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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação  nº 

3000661-89.2013.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante 

VANESSA CRISTINA RODRIGUES LOPES, 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 de relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

LUIS SOARES DE MELLO (Presidente), EUVALDO CHAIB E IVAN 

SARTORI.

São Paulo, 24 de abril de 2018

Luis Soares de Mello

RELATOR

Assinatura Eletrônica 
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Voto nº 45.836

Apelação nº 3000661-89.2013.8.26.0286

Comarca: Itu

(1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - 

proc. 658/2013)

Juíza: Dra. Andrea Ribeiro Borges

Apelante: Vanessa Cristina Rodrigues Lopes

Apelado: Ministério Público  Dr. Alexandre Augusto Ricci de Souza

EMENTA: Resistência e desacato, em concurso 
material (artigos 329 e 331, c.c. art. 69, do 
Código Penal). Crimes caracterizados, 
integralmente. Provas seguras de autoria e 
materialidade. Palavras coerentes e 
incriminatórias de testemunha presencial e de 
Policiais Militares. Versão exculpatória 
inverossímil. Consunção inocorrente. 
Responsabilização inevitável. Necessidade 
condenatória imperiosa. Apenamento e regime 
criteriosos. Apelo improvido.

Visto.

Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e 

adota, acrescenta-se que Vanessa Cristina Rodrigues Lopes saiu 

condenada à pena de 8 meses de detenção (regime aberto), pela 

prática das infrações penais capituladas nos artigos 329 e 331, 

c.c. art. 69, todos do Código Penal (resistência e desacato, em 

concurso material)  substituída a pena privativa de liberdade por 

uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de 

serviços à comunidade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Desembargador Luis Soares de Mello, Relator
 Apelação nº 3000661-89.2013.8.26.0286 Itu voto nº 45.836 f. 3

O apelo da acusada (f. 107/110) pretende, 

essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e 

conclusiva, buscando a absolvição, quanto ao crime de 

resistência, pela sua absorção pelo desacato.

Anotam-se contrarrazões ministeriais (f. 113/114) 

que defendem a mantença do decisório.

Autos distribuídos (f. 119), foram imediatamente 

encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista 

regular, conclui, em parecer respeitável, pelo não provimento do 

apelo - f. 120/128 -, chegando o feito ao Gabinete do Relator, 

finalmente, aos 11.jan.2018  f. 129.

É o relatório.

Resistência e desacato, em concurso material 

(artigos 329 e 331, c.c. art. 69, todos do Código Penal).

Aos fatos.

Policiais Militares, informados acerca da localização 

de uma suspeita de prática de roubo tentado em uma rodovia nos 

arredores da cidade, dirigem-se ao local indicado e abordam os 

ocupantes do automóvel descrito na denúncia.

O condutor do veículo acata a ordem de parada e 

desembarca do veículo, mas a acusada passa a desacatar os 

milicianos, dirigindo-lhes palavras como “policiais de merda” e 

“pau no cu”, e, ao desembarcar do automóvel, opõe-se à execução 

da diligência de abordagem, debatendo-se e desferindo chutes 

contra um dos Policiais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Desembargador Luis Soares de Mello, Relator
 Apelação nº 3000661-89.2013.8.26.0286 Itu voto nº 45.836 f. 4

Estes os fatos, em suma.

Condenação acertada.

Elementos mais do que suficientes a garantir 

autoria e materialidade delitiva.

Esta demonstrada no termo circunstanciado (f. 

3/12).

E a autoria também é certa.

A começar pelas palavras da testemunha presencial 

Aldo (f. 9 e mídia de f. 106).

Relata que trafegava pelo local e, devido à ação 

policial, o tráfego ficou parado, motivo pelo qual observou a ação 

dos milicianos.

Informa que o motorista do veículo abordado acatou 

as ordens prontamente, desembarcando do automóvel, mas a 

acusada se recusou a obedecer aos Policiais, chamando-os de 

“filhos da puta” e de “pau no cu”, debatendo-se a fim de não ser 

detida.

Mas não é só.

Demais disso, têm-se ainda as palavras dos 

diligentes e competentes Policiais Militares (i) Christiano (f. 7) e 

(ii) Monclair (f. 9/10).

Que estoriam exatamente a ação miliciana, em 

correspondência de detalhes, unicidade de entendimento e ação.

Narram que foram acionados para abordar os 
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ocupantes de um automóvel nos arredores da cidade, pois havia a 

informação de que um de seus ocupantes estaria envolvido em 

uma tentativa de roubo ocorrida alguns dias antes.

Descrevem que se dirigiram ao local dos fatos e, lá 

chegando, abordaram o veículo em que estavam a testemunha 

Carlos  que conduzia o veículo  e a acusada.

Destacam que o condutor do automóvel 

prontamente acatou as ordens de parada e desembarcou do 

automóvel, mas a acusada passou a dirigir-lhes palavras de baixo 

calão, chamando-os de “policiais de merda”, “pau no cu” e “filhos 

da puta”.

Esclarecem, por fim, que a acusada desembarcou 

do veículo e, resistindo à abordagem, passou a desferir chutes 

contra o Policial Christiano e a se debater, tentando evitar sua 

prisão, motivo pelo qual foi necessário o uso de algemas para 

contê-la.

Pois bem.

Evidentemente autênticos os relatos.

Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não 

enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.

E nada se alegue contra as palavras daqueles 

agentes da lei.

Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente 

quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao 

demais do contexto probatório.
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A jurisprudência pátria, a esta altura, tem 

constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, 

firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja 

coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais 

produzido, em sua essência.

O que só pode levar à certeza do quadro.

No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida 

pela acusada em Polícia, verdadeiramente fantasiosa e perdida em 

si mesma, quando confrontada, não só face sua posição 

inverossímil, como e principalmente porque improvada.

Vanessa nega a prática dos fatos que lhe são 

imputados, afirmando que não desacatou os Policiais, mas apenas 

questionou-lhes acerca do motivo da abordagem  f. 8.

Em Juízo, embora devidamente citada, a acusada 

optou pela revelia (f. 102), abdicando assim ao direito de expor a 

sua versão para os fatos.

Ora.

Para além de fantasiosa, a declaração da ré perante 

a Autoridade Policial está isolada e desacompanhada de qualquer 

elemento probatório.

Nesses termos, aceitar sua versão seria fechar os 

olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e 

completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-

senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.

Não há, enfim e nem de longe, fragilidade 
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probatória.

A prova, ao reverso, é plena, categórica.

E nada foi feito ou produzido pela defesa capaz de 

invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.

Donde o quadro probatório indicar como autor dos 

delitos exatamente aquele que apontado e responsabilizado.

Inviável, ademais, acolher-se a tese da defesa, que 

almeja absorção resistência pelo desacato.

Isto porque praticado o crime de resistência, 'in 

casu', por conduta absolutamente distinta e que não constitui 

fase necessária ou “post factum” impunível para a consumação do 

crime de desacato.

Afinal, são figuras típicas que visam à proteção de 

bens jurídicos absolutamente distintos, o que demonstra a 

autonomia de cada uma delas e inviabiliza a incidência do 

princípio da consunção.

Responsabilização inevitável, então, por ambos os 

delitos.

Quantum satis.

Apenamento criterioso.

Para cada um dos delitos, pena-base fixada no 

mínimo legal (art. 59 do Cód. Penal) e assim tornadas definitivas, 

à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Oportuna substituição das privativas de liberdade 
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por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de 

serviços à comunidade.

Regime aberto  o mais benéfico  adequado, para 

a hipótese da necessidade de conversão (art. 33, § 3º, do Código 

Penal).

Nada se altera, portanto.

Nega-se provimento ao apelo.
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