Rodoviária  Federal,  como
instituição;  Que  as  ameaças  e  desacato  ocorreram
após  o  acusado  negar-se  de  submeter-se  ao
bafômetro;  Que após as ameaças e o desacato,  foi
dada voz de prisão ao réu; Que o acusado não reagiu
fisicamente à prisão,  mas ficou muito agitado,  muito
irritado; Que a testemunha acreditou que o réu estava
na  iminência  de  reagir;  Que  o  acusado  repetiu  os
impropérios durante o trajeto até a delegacia; [...]; Que
o  acusado  não  quis  se  submeter  ao  teste  do
bafômetro;  Que  o  depoente  não  sabe  dizer  se  na
delegacia foi solicitado exame de sangue do réu para
verificação da sua embriaguez; Que a testemunha se
sentiu  intimidado com a ameaça,  pois  não sabia do
que  o  acusado  seria  capaz;  […].  -  Tibério  Túlio
Oliveira Celani, arquivos “Processo200.2012.113.602-
8Piece1.wmv”  e  “Processo200.2012.113.602-
8Piece2.wmv”, constantes na mídia de fl. 61.

Que o depoente é policial rodoviário federal e estava
na companhia da testemunha Tibério Túlio no dia dos
fatos; [...]; Que no posto da PRF o acusado começou a
proferir ameaças aos policiais, dizendo que iria pegá-
los quando saísse dali;  Que ele também chamou os
agentes  de “policiais  de merda”  e “policias  filhos de
rapariga”;  Que  esses  xingamentos  aconteceram  no
posto da PRF e se repetiram durante o deslocamento
para  a  delegacia;  Que,  de  início,  o  acusado  foi
colocado na viatura policial sem algemas, mas, como
durante o trajeto até a delegacia ele começou a chutar
a viatura, os policiais resolveram algemá-lo para evitar
danos ao patrimônio público; Que, mesmo depois de
algemado,  o réu continuou a  debater-se,  razão pela
qual a testemunha teve que ir  junto ao acusado, na
mala da viatura, para imobilizá-lo; Que o depoente não
se recorda para onde o acusado disse que estava se
dirigindo;  Que ele afirmou que era agricultor;  Que o

Desembargador João Benedito da Silva
5



Apelação Criminal n. 0003807-68.2011.815.0351

réu  confessou  que  havia  ingerido  bebida  alcoólica;
Que  algumas  coisas  que  o  acusado  falava  eram
compreensíveis,  outras,  porém,  não;  Que  a
testemunha não sabe dizer se o réu foi submetido a
exame de sangue, mas sabe dizer que ele se recusou
a fazer o teste do bafômetro; Que o depoente não se
recorda  por  quantas  vezes  foram  proferidas  as
ameaças pelo  acusado;  Que as  ameaças se deram
antes e após o réu ser algemado; Que a testemunha
ficou preocupado por ter o acusado afirmado que iria
pegá-lo e a seu colega depois; Que o depoente não
teve contato com o acusado depois do dia dos fatos;
Que  a  testemunha  não  sabia  onde  o  réu  residia,
aquela  foi  a  primeira  vez  que  o  viu;  Que  não  tem
conhecimento se o réu costumava passar pelo trajeto
em  que  houve  a  abordagem.  -  Douglas  Batista
Uchoa,  arquivos  “Processo200.2012.113.602-
8Piece4.wmv”,  “Processo200.2012.113.602-
8Piece5.wmv”  e   “Processo200.2012.113.602-
8Piece6.wmv”, constantes na mídia de fl. 61.

Como  se  vê,  o  réu,  ao  ser  abordado  pelos  policiais  e  ser

conduzido até o posto da Polícia Rodoviária Federal começou a desferir golpes

contra a viatura e destratar os policiais que fizeram a abordagem, ameaçando-

os e proferindo palavras de baixo calão. Tais condutas, a toda evidência, são

suficientes para a caracterização do delito de desacato.

Com efeito, ao chutar a viatura policial e afirmar serem os agentes

“policiais  de  merda”  e  “policiais  filhos  de  rapariga”,  o  réu  inequivocamente

afrontou a autoridade da polícia, na intenção de diminuir o valor do funcionário

público no exercício de suas atribuições.

Sobre  o  significado  do  verbo  “desacatar”  contido  na  descrição

típica do delito de desacato, Rogério Greco traz valiosa lição:

O núcleo desacatar deve ser entendido no sentido de
falar  com  o  devido  respeito,  afrontar,  menosprezar,
menoscabar, desprezar, profanar. Conforme esclarece
Hungria: 'a ofensa constitutiva do desacato é qualquer
palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação,
desprestígio  ou  irreverência  ao  funcionário.  É  a
grosseira falta de acatamento,  podendo consistir  em

Desembargador João Benedito da Silva
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palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de
fato,  agressão  física,  ameaças,  gestos  obscenos,
gritos agudos etc. Uma expressão grosseira em altos
brados  ou  de  modo  a  provocar  escândalo,  bastará
para  que  se  identifique  o  desacato.'.  (GRECO,
Rogério.  Código  Penal  Comentado.4ed.  Niterói-RJ:
Impetus, 2010. p. 876.)

Importa  ressaltar  que,  ao  contrário  do  que  afirmado  pelo

recorrente, não apenas as supostas vítimas narram o acontecido. O próprio

acusado, em seu interrogatório, chega a reconhecer que desferiu golpes contra

a viatura e proferiu as palavras desonrosas aos policiais:

Que no dia do fato estava indo, em seu carro, para a
casa  de  sua  filha  na  localidade  Campo  Grande,
município de Sobrado-PB; Que estava trafegando na
BR-230, quando percebeu que uma viatura da polícia
rodoviária  federal  mandou parar;  Que,  pouco  antes,
havia  parado  em  um  posto  de  combustível  para
colocar  gasolina;  Que  parou  o  casso  e  os  policiais
rodoviários  lhe  abordaram,  dizendo  que  alguém  do
posto  havia  comunicado  que  ele  interrogado  estava
embriagado; Que realmente havia ingerido duas dosas
de  casa  antes  de  dirigir;  Que  disse  aos  policiais
rodoviários federais que realmente tinha bebido e se
recusou a fazer o bafômetro que neste momento um
dos  policiais  lhe  deu  um  tapa  no  rosto;  Que  em
seguida foi  algemado e jogado dentro do camburão;
Que, quando o levou o tapa no rosto, seu boné caiu no
chão;  Que,  quando  a  porta  da  mala  da  viatura  foi
fechada,  deu um chute na mesma;  Que os policiais
foram, então, pisando em suas costas, até o posto da
polícia rodoviária federal; […]; Que, quando chegou no
posto  da  polícia  rodovia´ria  federal,  foi  retirado  do
xadrez  da  viatura  e  levado  para  Itabaiana;  Que
chamou uns palavrões com o policial rodoviário federal
que estava lhe agredindo; Que ficou com a marca do
coturno do policial rodoviário federal em suas costas;
[…]. (em juízo, fls. 80/81)

Por outro lado, a versão sustentada pelo réu, de que teria agido

em legítima defesa, diante das supostas agressões praticadas pelos policias

durante a abordagem, não convence.  Segundo o relato dos agentes,  como

vimos, o acusado se mostrou muito agitado, o que tornou necessária a adoção

de reações mais enérgicas, a fim de contê-lo e evitar maiores danos. Estando a
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ação dos policiais legitimada pelo exercício regular do direito, não há que se

falar em legítima defesa.

Também não merece guarida a tese defensiva de que o estado

etílico do réu retiraria o dolo de sua conduta,  a ilidir  a natureza delitiva do

comportamento. Trata-se, porém, e a toda evidência, de embriaguez voluntária,

visto  que,  no  dia  dos  fatos,  o  acusado  ingeriu  bebida  alcoólica  de  forma

deliberada  e  consciente.  Agiu  por  vontade  própria,  desprovido  de  qualquer

inclinação exterior.

Como  é  cediço,  a  voluntariedade  da  embriaguez  leva  ao

reconhecimento  de  que a  ação  foi  livre  na  causa  (teoria  da  actio  libera  in

causa), subsistindo o dolo e, portanto, o crime.

Nesse sentido:

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  EMBRIAGUEZ  AO
VOLANTE.  DESACATO.  ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE  DOLO.  EMBRIAGUEZ  VOLUNTÁRIA.
RESPONSABILIDADE  PENAL  CONFIGURADA.
DOSIMETRIA.  DISCRICIONARIEDADE.  1.  A
consciente e voluntária deliberação em desacatar
os policiais responsáveis pela detenção do réu é
inequívoca quando o agente profere palavras aptas
a  depreciar  a  atividade  pública  desempenhada
pelos policiais. 2.  A embriaguez do réu não tem o
condão de afastar o dolo no crime de desacato, até
porque apenas a embriaguez completa e acidental
é capaz de excluir  a responsabilidade penal,  não
sendo  apta,  para  tanto,  quando  voluntária  ou
culposamente o agente se põe embriagado. 3. Não
comporta  alteração  o  cálculo  da  pena  que  obedece
todos os critérios legais pré-estabelecidos, e que, por
conseguinte,  estabelece  pena  justa  à  luz  da
discricionariedade  regrada  do  magistrado
sentenciante,  máxime  a  estrita  observância  do
princípio  da  razoabilidade.  4.  Recurso  desprovido.
(TJDF; Rec 2013.03.1.037994-6; Ac. 854.932; Terceira
Turma Criminal;  Rel.  Des.  Jesuíno Rissato;  DJDFTE
18/03/2015; Pág. 317)

Desembargador João Benedito da Silva
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APELAÇÃO.  PENAL.  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE.
CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  DESACATO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EXCLUSÃO  DA  CULPABILIDADE  PELA
EMBRIAGUEZ  VOLUNTÁRIA.  PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA.  REDUÇÃO
NECESSÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.  O crime do
art.  306,  do  código  de  trânsito  brasileiro,  é  de
perigo  abstrato  e  para  sua  caracterização  basta
que  o  agente  dirija  veículo  automotor  com
concentração de  álcool  superior  ao  tolerado  por
Lei  ou  apresente  sinais  de  alteração  de  sua
capacidade automotora. Se o exame de etilômetro e
provas testemunhas demonstram que o acusado, além
de  conduzir  veículo  automotor  em  estado  de
embriaguez,  também  estava  em  alta  velocidade  e
tentou  furar  bloqueio  policial,  absolutamente
inconcebível  a  absolvição.  O  fato  do  agente
voluntariamente ter  se embriagado não excluiu a
culpabilidade do crime de desacato, mormente se
proferiu xingamentos aos policiais que efetuavam
sua prisão em fagrante.  Constatada a inidoneidade
da  fundamentação  adotada  pela  negativar  a
personalidade  do  agente  deve  tal  circunstância  ser
decotada da pena-base. Apelação defensiva que a se
dá parcial  provimento,  em razão da inidoneidade da
fundamentação adotada para a exasperação da pena-
base.  (TJMS;  APL  0001973-18.2012.8.12.0015;
Miranda;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Ruy
Celso Barbosa Florence; DJMS 03/03/2015; Pág. 79)

Diante  dos  elementos  coligidos,  tem-se  como  suficientemente

demonstradas a materialidade e a autoria do delito de desacato, não havendo,

pois, como acolher a tese da absolvição sustentada no presente recurso.

Há, porém, uma impropriedade a ser reparada na sentença, no

que tange à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de impugnação

específica no presente recurso.

Isso porque o magistrado sentenciante dosou a pena-base em 6

(seis)  meses  acima  do  mínimo  legal.  apesar  de  considerar  desfavoráveis

apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais.

Desembargador João Benedito da Silva
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Assim, para que a reprimenda melhor reflita as características e

circunstâncias do delito, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da

individualização da pena, fixo a pena-base em 10 (dez) meses de detenção.

Além  disso,  há  que  se  reconhecer  que  o  acusado  faz  jus  à

atenuante da confissão espontânea, no termos do art. 65, III, “d”, do CP.

Com efeito, conforme visto acima, ao ser ouvido em juízo, o réu

confessou ter chutado a viatura e proferido palavras de baixo calão para os

policiais, fornecendo, deste modo, subsídios para o decreto condenatório em

relação ao delito de desacato.

Aplicando, neste momento, a referida atenuante, reduzo a pena

em  1  (um)  mês,  do  que  resulta  uma  reprimenda  de  9  (nove)  meses  de

detenção, que se torna definitiva à mingua de outras atenuantes ou agravantes

e de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Ao contrário do que consta na sentença, não há que se falar, aqui,

em  concurso  de  crimes,  qualquer  que  seja  a  sua  modalidade,  dada  a

absolvição  operada,  desde  a  primeira  instância,  quanto  ao  delito  de

embriaguez ao volante.

Assim, a pena definitiva fica estabelecida em 9 (nove) meses de

detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto.

Quanto à  substituição da sanção corporal por restritivas de

direitos, a que o acusado faz jus, conforme já explanado na sentença, há que

se proceder, tão somente, à sua adequação ao  quantum de pena ora fixado.

Logo, nos termos do art. 44 do CP, substituo a pena corporal por apenas 1

(uma)  restritiva  de  direito,  consubstanciada  na  prestação  de  serviços  à

comunidade ou entidade pública.

Desembargador João Benedito da Silva
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Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,

apenas  para  diminuir  a  pena  aplicada  ao  réu  para  9  (nove)  meses  de

detenção,  a  ser  cumprida  em  regime  inicial  aberto,  substituindo-a  por

prestação de serviços à comunidade ou entidade púbica.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  João  Benedito  da  Silva,
Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr.
João Batista Barbosa ( Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição
ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, o Exmo. Sr. Des. Carlos
Martins Beltrão Filho e o  Exmo. Sr. Dr.Marcos William de Oliveira, (Juiz de
Direito convocado para substituir  o Exmo. Sr.  Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos).  Ausente  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho Junior.  Presente  à
sessão o Exmo. Dr. José Roseno Neto, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, Capital, aos 16(dezesseis)  dias do mês
de abril do ano de 2015.

                 Dr. João Batista Barbosa
                           Juiz convocado

                       R e l a t o r

Desembargador João Benedito da Silva
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