
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025579-08.2016.815.2002  –  7ª  Vara  Criminal  da
Comarca de João Pessoa
RELATOR: O Exmo Sr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  Juiz  de  Direito  convocado  em
substituição ao Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Luiz Cláudio de Abreu e Silva Filho
ADVOGADO: Genival Veloso de Franca Filho e outros
APELADO: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO
PERMITIDO  E  DESOBEDIÊNCIA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  PROVAS  PARA
JUSTIFICAR  A  CONDENAÇÃO  DO  RÉU.  TESTEMUNHAS
RETICENTES  QUANTO  À  PROPRIEDADE  DA  ARMA.  DÚVIDA
QUE SE RESOLVE EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO
DEVIDA.  CRIME DE  DESOBEDIÊNCIA. NÃO  ATENDIMENTO À
ORDEM  DE PARADA EMITIDA PELOS  POLICIAIS  MILITARES.
EXERCÍCIO  DE  ATIVIDADE  DE  POLICIAMENTO  OSTENSIVO.
CONDUTA QUE REPRESENTA DESPRESTÍGIO  À  AUTORIDADE
DO ESTADO. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

– Ainda que seja dado ao magistrado decidir conforme sua livre persuasão,
não  se  afigura  possível,  em  nosso  ordenamento  processual  penal,  uma
condenação  com  base  em  suposições,  conjecturas  sobre  o  fato  que  não
encontram respaldo em elementos concretos dos autos, como ocorre no caso
em testilha. A autoria não se sobressai da zona nebulosa da dúvida, razão
pela qual não pode o réu ser condenado, conforme lhe assegura o princípio
do favor rei ou “In dubio pro reo”.

–  Ressalto que a prova testemunhal foi lastreada na palavra dos policiais
militares  que  procederam  à  abordagem  do  acusado,  contudo  não  logrou
êxito,  a  acusação,  em  extrair  a  certeza  da  autoria  delitiva  dos  referidos
elementos de convicção. Antes, há depoimento que revela impressão de que
a arma estava com o menor, e não com o ora apelante.

–  Os  policiais  que  deram  a  ordem  de  parada  estavam  no  exercício  da
atividade ostensiva,  destinada à prevenção e repressão de crimes, e assim
agiram  apenas  em  razão  da  atitude  suspeita  evidenciada  pelo  menor  de
idade, o que torna regular a abordagem e penalmente relevante a conduta
desenvolvida pelo apelante, porquanto a desobediência seja um desprestígio
deliberado à autoridade do Estado, que manifesta sua vontade por meio do
agente público a seu serviço.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade,  DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para
afastar o crime de porte de arma de fogo, mantidos os demais termos da condenação, em
desarmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luiz Cláudio de
Abreu e Silva Filho contra a sentença das fls. 144/149, prolatada pelo Juízo de Direito
da 7ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa, Juiz Geraldo Emílio Porto, nos
autos da ação penal acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba,  que  julgou procedente  a  denúncia  para  lhe  condenar pela  prática  dos
crimes  de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo  de  uso  permitido  (art.  14  da  Lei  nº
10.826/2003) e de desobediência (art. 330 do CP), aplicando, para o primeiro delito,
a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 40 (quarenta dias-
multa)  e,  para  o  segundo,  a  pena de  03  (três)  meses  de  detenção,  além de  40
(quarenta) dias-multa. Foi fixado o regime aberto para início de cumprimento da
reprimenda.

Em seguida, procedeu à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito (art. 44 do CP), convertendo-a em prestação de
serviço  à comunidade,  pelo  prazo da pena imposta,  e  prestação pecuniária,  no
valor de 01 salário-mínimo pelo prazo de 03 (três) meses.

Narra a denúncia que:

“No dia 04 de abril de 2016, “o acusado desobedeceu à ordem de parada dada
por policiais militares,  além de transportar um revólver calibre.  32, marca
INA, n.  40605 e  três  munições do mesmo calibre,  sem autorização e  em
desacordo com determinação legal, fato ocorrido na Avenida Principal,  do
bairro Cristo Redentor, nesta urbe.
Segundo  se  apurou,  no  referido  dia  e  local,  policiais  estavam realizando
rondas quando visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, estando o
carona sem capacete.  Diante dessa situação de irregularidade,  os  policiais
aproximaram-se da moto, dando ordem de parada ao condutor do veículo,
que desobedeceu e empreendeu fuga.
Os policiais passaram a perseguir  a  moto, vindo esta,  momentos depois,a
derrapar, e os dois indivíduos caírem ao solo. Ao ser realizada a abordagem,
os dois indivíduos foram identificados, o condutor do veículo como sendo
Luiz Cláudio de Abreu e Silva Filho, ora denunciado, e o carona como sendo
o menor Alex da Silva Ferreira.
Durante a abordagem foi encontrado embaixo da moto Yamaha YBR, placa
QFX5430,  esta  pertencente  ao  acusado,  um revólver  calibre  32,  com três
munições do mesmo calibre, conforme auto de apreensão e apresentação de
fl.  06,  que  estava  por  ele  sendo  transportada,  em  desacordo  com  as
determinações legais.”

Denúncia recebida no dia 02 de maio de 2016 (fl. 50).

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 52/54).

Laudo de Exame de Eficiência de Disparo  em Munição, fls.
67/70.



Audiência de instrução, fls. 75/76, 97.

Alegações finais apresentadas pelas partes, fls. 106/112.

A sentença foi convertida em diligência, pois a mídia contendo a
gravação do interrogatório do réu estava danificada, fl. 113.

Novo interrogatório, com mídia anexada às fls. 132/133.

Ratificação  das  alegações  finais  pelo  Parquet,  fl.  137-v  e
alegações pela defesa, fls. 138/140.

Alegações finais pelo Parquet e defesa, fls.  53/56  e 58/66,
respectivamente.

Certidão de antecedentes criminais, fls. 141/143.

Sentença condenatória às fls. 144/149.

Às  fls.  160,  foi  interposto  recurso  de  apelação.  Nas  razões
recursais oferecidas nesta instância,  às fls. 190/203, alega o apelante que não restou
comprovada  a  prática  do  fato  ilícito,  não  havendo  lastro  probatório  suficiente  para
justificar a condenação pelo porte ilegal de arma. Pontuou que os policiais atribuíram o
porte  ao menor que estava com o acusado na moto,  pela  movimentação do mesmo
durante a perseguição. Ademais, sustenta que não há como ser ter certeza da autoria
delitiva, porque o artefato foi encontrado embaixo da motocicleta, pelo que pugna pela
aplicação  do  princípio  do  “in  dubio  pro  reo”. Em  caráter  subsidiário,  contesta  a
aplicação da pena dos delitos pelos quais foi condenado. Afirma, no tocante ao crime de
desobediência,  que  houve  bis  in  idem na  valoração  da  culpabilidade,  motivos  e
circunstâncias, que foram justificadas com a mesma fundamentação. Ademais, reclama
a aplicação da atenuante da confissão espontânea, não observada pelo magistrado na
segunda fase da dosimetria. Quanto ao delito de porte, requer a aplicação da pena no
mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 207/210,  pugnando  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo provimento parcial do recurso.
(fls. 213/223)

É o relatório.
VOTO:

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade  extrínsecos  e
intrínsecos, conheço da apelação interposta.

A primeira insurreição recursal reside na ausência de prova da
autoria do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Segundo o apelante, não
se depreende, da prova produzida em juízo, que o acusado portava a arma na hora da
abordagem pelos policiais, encontrando-se esta com o menor, que, em dado momento,
tentou transferir a posse do objeto para o acusado, que se desequilibrou e derrapou com



a  moto.  Outrossim,  afirma  que  a  arma  foi  encontrada,  após  a  queda,  embaixo  da
motocicleta, pelo que pugna a aplicação do princípio in dubio pro reo e sua consequente
absolvição.

Pelas provas amealhadas aos autos, notadamente as produzidas
durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, é de se dar guarida a sua
pretensão.

É que,  se, por um lado, a materialidade é incontestável,  ex vi  o
auto de apreensão e apresentação de fl.10, o mesmo não se pode dizer da autoria, que
transita sob sombra nebulosa da dúvida, eis que há outro indivíduo que, na circunstância
em que foi encontrado a arma, poderia portá-la, quem seja, o menor, a quem o acusado
“dava carona”, no momento em que foi abordado pela guarnição policial. Mas sequer o
concurso de agentes quanto ao porte ilegal de arma é possível presumir a partir dos
elementos indiciários constantes dos autos.

Vejamos a prova testemunhal colhida:

José Marcos Silva de Menezes “a princípio os réus ficaram calados, mas
depois disseram que a arma estava na moto; que a moto estava em nome de
Luís Cláudio; que o próprio acusado afirmou que a arma estava na moto; que
nenhum assumiu o porte, apenas disse que estava na moto;  que a arma foi
encontrada exatamente embaixo da moto, no chão, colada na moto, que
dava  para  entender  que  com  a  queda  a  arma  caiu  de  algum  dos
indivíduos; que não tem como individualizar com quem estava a arma.”

Márcio Santos da Silva “que o menor informou que não estava com a arma;
o maior também informou que não estava com a arma e que esta pertencia ao
menor;  que  quando  os  indivíduos  visualizaram as  viaturas,  o  menor
tentou  colocar  a  arma  na  cintura  do  maior,  que  resistiu;  que  neste
momento a moto caiu, caindo também a arma ao solo, razão pela qual não
estava com nenhum dos dois; o maior negou o conhecimento dessa arma;
que o maior disse que estavam apenas indo comprar droga para consumo;
que pelo que pode visualizar quem estava gesticulando estar em posse
do  material  em  questão,  no  caso,  a  arma,  era  o  menor,  gestos  que
levaram a guarnição a desconfiar de uma atitude criminosa.”

Ademais,  além  de  os  depoimentos  colhidos  em  juízo  não
esclarecerem, sem sombra de dúvidas, quem detinha o artefato bélico, também não fica
claro se o réu tinha conhecimento de que seu carona estava transportando a arma, pois,
segundo seu interrogatório, apenas soube da existência da arma ao passar pela viatura
policial, momento em que o menor revelou o porte, pedindo para que o réu corresse
para que não fosse preso.

Ora, ainda que seja dado ao magistrado decidir conforme sua
livre persuasão, não se afigura possível, em nosso ordenamento processual penal, uma
condenação  com base  em suposições,  conjecturas  sobre  o  fato  que  não  encontram
respaldo em elementos concretos dos autos, como ocorre no caso em testilha. A autoria
não  se  sobressai  da  zona  nebulosa  da  dúvida,  razão  pela  qual  não  pode  o  réu  ser
condenado, conforme lhe assegura o princípio do favor rei ou “In dubio pro reo”.

Neste sentido,  vê-se a  remansosa jurisprudência  dos  tribunais
pátrios:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE PORTE ILEGAL DE  ARMA DE
FOGO.  SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.  RECURSO  DO  MINISTÉRIO



PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. NEGATIVA
DE AUTORIA POR P ARTE DO RÉU. ADOLESCENTE QUE ASSUME A
PROPRIEDADE  DA  ARMA.  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.
INSUFICIÊNCIA DE  PROVAS.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA AUTORIA
DO  CRIME.  IN  DUBIO  PRO  REO.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.  UMA CONDENAÇÃO NÃO PODE TER SUPEDÂNEO EM MERAS
CONJECTURAS  E  SUPOSIÇÕES,  MAS  SIM  EM  PROVAS
CONCLUDENTES  E  INEQUÍVOCAS,  NÃO  SENDO  POSSÍVEL
CONDENAR ALGUÉM POR PRESUNÇÃO,  POIS  TAL PENALIDADE
EXIGE  PROVA  PLENA  E  INCONTESTE,  E,  NÃO  SENDO  ESTA
HIPÓTESE DOS AUTOS, CUMPRE INVOCAR O PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO REO.

2. NO CASO EM TELA, O ACUSADO NEGOU A AUTORIA DOS FATOS,
APONTANDO UM MENOR COMO O PROPRIETÁRIO DA ARMA DE
FOGO APREENDIDA. O ADOLESCENTE ASSUMIU A PROPRIEDADE
DO  REVÓLVER,  ASSIM  COMO  NARROU,  COM  RIQUEZA  DE
DETALHES, A AQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E
DA ARMA DE  FOGO.  NADA OBSTANTE  AS  DECLARAÇÕES  DAS
AUTORIDADES POLICIAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM DOS
AGENTES, SOMENTE UM DELES AFIRMOU, COM PRECISÃO, SER O
ACUSADO O AUTOR DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO.

3. NÃO SE OLVIDA O VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES
DAS AUTORIDADES POLICIAIS QUANDO COLHIDAS EM JUÍZO,
DESDE  QUE  AMPARADAS  NAS  PROVAS  CONSTANTES  NOS
AUTOS.  CONTUDO,  SE  AS  DECLARAÇÕES  DOS  AGENTES
PÚBLICOS NÃO SÃO HARMÔNICAS E HAVENDO ELEMENTOS
QUE  SUSCITEM  DÚVIDAS  QUANTO  À  AUTORIA DOS  FATOS,
DEVE  SER  MANTIDA  A  ABSOLVIÇÃO  VEICULADA  NA
SENTENÇA.

4.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO  PARA  MANTER  A
SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA  EM  FAVOR  DO  RECORRIDO,  COM
FULCRO NO ARTIGO  386, INCISO  VII, DO  CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. (TJ-DF - APR : APR 40539120108070005, 2ª Turma Criminal, R.
ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, P. 22/11/2010, DJ-e Pág. 264)

DECISÃO:  Acordam  os  Desembargadores  integrantes  da  2ª  Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso. EMENTA: APELAÇÕES CRIME -
POSSE DE ARMA DE FOGO DE COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E
POSSE DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO (ART. 16,
IV  E  12,  AMBOS  DA LEI  10.826/2003)-  ABSOLVIÇÃO.APELO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO -  1.  PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU -
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA ACERCA
DA POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
PELO MESMO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA -  DELITO DE POSSE DE MUNIÇÕES E
ACESSÓRIOS  ABSORVIDO  PELO  DE POSSE DE  ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas produzidas nos autos não foram suficientes para produzir um
juízo de certeza de que o acusado possuía a arma de fogo com numeração
suprimida. Assim, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. E quanto
ao delito de posse de munições e acessórios de arma de fogo, verifica-se que
o mesmo resta absorvido pelo de posse de arma de fogo com numeração
suprimida.
2 (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1393012-6 - Curitiba - Rel.:  Luís Carlos
Xavier - Unânime - - J. 03.12.2015)

Este relator, em outra ocasião, também já decidiu:

http://www.jusbrasil.com/topico/10643765/artigo-386-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984041/estatuto-do-desarmamento-lei-10826-03
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10986363/artigo-16-da-lei-n-10826-de-22-de-dezembro-de-2003
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com/topico/10643497/inciso-vii-do-artigo-386-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941


APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
POSSE  DE  MUNIÇÃO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  EXAME  DE
DEPENDÊNCIA  TOXICOLÓGICA  INDEFERIDO.  INDEFERIMENTO
MOTIVADO PELO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA
AUTODETERMINAÇÃO  DO  RÉU.  DESNECESSIDADE  DO  EXAME
CONSTATADA. REJEIÇÃO. CRIME DO ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº
10.826/2003.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  PARA  EMBASAR  UM
DECRETO  CONDENATÓRIO.  ALEGAÇÃO  ACOLHIDA.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.  DELITO DO ART.  33,  CAPUT, DA
LEI  Nº  11.343/2006.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO  OU
DESCLASSIFICATÓRIO  PARA  USO.  SUPOSTA  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  DA  TRAFICÂNCIA.  ALEGAÇÕES  DEFENSIVAS
DESFUNDAMENTADAS.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  BASTANTE  A
RESPALDAR  A CONDENAÇÃO  PELO  TRÁFICO.  APREENSÃO  DE
10,20G DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO NA RESIDÊNCIA
DO RÉU. TESTEMUNHA QUE ATESTA EXISTÊNCIA DE INFORMES
DE QUE O ACUSADO TRAFICAVA. DENUNCIADO QUE ADMITE A
PROPRIEDADE  DA COCAÍNA APREENDIDA.  FRÁGIL ALEGAÇÃO
DE MERO USO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS QUE SE
MANTÉM. PROVIMENTO PARCIAL. (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº00115869720138152002, Câmara Especializada Criminal,
Relator  ES MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOS,  j.  em 08-10-
2015)

Ressalto que a prova testemunhal foi lastreada na palavra dos
policiais militares que procederam à abordagem do acusado, contudo não logrou êxito, a
acusação, em extrair a certeza da autoria delitiva dos referidos elementos de convicção.
Antes, há depoimento que revela impressão de que a arma estava com o menor, e não
com o ora apelante.

Lado  outro,  quanto  ao  crime  de  desobediência,  o  caderno
processual, em especial a prova testemunhal e o auto de prisão em flagrante (fls. 06/08),
demonstram que acusado deixou de atender ordem legal emanada por policias militares.

O apelante, em Juízo (mídia de fls. 133), admitiu efetivamente
conduzir a motocicleta, no dia e local mencionados na denúncia, e que passaram por três
policiais de moto, que, de imediato, não pediram que o interrogado parasse, pelo que
continuou  seu  caminho.  Ocorre  que,  devido  a  movimentação  do  menor,  que
constantemente  olhava  para  trás,  os  milicianos  desconfiaram  e  ligaram  a  sirene,
ordenando a parada, justificando que não atendeu à ordem porque, neste momento, o
menor revelou a existência da arma.

As testemunhas José Marcos Silva de Menezes e Márcio Santos
da  Silva,  em  depoimentos  prestados  em  juízo,  afirmaram  que  o  réu,  mesmo  após
acionado o giroflex e ordem verbal de parada, continuou a fuga, ultrapassando vários
cruzamentos, só parando em razão da derrapagem e queda da moto. 

Ora,  no  caso  em questão,  máxime  diante  da  inexistência  de
prova de que o réu tinha  conhecimento prévio do porte/transporte  da arma,  não há
dúvidas  de  que  o  acusado  quis  deliberadamente,  após  tomar  ciência  da  arma,
desobedecer  a  ordem  legal  ou  opor-se  à  execução  de  ato  legal,  praticando,
inarredavelmente, o delito do art. 330 do CP.

Destaco que os policiais que deram a ordem de parada estavam

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-t%C3%B3xicos-lei-11343-06
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10867208/artigo-33-da-lei-n-11343-de-23-de-agosto-de-2006
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984041/estatuto-do-desarmamento-lei-10826-03
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10986631/artigo-12-da-lei-n-10826-de-22-de-dezembro-de-2003


no exercício da atividade ostensiva, destinada à prevenção e repressão de crimes, e
que apenas agiram em razão da atitude suspeita evidenciada pelo menor de idade, o que
torna regular a abordagem e penalmente relevante a conduta desenvolvida pelo apelante,
porquanto a desobediência seja um desprestígio deliberado à autoridade do Estado,
que manifesta sua vontade por meio do agente público a seu serviço.

Neste sentido, confira-se a mais recente jurisprudência lançada
pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL   E   PROCESSUAL   PENAL.   HABEAS   CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.   NÃO   CABIMENTO.
DESOBEDIÊNCIA.  ART.  330  DO  CÓDIGO  PENAL.  ORDEM   DE
PARADA  EMANADA  DE  POLICIAIS  MILITARES NO EXERCÍCIO
DE  ATIVIDADE  OSTENSIVA.  ORDEM  NÃO  DIRIGIDA  POR
AUTORIDADE  DE  TRÂNSITO  E  NEM   DE   SEUS  AGENTES.
INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART.
195  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO.  TIPICIDADE  DA
CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA  E  FUGA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO
DIREITO  DE  AUTODEFESA  E  DE   NÃO  AUTOINCRIMINAÇÃO.
DIREITOS NÃO ABSOLUTOS.  IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO
PARA  A  PRÁTICA DE DELITOS. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME
DA  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  COMPENSAÇÃO  DA
REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA  CONFISSÃO NO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I  -  A  Terceira  Seção  desta  Corte,  seguindo  entendimento  firmado  pela
Primeira  Turma  do  col.  Pretório  Excelso,  firmou  orientação no sentido de
não  admitir  a  impetração  de  habeas  corpus  em  substituição  ao   recurso
adequado,   situação   que   implica  o  não  conhecimento  da  impetração,
ressalvados  casos  excepcionais  em  que,  configurada flagrante  ilegalidade
apta  a  gerar  constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício.
II  -  Segundo  jurisprudência  deste  Tribunal  Superior,  a  desobediência  de
ordem  de  parada  dada  pela autoridade de trânsito ou por seus agentes,  ou
mesmo   por   policiais   ou   outros   agentes  públicos  no  exercício   de
atividades  relacionadas  ao  trânsito, não constitui crime  de  desobediência,
pois há previsão de sanção administrativa específica  no art. 195 do Código
de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece  a  possibilidade de cumulação
de sanção penal. Assim, em razão  dos  princípios  da  subsidiariedade  do
Direito  Penal e da intervenção  mínima,  inviável  a  responsabilização  da
conduta na esfera criminal.
III -  No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela
autoridade  de  trânsito   e   nem por seus  agentes,  mas  por policiais
militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e  à
repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do
paciente,  em  razão  de atividade suspeita por ela apresentada, conforme
restou  expressamente  consignado no v. acórdão impugnado.
Desta  forma,  não  restou  configurada  a hipótese de incidência da regra
contida  no  art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte,
do  entendimento  segundo  o qual não seria possível a responsabilização
criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330
do Código Penal.
IV - Os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não
são  absolutos,  razão pela qual não podem ser invocados para a prática
de  outros delitos. Embora por fatos diversos, aplica-se ao presente  caso
a  mesma  solução  jurídica  decidida  pela  Terceira  Seção  desta   Corte
Superior quando do julgamento do REsp n. 1.362.524/MG, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a  tese  de  que
"típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante  autoridade
policial,  ainda  que  em  situação  de alegada autodefesa".
V - Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de



dolo   uma   vez  que  restou  expressamente  consignado  no  v.  acórdão
combatido   que  o   paciente,   de  forma  consciente  e   deliberada,
desobedeceu  a ordem de parada dada pelos policiais militares.  Rever o
entendimento  do  eg.  Tribunal  de origem para afastar o dolo do paciente
demandaria,   necessariamente,   amplo   reexame   da   matéria  fático-
probatória,   procedimento   que,   a   toda   evidência,   é incompatível com a
estreita via do mandamus.
VI   -   O   pedido   de   compensação   integral   entre   a   agravante   da
reincidência com a atenuante da confissão não foi apreciado pelo eg.
Tribunal  de  origem,  ficando  impedida  esta  Corte  de proceder a análise da
matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
Habeas corpus não conhecido.
(HC  369.082/SC,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  1.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. 2. PENA-
BASE. EXAME DE PROVA.
3.  CONDENAÇÃO  ANTERIOR  TRANSITADA  EM  JULGADO.  4.
DESOBEDIÊNCIA.
PERSEGUIÇÃO  POLICIAL.  ABSOLVIÇÃO.  SÚM.  7/STJ.  5.  AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1- O julgamento monocrático do recurso especial encontra previsão no art.
557 do CPC e no art. 3º do CPP, não havendo se falar em ofensa ao princípio
da  colegialidade.  Ademais,  a  interposição  de  agravo  regimental,  com  a
devolução da matéria recursal ao órgão colegiado supera eventual ofensa ao
aludido postulado.
2  -  A jurisprudência  desta  Corte  é  pacífica  no  sentido  de  ser  inviável  a
arguição de violação do art. 59 do Código Penal, em sede de recurso especial,
salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
3 - No caso dos autos, a FAC de JONATAS PAOLO CONCEIÇÃO registra
condenação anterior por infração ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (Processo
20070380467954/2007),  com trânsito  em julgado em 10/2/2009 (e-STJ fl.
147), não utilizada para fins de reincidência.
4- A conduta imputada a ALEXANDER DE OLIVEIRA DA SILVA, que
dirigindo motocicleta recusou-se a atender ordem de parar proferida por
policiais federais, amolda-se ao tipo penal do art. 330 do CP.
Rever tal entendimento implica em exame aprofundado do material fático-
probatório, inviável em recurso especial.
5 - Agravo regimental improvido.
(AgRg no  AREsp  525.423/RJ,  Rel.  Ministro  LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/PE),  QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015)

Outrossim, destaco que todos os elementos de caracterização do
delito  estão presentes,  com especial  atenção ao dever  de  atendimento  à  ordem,  não
alcançando pelo direito à autodefesa, conforme bem explicita o aresto acima.

Desta forma, escorreita a decisão no tocante à condenação pleo
delito do art. 330, CP.

Por sua vez, quanto à dosimetria da pena do delito  sub judice,
embora  haja  coincidência  das  justificativas  dadas  aos  motivos  e  às  circunstâncias
judiciais, configurando bis in idem, vê-se que a pena atribuída ao réu, na primeira fase,
não se afastou da razoabilidade e  proporcionalidade exigidas  pelo direito,  sobretudo
diante do caso concreto e do intervalo de pena cominado ao delito, que transita entre 15
dias e 06 meses de detenção. 

Com efeito,  verifico  que  a  exasperação  da  pena-base  em 02



(dois) meses e 15 (quinze) dias, ao final das contas, não se mostrou desproporcional,
considerando-se a valoração negativa concreta de duas circunstâncias judiciais. Lembro,
aqui  que  pena  mínima  não  é  sinônimo  de  pena-base,  existindo  precedentes  dos
Tribunais  Superiores  considerando  lícito  o  afastamento  da  pena  do  seu  piso  tantas
quantas forem as circunstâncias judiciais negativamente consideradas e justificadas. 

Nesse diapasão, registro que convencionou-se considerar justo e
proporcional o incremento da fração ideal de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância
desfavorável, tomando-se por base a pena máxima em abstrato cominada para o tipo, o
que  não  descarta  seja  maior,  levando-se  em  conta  o  caso  concreto.  Lembro,  por
oportuno, que a dosimetria não se constitui em mera operação aritmética, em que se
atribui pesos absolutos a cada circunstância judicial analisada, mas antes é exercício de
discricionariedade  vinculada  do  julgador,  que  devem  ser  sopesadas  conforme  a
gravidade concreta do delito. Conforme:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ESTELIONATO.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.  DOSIMETRIA.  PROPORCIONALIDADE  NÃO
MATEMÁTICA. REDUÇÃO DA PENA EFETUADA NO TRIBUNAL DE
ORIGEM.  DESPROPORCIONALIDADE  E  IRRAZOABILIDADE.
RESTABELECIMENTO  DA  PENA  FIXADA  NA  SENTENÇA.
INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  7/STJ.  DIVERGÊNCIA.  MEIO
INADEQUADO. JULGAMENTO DE EXCEÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1.  O  argumento  segundo  o  qual  a  pena  imposta  na  sentença  é
desproporcional  não  foi  suscitado,  oportunamente,  em  contrarrazões  ao
recurso especial, razão pela qual se observa a ocorrência da preclusão, afinal
não se admite inovação argumentativa em sede de agravo regimental.
2.  A  ponderação  das  circunstâncias  judiciais  não  constitui  mera
operação  aritmética,  em  que  se  atribui  pesos  absolutos  a  cada  uma
delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada (AgRg no REsp
n. 1.392.505/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30/9/2014).
3. A dosimetria é matéria afeta à discricionariedade judicial, exercida pelas
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos.
Todavia,  é  possível  às  Cortes  Superiores  o  controle  dos  critérios
empregados,  o  que  admite,  em caso  de  evidente  desproporcionalidade,  a
correção de eventuais discrepâncias nas frações de aumento ou diminuição
adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes.
4. No caso, a extensão da redução efetivada pelo acórdão recorrido está
em descompasso com a gravidade das circunstâncias judiciais por ele
mesmo  mantidas  como  negativas.  Portanto,  realmente  houve,  como
afirmado pelo Ministério Público, ofensa ao art. 59 do Código Penal na
diminuição  das  reprimendas  para  patamar  pouco  acima  do  mínimo
legal, apesar de terem sido mantidas circunstâncias judiciais negativas a
que  se  atribuiu  alto  desvalor,  visto  que  a  pena-base  aplicada  deve
guardar  coerência  e  proporcionalidade  com  a  análise  dessas
circunstâncias, sobretudo porque se deve fixar reprimenda necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
5. Sem que se proceda a uma nova análise das circunstâncias judiciais, até
mesmo  por  força  da  vedação  prevista  na  Súmula  7/STJ,  mas  diante  do
conteúdo  da  análise  já  efetivada  pelas  instâncias  ordinárias,  deve-se
promover  à  readequação  das  penas,  por  meio  do  restabelecimento  da
sentença condenatória.
(...)
(AgRg nos EDcl no AREsp 160.677/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 10/11/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  FURTO
QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.



FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA  E  IDÔNEA.  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE.  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO  E
DISCRICIONARIEDADE  VINCULADA  DO  JULGADOR.
OBEDIÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  RECURSO
DESPROVIDO.
1. A fixação da pena-base com a ponderação das circunstâncias judiciais
do  art.  59,  do  Código  Penal,  não  se  dá  por  critério  objetivo  ou
matemático,  uma  vez  que  é  admissível  um  exercício  de
discricionariedade  do  órgão  julgador,  com  fundamentação  idônea,
vinculada aos elementos concretos dos autos.
2.  O  entendimento  desta  Corte  é  no  sentido  de  inexistir  ilegalidade  ou
desproporcionalidade  na  fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal
quando houver devida fundamentação, como no caso dos autos,  já  que a
exasperação  da  pena-base  foi  justificada  pela  presença  de  cinco
circunstâncias  judiciais  negativas,  além  da  existência  de  mais  de  uma
qualificadora no crime de furto.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 257.947/MG,  Rel.  Ministro  MOURA RIBEIRO,  QUINTA
TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014)

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II (DUAS VEZES), NA
FORMA  DO  ART.  70,  DO  CÓDIGO  PENAL.  (1)  CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO  JULGADA.  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  INVIABILIDADE.  VIA INADEQUADA.  (2)  PENA-BASE
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  (A)  PERSONALIDADE  E  ANTECEDENTES.
FEITOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. (B) CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. INCREMENTO JUSTIFICADO. (3)
AUSÊNCIA  DE  APREENSÃO  DA  ARMA  DE  FOGO  UTILIZADA.
IRRELEVÂNCIA.  (4)  MAJORANTES.  EXASPERAÇÃO  ACIMA  DO
MÍNIMO  LEGAL  (TRÊS  OITAVOS).  JUSTIFICATIVA  IDÔNEA.  (5)
REGIME  MAIS  GRAVOSO.  REPRIMENDA  FINAL  EM  PATAMAR
SUPERIOR  A  QUATRO  ANOS.  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.  ADEQUAÇÃO.  (6)  WRIT  NÃO  CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo
com  o  princípio  da  individualização  da  pena.  Tal  procedimento  envolve
profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo
em sede de habeas corpus. Na espécie, foi exasperada a pena-base em razão
das  circunstâncias  judiciais  relativas  à  personalidade  e  aos  antecedentes.
Todavia,  a  exasperação  cifrada  em feitos  criminais  em curso  esbarra  no
princípio da desconsideração prévia de culpabilidade, entendimento, aliás,
constante da Súmula 444 desta Corte. As circunstâncias do crime também
foram  consideradas  negativas,  tendo,  neste  caso,  o  Tribunal  de  origem
apresentado elementos concretos (as circunstâncias fáticas do delito, tendo
em  vista  que  ficou  demonstrada  a  tamanha  violência  utilizada  para  a
empreitada criminosa pelo apelado, consistente em tapas desnecessários nos
rostos das  vitimas Danielle  e Deivison, o que também contribui para um
aumento da pena-base, se distanciando, ainda mais, do mínimo legal), que
refletem um plus  de  reprovabilidade  na  conduta  do  paciente,  bem como
respalda  o incremento da pena.  Nesse  contexto,  necessário o decote no
acréscimo  da  pena-base,  da  fração  de  1/6  (um  sexto)  para  1/8  (um
oitavo).
(...)
(HC 225.520/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013)

Por outro lado, o réu não negou ter desobedecido à ordem de
parada, o que equivale à confissão espontânea, que não foi observada pelo magistrado,
na segunda fase da aplicação da pena. Assim, deduzo da reprimenda imposta o montante
de 01 (um) mês e 10 dias-multa, tornando a pena definitiva em  02 (dois) meses de



detenção  e  30  dias-multa,  à  míngua  de  causas  especiais  de  diminuição  a  serem
reconhecidas de ofício por este relator. 

Fica mantido o regime aberto imposto na sentença, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na
prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, pelo período de dois meses, a entidade
beneficiária a ser indicada pelo juízo da VEPA.

Ante  o  exposto,  em  parcial  consonância  com  o  parecer
ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para absolver
o apelante quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.
14 da lei nº 10.826/03, e, mantendo a condenação pelo delito de Desobediência (art.
330, CP), redimensionar a pena definitiva para 02 (dois) meses de detenção, em
regime inicial aberto,  substituindo a reprimenda imposta por pena restritiva de
direitos, na modalidade prestação pecuniária, para pagamento do valor de 01 (um)
salário-mínimo, pelo período de dois meses, a entidade beneficiária a ser indicada
pelo juízo da VEPA.

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 João benedito da Silva (vogal).
Ausente, justificadamente Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador, 2º vogal). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Joaci Juvino
da Costa Silva, 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, 12 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito


