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CRIME  CONTRA  A  AUTORIDADE  E  DISCIPLINA
MILITAR.  DESACATO  A  SUPERIOR.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  RECURSO  DA  DEFESA.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO  POR  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INCONTESTES.
ALEGADA FALTA DE DOLO. RETORSÃO IMEDIATA.
ARGUMENTO  DISSOCIADO  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  PALAVRAS  DESRESPEITOSAS
PRATICADAS  CONTRA  SUPERIOR  HIERÁRQUICO.
DOLO  ESPECÍFICO  COMPROVADO.  CONDENAÇÃO
MANTIDA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O DELITO DE DESRESPEITO A SUPERIOR. DOLO DO
AGENTE DIRIGIDO A DESACATAR. INVIABILIDADE
DE  MODIFICAR  A  TIPIFICAÇÃO  PARA  DELITO
MENOS  GRAVE.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE  FIXADA
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL QUE INTEGRA O TIPO PENAL IMPUTADO
E  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO
DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  A negativa  de ocorrência  dos  fatos  não subsiste  quando há
provas seguras em sentido contrário,  produzidas tanto na fase
inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, todas coesas na
demonstração  da  existência  do  crime  imputado  ao  réu,
porquanto,  a  versão  apresentada  pelos  ofendidos  mostra-se
harmônica com a prova testemunhal carreada aos autos, o que
implica na manutenção do decreto condenatório.

-  Há  subsidiariedade  quando  uma  norma  que  define  crime
menos grave está abrangida pela norma que defina crime mais
grave,  nas circunstâncias  concretas  em que o fato ocorreu.  A



relação  de  subsidiariedade  se  determina  com  critérios  de
valoração jurídica.

ACORDA  a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo para
reduzir a pena para 01 ano e 03 meses, por maioria, contra o voto do Des. Arnóbio
Alves Teodósio, que o desprovia, em harmonia com o parecer.  Fez sustentação
oral o Adv. Paulo Sabino de Santana. Oficie-se.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Ronaldo Cunha
Pereira, contra sentença prolatada pela Juíza de Direito Auxiliar em exercício na Vara
Militar  da  Capital,  Thana  Michelle  Carneiro  Rodrigues,  por  decisão  do  Conselho
Permanente da Justiça Militar,  que o condenou a uma  pena de 02 (dois) anos e 02
(dois) meses de reclusão, pela conduta descrita no art. 298 do CPM.

De acordo com a peça acusatória,  o réu, no dia 17 de abril de
2010, por volta da 01h da madrugada,  desrespeitou superior diante de outro militar,
ofendendo-lhe a dignidade e o decoro ao desacatá-lo no exercício da função de natureza
militar ou em razão dela, desobedecendo a ordem legal.

Segundo  a  denúncia,  o  fato  ocorreu  quando  o  COPOM  foi
acionado para uma ocorrência que relatava haver, em um veículo, um homem tentando
bater em uma mulher.  Com a chegada da guarnição de serviço comandada pelo CB
Jodiel, constatou-se tratar-se de um desentendimento do réu com a sua namorada, Uênia
Vieira de Oliveira. Na ocasião, ao ser abordado pela guarnição, o réu teria dirigido-se ao
SD  Rolim,  proferindo  os  seguintes  insultos:  “seu  buceta,  recrutinha,  seu  pica,  seu
merda”.

Narra  ainda  a  peça  acusatória  que,  no  quartel,  os  impropérios
continuaram e que o réu teria tentado sair da unidade, após desobedecer à determinação
do Coordenador do Policiamento. A denúncia ainda dá conta de que o réu, de forma
exaltada e agressiva, proferiu palavras de baixo calão, inicialmente contra o SD Rolim:
“soldados fuleiras e seus bucetas, seus picas, as coisas não vão ficar assim”. O mesmo
linguajar rude também foi direcionado à guarnição de serviço do CB Jodiel, composta
pelos SD Patrício e SD Ivan. Contra estes, o acusado teria dito: “Fuleiras e seus picas,
eu não sou nenhum bandido, vocês vão ver!”

Com  isto,  foi  determinada  pelo  Subtenente,  a  condução  do
acusado  para  as  dependências  do  6º  BPM, ocasião  em que,  no  interior  da  unidade
policial  militar,  o  réu  teria,  novamente,  lançado  idênticas  palavras  contra  os
companheiros  de farda.  Em seguida,  ainda não satisfeito,  teria tentado evadir-se das
dependências do 6º BPM, depois de se negar a seguir para o alojamento de cabos e
soldados, conforme determinação do condutor.

Diante desses fatos, o réu/apelante  Ronaldo Cunha Pereira foi
denunciado como incurso nas penas dos artigos 160, 298, 299 e 301, todos do Código
Penal Militar.



A Denúncia foi recebida em 26/04/2010 (fl. 02).

Ultimada  a  instrução  processual  com  a  apresentação  das
alegações finais pela acusação e pela defesa, foi declarada extinta a punibilidade do réu
pelas condutas descritas nos art. 160, 299 e 301 do CPM, face a prescrição da pretensão
punitiva,  remanescendo  a  condenação  pela  conduta  descrita  no  art.  298  do  CPM
(desacato a superior). 

Inconformado, o réu apresentou o apelo de fls. 487, pleiteando,
nas razões recursais (fls. 489/500), a absolvição, haja vista não haver provas suficientes
para um édito condenatório e sob a alegação de que os fundamentos da sentença são
manifestamente contrários à prova dos autos, além de não haver provas da existência
dos fatos, pois sustenta ter agido em forma de retorsão, sem que tenha havido o dolo
exigido ao tipo penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de desacato
a superior para o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM e, por
fim, a modificação do quantum da pena imposta por ausência fundamentação idônea
para aplicação da pena acima do mínimo legal previsto.

Em  contrarrazões,  o  Ministério  Público  pugnou  pelo
desprovimento do apelo (fls. 503/506), por considerar que inexiste arcabouço lógico-
jurídico  a  sustentar  a  pretensão  recursal,  devendo  a  sentença  condenatória  ser
integralmente mantida.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  do  insigne
Procurador  de Justiça,  José Roseno Neto,  manifestou-se pelo  provimento  parcial  do
apelo  (fls.  512/514),  apenas  para que seja  readequada a  dosimetria  da pena,  com a
consequente expedição de guia de execução provisória para cumprimento da pena.

É o relatório.

VOTO:

A  materialidade  e  autoria  do  crime  restam  devidamente
comprovadas  pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos termos de declarações que o
acompanham (fls.  06/23),  tudo  corroborado  pelos  depoimentos  colhidos  na  fase  de
instrução.

Vejamos trechos dos depoimentos prestados em juízo:

Marcos  Antônio  Sobreira  Moésia,  Cb  QPC  PMPB,  declarante,
arrolado  pelo  Ministério  Público  (fls.  198):  “(...)  que  confirma  as
declarações prestadas às fls. 20 e 21 lido para os presentes;  que estava de
serviço no policiamento de trânsito junto com o soldado Rolim; que após
solicitação do COPOM foram até uma rua em que uma mulher estaria sendo
perseguida  por um homem; que  naquele  local  não encontraram a  mulher,
encontrando o acusado que estava encostado em seu veículo; que o depoente
foi se aproximando do acusado juntamente como Sd Rolim; que antes
que  o  Sd  Rolim  falasse  alguma  coisa  o  acusado  já  foi  se  exaltando
passando a proferir  palavras pejorativas em face do Sd Rolim;  que o
depoente  já  conhecia  o acusado  e  sabia  que  ele  era  PM;  que o  acusado
chamou o Sd Rolim de buceta e pica; que começou uma discussão verbal
entre  os  dois  sendo  necessária  a  intervenção  do  depoente  para  que  não
acontecesse nada pior; que conseguiu acalmá-los e acionou o reforço do Cb
Jodiel; que com a chegada da guarnição o acusado se exaltou novamente



e passou a repetir as palavras pejorativas em face do Cb Jodiel; que foi
comunicado o  fato  ao  CPU e  conduzido o  réu  até  o  quartel;  que no
quartel o acusado repetiu as agressões verbais em face do Cb Jodiel e do
Sd Rolim mesmo na presença do CPU; que o CPU determinou que o
acusado se recolhesse ao alojamento,  sendo que o acusado se negou e
tentou fugir em seu veículo sendo impedido pela guarnição do Cb Jodiel ;
que então o réu foi recolhido ao xadrez; que o acusado apresentava sinais de
embriaguez;  que o acusado foi  abordado pelo depoente  na mesma rua da
ocorrência  em  que  teria  uma  mulher  como vítima  no  instante  em que  o
declarante  e  o  Sd  Rolim  iam  se  retirar  do  local;  que  quando  fizeram  a
abordagem do Sd Ronaldo não sabiam se ele era o homem que estava sendo
acusado de perseguir uma mulher; que o abordara apenas porque o veículo
dele se assemelhava a descrição do veículo do agressor; que não foi trocada
uma palavra com o acusado antes dele começar a agredir o Sd Rolim.”

Jodiel  Mirante  Tavares,  Cb  QPC PMPB,  declarante,  arrolado  pelo
Ministério Público (fls. 200): “(...)  que confirma o depoimento prestado
na fase inquisitorial  às  fls.  12 e 13 lido para  os  presentes;  que estava de
serviço na RP quando foi solicitado pelo COPOM para comparecer em rua
onde um homem armado estaria correndo atrás de uma mulher dizendo que
iria matá-la; que a guarnição de trânsito chegou primeiro ao local; que antes
de  chegar  ao  local  o declarante  recebeu um pedido de  reforço  do Cb
Moésia que relatava que estava ocorrendo uma discussão entre Sd Rolim
e o acusado e que tinha receio de que algo pior pudesse acontecer; que
quando chegou presenciou o acusado proferindo as seguintes palavras
contra o Sd Rolim: “seu pica, seu buceta”; que o declarante pediu para que
o acusado se acalmasse, pois estava chamando a atenção das pessoas e que
aquela questão podia ser resolvida de outra forma;  que então o acusado se
voltou contra a guarnição do declarante, dizendo que sabia o jeito que
eles  trabalhavam  e  que  eles  eram  uns  picas  e  bucetas;  que  então  o
declarante deu voz de prisão ao acusado e acionou o CPU; que então o
acusado chamou a guarnição de covardes; que conduziu o acusado na vtr
para o quartel; que outro PM da guarnição foi guiando o veículo do réu atéo o
quartel; que ao chegar no quartel o declarante repassou todo o ocorrido ao ST
Benilson e entregou as chaves do veículo do acusado; que o acusado voltou
a repetir as palavras difamatórias em face da guarnição do declarante e
do Sd Rolim na frente do CPU; que o CPU determinou que o acusado se
recolhesse ao alojamento; que o acusado se recusou pegou a chave do
carro e tentou fugir sendo impedido pelo declarante que atravessou a vtr
em frente ao portão; que então foi acionado o TC Dutra que compareceu no
quartel, conversou como o acusado e em seguida mandou que o réu fosse
para o xadrez; que não foi encontrado arma como réu ou no veículo dele; que
o réu apresentava sinais de embriaguez, sentido o declarante cheiro de álcool;
que a namorada do acusado informou que ele havia bebido.”

Kleriston  Rodrigues  Rolim,  Sd  QPC  PMPB,  declarante,  arrolado  pelo
Ministério Público (fls. 202): “(...) que confirma o depoimento prestado na
fase inquisitorial, conforme lido em audiência no termo de fls. 14/15; que o
declarante estava de serviço no policiamento de trânsito no 6º BPM quando
escutou o COPOM informar que havia um homem correndo atrás de uma
mulher; que o declarante, como estava próximo, foi ao local juntamente com
o Cb Moésia; que porém ao chegar não encontrou a vítima e nem o acusado e
encontrou uma senhora que informou que eles tinham saído do local; que o
declarante viu um veículo estacionado mais a frente com um homem em
pé ao lado; que imaginou se tratar do suspeito e foi em sua direção; que
antes que o declarante falasse alguma coisa o acusado já foi se exaltando,
falando  alto  que  não  tinha  agredido  a  namorada,  muito  embora  o
declarante não tivesse falado nada sobre esse assunto; que inicialmente o
declarante não sabia que o acusado era PM; que o Cb Moésia foi quem se
aproximou  e  disse  que  o  acusado  também  era  militar;  que  o  acusado
exaltado  começou  a  proferir  palavras  difamatórias  em  face  do
declarante dizendo “queria dar um tiro e que vá tomar no cú”; que o Cb



Moésia  interveio  e  acionou o  apoio  da  vtr  do  Cb Jodiel;  que  com a
chegada da guarnição o acusado se exaltou novamente contra os Pms
proferindo as seguinte palavras “você é fraco e que a guarnição era uns
picas,  merdas  e  uns  fuleiras”;  que  diante  desse  fato  o  acusado  foi
conduzido  ao  quartel;  que  inicialmente  o  acusado  se  comportou
adequadamente no quarte, porém quando determinado que ele se dirigisse
ao alojamento para ser recolhido ficou novamente exaltado e passou a
agredir  verbalmente  os  PMs;  que  as  agressões  do  acusado  eram
direcionadas ao declarante e ao Cb Jodiel; que o acusado dizia que o
declarante  era  um  pica  e  buceta,  afirmando  inclusive  que  poderia
constar  essas  informações  no  relatório;  que  dizia  também  que  a
guarnição do Cb Jodiel eram uns bucetas, picas e fuleiras; que o acusado
tentou sair do quartel, entrando em seu carro e ligando-o; que o acusado
foi impedido de sair do local pela guarnição do Cb Jodiel, que colocou a
vtr a frente do portão; que em seguida o acusado foi conduzido ao xadrez,
obedecendo a determinação sem criar  novos problemas; que não percebeu
sinais de embriaguez no acusado; que não foi encontrado como réu nenhuma
arma; que também foi revistado o veículo e não foi  localizado arma; que o
acusado  foi  encontrado  inicialmente  a  100  metros  do  local  onde  teria
supostamente  discutido  com  a  namorada;  que  quando  se  aproximou  do
acusado se fazia acompanhar do Cb Moésia; que o seguia a poucos passos de
distância; que não foi dada ordem de prisão ao acusado após as primeiras
agressões  verbais;  que  o  acusado  foi  conduzido  ao  quartel  na  vtr  do  Cb
Jodiel; que o acusado não proferiu nenhuma agressão verbal ao Cb Moésia;
que quem resolveu levar o acusado ao quartel foi o Cb Jodiel, convidando o
réu para se dirigir  aquele local;  que no quartel  foi  acionado o CPTU, ST
Benilson; que o acusado não proferiu nenhuma agressão em relação ao ST
Benilson; que porém continuou a agredir verbalmente a guarnição mesmo na
presença do CPU; que não recorda  com precisão,  mas acredita  que quem
determinou que o acusado fosse para o alojamento foi o ST Benilson.

No mesmo sentido:

Francisco  Benilson  Ferreira,  2.º  Tenente  R/R PMPB,  testemunha arrolada
pelo Ministério Público (fls. 195): “(...) que confirma o depoimento prestado
às fls. 10 e 11 lido para os presentes;  que estava de serviço como CPU
quando foi  informado pelo rádio,  pelo Cb Moésia,  que o Sd Ronaldo
estava agredindo verbalmente PM's em serviço; que determinou que ele
fosse conduzido ao quartel; que no quartel o acusado começou a agredir o
Cb Jodiel eu Sd Roli, verbalmente, chamando-o de fuleiras e seus picas;
que o depoente determinou que o acusado se recolhesse ao alojamento,
sendo que o réu se recusou e tentou fugirem seu veículo, sendo impedido
pela guarnição do Cb Jodiel; que então foi determinada a condução do
réu ao xadrez e comunicado o fato ao Comandante da unidade; que não
percebeu sinais de embriaguez no acusado.”

Ivan de Araújo, Sd QPC PMPB, testemunha arrolada pelo Ministério Público
(fls. 196): “(...) que confirma as declarações prestadas às fls. 18 e 19 e lida
para os presentes;  (…) houve uma solicitação de reforço pelo Cb Moésia,
pois estaria ocorrendo uma discussão com o Sd Ronaldo; que com a chegada
da  guarnição  o  acusado  se  exaltou  novamente  e  passou  a  proferir
palavras pejorativas  em face  do  Cb Jodiel,  chamando-o de  bucetas  e
covardes; que foi comunicado o fato ao CPU e conduzido o réu até o quartel;
que no quartel  o acusado repetiu as agressões verbais em face do Cb
Jodiel e do Sd Rolim mesmo na presença do CPU; que o CPU determinou
que o acusado se recolhesse ao alojamento, sendo que o acusado se negou e
tentou  fugir  em  seu  veículo,  sendo  impedido  pela  guarnição  do  Cb
Jodiel;  que  então  o  réu  foi  recolhido  ao  xadrez;  que  o  acusado  não
apresentava sinais de embriaguez.”



O depoimento  da  testemunha  Patrício  Araújo  Santos,  policial
militar,  guarda  total  semelhança  com os  depoimentos  acima  transcritos  e,  por  isso
mesmo, deixo de transcrevê-lo (fls. 197) a fim de evitar repetições.

Inviável, portanto, o acolhimento das razões apelatórias para a
absolvição do réu/apelante, uma vez que as provas que levaram à conclusão acerca são
deveras contundentes e foram prontamente reconhecidas pelo Juiz prolator da decisão
combatida, conforme se  infere  da  leitura  das  fls.  478/482,  em trechos  que  a  seguir
transcrevo:

“(...)  No mais, as materialidade (sic) do delito de desacato a superior está
consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante e, sobretudo, pela prova
testemunhal,  em  especial  as  declarações  das  vítimas  imediatas,  o  CB
MOÉSIA e o CB JODIEL que, em juízo (f. 198/200), reafirmaram terem se
sentido desacatados em relação às referências fáticas contidas na denúncia na
frente dos demais componentes das guarnições presentes, as quais também
foram dirigidos impropérios, com manifesta intenção de depressão de suas
autoridades  por  parte  deste,  caindo  por  terra  o  argumento  defensivo  de
retorsão  a  uma  suposta  abordagem  brusca  pela  completa
desproporcionalidade  dos  atos  do  denunciado,  que,  em  verdade,  feriu
diversos dispositivos da Lei Penal Militar.
(…)
As  testemunhas  que  presenciaram  os  fatos,  a  exemplo  do  SD  IVAN
ARAÚJO (f 197) e do SD KLERYSTON ROLIM (f. 202/203), confirmam
na  íntegra  os  relatos  dos  militares  ofendidos,  bem como que ouviram as
palavras de baixo calão direcionadas por aquele a estes, além de ter o acusado
sido desrespeitoso, desacatado a eles próprios, desobedecido à ordem de se
recolher ao quartel.
(…)
Já  autoria  delitiva  resta  induvidosa  diante  da  prova  testemunhal  acima
aludida, como também em razão da própria admissão parcial dos fatos pelo
increpado.
Por fim, registro que a defesa tentando afastar as consequências penais da
conduta  da  incriminada (sic),  nada trouxe à tona pudesse subsistir  ante a
coerência e robustez da prova trazida aos autos. (...)”

Por  todo  o  exposto,  a  negativa  de  ocorrência  dos  fatos  não
subsiste  quando  há  provas  seguras  em  sentido  contrário,  produzidas  tanto  na  fase
inquisitorial,  quanto  sob o crivo  do contraditório,  todas  coesas  na demonstração  da
existência do crime imputado ao réu, porquanto a versão apresentada pelos ofendidos
mostra-se harmônica com a prova testemunhal  carreada aos autos, o que implica na
manutenção do decreto condenatório.

A farta prova oral colhida durante a instrução processual revela
que o apelante ofendeu superior hierárquico, durante o regular exercício de sua função,
proferindo palavras de baixo calão, com o nítido propósito de deprimir-lhe a autoridade,
violando  gravemente  a  hierarquia  e  a  disciplina  militares.  Com  base  em  tais
depoimentos e na confissão parcial do réu/apelante, é possível identificar, sobremaneira,
o dolo empregado na conduta, sendo é irrelevante o estado colérico do agente, pois não
tem o condão de afastar a tipicidade da conduta.

Assim, não há que se falar em absolvição, uma vez afastadas as
alegadas hipóteses de fundamentação da sentença manifestamente contrária à prova dos



autos,  ou ausência de provas da existência  dos fatos,  assim como inviável  a tese de
retorsão,  quando  evidenciado  o  dolo  específico  do  ora  apelante,  no  sentido  de
desprestigiar e menosprezar os policiais militares que o abordaram durante o fato.

Isto  posto,  a  tese  defensiva  não  merece  acolhida,  uma  vez
comprovado nos autos que o apelante efetivamente ofendeu a dignidade e o decoro de
superior  hierárquico,  face  a  prova  testemunhal  a  confirmar  que  o  acusado  desferiu
agressões verbais a policial militar de patente  superior, restando, pois, configurado o
crime de desacato a superior previsto no art. 298 do Código Penal Militar.

DO  PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  DE  DESACATO  A
SUPERIOR PARA O CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR

Prevê o artigo 298 do Código Penal Militar, in verbis: 

“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”. 

O crime de desacato a superior previsto no Código Penal Militar
, assim como o de desrespeito, possuem como sujeito ativo o ocupante de função militar
e  como  sujeito  passivo  não  só  o  militar  superior  a  ele,  como  também  a  própria
Administração  Militar.  Para tanto,  entende-se como superior  aquele  militar  que,  em
relação  ao  outro,  ocupa  graduação  ou posto  mais  elevado  na  escala  hierárquica  ou
aquele militar que, em decorrência de função do cargo, exerce autoridade sobre outro de
mesmo posto ou graduação, conforme delineado pelo próprio artigo 24 do Código Penal
Militar: “No caso, o bem jurídico tutelado é a dignidade, o prestígio da Administração
Militar, que é atingido na normalidade de seu funcionamento.”

É considerado formal, ou seja, as consequências e repercussões
do fato  na vida  do ofendido são irrelevantes  para a  consumação  e configuração do
delito.  Portanto,  consuma-se quando o sujeito  ativo por meio  de gestos,  atitudes  ou
palavras, ataca a dignidade, o decoro, ou procura deprimir a autoridade de seu superior,
o sujeito passivo. 

O  dolo  exigido  consiste  na  vontade  de  ofender  a  dignidade
(honra  subjetiva/valor  moral),  o  decoro  (respeitabilidade  pessoal),  ou  simplesmente
deprimir a autoridade do superior hierárquico, ou seja, debilitar, enfraquecer.

Assim como no desrespeito a superior hierárquico, o desacato
deixa de ser crime quando o agente da conduta desconhece a posição do superior, ou
quando repele agressão física ou moral. Entretanto, tais hipóteses, restam afastadas face
a dinâmica dos acontecimentos, eis que o apelante desferiu contra o SD Moésia e o CB
Jodiel,  palavras  depreciativas  em mais  de  um momento,  mostrando  com  isso  livre
vontade e consciência. Como policial militar que é, a possibilidade de desconhecimento,
por parte do apelante,  da posição de superior é bastante remota,  devendo identificar,
inclusive, quando em decorrência de função do cargo, o militar de igual patente exerce
autoridade assumindo o posto de superior.



Por sua vez, reza o artigo 160, do CPM, in verbis:

“Desrespeitar superior diante de outro militar: [...] Pena – detenção, de três
meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave”. 

Aqui,  o desrespeito  a superior  hierárquico nada mais  é que a
conduta de seu inferior, finalizando deprimir sua autoridade com palavras, gestos ou
ações como brilhantemente explicado nas palavras de Célio Lobão: 

Trata-se  de  conduta  que,  no  meio  social  é  considerada  como  falta  de
educação e no serviço público civil, enseja punição disciplinar. Na sociedade
hierarquizada  militar,  o  legislador  houve  por  bem  incluir  no  elenco  dos
crimes militares,  a falta de respeito,  de consideração  do subordinado para
com o superior hierárquico, ampliando dessa forma, a proteção à disciplina
militar.

Assim,  é  considerado  um minor frente  ao crime  de desacato,
tendo ambos origem em um igual dispositivo legal e mesmo objeto tutelado, qual seja, a
disciplina e hierarquia de toda a instituição militar. 

É, portanto, crime subsidiário e só será aplicado ante a ausência
de crime mais grave, de modo que a norma principal excluirá a aplicação da norma
secundária.

Há subsidiariedade quando uma norma que define crime menos
grave  está  abrangida  pela  norma  que  defina  crime  mais  grave,  nas  circunstâncias
concretas  em  que  o  fato  ocorreu.  A  relação  de  subsidiariedade  se  determina  com
critérios de valoração jurídica.

É de suma importância, ressaltar que o desrespeito, previsto no
artigo 160 do CPM, é crime subsidiário, ou seja, caso o fato delituoso constitua crime
de maior gravidade, como por exemplo, o próprio crime de desacato previsto no artigo
298 do CPM, aquele cederá lugar ao dispositivo penalizador mais severo da conduta
delituosa do agente.

Ora, como dito antes, no delito de desacato a superior, o núcleo
da conduta é desacatar,  ou seja, faltar  com o devido respeito ou com o acatamento,
desmerecendo a autoridade do superior hierárquico. O elemento subjetivo do tipo é o
dolo consistente na vontade livre e consciente de menosprezar o superior, deprimindo-
lhe a autoridade,  o que restou sobejamente demonstrado nos autos, face as palavras
depreciativas empregadas contra os ofendidos, bem como o teor das frases proferidas, a
demonstrar, claramente, o desprestígio e menosprezo contra os ofendidos.

Portanto,  considero  que  o  crime  de  desacato a  superior,
previsto no art. 298, do CPM, configura-se se provado nos autos, porquanto, o agente
rogou palavras ofensivas a superior hierárquico, sendo descabida a desclassificação do
delito para mero ato de desrespeito, quando evidenciado o dolo específico do autor, no
sentido de desprestigiar e menosprezar o agente público de maior patente na presença de
outros policiais militares.

DA DOSIMETRIA DA PENA



No caso  dos  autos,  ao  fixar  a  pena  do  réu  condenado  pelos
membros do Conselho da Justiça Militar pela prática do crime de desacato a superior, a
magistrado fundamentou da seguinte forma:

“A gravidade  do  crime  ressalta  evidenciada,  eis  que  vai  de
encontro  aos  pilares  básicos  de  disciplina  e  hierarquia  da
Instituição  Policial,  sendo  bastante  reprovável  a  conduta  do
agente. Não há registro de  personalidade deturpada, apesar do
notório descontrole  emocional.  Agiu o acusado com  dolo,  eis
que lúcido no momento dos fatos. É considerável a extensão do
dano, sendo a repercussão do fato efetivamente preocupante no
âmbito da Corporação e da sociedade, firmando ideia, ainda que
temporária,  de abalo na ordem.  Os  meios empregados foram
inerentes  ao  tipo.  O modo de execução foi  desconcertante  e
desafiador.  Circunstâncias  de  tempo  e  lugar desfavoráveis.
Antecedentes judiciais maculados apenas pelo episódio narrado
na  denúncia,  ostentando  os  antecedentes  administrativos  14
elogios/recompensas/referências  elogiosas  03  punições,  com
comportamento classificado como insuficiente.  Não existe nos
autos  notícia  de  expressão  de arrependimento  ou
insensibilidade posterior ao fato.”

Vê-se, pois que, das circunstâncias judiciais contras as quais se
insurgiu  o  apelante  (dolo,  modo  de  execução  e  circunstâncias  de  tempo  e  lugar),
merecem atenção apenas o dolo e as circunstâncias de tempo e lugar.

No tocante ao dolo, haveria que se estabelecer, no caso, o grau
de dolo empregado, eis que a presença do dolo também se constitui elementar do tipo de
desacato  a  superior,  não  podendo incidir  desfavoravelmente  quando não avaliado  o
emprego em maior intensidade da referida elementar na conduta.

Por  fim,  quanto  às  circunstâncias  de  tempo  e  lugar,  estas
julgadas  desfavoráveis  sem,  contudo,  fundamentação,  não podem,  da mesma forma,
serem valoradas negativamente.

Note-se que as demais circunstâncias valoradas negativamente,
inclusive a alegada circunstância de modo de execução, embora sucintamente,  foram
suficientemente fundamentadas, não havendo reparos a efetuar.

Contudo,  temos  que,  efetivamente,  são  três as  circunstâncias
desfavoráveis  ao  réu/apelante  (gravidade  do  crime,  extensão  do  dano  e  modo  de
execução).

Por  oportuno,  como  a lei  prevê  a  sanção de  01  (um) a  04
(quatro)  anos  de  reclusão para  o  delito  em  comento,  a  fim  de  se  chegar  a  uma
reprimenda  justa,  o  sentenciante  deve  observar  o  intervalo  correspondido  entre  o
mínimo e o máximo e variar a gradação de acordo com as circunstâncias presentes.

Assim, sopesando-se as circunstâncias judiciais previstas no art.
69  do  Código  Penal  Militar,  aplicando-se  os  princípios  da  razoabilidade e  da
proporcionalidade e estabelecido o parâmetro razoável de 1/8 (fração considerada



ideal) por circunstância  negativa a incidir  sobre o intervalo de pena em abstrato do
crime em comento, computamos um acréscimo à pena mínima prevista de 01 (um) ano
e 01 (um) mês, face as circunstâncias judicias analisadas.

Com  base  em  tais  razões  em  cotejo  com  as  demais
circunstâncias  judiciais,  fixo  a  pena  base  em 01  (um) ano  e  03  (três)  meses  de
reclusão, esta considerada pena definitiva, à míngua de circunstâncias agravantes ou
atenuantes,  ou de causas de aumento e  de diminuição de pena,  mantidos  os demais
termos da sentença condenatória.

Assinale-se,  por oportuno,  que a presença de apenas  uma das
circunstâncias judicial desfavorável já é motivo suficiente para que a pena-base não seja
fixada  no  mínimo  legal.  Ademais, a  dosimetria  é,  antes  de  tudo,  exercício  de
discricionariedade  vinculada  do  julgador,  assim,  deve  ser  sopesada  conforme  a
gravidade concreta do delito.

Nesse  contexto,  a  sanção  corporal  infligida  ao  recorrente  é
escorreita,  considerando os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e
reprovação do crime, bem como em observância ao princípio da individualização da
pena, tendo em vista ainda a gravidade do caso concreto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente
recurso, ao tempo em que, reduzo a pena base aplicada, fixando a pena definitiva em 01
(um) ano e 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença.

O réu encontra-se solto e não há, nos autos, guia de execução
provisória expedida. Destarte, não havendo Recurso Especial ou Extraordinário,
encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para a execução definitiva. Caso haja
recurso à instância superior, encaminhe-se à Presidência deste Tribunal de Justiça
para fins de juízo de admissibilidade, antes, porém, expeça-se guia de execução
provisória da pena.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão, Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com
jurisdição limitada,  para substituir  o Exmo. Sr.  Des.  Márcio  Murilo da Cunha
Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). 

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito


