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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 

0010249-08.2016.4.90.0000/DF 

RELATOR: JUIZ FEDERAL SERGIO DE ABREU BRITO 

REQUERENTE: WANDERLEY ARNOLD DA SILVA 

ADVOGADO: ALICE ARRAES DE SOUZA RODRIGUES (DPU) 

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

VOTO 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO PENAL. 

DESOBEDIÊNCIA. NÃO PARAR O VEÍCULO AO SER ABORDADO POR 

POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 

1. Trata-se de Incidente de Uniformização Nacional suscitado pela parte ré, por meio da 

Defensoria Pública da União, contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Federais da Seção Judiciária de Brasília que manteve a sentença criminal no tocante à 

condenação do réu por crime de desobediência, dando parcial provimento a seu recurso 

inominado, tão somente para lhe assegurar o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos. 

2. Aduz a Defensoria Pública da União, em síntese, que (i) o réu foi condenado a infração 

penal de desobediência prevista no art. 330 do Código Penal, em razão de não obedecer 

ordem de parar em barreira fiscalizatória emanada por policial rodoviário federal; (ii) a 

conduta delituosa imputada ao réu na denúncia do Parquet federal é atípica na esfera 

penal, pois a prática delitiva de Wanderley Arnold amolda-se a infração administrativa 

prevista no 195 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), assim exclui-se a incidência 

prevista no direito penal; (iii) o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento 

de que o não acatamento a um sinal de oficial a fim de parar o veículo não constitui crime 

de desobediência, mas infração de natureza administrativa punida pelo Código Nacional 

de Trânsito. Cita os seguintes precedentes HC 92.655/ES. 

3. O Ministério Público Federal, em seu parecer (evento n. 11), opinou pela atipicidade 

do fato praticado pelo acusado 

4. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional 

de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de 

direito material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade 

à súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do 

Superior Tribunal de Justiça. 
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5. No caso em exame, o acórdão da Turma de Origem entendeu o fato praticado pelo 

acusado (não obedecer a ordem de parada dada por policial rodoviário federal, em barreira 

efetuada em rodovia federal) configura crime de desobediência, previsto no art. 330 do 

CP, 

6. Esse entendimento está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, conforme paradigma citado pela Defensoria Pública da União. Assim, deve ser 

conhecido do pedido de uniformização em apreço. 

7. Passo ao exame do mérito. 

8. Para a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é necessário que não 

haja sanção especial para o seu não cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento de 

ordem legal de servidor público, alguma lei estabelece determinada penalidade 

administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em questão, salvo se a referida 

lei expressamente ressalvar a cumulativa aplicação do art. 330 do CP. Como destacou a 

Defensoria Pública da União, no presente pedido de uniformização, a conduta praticada 

pelo recorrente (não parar o veículo ao ser abordado por policiais rodoviários federais) 

encontra, na legislação de trânsito (art. 195 do CTB - Desobedecer às ordens emanadas 

da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes), a previsão de penalidade 

administrativa (multa), não prevendo lá a cumulação com a sanção criminal. Destarte, o 

aludido fato não é típico. 

9. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. 

MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À 

AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. A 

jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de 

desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor 

público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção 

penal. Hipótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se 

recusou a exibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no 

Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com 

multa e apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida. (HC 

88452, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 

02/05/2006, DJ 19-05-2006 PP-00043 EMENT VOL-02233-01 PP-00180 

RTJ VOL-00200-03 PP-01337 RT v. 95, n. 851, 2006, p. 469-472 

REVJMG v. 57, n. 176/177, 2006, p. 476-479). 

10. Em caso idêntico àquele objeto do presente feito, o Superior Tribunal de Justiça assim 

decidiu: 
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PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. NÃO PARAR O VEÍCULO E 

EMPREENDER FUGA, AO SER ABORDADO POR POLICIAIS. 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

1. Para a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é 

necessário que não haja sanção especial para o seu não cumprimento, ou 

seja, se pelo descumprimento de ordem legal de servidor público, alguma 

lei estabelece determinada penalidade administrativa ou civil, não se 

deverá reconhecer o crime em questão, salvo se a referida lei 

expressamente ressalvar a cumulativa aplicação do art. 330 do CP. 

2. No presente caso, a conduta praticada pelo Recorrido (não parar o 

veículo e empreender fuga, ao ser abordado por policiais rodoviários 

federais) encontra, na legislação de trânsito (art. 195 do CTB - 

Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou 

de seus agentes), a previsão de penalidade administrativa (multa), não 

prevendo lá a cumulação com a sanção criminal. 

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1492647/PR, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015) 

11. O Ministério Público Federal, em seu parecer (evento n. 11), opinou pela atipicidade 

do fato praticado pelo acusado. 

12. Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao pedido de 

uniformização para: (i) fixar a tese de que para a caracterização do crime de desobediência 

(art. 330 do CP), é necessário que não haja sanção especial para o seu não cumprimento, 

ou seja, se pelo descumprimento de ordem legal de servidor público, alguma lei estabelece 

determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em 

questão, salvo se a referida lei expressamente ressalvar a cumulativa aplicação do art. 330 

do CP; e (ii) reconhecer a atipicidade do fato praticado pelo acusado no presente processo. 

 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 

CONHECER e DAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização para: (i) fixar a tese 

de que para a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é necessário que 

não haja sanção especial para o seu não cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento 

de ordem legal de servidor público, alguma lei estabelece determinada penalidade 

administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em questão, salvo se a referida 
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lei expressamente ressalvar a cumulativa aplicação do art. 330 do CP; e (ii) reconhecer a 

atipicidade do fato praticado pelo acusado no presente processo. 

Fortaleza, 22 de novembro de 2017.  

SERGIO DE ABREU BRITO 

Juiz Relator 

 


