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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004919-
98.2014.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDERSON 
DA CRUZ FELIX.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso 
interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu Anderson da Cruz Felix por 
incurso no artigo 305 da Lei nº 9.503/97 e no artigo 331 do Código Penal, em 
concurso material, à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, 
substituída a pena privativa por liberdade por uma restritiva de direito, nos termos 
mencionados; e, de ofício, julgaram extinta punibilidade do acusado pelo crime do 
artigo 309 da Lei nº 9.503/97, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. os artigos 
110, § 1º, 114, inciso I, e 115, primeira parte, todos do Código Penal; e pelos crimes 
do artigo 305 da Lei nº 9.503/97 e do artigo 331 do Código Penal, com fundamento 
no art. 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso VI, 110, § 1º, e 115, primeira parte, 
todos do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CARDOSO PERPÉTUO (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.

São Paulo, 19 de abril de 2018.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0004919-98.2014.8.26.0565

Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Apelado: ANDERSON DA CRUZ FELIX
Comarca: São Caetano do Sul
Voto nº 7700

APELAÇÃO CRIMINAL  ARTIGOS 305 E 309 DO CTB 

E ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL  RECURSO 

MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO DO RÉU 

PELOS CRIMES DO ARTIGO 305 DA LEI Nº 9.503/97 E 

DE DESACATO  ACOLHIMENTO  Conjunto probatório 

que se mostrou uníssono em demonstrar a prática dos delitos 

do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 

331 do Código Penal pelo acusado. O exercício do direito de 

autodefesa permite que o réu se mantenha em silêncio ou até 

falte com a verdade sobre os fatos que lhe são imputados, mas 

não o autoriza a afastar-se do local do acidente para fugir à 

responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. A 

permanência do condutor do veículo no local do acidente não 

implica, por si só, no reconhecimento da culpa. Política 

legislativa que visa à colaboração com a administração da 

justiça nos crimes de trânsito e procura fomentar a 

solidariedade entre o agente causador e a vítima, tendo em 

vista a modalidade culposa do delito, cujo resultado não se 

pretendia. Ausência de violação do princípio de não 

autoincriminação. Da mesma forma, não há que se falar em 

inconstitucionalidade ou incompatibilidade do crime de 

desacato com Tratados e Convenções Internacionais, na 

medida em que a garantia constitucional de liberdade de 

expressão não se trata de direito individual de caráter 

absoluto, porquanto o exercício de um direito está limitado 

pelo direito de outrem, in casu, pelo prestígio da 

Administração Pública e pela honra do funcionário público, 

no exercício de sua função. Recurso ministerial provido, para 

condenar o réu como incurso no artigo 305 da Lei nº 

9.503/97 e no artigo 331 do Código Penal, em concurso 

material; e, de ofício, julgar extinta a punibilidade do 

acusado por todos os crimes, pela ocorrência da prescrição.
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Vistos. 

O Ministério Público do Estado de São Paulo 

interpôs recurso de Apelação da r. sentença datada de 10.05.2017, 

prolatada pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e da Infância e 

Juventude da Comarca de São Caetano do Sul, que absolveu Anderson da 

Cruz Felix da imputação da prática dos crimes previstos no artigo 305 da 

Lei nº 9.503/97 e no artigo 331 do Código Penal, com fundamento no 

artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 163/170). 

Em suas razões, o Ministério Público requereu a 

reforma da r. decisão, para condenar o réu pelos crimes do artigo 305 da 

Lei nº 9.503/97 e do artigo 331 do Código Penal (fls. 173/181).

Já a Defesa, nas contrarrazões, requereu o não 

provimento do apelo (fls. 189/191). 

Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de 

Justiça opinou, por sua vez, pelo provimento do recurso ministerial (fls. 

195/205). 

É o relatório.

Inicialmente, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição no tocante ao crime do artigo 309 do Código de Trânsito 

Brasileiro, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, que deve 

ser decretada de ofício, em qualquer fase do processo (STJ, REsp 

60.870-SP, 6ª T. rel. Vicente Leal, 19.10.1999, v.u., DJ 29.11.1999, 

p.209).
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Consigne-se, por oportuno, que, embora o 

Ministério Público tenha interposto apelo visando à condenação do 

acusado pelos crimes do artigo 305 do CTB e de desacato, não houve 

qualquer irresignação quanto à condenação do acusado pelo delito do 

artigo 309 do CTB. Assim, ainda que o recurso ministerial seja provido, 

tal solução não modificará a pena aplicada pelo crime do artigo 309 do 

CTB, tendo a sentença, no tocante a este delito, transitado em julgado.

Observo, ainda, que a prescrição é regulada 

pela pena imposta pela prática de cada ilícito, não se computando, para 

esse fim, a soma das penas decorrente do concurso material, por força 

do artigo 119 do CP. 

Dessa forma, tendo a pena privativa de 

liberdade aplicada ao acusado pelo crime do artigo 309 do CTB sido 

substituída por somente pena pecuniária de 10 dias-multa, no valor 

unitário mínimo legal, o prazo prescricional é de 02 anos, consoante o 

artigo 114, inciso I, do Código Penal, examinado à luz do artigo 110, § 

1º, do mesmo diploma legal. 

Contudo, por ser o acusado menor de 21 anos 

na data dos fatos (26.04.2014), uma vez que nascido em 16.01.1995 

(fls. 04), reduz-se de metade o prazo prescricional, passando, então, 

para 01 ano, nos termos do artigo 115, primeira parte, do Código Penal.

Assim, considerando que entre a data de 

recebimento da denúncia, em 27.02.2015 (fls. 50), e a data de 

publicação da sentença, em 05.06.2017 (fls. 182vº)  descontando-se o 

período em que o processo e o curso do prazo prescricional ficaram 

suspensos, de 31.08.2015 (fls. 63) até 09.05.2016 (fls. 84)  decorreu 
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mais de 01 ano, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade 

do acusado no tocante ao crime do artigo 309 do CTB, pela ocorrência 

da prescrição, na modalidade retroativa.

Reconhecida a prescrição quanto ao delito do 

artigo 309 do CTB, passo à apreciação do recurso ministerial com 

relação aos crimes do artigo 305 do CTB e do artigo 331 do Código 

Penal.

O réu foi denunciado como incurso nos artigos 

305 e 309 da Lei nº 9.503/97 e no artigo 331 do Código Penal, todos na 

forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 26.04.2014, por 

volta das 20h30min, na Avenida Presidente Kenedy, nº 893, bairro 

Olímpico, na cidade e Comarca de São Caetano do Sul, dirigiu veículo 

automotor Fiat/Palio Fire, cor prata, placa DIQ-7066, na via pública, 

sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de 

dano; bem como porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, 

afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil 

que lhe pudesse ser atribuída; e, ainda, porque, nas mesmas circunstâncias 

de tempo e local, desacatou o funcionário público Marcos Roberto do 

Carmo Marin, policial civil, no exercício de suas funções e em razão delas.

Após regular instrução, sobreveio a sentença 

que condenou o acusado como incurso no artigo 309 da Lei nº 9.503/97 e 

o absolveu da imputação da prática dos crimes previstos no artigo 305 da 

Lei nº 9.503/97 e no artigo 331 do Código Penal, com fundamento no 

artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 

Porém, em que pesem as razões apontadas na 

sentença como fundamento à absolvição, o recurso do Ministério 
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Público deve ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto 

probatório, verifica-se que ficou bem demonstrada a prática dos crimes 

previstos no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 331 

do Código Penal, pelo apelado.

 Com efeito, indiscutível a prática de ambos os 

delitos em face do boletim de ocorrência (fls. 03/06), do laudo pericial 

do veículo (fls. 19/20), bem como da prova oral. 

Da mesma forma, comprovada ficou a autoria 

imputada ao réu  malgrado ele, regularmente citado e intimado (fls. 84 

e 142/143), não tenha comparecido em Juízo, tornando-se revel (fls. 

149).

Em depoimento seguro, a testemunha Eduardo 

dos Santos Possani, em Juízo, esclareceu que o réu colidiu contra seu 

automóvel, mas, em seguida, engatou a ré e fugiu do local. Segundo 

Eduardo, iniciou perseguição, o que chamou a atenção de um policial, 

que o seguiu com a viatura. Acrescentou que conseguiu interceptar o 

réu, o qual desceu do carro e “quis brigar” com o policial, proferindo 

xingamentos, tais como “filho da puta”, bem como disse não ter medo 

da polícia. Afirmou, ainda, que foi necessário uso de força física para 

que o policial conseguisse deter e algemar o acusado (fls. 153  mídia 

digital). 

Cumpre mencionar que, no caso em questão, 

não se vislumbra qualquer razão para que a testemunha procurasse 

imputar falsamente ao réu delitos que ele não cometeu. 

Verifica-se, portanto, que o réu, na condução 

de veículo automotor, afastou-se do local do acidente, para fugir à 
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responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Neste ponto, em que pesem os fundamentos da 

r. sentença, a alegação de inconstitucionalidade do crime do artigo 305 

do Código de Trânsito Brasileiro, por violação do princípio da não 

autoincriminação, não pode prosperar, porquanto, respeitada a corrente 

jurisprudencial que firmou entendimento no sentido de que o referido 

dispositivo é inconstitucional, entendo que, no exercício da autodefesa, 

pode o agente manter-se em silêncio ou até mentir sobre os fatos que 

lhe são imputados, mas não, obviamente, se afastar do local do acidente, 

cujo resultado não se pretendia, para fugir à responsabilidade penal ou 

civil que lhe pudesse ser atribuída.

Isso porque a permanência do condutor do 

veículo no local do acidente não implica, por si só, no reconhecimento 

da culpa, pois se trata tão somente da identificação dos envolvidos nos 

fatos, os quais serão apurados no decorrer da instrução penal ou cível, 

com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

sem qualquer prejuízo ao agente. 

Assim, o legislador, ao prever punição para o 

condutor de veículo que se afasta do local do acidente, para fugir à 

responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, visou à 

colaboração com a administração da justiça nos crimes de trânsito, em 

que não há a intenção do agente em causar o resultado, mas que 

sobrevém em razão de imprudência, imperícia ou negligência; bem 

como procurou fomentar a solidariedade entre o agente causador e a 

vítima.

A esse respeito:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 305 DO CÓDIGO 
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DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DONEMO TENETUR SE DETEGERE. VIOLAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 305 do Código de Trânsito, que 

tipifica a conduta do condutor de veículo que foge do local do acidente, para se 

furtar à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, não viola a 

garantia da não auto-incriminação, que assegura que ninguém pode ser obrigado 

por meio de fraude ou coação, física e moral, a produzir prova contra si mesmo. 2. 

Ordem denegada.” (STJ  HC 137340 SC  Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 

julgamento: 20/09/2011)

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NA 

DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CTB), CIRCUNSTANCIADO 

POR NÃO POSSUIR PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ABSOLVIÇÃO 

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FUGA DO LOCAL PARA EXIMIR-SE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL (ART. 305, CTB). INEXIGIBILIDADE DE 

CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO 

ARTIGO 305 DO CTB. DIREITO AO SILÊNCIO. SEM RAZÃO. CONCESSÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO 

PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 6. O artigo 305 do Código de Trânsito 

não é inconstitucional e não viola a garantia de não se produzir provas contra si 

mesmo, pois apenas determina que os sujeitos envolvidos em acidente 

automobilístico permaneçam no local para facilitar a apuração dos fatos e a 

averiguação da responsabilidade civil e criminal dos envolvidos. 7. [...] (TJ/DF - 

APR: 0004519-22.2009.8.07.0005, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma 

Criminal, julgamento: 28/08/2014, DJE : 05/09/2014, p. 196)

Ademais, frise-se que a Corte Superior, até o 

presente julgamento, não reconheceu a inconstitucionalidade do 

referido dispositivo.

Da mesma forma, bem demonstrado ficou que 

o réu efetivamente desacatou o policial, dirigindo-lhe palavras em tom 

pejorativo quando exercia suas funções, caracterizando perfeitamente o 
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delito do artigo 331, “caput”, do Código Penal. 

A esse respeito: “O crime de desacato se configura por 

qualquer palavra que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao 

funcionário público” (TACRIM-SP  AC  Rel. Manoel Pedro  RT 369/277)

“O art. 331 do CP diz respeito ao ato consciente e 

voluntário, pelo qual o agente procura diminuir a pessoa do funcionário público dentro de 

suas funções ou em razão delas, através de injúrias ou gesto que a exponham ao ridículo” 

(TACRIM  SP  AC  Rel. Rezende Junqueira  RT 446/423). 

Cumpre ressaltar que não se pode falar em 

ausência de dolo, pois a natureza das palavras dirigidas ao funcionário 

público, de caráter manifestamente ofensivo, não deixa qualquer dúvida 

quanto à intenção do réu de humilhar, desprestigiar o agente público, 

que não fica afastada ainda que o acusado estivesse exaltado (artigo 28, 

inciso I, do CP). 

Nesse sentido: “Apelação  Desacato  Autoria e 

materialidade comprovadas  Narrativa dos servidores que não podem ser 

desprezadas, se não há indicativo ao revés  Dolo configurado  Desnecessidade de 

ânimo calmo e refletido  Precedente  Apenamento físico mantido, mas, afastado o 

pecuniário  Regime fechado que se altera para o intermediário  Pena de detenção 

a não admitir o regime mais gravoso  Exegese do art. 33 "caput" do Estatuto 

Repressivo  Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP, Rel. Ivan Sartori, Data de 

Julgamento: 12/05/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal)

Convém mencionar, ainda, que, respeitado o 

entendimento jurisprudencial divergente, ao qual se filia o Juízo a quo, 

não há que se falar em inconstitucionalidade ou incompatibilidade do 

crime de desacato com Tratados e Convenções Internacionais. Isso 

porque a garantia constitucional de liberdade de expressão, disposta no 

artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não se 

trata de direito individual de caráter absoluto, porquanto o exercício de 
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um direito está limitado pelo direito de outrem, in casu, pelo prestígio 

da Administração Pública e pela honra do funcionário público, no 

exercício de sua função. Assim, o agente que pratica o delito de 

desacato, com tipificação vigente na legislação penal, está sujeito à 

responsabilização criminal. 

Sobre o tema: “RECURSO CRIME. DESACATO. ART. 

331 DO CP. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TIPICIDADE DA 

CONDUTA. RECEPÇÃO DO TIPO PENAL PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE 

OS DIREITOS HUMANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1- Réu que ofende 

e ameaça policiais militares, no exercício de suas funções, comete o delito de desacato, 

pois demonstra desrespeito e desprestígio com relação à autoridade. 2- Suficiência dos 

testemunhos dos policiais militares para comprovar a ocorrência do fato típico, mormente 

porque não demonstrado que teriam motivos para realizar uma falsa imputação contra o 

réu. 3- A ofensa gratuita e injuriosa praticada contra o funcionário público não encontra 

amparo na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tampouco na garantia 

constitucional da liberdade de expressão, que não é absoluta. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJ/RS - Recurso Crime Nº 71004261715, Rel. Cristina Pereira Gonzales, Turma Recursal 

Criminal, Julgado em 27/05/2013, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/05/2013)

“APELAÇÃO CRIMINAL. Desacato. Sentença 

condenatória. Defesa alega, preliminarmente, a ocorrência de revogação do artigo 331 do 

Código Penal, pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Inocorrência. No mérito, 

intenta a absolvição, em razão da insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Absolvição que não 

se mostra possível. Condenação bem embasada, nos elementos probatórios constantes dos 

autos. Conversão da pena. Possibilidade - Recurso provido, em parte, para converter a 

pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.” (TJ/SP, Rel. Péricles Piza, Data de 

Julgamento: 24/11/2014, 1ª Câmara de Direito Criminal) 

Aliás, tal entendimento foi firmado em recente 

julgamento da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça (HC 
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379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, 

julgado em 24/05/2017).

Diante disso, impõe-se a condenação do 

acusado pelos crimes do artigo 305 da Lei nº 9.503/97, bem como do 

artigo 331 do Código Penal, tal como pleiteado pelo Ministério Público.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, não sendo 

desfavoráveis ao réu as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a 

pena-base de ambos os delitos no mínimo legal, isto é, 06 meses de 

detenção, para o crime do artigo 305 do CTB, e 06 meses de detenção, 

para o crime de desacato.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, a pena resta inalterada.

Na derradeira etapa, à falta de causas de 

aumento ou de diminuição de pena, ficam as reprimendas no patamar 

em que se encontram.

Na sequência, em razão do concurso material 

de crimes, as penas devem ser somadas, resultando em 01 ano de 

detenção. 

Com relação ao regime inicial de cumprimento 

da pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, fixo o 

regime aberto.

Preenchidos os requisitos estabelecidos no 

artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 

uma restritiva de direitos, consistente em prestação se serviços à 

comunidade, por igual prazo, o que se mostra proporcional e adequado 
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à espécie, nos termos do artigo 44, § 2º, do CP.

Por fim, em face da pena agora estabelecida, 

impõe-se o reconhecimento da prescrição, uma vez que se trata de 

matéria de ordem pública, que deve ser decretada de ofício, em 

qualquer fase do processo (STJ. REsp 60.870-SP. 6ª T. Rel. Vicente 

Leal,v.u., DJ 29.11.1999, p.209).

Observo, como já mencionado, que a 

prescrição é regulada pela pena imposta pela prática de cada ilícito, não 

se computando, para esse fim, a soma das penas decorrente do concurso 

material, por força do artigo 119 do CP. 

Com efeito, tendo o réu sido condenado à pena 

de 06 meses de detenção para cada delito, o prazo prescricional é de 03 

anos, consoante o artigo 109, inciso VI, examinado à luz do artigo 110, 

§ 1º, ambos do Código Penal.

Contudo, por ser o acusado menor de 21 anos 

na data dos fatos (26.04.2014), uma vez que nascido em 16.01.1995 

(fls. 04), reduz-se de metade o prazo prescricional, passando, então, 

para 01 ano e 06 meses, nos termos do artigo 115, primeira parte, do 

Código Penal.

Assim, considerando que entre a data de 

recebimento da denúncia, em 27.02.2015 (fls. 50), e a data de 

publicação da sentença, em 05.06.2017 (fls. 182vº)  descontando-se o 

período em que o processo e o curso do prazo prescricional ficaram 

suspensos, de 31.08.2015 (fls. 63) até 09.05.2016 (fls. 84)  decorreu 

mais de 01 ano e 06 meses, impõe-se o reconhecimento da extinção da 

punibilidade do acusado no tocante aos crimes do artigo 305 do CTB e 
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do artigo 331 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição, na 

modalidade retroativa.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu Anderson da Cruz 

Felix por incurso no artigo 305 da Lei nº 9.503/97 e no artigo 331 do 

Código Penal, em concurso material, à pena de 01 ano de detenção, em 

regime inicial aberto, substituída a pena privativa por liberdade por uma 

restritiva de direito, nos termos mencionados; e, de ofício, julgo extinta 

punibilidade do acusado pelo crime do artigo 309 da Lei nº 9.503/97, com 

fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. os artigos 110, § 1º, 114, inciso I, e 

115, primeira parte, todos do Código Penal; e pelos crimes do artigo 305 

da Lei nº 9.503/97 e do artigo 331 do Código Penal, com fundamento no 

art. 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso VI, 110, § 1º, e 115, primeira 

parte, todos do Código Penal.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
                              Relator
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