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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012688-96.2009.815.2002  – Vara Militar da
Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Dr. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : João de Arimateia Silva
ADVOGADO: Franciclaudio de França Rodrigues
APELADO : Justiça Pública

PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
Desacato  a  superior (art. 298  do CPM).
Absolvição.  Impossibilidade. Autoria e
materialidade devidamente comprovadas. Pena
fixada.  Devida  fundamentação.  Razoabilidade
diante  das  circunstâncias  judiciais  próprias  dos
crimes militares. Correção da omissão para fixação
do regime de pena no aberto. Parcial provimento
do recurso.

- Não há que se falar em insuficiência probatória,
pois a autoria e a materialidade são incontestes
pela prova oral colhida no processo. Apesar do
acusado negar  a conduta  delituosa narrada na
denúncia, suas palavras não encontram respaldo
nos autos, pelo contrário, os  depoimentos
testemunhais convergem no sentido de condená-lo
pelo crime de desacato a superior, tipificado no art.
298 do CPM.

– O  ilícito descrito  no  art.  298  do  Código
Penal Militar (desacato) configura-se pela conduta
do policial militar, instado por superior hierárquico
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a entregar chave de uma motocicleta pertencente
à Corporação Militar, que indevidamente tinha sido
emprestada  a  terceiro,  ter  respondido  com
expressões de baixo calão, infringindo gravame à
hierarquia e disciplina militares.

– A dosimetria da pena conteve-se dentro do
parâmetro  de  razoabilidade  e  foi  devidamente
fundamentada nas circunstâncias judiciais próprias
dos crimes militares, previstas no art. 69 do CPM.

– O art. 61 do CPM determina, em sua parte
final, que o condenado está submetido ao mesmo
regime de pena estabelecido pela legislação penal
comum, no caso o art. 33 do CP. Nesse sentido,
corrijo  omissão  da  sentença  e  fixo  o  regime
prisional aberto para o réu, indicado pelo quantum
de sua pena, segundo o art. 33, § 2º, “a”, do CP. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR  PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo apenas para fixar o regime prisional do acusado no
aberto, corrigindo  omissão  da  sentença,  em harmonia com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Na Comarca da Capital, o Ministério Público Militar, por
seu Promotor de Justiça, ofereceu denúncia contra João de Arimateia Silva,
CB PM,  Matrícula 511.016-5, dando-o como incurso nas sanções dos arts.
163,  202  e  298 do Código Penal Militar, pela prática do seguinte fato
delituoso narrado na inicial acusatória de fls. 02/03:

“Verifica-se  das  peças  informativas  anexas  que  o
increpado desacatou superior procurando deprimir-lhe a
autoridade,  embriagou-se  em serviço,  além de recusar
obedecer  a  ordem  do  superior  relativamente  a  dever
imposto em regulamento
Assim  é  que,  no  dia  19  de  novembro  de  2009,
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aproximadamente  às  20h40min,  o  increpado  –  que  à
época  dos  fatos  era  comandante  do  destacamento  de
Barra  de  Santa  Rosa  –  cedeu  uma  motocicleta,
pertencente ao destacamento, para que um civil de nome
THIAGO  a  pilotasse  realizando  manobras  perigosas  na
entrada da referida Cidade.
O SGT FARIAS, ao presenciar o ocorrido, mandou que o
SD CLAYTON pedisse a chave do veiculo ao citado civil,
que  as  jogou  sobre  a  mesa  de  um  bar  onde  se
encontrava o denunciado, fardado, com visíveis sinais de
embriagues
O  increpado  então  se  levantou  e  disse  que  era  o
comandante do destacamento e que não iria dar a chave
da  moto  a  ninguém  .  O  Sargento,  diante  da  recusa
afirmou que levaria o caso ao conhecimento do TEN F.
DANTAS. A chave então foi entregue ao graduado por um
cidadão conhecido por “URBANO”.
O CB ARIMATÉIA passou então a pronunciar palavrões do
tipo  “seu  boceta!”,  contra  a  pessoa  do  SGT FARIAS e
contra  o  referido  Oficial,  sendo,  portanto,  conduzido
coercitivamente a sede da 5ª CIA/10º BPM”. 

Recebida a denúncia em 07  de dezembro  de 2009 (fl.
02). 

Regularmente processado, foi o réu João  de Arimateia
Silva condenado, em sentença de fls. 149/156, proferida à unanimidade pelo
Conselho de Justiça Militar, pelo crime de desacato a superior (art. 298 do
CPM) a uma pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, sendo extinta a sua
punibilidade, pela ocorrência da prescrição, em relação aos delitos do art.
163 e 202 do CPM.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de
apelação à fl. 160, alegando, em suas razões recursais (fls. 167/177), que
a condenação não encontrou respaldo no conjunto probatório dos autos,
porque baseou-se exclusivamente nos testemunhos dos militares arrolados
na denúncia.  Alternativamente  aduz, ainda, que  a  pena  foi  fixada  em
desrespeito  aos  parâmetros  estabelecidos  no  Código Penal  Militar  para  a
fixação da reprimenda devida, padecendo de falta de fundamentação.

Por  fim,  pede  que  lhe  seja  fixado  o  regime  de  pena,
corrigindo omissão da sentença.

Em contrarrazões (fls. 179/182), o Ministério Público
pugnou pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Roseno Neto, Procurador de Justiça,
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opinou pelo parcial provimento do recurso para fixar o regime prisional do
acusado (fls. 188/193). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso
há de ser conhecido.

Trata-se de recurso interposto pelo CB  PM  João  de
Arimateia Silva, contra decisão de fls. 149/156, prolatada  pela MM. Juíza
primeva em substituição, Dra. Isa Mônia Vanessa de Freitas Paiva,  em
atenção ao veredicto do Conselho Permanente da Justiça Militar do Estado
da Paraíba, que o condenou a 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão nos
termos do art. 298, do CPM.

Alega o apelante, em síntese: 1) que a condenação não
encontrou respaldo no conjunto probatório dos autos; 2) falta  de
fundamentação da dosimetria, que não obedeceu aos parâmetros do CPM, e
3) omissão da sentença ao não fixar o regime do apelante.

Entendo que razão não assiste ao apelante.

O desacato a superior consiste no ato pelo qual o militar
ofende a dignidade ou o decoro de superior hierárquico, a exemplo do caso
dos autos, onde o acusado proferiu palavras de baixo calão, após o SGT
Farias, que ocupa cargo superior ao seu na hierarquia de postos, ter pedido
as chaves de uma motocicleta  pertencente à Polícia  Militar  em poder  do
acusado e que teria sido indevidamente cedida a terceiro.

O tipo do art. 298 é assim descrito:

“Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade
ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui
crime mais grave'. 

Pois bem, a materialidade resta amplamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07/09) e pela prova oral colhida
durante a instrução processual.

Autoria, por sua vez, está evidente, embora o apelante
tenha negado o crime narrado na denúncia, vejamos:

Na fase inquisitória o SGT  Farias,  destinatário  das
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ofensas, relatou (Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 07/09):

“QUE: no dia 19 de novembro do corrente ano por volta
das 20:40 horas quando chagava na cidade de Barra de
Santa Rosa no sentido Damião/Barra, percebeu logo na
entrada  da  cidade  um  cidadão  conhecido  por  Thiago
realizando manobras  perigosas na Moto  pertencente ao
destacamento  de  Barra  de  Santa  Rosa;  QUE  em  ato
contínuo pediu ao SD CLAYTO que o acompanhava, para
ir solicitar ao cidadão de nome Thiago a chave da citada
Moto;  QUE  o  SD  CLAYTON ao  interpelar  o  cidadão  de
nome Thiago solicitando a chave, o mesmo jogou-a sobre
uma mesa de bar na qual encontrava-se em estado de
embriagues  o  CB  ARIMATEIA  (Comandante  do
Destacamento  de  Barra  de  Santa  Rosa):  QUE  o  SD
CLAYTON ao se aproximar da mesa foi surpreendido com
a levantada brusca do CB ARIMATÉRIA que em estado de
embriagues  evidente  afirmou  em  alto  e  bom  som  “o
comandante  do  destacamento  era  ele  e  não  ia  dar  a
chave  da  moto  a  ninguém”,  QUE  ato  contínuo  o  SGT
FARIAS se aproximou do bar e ouviu do CB ARIMATEIA “o
que  é  que  você  tá  fazendo  aqui,  o  comandante  do
destacamento sou eu”. QUE o SGT FARIAS afirmou “você
é cabo e  eu  sou sargento,  me dê  a  chave  ou  eu  vou
comunicar ao tenente (F. DANTAS)”. QUE, ao ouvir essa
afirmação  o  CB  ARIMATÉIA  alterou-se  verbalmente  e
passou a gritar palavrões contra a pessoa do SGT FARIAS
e a pessoa do supracitado tenente [...]”

Na esfera judicial confirmou o seu depoimento anterior,
prestado perante o 1º Batalhão da Polícia Militar (fl. 67), acrescentando:

“Que  o depoente passou a conhecer o acusado quando
este  veio a  servir  no destacamento de Barra  de Santa
Rosa;  Que  o  depoente  nesta  oportunidade,  ouviu  a
íntegra  leitura  da  denúncia  assegura  que  os  fatos
aconteceram exatamente  na  forma  ali  narrada;  Que  o
depoente também conhece o civil  de pre nome Tiago e
sabe informar que se trata de pessoa de maioridade e
possivelmente portador de habilitação para condução de
veículo automotivo [...]”

O SD  PM  Clayton  de  Carvalho  Silva,  testemunha  dos
fatos, confirmou o depoimento prestado na esfera judicial, relatando (fl. 69):

“  Que  o depoente veio a conhecer o acusado no dia do
fato tratado na denúncia; Que mantem todos os termos
de  seu  depoimento  prestado  por  ocasião  da  fase
inquisitorial; Que no dia do fato o acusado tinha ingerido
bebida alcoólica; Que o depoente não conhecia o civil de
nome  Thiago;  Que  o  depoente  juntamente  com o  Sgt
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Farias iam passando pela localidade Barra de Santa Rosa,
quando  presenciaram  o  civil  Thiago  pilotando  uma
motocicleta pertencente ao destacamento da PM; Que o
depoente  trabalhava  no  destacamento  da  cidade  de
Damião; vizinho ao Município  de Barra  de Santa Rosa;
Que, para o depoente se dirigir até a cidade de Damião,
teve que passar pela cidade de Barra de Santa Rosa; Que
o  depoente  e  i  Sgt  Farias,  ambos  testemunhas  deste
processo,  no  dia  do  fato  não  iam atender  a  nenhuma
ocorrência,  apenas  estavam  passando  pelo  local;  Que,
quando o depoente saiu da cidade de Damião para ir a
cidade  de  Barra  de  Santa  Rosa,  nenhum outro  policial
permaneceu no destacamento,  até  porque o Sgt Farias
iria retornar ao destacamento; Que o depoente não teve
contato direto com o civil Thiago, apenas viu que um civil
estava  pilotando  uma viatura  do  destacamento;  Que  o
depoente  viu  o  civil  em  deslocamento  com  a  vtr  do
destacamento; Que o depoente adentrou no bar  aonde
estava  o  acusado  e  solicitou  do  mesmo  a  chave  do
destacamento sob o argumento de que ali iria dormir e ao
mesmo tempo pediu a chave a moto/vtr; Que o acusado
desconversou demonstrando a intenção de não entregar a
chave e que, neste momento, chega o Sgt Farias e ordena
que o mesmo entregasse a chave da moto, quando então
o acusado proferiu palavra de baixo calão direcionada ao
Sgt Farias; Que esse diálogo aconteceu na varada de um
bar em Barra de Santa Rosa [...]”   

Conclui-se,  in  casu,  que  os  elementos  probatórios
constantes dos autos levam a certeza de que a  conduta  praticada pelo
recorrente se amolda ao delito descrito no art. 298 do Código Penal Militar,
tendo em vista que as provas colhidas no inquérito policial, complementadas
às  provas  produzidas  em  juízo,  servem  como  bálsamo  para  formar  a
convicção do juiz.

 
A  alegação  do  apelante  de  que  a  sua  condenação

baseou-se  exclusivamente  nos  depoimentos  dos  militares  arrolados  na
denúncia que almejavam um desfecho punitivo, não merece acolhimento,
tendo em vista que não há nenhum fator ou prova nos autos que desabone a
veracidade desses depoimentos.

Há, no  caso vertente, provas suficientes para embasar
um édito condenatório, sendo os depoimentos e declarações colhidos na fase
inquisitória e corroborados em juízo, suficientes para demonstrar o crime de
desacato a superior, uma vez que foi clara a conduta delitiva do acusado ao
ter, depois de feita a requisição da motocicleta pelo superior hierárquico,
proferido impropérios e vilipêndios dirigidos a este último, em local público,
causando uma gravame considerável  à hierarquia e disciplina militares, e
perfazendo, desse modo, o crime do art. 298 do CPM.
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Com essas considerações, mantenho a condenação.

Da dosimetria da pena

No tocante à  dosimetria,  o Conselho de Justiça Militar
fixou a pena-base do acusado em 02 anos e 01 mês de reclusão, que, após,
tornou definitiva ante a ausência de agravantes ou causas de aumento.

Ele  alega  que  referida  reprimenda  não  obedeceu  aos
parâmetros do CPM, bem como que foi mal fundamentada.

Entretanto, compulsando a sentença, vê-se o seguinte:

A  fixação  da  pena-base,  nos  crimes  militares,  deve
obedecer ao parâmetros ou circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do
CPM:

“Fixação da pena privativa de liberdade

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”.  

Na  hipótese  dos  autos,  foi  feita  a  seguinte
fundamentação:

“Fixo-lhe a pena, a partir dos ditames do art. 69 do supra
referido Texto Penal:

1) considerando a infração deflagrada em condições
acima preocupantes, despertando a certeza da ausência
de adequação comportamental básica do condenado;
2) considerando a personalidade do agente, embora
expressiva  de  ação  dolosa  direta  e  alheia  ao  respeito
ambiental, ainda pode ser tida como criminosa;
3) considerando  os  meios  empregados  pelo
condenado,  a  refletir  ato  absolutamente  recriminável,
sobretudo por ser o único policial  na cidade e está no
comando;
4) considerando  o  modo  de  execução
testemunhando  o  ardil  e  a  completa  ausência  de
consideração para com colega de caserna;
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5) considerando os motivos determinantes da ação
delitiva;
6) considerando o favorecimento do tempo e lugar à
prática do crime;
7) considerando  só  registros  do  infrator,  sem
maiores registros”

O crime de desacato a superior, por seu turno, tem pena
máxima de 04 anos:

“Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade
ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:
Pena  -  reclusão,  até  quatro  anos,  se  o  fato  não
constitui crime mais grave'. 

A pena mínima é definida pelo art. 58 do CPM:

Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o
máximo de trinta anos; o mínimo da pena de detenção é
de trinta dias, e o máximo de dez anos. 

Logo, para fins de imposição de pena no crime do art. 298
do CPM, o Juiz deve considerar o mínimo de 01 ano, bem como o máximo de
04 anos. Ao fixar em 02 anos e 01 mês de reclusão a pena-base, ele majo-
rou a sanção em 01 ano e 01 mês, em um intervalo de 03 anos entre o
mínimo e o máximo (4-1) cominados.

Essa fixação acima do mínimo, ao meu sentir, foi devida-
mente justificada e conteve-se, como demonstrado, dentro dos parâmetros
previstos nos arts. 69 e 58 do CPM.

O crime apresentou circunstâncias desfavoráveis, a exem-
plo da gravidade do desacato praticado em um local público  - um bar – am-
biente totalmente desapropriado para um militar estar em serviço, e ainda
na frente de vários civis, o que compromete de forma evidente a hierarquia
e disciplina militares; do mesmo modo, a personalidade do acusado pode ser
considerada em seu desfavor, já que se encontrava bêbado no momento do
crime – em pleno serviço – e já possui várias prisões disciplinares em seu
histórico  militar,  quase  todas  por  embriaguez,  conforme  certidão  de  fls.
26/30.

De outro lado, se uma ou outra circunstância resvalou na
fundamentação genérica, a análise de outras de forma negativa justificada-
mente, como demonstrado, e o fato de a pena não ter extrapolado a media-
na entre pena mínima e máxima para o crime, tornam a dosimetria razoável
e compatível com a culpabilidade do acusado.

Não há, portanto, nenhum retoque a ser feito no quantum
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da pena.

Da fixação do regime de pena

Todavia, corrijo a omissão da sentença, que não fixou o
regime de pena do acusado.

O art. 61 do CPM estabelece o seguinte:

“Art. 61 - A pena privativa da liberdade por mais de 2
(dois) anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciá-
ria militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional
civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime con-
forme a legislação penal comum, de cujos benefícios e
concessões, também, poderá gozar”

O supracitado artigo, na parte final, determina se aplicar
aos condenados em crimes militares o mesmo regime do Código Penal: “...fi-
cando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum,
de cujos benefícios e concessões,  também, poderá gozar”.  Logo, o regime de
pena deve ser fixado nos parâmetros no art. 33 do CP, que, no caso, consi-
derando a pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, é o aberto.

Fixo, portanto, o regime aberto como o de cumprimento
da reprimenda.

Da substituição por restritivas de direitos

Deixo de substituir a reprimenda por restritivas de direito,
tendo em vista que referida substituição, prevista no art. 44 do CP, é incabí-
vel aos crimes militares, por ausência de previsão no CPM, conforme juris-
prudência do STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIMES DE PE-
CULATO E  FAVORECIMENTO REAL.  SUBSTITUIÇÃO DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP. INAPLICABILIDADE
AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. 1. A substi-
tuição da pena privativa de liberdade prevista no ar-
tigo 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes
militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cár-
men Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 /
DF,  Rel.  Min.  Joaquim  Barbosa,  Segunda  Turma,  DJe
12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe 13/3/2009. 2. In casu o acórdão extraordina-
riamente recorrido assentou: “EMBARGOS INFRIGENTES –
CRIME MILITAR – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
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LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO
CP – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – NÃO PROVIMENTO
DO  RECURSO.”  3.  Agravo  regimental  DESPROVIDO.
(STF, ARE 779938 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014,
PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-162  DIVULG  21-
08-2014 PUBLIC 22-08-2014) 

 
Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministeri-

al, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO apenas para fi-
xar o regime prisional do acusado no aberto, suprindo omissão da sentença.

 
É como voto.

Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente,  em
exercício, da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição
limitada), relator, João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado
para substituir o Exmo. Des. João Benedito da Silva), revisor, e Luiz
Sílvio Ramalho Júnior.

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho”  da Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de março de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


