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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0075297-45.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRUNO 
HENRIQUE BADIAL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos 
termos que constarão do acórdão. 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 FRANÇA CARVALHO.

São Paulo, 26 de abril de 2018

DE PAULA SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 15.599
Apelação Criminal nº 0075297-45.2012.8.26.0114
Comarca: Campinas  5ª Vara Criminal 
Apelante: Bruno Henrique Badial dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

RESISTÊNCIA E DESACATO  Materialidade e autoria 
suficientemente comprovadas  Materialidade e autoria 
suficientemente comprovadas  Firmeza do conjunto 
probatório  Relevância dos depoimentos dos policiais  
Condutas típicas  Condenação pela prática de ambos os 
delitos que deveras se impunha  Penas reduzidas  Apelo 
parcialmente provido para tanto. 

Cuida-se de apelação interposta por BRUNO 

HENRIQUE BADIAL DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 108/111, que 

julgou procedente a ação penal e o condenou, como incurso nos artigos 

329, caput, e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena 

total de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída a 

pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na 

prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, em entidade a ser 

apontada pelo Juízo das Execuções. 

Inconformado, apela o réu (fls. 121/124). Nas 

razões recursais, alega que o acervo probatório não é suficiente para 

embasar uma condenação. Alega que o ato policial foi ilegal e abusivo, 
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razão pela qual as condutas são atípicas. Postula sua absolvição, nos 

termos, do art. 386, II, III e VII, ou, subsidiariamente, que o delito de 

desacato seja absorvido pelo de resistência, por força da consunção. 

Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, tendo em 

vista sua primariedade.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 127/130).

Nesta Superior Instância, a D. Procuradoria de 

Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 136/139).

É o relatório.

A condenação merece ser mantida.

Ficam, com efeito, aqui expressamente adotados 

como razões de decidir os pertinentes fundamentos enunciados na 

sentença:

“A presente ação penal é procedente. As provas carreadas aos autos 

comprovam que o réu praticou os delitos de resistência e de desacato a ele 

imputados. Vejamos. Perante a autoridade policial, o réu negou a autoria, 

dizendo que não proferiu ofensas verbais, dizendo que estava no semáforo com 

o rodo limpando vidros dos carros com seus amigos. Quando chegou uma 

viatura da polícia militar, seus amigos saíram correndo, mas preferiu 

permanecer no local, não os desacatando e que obedeceu às ordens, todavia 

ficou nervoso, pois queria seu rodo de volta. Embora citado dos termos da 

denúncia, tornou-se revel. O policial militar Danilo Ferreira Castro, perante a 

autoridade policial, relatou que estava em patrulhamento pela Avenida Moraes 

Sales quando avistou, no cruzamento com a Avenida Dr. Coronel Quirino, 

vários rapazes parados no semáforo que, ao avistar a viatura, saíram correndo, 

permanecendo no local apenas o réu. Afirmaram que o réu, quando da 
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abordagem, disse para ninguém colocar a mão nele senão iria reclamar no 

Batalhão. Diante disso, ao fazer a busca pessoal no réu, este se negou e 

começou a desferir chutes, mas não atingir ninguém e dizia 'vocês são todos 

vagabundos'. Para contê-lo foi necessária força moderada e uso de algemas. Em 

juízo confirmou seu depoimento. No mesmo sentido, foi o depoimento do policial 

militar Armando Fagner Araújo. Em seu depoimento perante o juízo, 

acrescentou que no dia e horário dos fatos, havia mais rapazes e, diante da 

região ser de alto padrão e constantes assaltos, achou a movimentação suspeita 

prosseguindo-se a abordagem. Apenas o réu permaneceu no local, 

empreendendo fuga os demais. Quanto aos argumentos declinados pela defesa, 

cumpre destacar que, ainda que o réu não tenha se evadido, assim como os 

demais indivíduos que se encontravam no semáforo, não se faz concluir pela 

ausência de autoria dos delitos ora a ele imputados. Não se imputa ao réu 

qualquer outro delito, porém, pelo simples fato de não ter se evadido do local, 

não está o réu autorizada a não acatar ordem legal dos policiais, passando a 

ofendê-los e, diante do desacato, a resistir a prisão. A descrição dos atos do réu 

é clara e não deixa margem a dúvidas de sua ilicitude. Ademais, ainda, a ordem 

dada pelos policiais não o desabonava, mesmo porque se busca evitar maiores 

transtornos e averiguar irregularidades capazes de abalar o convívio social 

harmônico. Os dizeres proferidos pelo réu desabonam não só os policiais 

militares ora envolvidos, mas atingem uma categoria direcionada à prevenção e 

combate à criminalidade, de forma a proporcionar maior segurança a toda 

sociedade. Compulsando os autos, por parte dos policiais, não houve ordem 

ilegal buscando estes tão somente a averiguação e constatação de que o réu 

estive em posse de instrumentos que pudessem causar lesão a outrem, ou mesmo 

substância ilegal. Tal atitude se mostrou congruente como já relatado pelo 

policial Armando, diante de inúmeros delitos de roubos e furtos praticados na 

região dos fatos. Logo, a polícia militar agiu de forma preventiva. Desta forma, 

patente o cometimento do crime de desacato e resistência, uma vez que não há 

sequer indício de prova no sentido de que a abordagem tenha sido abusiva” (fls. 

109/110).
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Deveras, o réu, em suas declarações na delegacia, 

negou os fatos (fls. 04). Em juízo, não compareceu para interrogatório, 

tendo sido declarada sua revelia (fls. 71).

Todavia, os policiais militares que oficiaram na 

ocorrência foram categóricos no relato da abordagem e das circunstâncias 

em que surpreendido o acusado. Narraram que ao se aproximarem de um 

semáforo, visualizaram um grupo que se dispersou quando seus 

componentes perceberam a viatura, tendo ficado no local apenas o 

acusado. Abordaraem-no, pois consideraram suspeita a conduta dos 

membros daquele grupo, do qual o réu fazia parte, e por ser o local 

conhecido por constantes assaltos. O acusado se negou a passar por busca 

pessoal, momento em que desferiu chutes contra os agentes públicos e os 

xingou, afirmando que eles eram todos vagabundos.  

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos 

policiais devem, sim, ser levados em consideração, mesmo porque o 

acusado não comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em 

prejudicá-lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das suas 

detalhadas declarações.

E não existe impedimento algum para que os 

depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na 

fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ: 

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos 

de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no 

exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável 

eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia 

do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal 
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Federal” (STJ, Habeas Corpus nº 149540/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 

04.05.2011).

Portanto, comprovou-se que o réu resistiu à 

ordem dos policiais e os desacatou.

E, diante das circunstâncias em que flagrado, 

descabe alegar que a atuação dos referidos agentes públicos foi irregular ou 

que a ordem dada por eles, no sentido de que o réu se submetesse a revista, 

foi ilegal ou ilegítima. Assim como não o foi o ato de conduzi-lo à 

delegacia diante de sua violenta reação. Como visto, ele foi abordado em 

atitude indiscutivelmente suspeita e em local conhecido por constantes 

assaltos. 

Assim, a averiguação dos fatos pelos policiais e a 

atuação efetiva destes se mostrava de rigor, não cabendo cogitar de que as 

condutas do apelante foram atípicas. 

Sobre a regularidade da ação policial e a 

configuração do crime de resistência, confira-se julgado desta Corte:

“RESISTÊNCIA - OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, 
MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA A FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO COMPETENTE PARA A EXECUÇÃO - 
DEPOIMENTO DE POLICIAIS, EM SINTONIA COM AS 
DEMAIS PROVAS AMEALHADAS NOS AUTOS A MERECER 
CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO CORRETA - RECURSO 
IMPROVIDO” (Apelação nº 3001355-93.2013.8.26.0048, Des. Rel. 
Willian Campos, j. em 27/05/2014).

Assim, está comprovado que o apelante se opôs à 

prática de ato legal, qual seja, a sua revista pessoal, com violência contra os 

policiais, e que deveras os desacatou.

Nesse ritmo, já se decidiu em hipótese similar 
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que “deve ser mantida a condenação pelos delitos de resistência e dano 

qualificado, pois restou demonstrado que o apelante agrediu os policiais 

que tentavam contê-lo e danificou a viatura, bem público estadual, que o 

levaria à delegacia” (Apelação nº 0000765-34.2014.8.26.0372. Des. Rel. 

Camilo Léllis, j. em 26/05/2015).

Portanto, a condenação era de rigor, quanto a 

ambos os delitos.

Não merece acolhida o pedido de absorção do 

crime de desacato pelo crime de resistência, por suposta incidência do 

princípio da consunção (que não cabe aqui).

Isso porque se trata de delitos que apresentam 

objetos e intuitos diferentes. A resistência visa impedir a execução de ato 

legal. O desacato, por outro lado, objetiva menoscabar funcionário público 

no exercício da função.

E não se pode dizer que um seja “crime meio” 

para execução do outro, o que exclui a consunção.

Cuida-se de delitos independentes, que, ipso 

facto, foram cometidos com desígnios autônomos. 

Deveras, a resistência foi consumada pela 

negativa do acusado de se submeter à busca pessoal. Já o desacato se 

verificou em momento posterior e se consubstanciou pelo fato de ter o réu 

xingado os policiais, afirmando que eles eram todos vagabundos. 

Insofismavelmente demonstrado, portanto, que os 

delitos resultaram de desígnios autônomos, sem que um fosse meio para a 

execução do outro, verificando-se em momentos distintos (ainda que 
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subsequentes), o que impossibilita o reconhecimento de crime único, 

concurso formal, consunção ou absorção.

Quanto à dosimetria, observe-se que a sentença 

recorrida, considerando que o réu possui personalidade voltada para o 

crime, estabeleceu as penas-base acima do mínimo legal. Assim fixaram-se 

04 (quatro) meses de detenção para o crime de resistência e 08 (oito) meses 

de detenção quanto ao desacato.

Diferentemente do que sustenta a douta Defesa, 

era plenamente viável que, na sentença, tal como fez a MM. Juíza, fosse 

mencionada a existência de condenação anterior transitada em julgado 

(comprovada nos autos) como elemento demonstrativo de “personalidade 

voltada para a prática de delitos” (fls. 110/111). Cumpre destacar que a 

que a magistrada, na verdade, não afirmou haver, tecnicamente, maus 

antecedentes, mas destacou que esta informação sobre a vida pregressa do 

acusado evidencia a presença de personalidade recalcitrante e desregrada, 

com contornos merecedores de reprovação.

Deveras, existe nos autos certidão que comprova 

ter o acusado sofrido condenação criminal que transitou definitivamente 

em julgado antes da prolação da sentença em tela (fls. 20/20vº do apenso), 

embora não se afirme a presença de maus antecedentes, em sentido técnico, 

dada a circunstância desta decorrer de fato posterior à ocorrência descrita 

na denúncia.

Mas a informação de que, no momento da 

sentença, o réu já estava definitivamente condenado por outro crime milita 
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de forma manifestamente desabonadora para efeito de avaliação de sua 

personalidade, o que não podia deixar de ser sopesado na fase do artigo 59 

do Código Penal.

Assim, mantém-se o entendimento de ser 

necessária a exasperação da pena-base, mas, por outro lado, reduz-se o 

percentual de aumento para 1/6 (um sexto), fração que se mostra suficiente 

no caso concreto. Destarte, as sanções alcançam 02 (dois) meses e 10 (dez) 

dias de detenção para o crime de resistência e 07 (setes) meses de detenção 

quanto ao desacato, as quais se toram definitivas ante a ausência de outras 

causas modificadoras.

Achando-se os delitos em concurso material, as 

penas devem ser somadas resultando em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias 

de detenção, nos termos do art. 69 do Código Penal. 

Quanto ao mais, o regime inicial estabelecido 

para o cumprimento da pena fixado foi o aberto, o mais benéfico possível, 

descabendo alteração, e a pena privativa de liberdade foi substituída por 

uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à 

comunidade em entidade a ser apontada pelo Juízo das Execuções, pelo 

mesmo período da pena substituída. 

Anote-se que até mesmo poderia se questionada a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma 

vez que o próprio inciso I do artigo 44 do Código Penal é expresso quanto 

à proibição de substituição da sanção prisional por restritiva de direitos se 

houver crime cometido com violência. Contudo, sem recurso ministerial a 
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respeito, não se pode cogitar, aqui, de reformatio in pejus, só restando 

manter a substituição.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao 

recurso, para reduzir as penas impostas ao acusado, de modo que passe a 

figurar como condenado por incurso nos artigos 329, caput, e 331, na 

forma do artigo 69, todos do Código Penal, a 09 (nove) meses e 10 (dez) 

dias de detenção, mantida, no mais, a r. sentença, inclusive quanto à 

substituição da pena privativa de liberdade pela já mencionada restritiva de 

direitos, cuja duração deverá corresponder ao prazo da pena total ora 

estabelecida.

DE  PAULA  SANTOS

Relator
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