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APELADO      : Justiça Pública

PENAL. Apelação criminal. Dos crimes praticados por particular 
contra  a  adminitração  em  geral.  Desacato.    Ausência  de 
correlação entre a denúncia e a sentença. Ofensa ao direito de 
defesa  do  réu.  Absolvição.  Crime  de  trânsito.  Condução  de 
veículo automotor sob a influência de álcool (art. 306 do CTB). 
Crime  com  pena  mínima  inferior  a  um  ano.  Cabimento  da 
suspensão condicional do processo. Competência do Ministério 
Público atuante no primeiro grau. Provimento parcial. 

_ Em razão da inexistência de correlação entre a denúncia e a  
sentença, ou seja, por não haver relato do crime de desacato  
na  denúncia,  deve-se  declarar  a  absolvição,  por  ofender  o  
princípio do direito de defesa do réu, já que se defende dos  
fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica dada  
na peça acusatória. 

_ Na hipótese de absolvição de um crime, em grau de recurso,  
e permanecendo ainda conduta tipificada com pena inferior a  
um ano,  deve  ser  dada  oportunidade  ao  Ministério  Público,  
atuante no primeiro grau, para propor o benefício da suspensão  
condicional  da  pena,  devendo-se  anular  a  condenação  do  
crime remanescente, para que seja cumprido o disposto no art.  
89 da Lei n. 9.009/95.

_ Provimento parcial.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em dar provimento parcial à apelação criminal, absolver o apelante do crime 
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de  desacato,  e,  em observância  ao  disposto  no  art.  89  a  Lei  n.  9.009/95,  anular  a 
condenação do crime previsto no art. 306 do CTB, determinando-se a remessa dos autos 
ao Ministério  Público atuante no segundo grau,  nos termos do voto do Relator  e  em 
desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por José  Marcondes 
Barbosa, que tem por escopo impugnar sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª 
Vara Mista da Comarca de Queimadas, que o condenou à pena privativa de liberdade 
pelo período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, que foram convertidas em 
restritivas de direito, além de 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do 
salário-mínimo,  e  determinou  a  proibição  de  obter  permissão  para  dirigir  veículo 
automotor pelo prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, por ter infringindo os arts. 306 do 
CTB em concurso material (art. 70, CP) com o crime de desacato, disposto no art. 331 do 
Código Penal (sentença fs. 74/76).

Em  suas  razões,  nega  a  autoria  e  materialidade  do  crime  de 
desacato (art. 331 do CP) e requer a redução da pena em relação ao crime previsto no 
art. 306 do CTB (direção de veículo sob a influência de álcool), por entender que a pena 
foi exacerbada. 

Pugna  ainda  pela  redução  do  tempo  da  proibição  para  conduzir 
veículo automotor e a diminuição da pena pecuniária, por ser pobre na forma da lei (fs. 
90/93).

Contrarrazões às fs. 97/100.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  oferta  parecer,  opinando  pelo 
desprovimento do apelo (fs. 102/112). 

É o relatório.

_ V O T O _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. MÉRITO:

O recurso deve ser provido, parcialmente. 

Com efeito, vislumbra-se que o apelante nega que tenha cometido o 
crime de desacato, previsto no art. 3311 do CP, e pretende a redução da pena pelo crime 
de condução de veículo automotor sob o efeito de álcool (art. 306 do CTB).

Inicialmente,  cumpre  o  registro  de  que  a  denúncia,  apesar  de 
requerer a condenação do apelante pelo crime de desacato, não narra o fato típico do 
referido  crime,  ou  seja,  não faz  qualquer  menção de que o apelante  tenha proferido 
ofensas contra os policiais que o prenderam em flagrante por dirigir veículo automotor 

1Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
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embriagado, restringindo-se a contar que o apelante ofereceu resistência. Vejamos:

“(…)  Depreende-se  dos  autos  que  policiais  militares  ao  tomarem 
conhecimento de que o condutor de um veículo GOLF, de cor amarela,  
havia, há poucos instantes, desobedecido a ordem de parada em bloqueio  
policial quanto à inobservância à “Lei Seca”, resolveram interceptá-lo nas  
proximidades da Igreja Matriz,  considerando a rota de fuga.  Com isso,  
tendo os milicianos sinalizado da viatura para parada do veículo, somente  
obtiveram êxito após intervenção corporal, sendo necessário usar a força  
para retirar o Denunciado do interior do automóvel, imobilizá-lo com uso  
de algema e conduzi-lo na viatura frente a recusa. 

Na  abordagem,  destacaram  que  o  Denunciado  apresentava  visíveis  
sintomas de embriaguez alcoólica, tais quais: cheiro forte de álcool, olhos  
avermelhados, prolixia e comportamento exaltado, sendo lavrado Termo 
de Constatação devido a recusa do preso a se submeter ao Exame do 
Etilômetro.

Importante frisar que o Denunciado, ao ser interrogado (fls. 05), reservou-
se ao direito de apenas se pronunciar em juízo. 

Por assim ter agido, está o Denunciado incurso nas penas do artigo 306,  
do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 331 do Código Penal Brasileiro,  
pelo que requer que este órgão R. A presente seja o mesmo citado para  
se ver processar, pena de revelia e, ao final, seja julgado culpado pelos  
crimes que cometeu.” (SIC) fs. 02/03.

Vê-se, pois, que a peça acusatória narra o crime de resistência (art. 
3292, do CP), enquanto que o apelante foi condenado pelo crime de desacato (art. 3313, 
do CP), não havendo correlação entre a denúncia e a sentença. 

Além do  mais,  de  acordo   com o Auto  de  Prisão em Flagrante, 
extrai-se dos depoimentos dos policiais que, em nenhum momento, eles afirmaram terem 
sido desacatados pelo apelante, relataram a resistência, não o desacato. Veja-se:

a) Testemunha Suetônio Santos de Oliveira (policial militar): 

“(...) ESTAVA de serviço na noite de hoje na cidade de Queimadas quando, por  
volta das 21h40, recebeu a informação via rádio que o CONDUZIDO, ao volante 
de um GOLF de cor  Amarela, havia furado um bloqueio policial em que se 
fiscalizava  a  violação  da  Lei  Seca;  QUE  a  informação  era  a  de  que  o  
CONDUZIDO recebera ordem para parar, mas a desobedecera e tentara fugir  
em direção ao Conjunto Cássio Cunha Lima; QUE estava com sua guarnição 
estacionada nas proximidades da Igreja Matriz de Queimadas: QUE sinalizou  
para que o CONDUZIDO parasse o veículo,  mas este também ignorou os  
apelos;  QUE o  CONDUZIDO propositadamente  jogou  o  GOLF  contra  ele,  
CONDUTOR, e o SD LINCOLN, que também ficou no meio da rua na tentativa 
de  impedir  a  fuga;  QUE  a  frente  do  GOLF ainda  bateu  na  sua  perna  
esquerda, sem feri-lo, no entanto; QUE o CONDUZIDO só parou o veículo  

2Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para  
executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.
3Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
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cerca de 35 ou 40 metros após o local em que estavam ele, CONDUTOR, e o  
SD LINCOLN; QUE o CONDUZIDO, depois de parar o veículo, se negou a sair;  
QUE notou de imediato que o CONDUZIDO se encontrava com sintomas de  
embriaguez;  QUE o CONDUZIDO exalava forte cheiro de  álcool;  QUE o 
C0NDUZID0;4ambém apresentava olhos vermelhos; QUE o CONDUZIDO 
também  apresentava  prolixia  e  se  mostrou  bastante  exaltado,  sendo 
necessário algemá-lo;  QUE foi  necessário  tirá-lo  à força do interior  do  
veículo; QUE no interior do veículo foram encontradas SEIS GARRAFAS 
DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À CACHAÇA;  QUE foi  dada voz de  
prisão ao CONDUZIDO; QUE o CONDUZIDO reagiu à voz de prisão e foi  
necessário  o uso da força moderada para  colocá-lo  dentro da viatura;  
QUE,  ato  contínuo,  foi  apreendido  o  veículo  GOLF;  ANO/MODELO 
2008/2009;  COR   AMARELO;  PLACAS  KJO-1826/PB;  CHASSI  
9BWAB01J194005595, EM NOME DO CONDUZIDO; QUE, diante de tais  
fatos, trouxe o CONDUZIDO, o VEÍCULO GOLF e a BEBIDA apreendida  
para apresentá-los à Autoridade Plantonista. (….)” (fs. 05/06).

b) Testemunha Lincoln Chagas (policial militar):

“(...)RATIFICA O TEOR DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO CONDUTOR 
E 1A TESTEMUNHA SARGENTO SUETÔNIO; QUE estava de serviço na 
noite de hoje na cidade de Queimadas  quando, por volta das 21h40, a  
guarnição da qual participava, sob o comando doSARGENTO SUETÔNIO, 
recebeu a informação via rádio que o CONDUZIDO, ao volante de um GOLF de 
cor Amarela, havia furado um bloqueio policial em que se fiscalizava a violação 
da Lei Seca; QUE a informação era a de que o CONDUZIDO recebera ordem 
para parar,  mas a desobedecera e  tentara fugir  em direção ao  Conjunto 
Cássio  Cunha  Lima;  QUE  sua  guarnição  estava  estacionada  nas  
proximidades da Igreja Matriz de Queimadas: QUE sinalizou juntamente com o 
SARGENTO SUETÔNIO para que o CONDUZIDO parasse o veículo, mas este 
também ignorou os apelos; QUE o CONDUZIDO propositadamente jogou o  
GOLF contra ele, TESTEMUNHA, e o SARGENTO SUETÔNIO, que também 
ficou no meio da rua na tentativa de impedir a fuga; QUE a frente do GOLF ainda 
bateu na perna esquerda do SARGENTO SUETÔNIO, sem feri-lo, no entanto;  
QUE o CONDUZIDO só parou o veículo cerca de 35 ou 40 metros após o local  
em que estavam ele, TESTEMUNHA, e o o CONDUTOR; QUE o CONDUZIDO,  
depois de parar o veículo,  se negou a sair;  QUE notou de imediato que o  
CONDUZIDO se encontrava com sintomas de embriaguez; QUE o CONDUZIDO 
exalava forte cheiro de álcool; QUE o CONDUZIDO também apresentava olhos 
vermelhos; QUE o CONDUZIDO também  apresentava prolixia e se mostrou 
bastante exaltado, sendo necessário algemá-lo;  QUE foi necessário tirá-lo à 
força do interior do veículo; QUE no interior do veículo  foram encontradas 
SEIS GARRAFAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À CACHAÇA; QUE foi  
dada voz de prisão ao CONDUZIDO; QUE o CONDUZIDO reagiu à voz de 
prisão e foi necessário o uso da força moderada para colocá-lo  dentro da 
viatura;  QUE,  ato contínuo,  foi  apreendido o veículo GOLF; ANO/MODELO 
2008/2009;  COR  AMARELO;  PLACAS  KJO-1826/PB;  CHASSI  
9BWAB01J194005595,  EM NOME DO CONDUZIDO; QUE,  diante de tais  
fatos, trouxe o CONDUZIDO, o VEÍCULO GOLF e a BEBIDA apreendida para  
apresentá-los à Autoridade Plantonista. (...)” (f. 06/07).
 
Porém,  em juízo,  as  referidas testemunhas afirmaram que foram 

desacatados com palavras de baixo calão, contudo, não especificaram quais foram as 
ofensas proferidas pelo apelante. Eis o que disseram:
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a) Testemunha Suetônio Santos de Oliveira (policial militar): 

“(...) que o desacato consistiu no fato de o acusado ter usado palavaras de  
baixo  calão  e  que  os  policiais  eram  os  bandidos,  por  terem  feito  a  
abordagem;(...)” f. 51.

b) Testemunha Lincoln Chagas (policial militar):

“(...)  que  realmente  o  acusado  proferiu  ofensas  contra  os  policiais  da  
guarnição, com palavras de baixo calão; (…) f. 52.

Verifica-se, pois, que o crime de desacato somente surgiu durante a 
instrução criminal, não havendo menção deste crime na denúncia, e, portanto, deveria ter 
sido aplicado a mutatio libelli, disposto no art. 3844 do CPP, como não o fez, a aplicação 
do referido instituto não pode ser aplicada nesta instância, por força Súmula 453 do STF,  
que assim dispõe:

Súmula 453. Não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo 
único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição 
jurídica  ao  fato  delituoso,  em  virtude  de  circunstância  elementar  não 
contida explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.

Destarte, por não haver congruência entre a denúncia e a sentença, 
o apelante deve ser absolvido, em respeito ao princípio da correlação, posto que o réu 
defende-se dos fatos narrados e não da capitulação jurídica, entretanto, como dito, não 
houve relato do crime de desacato, havendo, pois, manifesto cerceamento do direito de 
defesa. 

Acerca deste tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE 
LESÃO  CORPORAL  SIMPLES.  CONDENAÇÃO,  NOS  AUTOS  DE 
APELAÇÃO MINISTERIAL,  PELO CRIME DE LESÃO  CORPORAL DE 
NATUREZA GRAVE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS 
NARRADOS  NA  DENÚNCIA  E  A  CONDENAÇÃO.  HIPÓTESE  DE 
MUTATIO LIBELLI.  INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 384 
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL 
EVIDENCIADO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 453 DA 
SUPREMA CORTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Em 
nosso sistema processual penal, o réu defende-se da imputação fática, e 
não da imputatio iuris, sendo, portanto, possível que o Magistrado dê nova 
definição jurídica aos fatos narrados na exordial,  de forma explícita  ou 
implícita.  2.  Na  hipótese,  verifica-se  que  não  existiu  a  necessária 
correlação entre a denúncia e o acórdão condenatório,  pois a peça 
acusatória narra tão somente a prática, em tese, do delito previsto no art. 
129, caput, do Código Penal (lesão corporal simples), enquanto o decisum 
combatido  considerou  descrita,  na  exordial  acusatória,  a  qualificadora 
prevista no inciso IV do § 2.º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal 

4 Art.  384.   Encerrada  a  instrução  probatória,  se  entender  cabível  nova  definição  jurídica  do  fato,  em 
conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na 
acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude 
desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento,  
quando feito oralmente. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
AP 00003472120148150981_05.doc                                                                                                                             



de natureza grave, em razão da ocorrência de deformidade permanente). 
3. Sendo manifesta a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, 
torna-se imprescindível a anulação ao acórdão impugnado, já que, a 
teor da Súmula n.º 453 do Supremo Tribunal Federal, não se aplica 
em segunda instância o disposto no art. 384 e seu parágrafo único do 
Código de Processo Penal, que autoriza dar nova definição jurídica 
ao fato delituoso em virtude de circunstância elementar não contida 
explícita  ou  implicitamente  na  denúncia  ou  queixa.  4.  Ordem  de 
habeas  corpus  concedida  para,  cassando  o  acórdão  impugnado, 
restabelecer a sentença condenatória em todos os seus termos.5 

Por outro lado, constata-se que o apelante também foi condenado 
pelo crime disposto no art.  3066 do CTB, o qual há provas acerca da materialidade e 
autoria,  tanto  que  o  apelante  se  conformou  quanto  à  condenação  por  este  crime, 
insurgindo-se apenas no que tange à dosimetria da pena aplicada.

Contudo, considerando que o apelante foi  absolvido do crime de 
desacato, nesta instância, e, em virtude do crime de direção de veículo automotor sob a 
ingestão de álcool (art. 306, do CTB), prevê pena inferior a um ano, deve-se anular a 
condenação deste crime, a fim de que seja cumprido o disposto no art.  897 da Lei n. 
9.009/95, ou seja, para que seja dada oportundade ao Ministério Público, com atuação no 
primeiro grau, de propor a suspensão condicional do processo. 

Ante o exposto, dou provimento parcial à apelação criminal, para 
absolver o apelante pelo crime de desacato (art. 331, CP) e, para que seja observado o  
disposto no art. 89 da Lei n. 9.099/95, anular a condenação pelo crime de condução de 
veículo automotor sob a ingestão de álcool  (art.  306, do CTB), para que seja dada a 
oportundade do Ministério  Público,  atuante na primeira instância,  propor  a  suspensão 
condicional do processo.

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho 
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco 
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

5(STJ - Processo HC 165911 / RJ HABEAS CORPUS 2010/0048488-3 Relator(a)Ministra LAURITA VAZ 
(1120) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 18/10/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 
24/10/2012)

6Art.  306.  Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:          (Redação dada pela Lei nº 
12.760, de 2012)

Penas -  detenção,  de seis  meses a três anos,  multa  e  suspensão ou proibição de se obter  a  
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
7 Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por 
esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a 
quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro 
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código 
Penal).
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Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de  
maio de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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