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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001042-32.2015.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante RODRIGO DE 
SOUZA MORATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS 
SOARES DE MELLO (Presidente sem voto), CAMILO LÉLLIS E EDISON BRANDÃO.

São Paulo, 24 de abril de 2018

IVAN SARTORI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0001042-32.2015.8.26.0108
Comarca: CAJAMAR

Juízo de Origem: 1ª Vara Judicial 

Juiz: Jaime Henriques da Costa

Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Criminal

Apelante: RODRIGO DE SOUZA MORATO

Apelado:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

                                 VOTO DO RELATOR

Ementa: Apelação defensória  Desacato, resistência, dano ao 

patrimônio público e ameaça  Autoria e materialidades bem 

comprovadas  Palavras coerentes e uniformes dos policiais 

oficiantes  Defesa que não se desincumbiu de seu ônus 

probatório  Delitos caracterizados  Desnecessidade de ânimo 

calmo e refletido para configuração do desacato e da ameaça  

Precedentes  Laudo pericial a comprovar o dano na viatura 

policial  Eventual estado de embriaguez voluntária que não 

excluiria o dolo  Inteligência do art. 28, I, do CP  Condenação 

que se sustenta  Pena, regime e substituição mantidos  

Recurso desprovido.

Ação penal em que incurso o réu nos arts. 331, 329, 

163, parágrafo único, III, e 147 (por duas vezes, na forma do art. 71), 

tudo consoante o art. 69, todos do Código Penal.

A r. sentença é de procedência (na verdade parcial, 

dês que desconsiderada a continuidade delitiva relativa à ameaça), 

com imposição das penas totais de 01 ano e 03 meses de detenção, 

regime aberto, e 10 dias-multa, diária mínima. A física foi substituída 
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por prestação pecuniária, no importe de 02 salários mínimos, 

destinados à entidade assistencial.

Recorre o condenado, buscando a absolvição por 

insuficiência de provas, bem como a atipicidade do crime de desacato, 

incompatível que é com o disposto no art. 13 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e com recente decisão da Quinta 

Turma do STJ (fls. 161/4).

Contrarrazões às fls. 167/9.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 

Doutor Pedro Augusto de Castro Andrade e Souza, é pelo 

desprovimento (fls. 176/9). 

Recurso bem processado.

É o relatório, adotado, no mais, o de primeiro grau.

A teor do auto de prisão em flagrante de fls. 02/11, 

b.o. de fls. 14/8, exame pericial de fls. 79/81 e auto de avaliação 

indireta de fl. 83, o réu desacatou funcionário público no exercício 

de suas funções e opôs-se à execução de ato legal, mediante 

violência,  a par de deteriorar coisa alheia, consistente no painel da 

viatura da Guarda Municipal. Também ameaçou os agentes públicos 

de mal injusto e grave (morte).

É do caderno processual que guardas municipais 

foram acionados para atender ocorrência envolvendo o denunciado e 

sua companheira Auristella Firmino Dantas, por ele agredida com 

socos, chutes e tapas. Ao chegarem no local, perceberam que 

populares pretendiam agredir o increpado, sendo necessário 

dispersá-los.

Ao tentarem prender Rodrigo, este se revoltou e 

desacatou os guardas municipais, xingando-os de “filhos da puta, 

viados, cornos”, etc. Dada voz de prisão em desfavor de Rodrigo, ele 
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investiu violentamente contra a guarnição, ameaçando a integridade 

física dos agentes públicos. Então, estes foram obrigados a utilizar 

força física moderada. Rodrigo jogou-se no chão, contorcendo-se e 

desferindo pontapés, com o fim de não ser preso. Foi dominado e 

algemado.

Após entrar na viatura, continuou se debatendo, 

oportunidade em que desferiu um pontapé no painel do veículo, 

danificando-o.

Por fim, no trajeto até a delegacia, o increpado 

ameaçou por palavras os agentes públicos Fernando Pereira da 

Costa e Carlilson Souza Cerqueira, de causar-lhes mal injusto e 

grave, afirmando que “iria matá-los e caso não o fizesse seus 

parentes o fariam”.

Representação às fls. 04 e 06.

Na delegacia, o réu disse que estava numa festa e 

discutiu com a esposa, tentando segurá-la pelos cabelos, porém não 

a agrediu com socos e pontapés. Na ocasião, um grupo de pessoas, 

ao ver a situação, tentou agredi-lo. Uma equipe da Guarda 

Municipal compareceu no local e tentou detê-lo, mas, como estava 

nervoso, gritou com a equipe, sem ofendê-la. Foi colocado no chão e 

algemado, tendo sido agredido fisicamente. Depois de introduzido na 

viatura, tentou resistir, porém, não danificou a guarnição, vindo a 

ser novamente agredido (fl. 11).

Em juízo, teve decretada sua revelia (fl. 148).

De todo modo, a versão exculpatória não convenceu, 

contrariada que foi pelos agentes da lei, sem falar que, por razões 

óbvias, o testemunho do irmão e da esposa devem ser recebidos com 

reservas, mesmo porque a última, como se verá, inovou em juízo.

Realmente, a testemunha Rodolfo de Souza Morato, 
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irmão do réu, disse ao magistrado que presenciou toda a ocorrência. 

Estava com o acusado numa festa, bebendo. Ele e a esposa 

discutiram. Guardas municipais chegaram falando que viram o 

acusado agredindo-a, o que não ocorreu. Ele foi derrubado no chão e 

machucaram seu rosto. Tentou segurá-lo, pois ficou nervoso diante 

daquela situação. O réu foi algemado e colocado na viatura. 

Acompanhou-o, para que ele não fosse mais agredido. Mesmo assim, 

um dos policiais virou para trás e deu-lhe um tapa no rosto, quando 

o réu revidou, dando um chute no banco do carro. Chegando na 

delegacia, o fraterno saiu do veículo xingando todo mundo. Outros 

guardas que estavam no local deram com o cassetete na boca do 

increpado, machucando-o. Um policial civil e um carcereiro 

presenciaram tudo (mídia de fl. 135).

A testemunha Auristella Firmino Dantas, esposa do 

acusado, disse, em juízo, que estava discutindo com ele na rua. Os 

policiais chegaram e nada perguntaram, dando um tapa nas costas 

do réu, não se recordando se isso o derrubou no chão. Ele foi levado 

para a delegacia. A depoente estava embriagada e o réu também 

havia bebido. Reconheceu sua assinatura a fl. 08, não se lembrando, 

todavia, de ter dito que um grupo de pessoas tentou agredir o réu, 

quando viu a briga do casal, ou que ele tenha lhe puxado os cabelos. 

Ninguém tentou apartar a briga ou agredir o réu. Este tinha um 

machucado na face, quando foi levado para a delegacia. Chegando 

lá, a depoente viu que o acusado tinha outras lesões. Rodolfo contou 

que o réu apanhou dos policiais. Ele não xingou os guardas no 

momento da prisão (fl. 111).

Mas, na delegacia, Auristella disse que, por motivo 

de ciúmes, passou a discutir com o companheiro, resolvendo 

abandonar a festa em que se encontravam. Foi seguida por ele e 
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segurada pelos cabelos, momento em que passaram a discutir em 

voz alta. Um grupo de pessoas tentou agredir o réu, momento em 

que chegou uma equipe da Guarda Municipal. Os servidores 

tentaram segurar o réu, mas ele gritou com os guardas e tentou se 

desvencilhar, porém não os ofendeu. Os agentes derrubaram o 

acusado no solo e o algemaram, não presenciando chutes, socos ou 

tapas, mas viu que o companheiro sangrava no rosto. Na sequência, 

ele foi colocado na viatura e encaminhado à delegacia. A depoente 

também se deslocou para lá e encontrou o cunhado. Viu que o réu 

apresentava diversos ferimentos, não presenciando agressões no 

interior da unidade policial ou mesmo por parte de policiais que ali 

trabalhavam. Sofreu algumas escoriações no tumulto, mas não 

foram causadas pelo companheiro (fl. 08).

Entretanto, os agentes da lei/vítimas foram firmes 

em seus testemunhos, narrando os fatos conforme a denúncia.

Os guardas municipais Carlilson Souza Cerqueira e 

Fernando Eduardo Pereira da Costa disseram que receberam 

informação de que o réu estava agredindo a esposa. Quando 

chegaram no local, os populares já “estavam em cima do réu”, tendo 

que ser afastado por ambos. Fernando começou a conversar com o 

acionado, mas ele “já foi pra cima”. Tentou ajudar, mas ele não 

aceitava a detenção, passando a se debater no chão e a resistir. 

Tiveram que usar de muita força para conseguir detê-lo. Ele os 

xingava de “filhos da puta, viados, cornos”. Depois de muito esforço, 

conseguiram algemá-lo e colocá-lo na viatura. O irmão dele os 

acompanhou. No caminho, o acusado chutou o painel da guarnição 

e os ameaçou de morte dizendo “que iria matá-los e, se não 

conseguisse, seus parentes fariam isso por ele”. Ele estava muito 

alterado, acreditando que estivesse embriagado. Quando chegaram 
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na delegacia, ainda alterado e xingando a todos, ele começou a 

cuspir sangue. Outra viatura o acompanhou à UPA e, lá, ele se 

comportou de maneira semelhante (fls. 04, 06, 112 e 113).

Não é de suspeitar-se da narrativa dos agentes da 

lei, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como 

qualquer testemunha.

Nessa senda, julgados da Instância Especial: HC's 

372.072, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22.02.2017; 314.454/SC, Rel. 

Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.02.2017; AREsp 

1.013.235/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 

06.02.2017 e AgRg no AREsp 486621/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti 

Cruz, Sexta Turma, DJe 10.12.2014.

Traga-se, ainda, a Apelação nº 0000225-

90.2015.8.26.0617, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 

14.02.2017.

Nesse contexto, bem provados os delitos de desacato, 

resistência e ameaça, anotando-se, por oportuno, ainda que não 

haja insurgência a respeito, que não há falar na consunção entre 

tais condutas.

É que os delitos perpetrados infringem bens jurídicos 

distintos, não sendo a resistência meio para se chegar ao desacato.

Para configurar-se o tipo previsto no art. 329 do CP, 

basta a utilização de violência ou grave ameaça impeditiva da 

execução do ato legal pelo servidor competente, não sendo 

necessário menosprezar a relevante função pública por ele exercida.

Também não vinga a tese de que atípico o desacato, 

pois, do conjunto probatório ressumbra inconcusso o dolo, em sendo 

patente o menoscabo do increpado em relação à condição de 

servidores públicos dos guardas municipais, no exercício de suas 
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funções. 

Realmente, dirigiu-lhe palavras ofensivas (“filhos da 

puta”, “viados”, “cornos”).

E, muito embora, em virtude de sua prisão, ele 

estivesse exaltado, ao proferir as palavras, essa circunstância não é 

suficiente para descaracterizar tal delito, assim como a ameaça, em 

sendo despiciendo ânimo calmo e refletido por parte do agente, 

considerado que tanto não exige o tipo.

Nesse sentir: Apelação nº 

0001606-75.2013.8.26.0659, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. 

Des. Alberto Anderson Filho, j. 10.11.2016; e Apelação nº 

0015400-66.2013.8.26.0562, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. 

Des. Pinheiro Franco, j. 30.06.2016.  

Também despropositada a tese defensória baseada 

na derrogação do art. 331 do CP pela Convenção Americana de 

Direitos Humanos, porquanto a deliberada ofensa a agentes da lei 

não se confunde com legítima expressão crítica, sendo patente a 

necessidade de manter-se a criminalização de eventuais abusos 

praticados contra a ordem pública, incluindo o menosprezo à 

condição funcional de agentes públicos, como na espécie.

Nessa senda: Apelação nº 

0018969-53.2015.8.26.0482, 3ª Câmara de Direito Criminal, rel. 

Des. Luiz Antônio Cardoso, j. 21.02.2017; e Apelação nº 

3004304-03.2013.8.26.0562, 8ª Câmara Criminal Extraordinária, 

rel. Des. Camilo Léllis, j. 06.12.2016.

Aliás, como bem exposto pelo douto promotor (fl. 

168), “o entendimento proferido pela 5ª Turma do STJ, ao decidir 

sobre a descriminalização da conduta tipificada no art. 331, do 

aludido Diploma Legal, não é vinculante e, no caso em questão, a 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0001042-32.2015.8.26.0108 - Cajamar - VOTO Nº 36.366 9/10

intenção do recorrente em atingir a dignidade da função pública dos 

guardas restou cabalmente demonstrada”.

Note-se que o dispositivo legal em foco está em pleno 

vigor, não havendo notícia de sua rejeição pela Suprema Corte.

Por fim, suficientemente demonstrados os danos na 

viatura policial, haja vista o trabalho pericial de fls. 79/81: “danos 

aparentes e desalinhamento na peça plástica de saída de ar. Além 

disso, foi observado danos de aspecto recente no retrovisor do 

motorista”. 

Registre-se, ainda, que o art. 28, II, do CP estabelece 

que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade 

penal (Apelação Criminal nº 0013560-87.2008.8.26.0047, Rel. Des. 

Marco de Lorenzi, j. 03.02.2011; Apelação nº 

0004992-56.2014.8.26.0602, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, 

Rel. Alexandre Almeida, j. 24.02.2016).

Daí por que era o sentenciado inteiramente capaz de 

entender o caráter ilícito de seu ato, até porque ausente incidente de 

insanidade mental/dependência alcoólica.

Há, pois, robusto conjunto probatório a respaldar a 

condenação e por todos os delitos, não se cogitando de falta ou 

insuficiência de provas.

Passa-se ao exame das reprimendas.

As bases de todos os delitos foram fixadas no linde 

inferior, vale dizer, 06 meses de detenção, pelo desacato; 02 meses 

de detenção, pela resistência; 06 meses de detenção e 10 dias-multa, 

pelo dano qualificado; e 01 mês de detenção, pela ameaça, restando 

definitivas nesses patamares, ausentes circunstâncias 

modificadoras. 

Presente o concurso material, houve a somatória, 
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para se chegar à pena total de 01 ano e 03 meses de detenção, mais 

10 dias multa, diária mínima.

Elegeu-se o regime aberto, substituída a física na 

forma relatada, saindo beneficiado o sentenciado, porque a corporal 

comportava duas restritivas ou uma delas e multa substitutiva.

Em suma: mantém-se o r. édito monocrático, 

encampada sua motivação (art. 252 RITJ).

Nega-se provimento.

     IVAN SARTORI

                       Desembargador Relator
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