
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

APELAÇÕES  CRIMINAIS  Nº  0006494-92.2016.815.0011 –  4ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Campina Grande
RELATOR: Dr. Tércio Chaves de Moura (juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos)
 APELANTE: Ministério Público
APELADO: Alex dos Santos Leite
DEFENSOR PÚBLICO: Odinaldo Espinola

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DESOBEDIÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA. DESPROVIMENTO.

- É atípica a conduta de desobedecer ordem emanada
por funcionário público competente com a finalidade
de evitar prisão em flagrante, sendo um mecanismo
de autodefesa garantido ao réu.

VISTOS, RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes autos de
apelação criminal, acima identificada. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do
voto do relator, em harmonia com o parecer

RELATÓRIO

Trata-se  de  denúncia  oferecida  pelo  Ministério  Público em
desfavor de  Alex dos Santos Leite, dando-o como incurso nas sanções dos arts. 157,
“caput” e 330, ambos do CP – respectivamente roubo e desobediência, nos autos da
ação penal que tramita perante a 4ª vara criminal da comarca de Campina Grande.

Infere-se da peça proemial que, no dia 02 de junho de 2016, por
volta das 7:00 horas, na Rua Brasílio da Gama, no Bairro de Catolé, Campina Grande, o
acusado foi preso em flagrante por ter praticado o crime de roubo – art. 157, “caput” do
CP, em desfavor da vítima Vagna Pereira Rolim.

Ao ser abordada, o acusado empurrou-a, derrubando-a no chão e
subtraiu da mesma um aparelho celular, da marca apple, conforme auto de prisão em
flagrante de fl. 08.



Um  indivíduo  não  identificado  que  passava  pelo  local
testemunhou a consumação do intento e, ato contínuo, seguiu em direção ao denunciado
na tentativa de detê-lo, não logrando êxito. Em seguida, comunicou o fato a um policial
civil que se encontrava nas imediações. De posse das informações, o policial Adriano de
Arruda Silva empreendeu as diligências necessárias e, após localizar o denunciado, veio
a persegui-lo a pé, ocasião em que emanou ordem de parada, efetuando dois disparos
para o alto e foi desobedecido pelo réu, que só momentos depois foi detido em flagrante
delito.

Ultimada  a  instrução  processual  com  a  apresentação  das
alegações finais pela acusação e pela defesa, o réu foi condenado, conforme sentença
de fls.  73/78,  proferida pelo  magistrado Dr.  Vandemberg de Freitas  Rocha,   pelo
crime de roubo, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,  revogando a prisão preventiva
decretada em seu desfavor. Por sua vez,  foi absolvido do delito de desobediência,
com fundamento no art. 386, III do CPP.

Inconformado,  o  Ministério  Público  interpôs  o  apelo  de  fls.
90/94, pleiteando a condenação do réu pelo crime de desobediência, em razão do
acusado não ter obedecido a ordem de parada emanada pelo policial, enquanto estava
em fuga, aduzindo estar a sentença incompatível com as provas carreadas aos autos,
especialmente aos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas ministeriais.

Em contrarrazões, o acusado pugna pelo desprovimento do apelo
(fls. 100/103).

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  do  insigne
Procurador  de  Justiça,  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,  manifestou-se  pelo
desprovimento do apelo (fls. 119/125).

É o relatório.

VOTO:

Conheço  do  recurso,  haja  vista  estarem  presentes  os
pressupostos de admissibilidade.

Aduz o Ministério Público que o “decisum” é incompatível com
as  provas  carreadas  aos  autos,  especialmente  com  o  depoimento  da  vítima  e  das
testemunhas ministeriais  prestadas em juízo,  pugnando pela condenação do réu pelo
crime de desobediência – art. 330 do CP.

Não  obstante  a  irresignação  da  acusação,  entendo  que  não
assiste razão às alegações, pois, perlustrando-se os autos, verifica-se que o julgador de
primeiro  grau  condenou  o  réu  pelo  crime  de  roubo,  absolvendo-o  do  crime  de
desobediência, sob o fundamento de que “desobedecer ordem de parada com o intento
de evitar a prisão é penalmente atípico” (fl. 76).

Como é cediço, para que se configure o crime de desobediência
são  necessários  alguns  requisitos,  que  visam  a  desprestigiar  a  autoridade  da
administração pública, quais sejam: a emissão de uma ordem de um funcionário público
diretamente ao destinatário e que este tenha o dever de cumpri-la, sob pena de sanção



penal.  No  entanto,  como  bem  se  observa,  o  réu  desobedeceu  a  ordem  policial,
objetivando tão  somente  o sucesso  do  roubo,  bem como evitar  sua  captura,  que se
configura como um direito de autodefesa do acusado.

Ora, vejo que a conduta praticada pelo réu não se aperfeiçoa ao
tipo  penal,  pois  tendo  ele  desobedecido  uma  ordem  emanada  por  um  funcionário
competente para tanto, logo após a prática de um roubo, o mesmo não o fez com o
intuito de desprestigiar a função exercida pelo policial,  tampouco de menosprezar o
poder estatal, mas somente de não ser preso. 

Neste sentido, confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART.
334, § 1º, ALÍNEA 'B', DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 3º DO DECRETO-
LEI  399/68. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS.
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESOBEDIÊNCIA. ART.  330, DO  CP. ATIPICIDADE. FUGA. DIREITO
DE  AUTODEFESA.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  COMPENSAÇÃO.
REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA 1.
A  materialidade  e  a  autoria  do  delito  de  contrabando  de  cigarros  são

incontroversas. 2. Restou comprovado que o apelante dolosamente importou
e transportou, para depois revender, mercadorias de origem estrangeira sem

documentos de regular internalização no país, razão porque não prospera a
alegação de erro de tipo.  3.  Inaplicável  o  princípio da insignificância nos

casos de contrabando de cigarros, porquanto afora a falta de registro no órgão
nacional de controle (ANVISA), a atividade ilícita em questão também atinge

o erário, a indústria, a saúde, bem como o disposto no art. 3º, §§ 2º e 3º, da
Lei  9.294/96. 4. Considerando que o réu estava com mercadorias objeto

de  contrabando  quando  recebeu  ordem  de  parada  e,  ciente  de  sua
situação  ilícita,  intentou  fuga,  trata-se  de  manifesto  exercício  da

autodefesa. Logo, impende ser reconhecida a atipicidade da conduta. 5. É
possível  a  compensação da agravante da reincidência com a atenuante da

confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. (processo  ACR
50000422220144047017  PR  5000042-22.2014.404.7017,  Orgão  Julgador

SÉTIMA TURMA Publicação D.E. 27/01/2016 Julgamento 26 de Janeiro
de 2016 Relator RODRIGO KRAVETZ) (grifos nossos).

Desse modo, entendo pela atipicidade da conduta do agente ao
desobedecer ordem emanada por funcionário público competente com a finalidade de
evitar prisão em flagrante, como sendo um mecanismo de autodefesa garantido ao réu.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao  recurso
ministerial, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos  Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Márcio
Murilo  da  Cunha  Ramos),  relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio  (1º  vogal)  e  Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10597241/artigo-334-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104160/lei-murad-lei-9294-96
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11327948/par%C3%A1grafo-3-artigo-3-da-lei-n-9294-de-15-de-julho-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11328220/par%C3%A1grafo-2-artigo-3-da-lei-n-9294-de-15-de-julho-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11328276/artigo-3-da-lei-n-9294-de-15-de-julho-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10597531/artigo-330-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126107/decreto-lei-399-68
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12046219/artigo-3-do-decreto-lei-n-399-de-30-de-dezembro-de-1968
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10597157/par%C3%A1grafo-1-artigo-334-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940


Desembargador, 2º vogal).

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

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, 17 de abril de 2018.

Dr. Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado


