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— “(...) Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que "a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a
análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia,
isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi
viabilizado  em  sua  plenitude  durante  a  instrução  criminal”
(AgRg  no  AREsp  537.770/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  Sexta  Turma,  julgado  em  4/8/2015,  DJe
18/08/2015).  4.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no
AREsp 628.671/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado  em  27/10/2015,  DJe
04/11/2015)

-  Não procede a  alegação de  cerceamento  de defesa  por  não
terem sido analisadas as teses suscitadas em segunda resposta à
acusação, porquanto já tinha esta sido devidamente apresentada
pela  defesa,  por  meio  de  advogado  constituído,  bem  como
examinada pelo Magistrado  a quo, atendendo-se, portanto, aos
comandos dos arts. 396, 386-A e 397 do CPP.

-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  meio  de  sua  Terceira
Seção,  no  julgamento  do  Habeas  Corpus  nº  379.269/MS,  em
24/05/2017,  uniformizou  o  entendimento  pela  manutenção  da
tipificação do crime de desacato no ordenamento jurídico pátrio,
não  merecendo,  portanto,  acolhimento  o  pleito  absolutório
fundado em entendimento anterior daquela Corte Superior.

-  É  descabido  o  pleito  de  absolvição  quando  o  conjunto
probatório constante dos autos é suficiente para a constatação da
materialidade do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do
CTB).

- Nos termos do art. 306, § 1º, II, e § 2º, do Código de Trânsito
Brasileiro, é admitida a comprovação dos sinais que indiquem a
alteração da capacidade psicomotora por prova testemunhal.

- Nos moldes do § 3º do art. 44 do CP,  “se o condenado for
reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em
face  de  condenação  anterior,  a  medida  seja  socialmente
recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude
da prática do mesmo crime”, de modo que não é suficiente para
a concessão do benefício em tela que o réu não seja reincidente
específico,  devendo  tal  circunstância  estar  associada  à
constatação de que a medida seja socialmente recomendável, o
que não se encontra presente no caso.

-  Embora  não  exista  uma  regra  específica  para  fixação  do
quantum de aumento pelas agravantes, é cediço que não pode
ser  este  desproporcional  e  desacompanhado  de  fundamento
idôneo. 

-  Correta  a  cominação  do regime  inicial  de  cumprimento  da
pena mais  gravoso pelo Magistrado de primeiro grau quando



devidamente  motivada  no  fato  de  ser  o  réu  reincidente,
consoante prevê o art. 33, § 2º, “c”, do CP.

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 rejeitar  a  preliminar,  no  mérito,  dar
provimento parcial ao apelo para reduzir a pena para 01 ano e 04 meses de detenção e
13 dias-multa,  mais  03  meses  de  suspensão de  habilitação,  nos  termos  do voto  do
relator, em desarmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Bayeux, o Ministério Público
estadual ofereceu denúncia em face de José Eudes da Silva, incursionando-o no art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) e no art. 331 do Código Penal
(desacato), em concurso material (art. 69 do CP).

Narra a exordial que “no dia 19 de outubro de 2015, por volta
das  00hs50min,  o  denunciado  conduzia  o  veículo  automotor  GM Vectra  de  placas
MYQ-2418/PB com a capacidade psicomotora alterada em função da influência de
álcool, quando passava pela Rua Genival Guedes, nesta cidade.

Ao  ser  abordado  pelos  policiais  militares  que  atenderam  a
ocorrência  foi  constatado  que  o  acusado,  estava  ele  em  flagrante  estado  de
embriaguez, tendo ele se negado a realizar o teste de alcoolemia, entretanto, admitindo
que havia ingerido bebida alcoólica (fls. 05).

Em função da recusa do denunciado, foi preenchido o termo de
constatação de embriaguez de fls. 08 no qual consta os sinais observados pelo agente
condutor, a saber: sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool, estando o réu bastante
exaltado, segundo os relatos colhidos.

Tanto é que ele resistiu à prisão e desacatou os policiais, os
chamando de ‘policiais bucetas e de merdas’, sendo necessário o uso de força física
moderada e algemas para a condução do denunciado até a delegacia.”.

Em sentença  de  fls.  199/211,  o  juiz  Antônio  Maroja Limeira
Filho julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o réu a uma pena de 02 (dois)
anos de detenção, em regime inicial semiaberto (fundado na reincidência), e 20 (vinte)
dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, além de 04
(quatro) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Em face da
reincidência, deixou de substituir a reprimenda por restritivas de direitos e de suspender
a pena. 

Inconformada, a defesa interpôs apelação criminal, alegando,
preliminarmente, inépcia da denúncia, em razão da não descrição do tipo penal com
todas as suas circunstâncias; nulidade do processo até a decisão que deveria ter recebido
a resposta à acusação de maneira fundamentada, na conformidade do art. 397 do CPP;
absolvição do réu pelo crime de desacato, consoante a jurisprudência do STJ, já que o
tipo penal contraria o Pacto de San José da Costa Rica. No mérito, requer a absolvição



do acusado pelo crime do art. 306 do CTB, ante a ausência de comprovação do nível de
concentração  de  álcool  por  litro  de  sangue,  sendo  inexistente  a  demonstração  da
materialidade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade
por  restritiva  de  direitos,  pois  preenchidos  os  requisitos  do  art.  44  do  CP;  o
redimensionamento  do  quantum de  aumento  da  agravante  da  reincidência;  e  a
readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, face a ausência de
fundamentação pelo regime mais gravoso (fls. 227/257).

Em  contrarrazões, o  representante  do  Ministério  Público
manifestou-se pela manutenção da sentença (fls. 260/270).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da ilustre Procuradora de
Justiça  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  às  fls.  273/280,  opinou  pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Aduz a  defesa,  em um primeiro  momento,  que  a  denúncia  é
inepta, por não conter a descrição do tipo penal com todas as suas circunstâncias.

Os argumentos defensivos, contudo, não possuem fôlego para
prosperar, pois, de uma mera leitura da exordial, percebe-se que ela preenche sim todos
os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, expondo, de forma pormenorizada, a conduta
do réu,  isto  é,  os  fatos  criminosos  a este  atribuídos,  com todas  suas  circunstâncias,
tornando possível, portanto, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Saliente-se,  outrossim,  como  é  cediço,  que,  após  o  decreto
condenatório,  resta superada a  arguição de inépcia  da inicial  de  acusação,  nos
termos da jurisprudência sedimentada do STJ:

PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA
DA DENÚNCIA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA.
1. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, especificou a participação
dos  recorridos  no  crime  de  tráfico  de  drogas,  apontando  circunstâncias
concretas que dariam azo à inauguração do processo penal, demonstrando a
denúncia  o  nexo  entre  as  condutas  dos  recorridos  e  a  prática  tida  por
delituosa, a qual se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial.
2.  Nos termos da jurisprudência  desta  Corte Superior  de Justiça,  "não  há
como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta
delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a
narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça
acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de
Processo  Penal"  (RHC  46.570/SP,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).
3.  Ademais,  o  entendimento  do  STJ  é  no  sentido  de  que  "a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise
do  pretendido reconhecimento  de  inépcia  da  denúncia,  isso  porque  o
exercício  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  foi  viabilizado  em  sua
plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp 537.770/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
4/8/2015, DJe 18/08/2015).
4. Agravo regimental não provido.



(AgRg no  AREsp 628.671/SC,  Rel.  Ministro  REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015)

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO CABIMENTO. ARTS. 12 E 14 DA LEI 6.368/76. MATERIALIDADE
CONSTATADA.  TRÁFICO  SEM  AQUISIÇÃO  DE  DROGAS.
MODALIDADE ADQUIRIR  E  TRANSPORTAR.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CRIME TENTADO. REVOLVIMENTO DE PROVA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.  ARGUIÇÃO APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4.  A alegação  de  inépcia  da  denúncia  resta  preclusa  após  a  sentença
condenatória. Precedentes desta Corte.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC  212.528/SC,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,
julgado em 01/09/2015, DJe 23/09/2015)

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.  INÉPCIA  DA
DENÚNCIA.  PRECLUSÃO.  DESNECESSIDADE  DE  INDICAÇÃO
PRECISA DA DATA.
1. O recorrente alegou a inépcia da denúncia apenas em sede de apelação.
Ocorre que esta Corte tem posicionamento jurisprudencial no sentido de
que  com  a  superveniência  de  sentença  condenatória  fica  preclusa  a
alegação  de  inépcia  da  denúncia  (AgRg  no  REsp  n.  1.325.081/SC,
Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 21/2/2014).
2. A ausência de detalhamento de elementos tido por acidentais, tais como
dados  temporais  e  o  'locus  delicti',  não  macula  de  inepta  a  denúncia,
mormente em delitos de natureza sexual (RHC n. 48.631/RS, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 28/11/2014).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1342236/RS, Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 15/09/2015)

Assim, rejeito a preliminar apresentada.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 

Argui  a defesa,  também, nulidade processual  por suposta  não
apreciação das teses defensivas suscitadas na resposta à acusação, em ofensa ao art. 397
do CPP.

Compulsando  os  autos,  contudo,  infere-se  que,  apresentada
resposta  à  acusação pelo  réu (fl.  60),  alegando-se inocência  acerca das  acusações  e
apresentando rol de testemunhas, foi proferida decisão à fl. 63, no sentido de que “as
alegações iniciais do(a)(s) acusados(a)(s) não conseguiram demonstrar a ocorrência
de quaisquer das hipóteses constantes do artigo 397 do Código de Processo Penal”,
negando, portanto, a absolvição sumária daquele.

Às fls. 77/81, o acusado requereu habilitação de novo advogado
e o adiamento da audiência designada, tendo sido deferida apenas a habilitação pelo
Juízo a quo (fl. 84).

Em seguida,  às  fls.  103/120,  foi  apresentada  nova resposta  à
acusação, por meio de outro advogado, levantando as mesmas questões apresentadas
nas razões de apelação, a qual, expressamente e de forma fundamentada, à fl. 122, não
foi conhecida pelo Magistrado de primeiro grau, face a preclusão, embora aceito novo
rol de testemunhas, nos seguintes termos:



“Consoante se vê às fls. 60, o réu já apresentou resposta à acusação com rol
de testemunhas, subscrita por advogado particular regularmente constituído
(fls. 61), a qual já foi analisada por este magistrado (fls. 63).
Cumpre  registrar  que  o  causídico  subscritor  da  petição  de  fls.  103/119
habilitou-se  nestes  autos  após  análise  da  referida  defesa  preliminar  (fls.
77/82), quando já havia sido designada audiência de instrução e julgamento.
Logo, o novo patrono assume o processo na fase em que se encontra.
No  que  tange,  todavia,  às  novas  testemunhas  indiciadas  pela  defesa,  em
homenagem ao princípio da ampla defesa, determino sejam elas intimadas
para audiência aprazada para o dia 08/09/2016”.

Desta feita, não procede a alegação do apelante de cerceamento
de defesa por não terem sido analisadas as teses suscitadas nessa segunda resposta à
acusação,  porquanto  já  tinha  a  peça  em questão  sido devidamente  apresentada  pela
defesa, por meio de advogado constituído,  bem como examinada pelo Magistrado  a
quo, atendendo-se, portanto, aos comandos dos arts. 396, 386-A e 397 do CPP.

Vale  salientar,  outrossim,  a  ausência  de  qualquer  prejuízo  ao
recorrente,  por  conseguinte,  a  inexistência  de  nulidade  a  ser  declarada,  mormente
porque, ainda que não conhecida a segunda resposta à acusação, foi aceito, pelo Juízo
de primeiro grau, o novo rol de testemunhas apresentado nesta peça. Outrossim, as teses
levantadas pela defesa foram todas aduzidas no recurso em testilha, não havendo razão
para o processo ser anulado e retornar seu curso para análise de tais alegações.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE DESACATO

O apelante aduz, ainda, que o STJ, consoante recente decisão do
Recurso Especial nº 1640084, publicado em 01/02/2017, decidiu pelo afastamento da
figura típica de desacato, face a incompatibilidade do citado tipo penal com o art. 13 do
Pacto de San José da Costa Rica, pelo que pleiteia a sua absolvição em relação ao delito
em  testilha,  sob  o  argumento  de  que  o  STJ  possui  o  mister  de  uniformizar  a
jurisprudência pátria, devendo o posicionamento deste ser mantido pelos tribunais. 

Ocorre, contudo, que, não obstante a decisão mencionada pela
defesa, em suas razões recursais,  o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua
Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus nº 379.269/MS, em 24/05/2017,
uniformizou o entendimento pela manutenção da tipificação do crime de desacato
no ordenamento  jurídico  pátrio,  não merecendo,  portanto,  acolhimento  o  pleito
absolutório fundado  no  entendimento  anterior  daquela  Corte  Superior  (exposto  no
Recurso Especial nº 1640084). Vejamos:

“HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO
ART.  306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS.  330 E 331 DO
CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO
ORDENAMENTO  JURÍDICO.  DIREITOS  HUMANOS.  PACTO  DE
SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE
EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO. CONTROLE DE
CONVENCIONALIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  DECISÃO
PROFERIDA  PELA  CORTE  (IDH).  ATOS  EXPEDIDOS  PELA
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH).
AUSÊNCIA  DE  FORÇA  VINCULANTE.  TESTE  TRIPARTITE.
VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA



CONVENÇÃO  AMERICANA  DE  DIREITOS  HUMANOS.
POSSIBILIDADE  DE  RESTRIÇÃO.  PREENCHIMENTO  DAS
CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR. SOBERANIA
DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL
(MARGIN OF APPRECIATION). INCOLUMIDADE DO CRIME DE
DESACATO  PELO  ORDENAMENTO  JURÍDICO  PÁTRIO,  NOS
TERMOS  EM  QUE  ENTALHADO  NO  ART.  331  DO  CÓDIGO
PENAL.  INAPLICABILIDADE,  IN  CASU,  DO  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO  TÃO  LOGO  QUANDO  DO  RECEBIMENTO  DA
DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1.  O  Brasil  é  signatário  da  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos
(CADH), denominada Pacto de São José da Costa Rica, sendo promulgada
por intermédio do Decreto n. 678/1992, passando, desde então, a figurar com
observância obrigatória e integral do Estado.
2. Quanto à natureza jurídica das regras decorrentes de tratados de direitos
humanos, firmou-se o entendimento de que, ao serem incorporadas antes da
Emenda  Constitucional  n.  45/2004,  portanto,  sem  a  observância  do  rito
estabelecido  pelo  art.  5º,  §  3º,  da  CRFB,  exprimem  status  de  norma
supralegal, o que, a rigor, produz efeito paralisante sobre as demais normas
que  compõem  o  ordenamento  jurídico,  à  exceção  da  Magna  Carta.
Precedentes.
3. De acordo com o art. 41 do Pacto de São José da Costa Rica, as funções da
Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  não  ostentam  caráter
decisório,  mas  tão  somente  instrutório  ou  cooperativo.  Desta  feita,
depreende-se que a CIDH não possui função jurisdicional.
4.  A Corte Internacional de Direitos Humanos (IDH), por sua vez, é uma
instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação
da  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,  possuindo  atribuição
jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2º do seu respectivo Estatuto.
5.  As  deliberações  internacionais  de  direitos  humanos  decorrentes  dos
processos de responsabilidade internacional do Estado podem resultar em:
recomendação; decisões quase judiciais e decisão judicial. A primeira revela-
se ausente de qualquer caráter vinculante, ostentando mero caráter "moral",
podendo  resultar  dos  mais  diversos  órgãos  internacionais.  Os  demais
institutos,  porém,  situam-se  no  âmbito  do  controle,  propriamente  dito,  da
observância dos direitos humanos.
6. Com efeito, as recomendações expedidas pela CIDH não possuem força
vinculante,  mas  tão  somente  "poder  de  embaraço"  ou  "mobilização  da
vergonha".
7.  Embora  a  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  já  tenha  se
pronunciado sobre o tema "leis  de desacato",  não há precedente da Corte
relacionada ao crime de desacato atrelado ao Brasil. 
8.  Ademais,  a  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  se  posicionou
acerca da liberdade de expressão, rechaçando tratar-se de direito absoluto,
como  demonstrado  no  Marco  Jurídico  Interamericano  sobre  o  Direito  à
Liberdade de Expressão.
9.  Teste  tripartite.  Exige-se  o  preenchimento  cumulativo  de  específicas
condições emanadas do art.  13.2.  da CADH, para que se admita eventual
restrição do direito à liberdade de expressão. Em se tratando de limitação
oriunda da norma penal, soma-se a este rol a estrita observância do princípio
da legalidade. 
10. Os vetores de hermenêutica dos Direitos tutelados na CADH encontram
assento no art. 29 do Pacto de São José da Costa Rica, ao passo que o alcance
das restrições se situa no dispositivo subsequente. Sob o prisma de ambos
instrumentos  de  interpretação,  não  se  vislumbra  qualquer  transgressão  do
Direito à Liberdade de Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal. 
11. Norma que incorpora o preenchimento de todos os requisitos exigidos
para que se admita a restrição ao direito de liberdade de expressão, tendo em
vista que,  além ser  objeto de previsão legal  com acepção precisa e  clara,
revela-se essencial, proporcional e idônea a resguardar a moral pública e, por
conseguinte, a própria ordem pública. 
12. A CIDH e a Corte Interamericana têm perfilhado o entendimento de que o
exercício dos direitos humanos deve ser feito em respeito aos demais direitos,



de modo que, no processo de harmonização, o Estado desempenha um papel
crucial  mediante  o  estabelecimento  das  responsabilidades  ulteriores
necessárias para alcançar tal equilíbrio exercendo o juízo de entre a liberdade
de expressão manifestada e o direito eventualmente em conflito.
13. Controle de convencionalidade, que, na espécie, revela-se difuso, tendo
por finalidade, de acordo com a doutrina, "compatibilizar verticalmente as
normas domésticas (as espécies de leis, lato sensu, vigentes no país) com os
tratados  internacionais  de  direitos  humanos  ratificados  pelo  Estado  e  em
vigor no território nacional." 
14.  Para  que  a  produção  normativa  doméstica  possa  ter  validade  e,  por
conseguinte, eficácia, exige-se uma dupla compatibilidade vertical material.
15.  Ainda  que  existisse  decisão  da  Corte  (IDH)  sobre  a  preservação  dos
direitos humanos, essa circunstância, por si só, não seria suficiente a elidir a
deliberação do Brasil acerca da aplicação de eventual julgado no seu âmbito
doméstico,  tudo  isso  por  força  da  soberania  que  é  inerente  ao  Estado.
Aplicação  da  Teoria  da  Margem  de  Apreciação  Nacional  (margin  of
appreciation).
16. O desacato é especial forma de injúria, caracterizado como uma ofensa à
honra  e  ao  prestígio  dos  órgãos  que  integram  a  Administração  Pública.
Apontamentos da doutrina alienígena.
17. O processo de circunspeção evolutiva da norma penal teve por fim seu
efetivo e concreto ajuste à proteção da condição de funcionário público e, por
via  reflexa,  em seu  maior  espectro,  a  honra  lato  sensu  da  Administração
Pública.
18. Preenchimento das condições antevistas no art.  13.2.  do Pacto de São
José da Costa Rica, de modo a acolher, de forma patente e em sua plenitude,
a incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio, nos
termos em que entalhado no art. 331 do Código Penal.
19. Voltando-se às nuances que deram ensejo à impetração, deve ser mantido
o acórdão vergastado em sua integralidade, visto que inaplicável o princípio
da consunção tão logo quando do recebimento da denúncia, considerando que
os  delitos  apontados  foram,  primo  ictu  oculi,  violadores  de  tipos  penais
distintos e originários de condutas autônomas.
20. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ – HC 379.269/MS, Rel. Ministro
REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro
ANTONIO  SALDANHA PALHEIRO,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em
24/05/2017, DJe 30/06/2017)

A respeito do tema, vale registrar, ainda, os recentes julgados:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  NOVOS
ARGUMENTOS  HÁBEIS  A  DESCONSTITUIR  A  DECISÃO
IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.  DESACATO. PACTO DE SÃO JOSÉ
DA COSTA RICA. JULGAMENTO DO TEMA. TERCEIRA SEÇÃO.
MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer  novos  argumentos  capazes  de  alterar  o  entendimento  anteriormente
firmado,  sob  pena  de  ser  mantida  a  r.  decisão  vergastada  pelos  próprios
fundamentos.
II - Em recente decisão, a Terceira Seção deste Superior Tribunal,  no
julgamento  do  Habeas  Corpus  n.  379.269/MS,  uniformizou  o
entendimento pela manutenção da tipificação do crime de desacato no
ordenamento jurídico pátrio.
III  -  Na  oportunidade,  consignou-se  que  a  conservação  do  delito  em
questão na legislação vigente não acarreta o descumprimento do art.
13  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,  não  havendo,
sequer, a força vinculante que se procurou emprestar a essa norma de
direito internacional integrante do nosso ordenamento.
IV - Portanto, não há que se falar que o crime de desacato foi abolido do
ordenamento  jurídico  pátrio,  sendo  inviável  o  trancamento  da  ação
penal de origem.



Agravo  regimental  não  provido.”  (STJ  –  AgRg no  HC 413.949/SC,  Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
19/12/2017)

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  DESACATO.  TIPICIDADE.  ENTENDIMENTO
UNIFORMIZADO  PELA  TERCEIRA  SEÇÃO  DO  STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  "A Terceira  Seção  deste  Superior  Tribunal,  no  julgamento  do  Habeas
Corpus  n.  379.269/MS,  uniformizou  o  entendimento  de  que  o  art.  13  da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos não excluiu do ordenamento
jurídico a figura típica do crime de desacato [...]" (AgRg no HC 359.880/SC,
Rel.  Ministro  JOEL ILAN  PACIORNIK,  QUINTA TURMA,  julgado  em
26/09/2017, DJe 06/10/2017).
2. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no REsp 1694334/RJ, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 19/12/2017)

Desse  modo,  a  manutenção  da  decisão  que  condenou  o
recorrente pelo crime previsto no art. 331 do Código Penal é a medida que se impõe.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 306 DO CTB

A defesa alega, em relação ao delito do art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, que este apenas se configura quando presente mais de 6 decigramas
de álcool por litro de sangue na pessoa do condutor de veículo automotor, o que não
teria sido demonstrado nos autos, já que inexistente exame de etilômetro ou exame de
sangue no caderno processual.

A insurgência,  portanto,  em relação ao tipo penal em testilha,
refere-se apenas à suposta não comprovação da materialidade delitiva.

Compulsando os autos, contudo, infere-se que a materialidade
do crime em questão está amplamente comprovada pelos depoimentos prestados
nos  autos  e  pelo  termo  de  constatação  de  sinais  de  alteração  da  capacidade
psicomotora de fl. 11. 

Com  efeito,  tal  termo  atesta  que  o  réu  apresentava-se,  na
condução de veículo automotor,  sonolento,  com olhos vermelhos, odor de álcool no
hálito, exaltado e que este declarou ter ingerido bebida alcoólica no dia da ocorrência.

A testemunha Cláudio Vasconcelos dos Santos, em juízo, disse
que os  policiais  se  depararam com o acusado,  com movimentação estranha na  via,
interrompendo-a,  e,  ao  abordá-lo,  perceberam que  estava  sob  influência  de  alguma
substância  alucinógena,  com olhos  arregalados,  ativo,  alerta,  com fala  desconexa  e
gírias, nervoso, como se estivesse com o metabolismo acelerado, e que ele se recusou a
fazer o bafômetro.

Por  oportuno,  vale  ressaltar  que  o  testemunho  de  policiais  é
plenamente válido e idôneo, não havendo motivo algum para desmerecê-lo,  máxime
quando transmitem a necessária e indispensável segurança jurídica para um veredicto
condenatório.



Infere-se, pois, do acervo probatório constante dos autos, que se
encontra  suficiente  comprovado  o  crime  a  que  foi  condenado  o  apelante,  assim
tipificado:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência: 
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.
§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;
ou 
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora.
§ 2º  A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o
direito à contraprova.

A respeito da infração em testilha,  a  jurisprudência do STJ
reconhece ser esta de perigo abstrato e entende ser suficiente à consumação do delito a
condução de veículo por motorista que tenha ingerido bebida alcoólica em quantidade
superior ao limite legal,  admitindo, ademais,  a prova dos sinais  que indiquem a
alteração da capacidade psicomotora por prova testemunhal (art. 306, § 1º, II, e §
2º,  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro). Nesse sentido, destaco, ilustrativamente, o
julgado:

PROCESSO    PENAL  E   PENAL.   RECURSO   ORDINÁRIO   EM
HABEAS   CORPUS.  EMBRIAGUEZ     AO     VOLANTE.
TRANCAMENTO    DO    PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE.
FALTA   DE   JUSTA   CAUSA   PARA  A  PERSECUÇÃO  PENAL.
NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA   ELEITA.   MATERIALIDADE   DELITIVA.
ALTERAÇÃO  DA  CAPACIDADE  PSICOMOTORA  COMPROVADA
POR  PROVA  TESTEMUNHAL, PERÍCIA E TESTE DE ETILÔMETRO.
CRIME   PRATICADO   APÓS  O  ADVENTO  DA LEI  N.  12.760/2012.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da
ação  penal  por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente
deve  ser  adotada  quando houver inequívoca comprovação da atipicidade
da  conduta,  da  incidência  de  causa  de extinção da punibilidade ou da
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a  materialidade  do  delito,
o  que não se infere não hipótese dos autos. Precedentes.
2.  Hipótese na qual a embriaguez ao volante foi reconhecida com base
em  provas  testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em
flagrante  afirmaram,  de  forma categórica, que o réu ostentava sinais
claros   de  alteração  da  capacidade  psicomotora quando  de  sua
abordagem,   tais   como  olhos  avermelhados,  voz  pastosa  e  forte  odor
etílico,  o  que  restou  corroborado  pela perícia realizada em seu veículo.
Além  disso,  o  ora  recorrente  foi submetido a teste de etilômetro,  que
atestou o resultado de 0,43 mg/l de ar alveolar, ou seja, superior ao limite
permitido.  Por  certo,  ainda  que  o  resultado  do   exame   de   etilômetro
acostado ao processo-crime fosse ilegível, foi  determinada a juntada de novo
extrato aos autos, não obstante o fato  de  que  as  conclusões  do  teste  de
alcoolemia tenham sido amplamente reconhecidas na fase inquisitorial.
3.   Com o  advento  da  Lei  n.  12.760/2012,  que  modificou  o  art.  306  do
Código  de  Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado
a  teste  de  etilômetro,  tendo  passado  a ser admitida a comprovação  da



embriaguez  por  vídeo,  testemunhos  ou  outros  meios  de  prova  em direito
admitidos, observado o direito à contraprova.
Precedentes.
4.  Se  as  instâncias  ordinárias,  mediante  valoração  das provas amealhadas
aos autos, entenderam, de forma fundamentada, que existem elementos  a
indicar a materialidade e a autoria delitivas, maiores incursões  acerca  do
tema exigiriam revolvimento fático-probatório, inviável  em  sede  de writ,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
5. Recurso desprovido.
(RHC  69.856/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

Destarte,  não  prospera  a  alegação  defensiva  de  ausência  de
prova  da  materialidade,  isto  é,  da  embriaguez  do  recorrente,  ao  argumento  de
inexistência de exame a constatar o nível de concentração de álcool por litro de sangue
na pessoa daquele,  porquanto aquela pode ser aferida pela prova testemunhal,  como
aconteceu no caso em epígrafe, aliada, ademais, ao documento de fl. 11. 

A condenação, portanto, era de rigor.

DA PENA

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva  de  direitos,  ao  argumento  de  que,  ao  contrário  do  entendimento  do
Magistrado a quo, o desacato não foi cometido mediante violência contra a pessoa (já
que proferidos meros xingamentos contra os policiais), bem como que, mesmo diante da
reincidência, pode haver a pretendida substituição, desde que o réu não seja reincidente
específico, hipótese dos autos. 

Sem razão, todavia.

Primeiro,  porque,  conforme  relato,  em  juízo,  da  testemunha
Cláudio Vasconcelos dos Santos, o crime de desacato configurou-se, também, com o
emprego  de  violência  contra  os  policiais  (empurrão),  pelo  que  não  preenchido  o
requisito do art. 44, I, do CP.

Segundo, porque, nos moldes do § 3º do art. 44 do CP,  “se o
condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de
condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se
tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”, de modo que não é suficiente
para a concessão do benefício em tela,  como pretende a defesa,  que o réu não seja
reincidente específico, devendo tal circunstância estar associada à constatação de que a
medida seja socialmente recomendável, o que não se encontra presente no caso.

De  fato,  condenado  o  apelante,  anteriormente,  em  razão  de
violência doméstica e familiar  contra a mulher,  nota-se, com a prática das infrações
denunciadas  no  presente  feito,  a  persistência  de  seu  comportamento  desrespeitoso,
transgressor e violento.

Destarte, agiu com acerto o Juízo a quo ao negar a substituição
pleiteada.

Pede a defesa, também, o redimensionamento da sanção, sob a
assertiva  de  desproporcionalidade  do  quantum de  aumento  da  agravante  da



reincidência,  na medida em que o Juiz  sentenciante,  após aplicar penas-base de 06
(seis) meses, agravou estas, face a reincidência, em 06 (seis) meses, quando deveria, em
sua ótica, tê-lo feito em 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial do STJ. 

Neste  ponto,  entendo, de fato,  que o agravamento das penas-
base, pelo juízo a quo, deu-se de maneira exacerbada, na medida em que este aumentou
aquelas  em 06  (seis)  meses  de  detenção,  ou  seja,  na  mesma quantia  em que  tinha
cominado  as  penas-base,  fundando-se,  para  tanto,  na  existência  de  apenas  uma
condenação anterior transitada em julgado.

Ora,  embora não exista  uma regra específica para fixação do
quantum de aumento pelas agravantes, é cediço que não pode ser este desproporcional e
desacompanhado de fundamento idôneo, como se deu no caso em epígrafe, em que o
acusado  ostenta,  em  sua  folha  de  antecedentes  criminais,  apenas  uma  condenação
anterior. 

In casu,  entendo justa  e  adequada o  agravamento  das  penas-
bases em 02 (dois) meses de detenção, e não em 1/6 (um sexto) com pretende a defesa,
haja vista que a condenação anterior deu-se por crime envolvendo violência doméstica e
familiar contra a mulher, o que denota o comportamento agressivo do réu, a merecer
uma maior resposta penal. Nesse sentido, registre-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO.  DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA.  CONDENAÇÃO  TRANSITADA  EM  JULGADO
ANTERIOR NÃO ATINGIDA PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO
ANOS.  EXASPERAÇÃO  DE  1/6  PELA  AGRAVANTE.
PROPORCIONALIDADE.  FLAGRANTE  ILEGALIDADE  NÃO
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.  Esta Corte e  o  Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2.  A individualização  da  pena  é  submetida  aos  elementos  de  convicção
judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores
apenas  o  controle  da  legalidade  e  da  constitucionalidade  dos  critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e
os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. Da análise da folha de antecedentes criminais acostada aos autos, verifica-
se que o agente ostentava pelo menos uma condenação transitada em julgado
não atingida pelo prazo depurador de cinco anos à época dos fatos, razão pela
qual deve ser reconhecida a sua reincidência.
4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de
aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes
e  das  atenuantes  genéricas.  Assim,  a  jurisprudência  reconhece  que
compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com
as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de
pena,  em  observância  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige
motivação  concreta  e  idônea. Nesse  passo,  não  há  se  falar  em
desproporcionalidade no incremento da pena de 1/6 pela recidiva, nos termos
do reconhecido pelas instâncias ordinárias.
5.  Writ  não  conhecido.  (STJ  –  HC  317.600/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)



Assim, redimensionando a pena do apelante, tem-se a seguinte
reprimenda:

Em relação ao delito do art. 306 do CTB, sobre o quantum da
pena-base de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,  cominado pelo juízo  a quo,
aplico a agravante da reincidência, fixando a sanção em 08 (oito) meses de detenção,
13 (treze) dias-multa e 03 (três) meses de suspensão da habilitação para dirigir
veículo  automotor,  pena  que  torno  definitiva  à  mingua  de  outras  circunstâncias
agravantes e/ou causas de diminuição ou de aumento da sanção.

Em relação ao delito do art. 331 do CP, sobre o  quantum da
pena-base  de  06  (seis)  meses  de  detenção,  cominado  pelo  juízo  a  quo,  aplico  a
agravante da reincidência, fixando a sanção em 08 (oito) meses de detenção, pena que
torno definitiva à mingua de outras circunstâncias agravantes e/ou causas de diminuição
ou de aumento da sanção.

Aplicando-se  a  regra  do concurso material,  já  procedida  pelo
Juiz sentenciante, tem-se a pena total de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção,
13 (treze) dias-multa e 03 (três) meses de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor.

Por fim, quanto ao pleito de fixação do regime inicial aberto,
face a suposta ausência de fundamentação quanto à aplicação do regime semiaberto, não
assiste razão à defesa. 

É que a cominação do regime inicial de cumprimento da pena
mais gravoso pelo Magistrado de primeiro grau foi devidamente motivada no fato de ser
o réu reincidente, consoante prevê o art. 33, § 2º, “c”, do CP, não havendo, portanto,
razão  para  a  modificação  requerida,  ainda  que  reduzida  a  reprimenda  nesta
oportunidade, posto que mantido o fundamento utilizado pelo Juízo a quo.

Diante do exposto,  rejeito as preliminares e, no mérito,  dou
provimento parcial  ao  recurso,  apenas  para  reduzir  o  agravamento  da  pena  pela
reincidência,  redimensionando-se a  sanção,  pelos  crimes praticados,  para o  quantum
total de  01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, 13 (treze) dias-multa e 03
(três) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, mantendo-
se os demais termos da sentença.

É como voto.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292),  determino seja expedida a
guia de execução provisória, observando o teor das decisões prolatadas no presente
feito,  bem  como  seja  oficiado  ao  Juízo  das  Execuções  Penais  competente,
comunicando-o do teor da presente decisão.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito  da Silva,  decano no exercício  da Presidência  da
Câmara Criminal  Presidente da Câmara Criminal,  dele  participando também os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Desembargador  Márcio



Murilo  da Cunha Ramos),  relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio  e  Marcos  William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 19 de abril de 2018.

Dr. Tércio Chaves e Moura
Juiz convocado/Relator


