
  
                                        PODER JUDICIÁRIO                                      

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                            
Apelação Criminal n. 0004029-88.2015.815.2002
RELATOR: Dr. João Batista Barbosa, Juiz de Direito convocado para substituir
o Des. João Benedito da Silva
ORIGEM: Vara Militar da comarca da Capital
APELANTE: Jairo Firmino Dias
ADVOGADO: Giovanna Deininger de Oliveira
APELADO:   Justiça Pública                                                                                               

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECUSA DE
OBEDIÊNCIA.  MILITAR.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
APELO.  ABSOLVIÇÃO.  ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE ORDEM  DIRETA,  PESSOAL E
IMPERATIVA  DE  SUPERIOR  HIERÁRQUICO.
HOMOLOGAÇÃO DE PARECER MÉDICO QUE
NÃO SUPRE A ORDEM. ATIPICIDADE. APELO
PROVIDO.

A recusa de obediência pressupõe a existência de
comando claro, objetivo, concreto, pessoal, direto
e imperativo, referente a assunto de serviço, vindo
do superior hierárquico do réu, de modo que ele
se veja obrigado a cumpri-la.

Vistos, relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em DAR  PROVIMENTO  AO  APELO  PARA
ABSOLVER  O  RÉU,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM
DESARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Cuida-se  de Apelação  Criminal interposta  por  Jairo  Firmino

Dias face a sentença de fls. 278/283, proferida pelo Juízo de Direito da Vara

Militar  da  comarca  da  Capital,  que  julgando  parcialmente  procedente a

denúncia, condenou-o a uma pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática

do crime capitulado no artigo 163 do Código Penal Militar.

Na mesma oportunidade, foi procedida a suspensão condicional

da pena pelo prazo de 01 (um) ano,  sob condições a serem estipuladas em

audiência admonitória.

Em suas razões recursais (fls. 290/300), o Apelante sustentou não

ter havido recusa em comparecer aos expedientes administrativos no Batalhão,

tampouco às sessões da Junta Médica, não podendo o rigor militar do Decreto-

Lei n. 1.001/69 ser superior ao direito à saúde, previsto na CRFB/1988.

Afirmou  inexistir  crime  quando  a  ordem  desobedecida  foi

revestida de ilegalidade ou ilegitimidade, quer formal, quer material, não sendo,

ainda, crime, o fato de o sujeito deixar de cumprir mandamentos fora de suas

atribuições,  aptidões  ou  competências.  Logo,  não  estando  o  Apelante  apto

fisicamente para obedecer a ordem, inexistiria crime.

Relatou  que  no  ano  de  2013  houve  um agravamento  em sua

hérnia de disco, passando a ter maiores restrições, vindo a, no ano de 2015,

ser  submetido  a  uma  nova  cirurgia,  estando,  desde  então,  afastado

integralmente de suas atividades, a demonstrar a inexistência de recusa ou

má-fé.

Ressaltou que os atestados médicos renovados não tratavam de

juízo  próprio  do  recorrente  de  que  estava  inapto  para  serviço  mas  de

consequência e derivação de novas crises, motivo pelo qual deve ser absolvido

à luz do artigo 439, “b” do CPPM. Pediu, assim, sua absolvição.
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Contra-arrazoando (fls. 302/304), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora

Maria  Lurdélia  Diniz  Albuquerque  Melo,  exarou  o  parecer,  de  fls.  311/314,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor  de  Jairo  Firmino  Dias, dando-o  como incurso  nas

sanções penais do artigo 301 do CPM, por ter ele faltado às sessões da Junta

Médica, assim como aos expedientes administrativos do Batalhão. Relatou que

quando comparecia seria para, tão somente, apresentar novo atestado, que

haveria de ser homologado.

Processado,  regularmente,  o  feito,  o  Parquet,  em  sede  de

alegações finais (fls. 249/252), pleiteou pela condenação nas sanções do artigo

163 do CPM (recusa de obediência),  sendo, então, proferida pelo  Juízo de

Direito da Vara Militar da comarca da Capital a sentença de fls. 278/283, que

julgando  parcialmente procedente a denúncia,  condenou-o a uma pena de

01 (um) ano de detenção, pela prática do crime capitulado no artigo 163 do

Código Penal Militar.

Na mesma oportunidade, foi procedida a suspensão condicional

da pena pelo prazo de 01 (um) ano,  sob condições a serem estipuladas em

audiência admonitória.

Irresignado, o réu ofertou recurso apelatório, pugnando por sua

absolvição, nos moldes do artigo 439, “b” do CPPM, ao fundamento de não ter

havido recusa em comparecer aos expedientes administrativos no Batalhão,
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tampouco às sessões da Junta Médica, não podendo o rigor militar do Decreto-

Lei n. 1.001/69 ser superior ao direito à saúde, previsto na CRFB/1988.

Afirmou,  em  suas  razões  recursais,  inexistir  crime  quando  a

ordem desobedecida foi revestida de ilegalidade ou ilegitimidade, quer formal,

quer material, não sendo, ainda, crime, o fato de o sujeito deixar de cumprir

mandamentos fora de suas atribuições, aptidões ou competências. Logo, não

estando o Apelante apto fisicamente para obedecer a ordem, inexistiria crime.

Relatou  que  no  ano  de  2013  houve  um agravamento  em sua

hérnia de disco, passando a ter maiores restrições, vindo a, no ano de 2015,

ser  submetido  a  uma  nova  cirurgia,  estando,  desde  então,  afastado

integralmente de suas atividades, a demonstrar a inexistência de recusa ou

má-fé.

Ressaltou que os atestados médicos renovados não tratavam de

juízo  próprio  do  recorrente  de  que  estava  inapto  para  serviço  mas  de

consequência e derivação de novas crises.

Pois bem. Em sede de exposição de motivos para abertura da

sindicância, lê-se: 

Considerando  que  o  SGT Firmino  vem  discordando
dos pareceres médicos que lhe são concedidos pela
JME,  alegando  a  este  comandante  que  não  tem
condições  físicas  de  responder  aos  expedientes
administrativos  nesta  Unidade,  utilizando-se  do
subterfúgio de procurar um médico em seu consultório
particular  e  conseguindo assim um atestado médico
que  o  afasta  integralmente  de  suas  atividades
laborativas,  burlando,  assim,  a  determinação  dos
pareceres da JME. 
Considerando  que  de  posse  desses  atestados
médicos, o SGT Firmino, comparece nesta Companhia
e entrega uma cópia do mesmo, informando que não
tem condições de comparecer aos expedientes, devido
estar  amparado por  força do atestado médico a ele
concedido,  e  que  devido  à  sobrecarga  de
agendamento  de  avaliações  médicas  por  aquela
especializada,  estes  atestados  médicos  em  sua
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grande maioria só são homologados no final  do seu
prazo  e  que,  geralmente,  são  concedidos  nestes
atestados  médicos,  longos  períodos  de  afastamento
integral de suas atividades laborativas; 
Considerando que o SGT Firmino ao retornar a JME
para  ser  reavaliado  por  aquela  especializada,  a
mesma  não  segue  o  que  preconiza  os  atestados
médicos,  mantendo  o  seguinte  parecer:  o  Militar
Estadual  referenciado  devera  afastar-se  de  suas
atividades  policiais  militares  operacionais,  por  um
período de 90 (noventa) dias, a contar de 11 de agosto
de  2014,  podendo,  contudo,  cumprir  expediente
administrativo,  exercendo  atividade-meio.  Evitar
atividades que exijam esforço físico sobre os joelhos.
Retornar para reavaliação, “ipsi litteris”.
Considerando que, mais uma vez, o SGT Firmino
ignora  o  parecer  supracitado  exarado  pela  JME,
utilizando-se  da  artimanha  já  anteriormente
praticada por diversas vezes, apresentando nesta
Companhia,  atestado  médico,  cópia  em  anexo,
data  de  15.09.2014,  subscrito  pelo  Cap.  QOS  da
PMPB,  Dr.  Marckson  Almeida  de  Lima,  CRM  4050,
especialista  em  Artroscopia/Ortopedia,  concedendo-
lhe 60 (sessenta) dias de afastamento integral de suas
atividades laborativas. Considerando que diante de tal
problemática, ou seja, o SGT Firmino, apesar de ter os
pareceres  consignados  pela  JME  da  PMPB,  na
maioria das vezes de: “apto com restrições podendo
desempenhar  atividades-meio,  que  não  exijam
grandes  esforços  físicos”,  o  militar  estadual
supramencionado,  utiliza-se  da  manobra  dos
atestados  médicos  para  permanecer  afastado
integralmente  de  suas  atividades  laborais,  deixando
este  comandante  de  Companhia,  refém  de  tal
situação, não podendo, portanto escalar o mesmo nos
expedientes desta Unidade Militar pois o SGT Firmino
vem se escondendo atrás de concessões de atestados
médicos,  descumprindo  assim  os  pareceres
exaustivamente  repetidos  pela  JME, onde  tais
pareceres  sempre  ficam  anulados  pelas  manobras
ardis da sobredita praça. (fls. 14/15) (grifei).

Conforme Junta Médica Especial (fls. 241/242):

[…]
III  –  Trata-se  de  um  Policial  Militar,  portador  de
obesidade  e,  por  conta  disso,  apresenta  problemas
crônicos  de  dor  lombar  (CID  10:  M  48.0  –
Espondilopatia  de  Coluna  Vertebral);  G  55.1
(Compressões das raízes e dos plexos nervosos em
transtornos  dos  discos  intervertebrais),  M  23
(transtornos internos do joelho).
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Apresenta  quadro  clínico  atual,  com  queixa  de
lombociatalgia, apresentando  dificuldade  para
deambular  e  permanecer  em  posição  ortostática
por períodos prolongados,  apresenta claudicações,
porém refere  conseguir  realizar  atividades rotineiras,
como dirigir veículo automotivo […] (grifei).

Em  conformidade  com  o  supramencionado,  consta  dos  autos,

mais  exatamente  às  fls.  17/53,  as  diversas  decisões  emitidas  pela  Junta

Médica Especial da Corporação, que verificando a incapacidade parcial do réu,

indicaram  que  ele  poderia  exercer  atividade-meio,  cumprindo  expediente

administrativo, preferencialmente burocrático, que não exigisse grande esforço

físico, nem longo período de ortostatismo; tendo, inclusive, no dia 18.10.2013,

julgado-o  apto com restrição na inspeção de saúde e no teste de aptidão

física para fins de ingresso no Curso de Habilitação de Sargentos (fl. 28).

A  cópia  do  laudo  da  ressonância  magnética  da  coluna

lombrosacra, realizada na data de 26.08.2013, comprova que o réu, naquele

tempo, já era portador de hérnia (fls. 74/75). Por sua vez, os atestados de fls.

76/86 demonstram que o acusado não teria condições físicas para prestar suas

atividades  habituais,  devendo  ser  afastado  de  atividades  que

sobrecarregassem biomecanicamente a articulação afetada (fl. 79),  o que se

mostra  em  perfeita  harmonia  com  a  incapacidade  parcial  reconhecida

pela JME.

Quando  do  interrogatório  em sede  de  sindicância,  o  réu  Jairo

Firmino Dias expôs:

Que há cerca de sete anos está sendo acompanhado
pela Junta Médica da Polícia Militar; que sofre de um
problema denominado “Gonoartrose” como também de
hérnia  de  disco  entre  as  vértebras  L4-L5;  que  em
razão destes problemas de saúde constantemente são
expedidos  pareceres  da  JME  no  sentido  de
afastamento  da  atividade-fim,  sem  prejuízo  dos
expedientes;  entretanto, o  sindicado  informa  que
não tem condições para comparecer  diariamente
aos  expedientes,  pois  sente  muitas  dores  e  sua
locomoção é realizada com cuidado; que em razão
deste  problema  entre  um  parecer  e  outro,  tem
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procurado o médico que lhe acompanha Dr. Markson,
que inclusive é oficial médico e este tem lhe afastado
de  todas  as  atividades;  que  o  ano  passado  ficou
cerca de três meses de cama, inclusive sendo levado
ao  hospital  pelo  SAMU;  que  reitera  não  ter
condições  de  saúde  para  frequentar  os
expedientes  e  que  se  encontra  amparado  pelo
parecer do médico que lhe acompanha; perguntado
ao sindicado se tem alguma atividade fora da PM, ou
seja,  algum  “bico”,  respondeu  que  não  mas
esporadicamente  quando  passa  por  dificuldades
financeiras faz o transporte de pessoas, porém nada
feito com habitualidade.  Perguntado ao sindicado se
faz  uso  de  algum  medicamento  de  uso  contínuo,
respondeu que faz uso de diclofenaco de potássio […]
(fls. 57/58) (grifei).

Que sabe o que a JME determina e que segue o
que seus médicos orientam quando é acometido
por novas crises, ressaltando que na JME não há
nenhum médico com a especialidade de traumatologia
e artroscopia, impedindo a análise específica de seu
problema que é crônico e continuado desde o ano de
2001,  conforme  parecer  médico  expedido  pela  JME
[…] (fl. 114) (grifei).

A propósito, consta nos autos o Ofício n.º 0222/2014 (fl. 88), no

qual consta que o acusado ao comparecer à JME para inspeção médica de

rotina, apresentava as mesmas queixas, tendo a Junta mantido sua orientação

de que ele poderia cumprir expediente administrativo.

Perante a autoridade judicial (mídia digital de fl. 207) disse que no

ano de 2007 passou 08 (oito) meses afastado integralmente do serviço porque

não havia sido descoberto o problema real  do joelho. Logo após, passou a

prestar serviços na área administrativa, até que no ano de 2013 começou a

apresentar crises na coluna.

Afirmou que não contrariou a ordem da Junta Médica, apenas não

se sentia  bem porque o caso dele não permite  conforto  nenhum para ficar

sentado por muito tempo (uma ou duas horas) e que na época estava tomando

uma medicação que o prejudicava muito (diclofenaco de potássio).
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Relatou  que  quando  tinha  problema  apenas  no  joelho  nunca

deixou de ir ao expediente administrativo mas depois que a coluna agravou ele

não teve mais condições de ir. Acrescentou que ele não teve a intenção de

desrespeitar a ordem da Junta mas que não tem condições de prestar o

serviço.

O  Comandante  Reginaldo  dos  Santos  Alves quando  de  sua

oitiva em sede de sindicância, relatou:

Que assumiu o comando da Companhia de Serviços
em janeiro de 2012, e o que o Acusado foi transferido
da  Companhia  de  Guardas  para  a  Companhia  de
Serviços em abril de 2012; que desde que chegou ao
local,  o  Acusado  já  se  encontrava  com  restrições
atestadas pela Junta Médica Especial; que após uma
conversa  pessoal  com o  acusado lhe  cientificou
que  deveria  cumprir  expediente  administrativo,
desenvolvendo  atividade  compatível  com  sua
situação médica, tendo o acusado alegado que não
tinha  condições  de  responder  expediente,
contrariando  o  parecer  da  JME,  dando  como
justificativa  o  fato  de  em  alguns  dias  ter
dificuldade  de  locomoção; que  em  virtude  dos
constantes  atestados  médicos  apresentados  pelo
acusado,  mesmo  sem  a  devida  homologação  pela
JME,  não  o  escalava  nos  expedientes;  que  em
virtude  dessa  situação,  fez  uma  exposição  de
motivos ao Comandante da Unidade, solicitando a
resolução da situação do acusado perante a Junta
Médica.  Disse,  ainda,  que  até  o  dia  de  hoje,  o
acusado está afastado pela JME na condição de “apto
com  restrições”,  podendo  cumprir  expedientes
administrativos. (fl. 134) (grifei).

Em sede judicial (mídia digital de fl. 207), disse ser o Comandante

imediato  do  Sgto.  Firmino  e  que  desde  que  esse  foi  transferido  para  a

Companhia, em agosto de 2013, ele já apresentava esse quadro, à disposição

da Junta Médica, podendo responder pelos expedientes administrativos, sendo

reiterada a apresentação de atestados por ele. 

Relatou que o réu chegou a  assumir  as funções na atividade-

meio, mas só ia cumprir o horário de expediente, sem nenhuma atribuição e
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reclamava sempre, dizendo que não podia ficar muito tempo em pé, nem muito

tempo sentado. Disse, ainda, que o réu não se disponibilizava para o exercício

de nenhuma função e que ele foi colocado na antessala do Comando, onde

além do réu teria outra pessoa, o que lhe dava uma maior flexibilidade, sendo o

expediente de 07h30 ao meio-dia.

Recordou que teve  várias conversas tentando convencê-lo da

situação que ele estava passando frente a Junta Médica, tendo, por diversas

vezes, o ajudado, abonando várias faltas.

Por sua vez, a testemunha Marckson Almeida de Lima, quando

da sindicância, expôs:

Que tem feito  o  acompanhamento  do  SGT Firmino,
ambulatorialmente,  acerca  de  quatro  anos,  sendo  o
mesmo  portador  de  sequela  pós-fratura  de  joelho
direito,  referindo  sempre  dor  residual  e  limitação
funcional  que  compromete,  em  parte,  o
desempenhar de suas atividades laborais; que tem
realizado rotineiramente tratamento medicamentoso e
fisioterápico,  relatando  não  haver  melhora
significativa de seu quadro clínico; que na última
avaliação  clínica,  no  mês  de  fevereiro,  não  houve
evolução favorável, permanecendo seu quadro clínico
inalterado; que de acordo com os pareceres emitidos
pela Junta Médica em relação à capacidade laborativa
residual  do  mesmo,  ele  poderia  desenvolver
atividades-meio em expediente administrativo. (fl. 150)
(grifei)

Sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl. 270), confirmou ser

médico do acusado e disse que o réu sofreu um acidente anos atrás, no qual

obteve uma fratura  no joelho  e  essa fratura  desenvolveu uma artrose pós-

traumática, com consequências funcionais. 

Disse que quem decide sobre a capacidade laboral residual é a

Junta Médica e  que, realmente, o réu era apto ao exercício de atividade-

meio, exercendo  ele,  como  médico  assistente,  tão  somente  a  função  de

diagnosticar, tratar e sugerir alguma restrição. Afirmou que o caso do réu não
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seria  de  total  restrição  das  atividades  mas,  apenas,  de  uma  limitação

biomecânica.

Relatou,  ainda,  que,  desde  que  não  houvesse  sobrecarga

excessiva o fato de ele se manter muito tempo em uma mesma posição

não agravaria seu quadro.

A  testemunha  Valério  Duarte (mídia  digital  de  fl.  270)

descrevendo sua situação pessoal, disse que quando entram na Polícia Militar,

entram no quadro combatente eis que lá não tem quadro administrativo, logo,

quando adquirem a sequela era para eles serem encaminhados para casa,

mas  a  JME os  encaminha  para  funções  administrativas.  Ressaltou  que  na

banca da Junta não há especialista em ortopedia.

Sob o crivo  do contraditório,  o  tenente  Cauê Batista da Silva

(mídia digital de fl. 270) disse que nunca percebeu indisposição do réu para o

trabalho ou falta de vontade, tão somente sofrimento diante do problema de

saúde  que  estava  passando.  A testemunha  Gilson  Martinho  da  Silva,  na

mesma oportunidade, confirmou esse fato.

A testemunha  Marconde Florêncio da Silva disse que está na

atividade-meio, e que fica sentado no local sem nenhuma atribuição. Afirmou

que pode se levantar e que o exercício da função não agravou o problema

de  saúde  que  possui  (joelho  e  bacia).  Recordou  que  na  sua  opinião  a

gravidade do problema de saúde do réu é bem maiordo que a sua e que a

Junta Médica demora, em média, de 02 a 03 meses para homologar o atestado

médico  apresentado,  ratificando  que  inexiste  especialista  em  ortopedia  na

Junta.

Diante de todo o exposto, nota-se que o artigo 42 da Constituição

Federal de 1988 descreve que a Polícia Militar é instituição organizada com

base  na  hierarquia  e  disciplina,  sendo  elas  os  princípios  vetores  da

instituição, motivo pelo qual o Código Penal Militar descreve como crime o ato
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de recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço,

crime doloso mediante o qual a tutela, exatamente, a referida disciplina e a

hierarquia no campo militar.

Nesse  norte,  o  dever  de  obediência  hierárquica  é  peculiar  no

âmbito castrense e não exime o militar do cumprimento de uma determinação,

salvo se manifestamente ilícita. É que o bem jurídico protegido é a autoridade e

a disciplina militar, de modo a resguardar os princípios basilares do militarismo.

No entanto, essa recusa de obediência pressupõe a existência

de  comando  claro,  objetivo,  concreto,  pessoal,  direto  e  imperativo,

referente a assunto de serviço, vindo do superior hierárquico do réu,  de

modo que ele se veja obrigado a cumpri-la. A propósito:

APELAÇÃO.  MINISTÉRIO  PÚBLICO  MILITAR.
RECUSA  DE  OBEDIÊNCIA.  INOCORRÊNCIA.  A
recusa de obediência (art. 163 , CPM ) pressupõe a
existência  de  comando  claro,  objetivo,  concreto,
pessoal,  direto  e  imperativo,  referente  a  assunto  de
serviço.  Meras orientações, avisos, insistências ou
solicitações  não  constituem  elementares
constitutivas  do  mencionado  delito.  Recurso
conhecido  e  não  provido.  Decisão  unânime.  STM.
Apelação 914820117020102/SP. Relator: Artur Vidigal
de Oliveira. Data do julgamento: 24.06.2013. Data da
publicação: 24.06.2013. (grifei).

Pois bem. Por intermédio da Portaria n.º CGC/0001/2011-CG, o

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba ao delegar, com

respaldo no art. 12, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n. 87/2008,

competências ao Diretor de Gestão de Pessoas, incluiu, entre elas, o ato de

homologação dos pareceres da JME da PMPB, concernente a dispensa de

militar estadual para tratamento de saúde própria (1.4.).

Ora,  a  legislação  pátria  admite  o  ato  de  delegação  de

competência a outros órgãos, desde que sejam nele especificados os poderes

transferidos  e  os  limites  de  atuação  do  delegado,  sendo,  portanto,  de

interpretação restritiva.
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Nesse tocante, vê-se às fls. 18/53, que o Diretor de Gestão de

Pessoas homologou uma série de pareceres opinativos expedidos pela Junta

Médica  Especial  da  Corporação,  fazendo  uso,  para  tanto,  de  motivação

“aliunde” (ou “per relationem”), a qual simplesmente reproduz os fundamentos

expostos pela Junta.

Soma-se ao exposto que, da atenta leitura dos documentos e das

declarações  prestadas  no  presente  caderno  processual  não  há  nenhuma

menção  da  existência  de  ordem  direta,  pessoal  e,  principalmente,

imperativa  emanada  pelo  superior  hierárquico  do  réu  em  decorrência  das

decisões homologatórias tomadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas, em

uma determinação para fazer ou deixar de fazer algo, a gerar a atipicidade da

conduta em lume.

É que a simples homologação de parecer médico não é suficiente

para configurar a “ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço” a

configurar o crime insculpido no artigo 163 do CPM.

Ora,  incorre  no  crime  de  recusa  de  obediência,  a  merecer

reprimenda penal, o militar que cria situação de conflito direto com superior

hierárquico, ao não acatar ordem sua para se abster do serviço, a qual, repita-

se, deve ser imperativa, pessoal e dirigida à solução de um caso concreto.

No caso em epígrafe, sublinha-se que o Comandante imediato ao

réu em nenhum momento expôs ter ordenado o retorno imediato ao serviço, ao

contrário,  apenas  teve  algumas conversas  com o  acusado,  vindo,  ainda,  a

abonar várias faltas suas.

Logo, porquanto inexistente a citada ordem, não há que se falar

em conflito e em recusa penalmente punível e, portanto, não há crime, e, não

havendo crime, é imperiosa a absolvição do réu nos moldes o artigo 439, “b” do

CPPM (não constituir infração penal).
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Forte em tais razões, dou  provimento ao apelo para  absolver

Jairo Firmino Dias das sanções do artigo 163 do CPM, o que faço com fulcro

no artigo 439, “b” do CPPM.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR


