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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0000404-29.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

PEDRO JULIANO DE SOUZA QUEIROZ, é apelado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª 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 JUVENAL DUARTE (Presidente sem voto), TRISTÃO 

RIBEIRO E GERALDO WOHLERS.

São Paulo, 26 de abril de 2018.

DAMIÃO COGAN
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0000404-29.2015.8.26.0001

APELANTE: PEDRO JULIANO DE SOUZA QUEIROZ 

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 35.984

Apelação criminal. Resistência e Desacato. Pretensão 
de absolvição aduzindo atipicidade da conduta, 
insuficiência de provas e inconstitucionalidade do 
delito de desacato. Conjunto probatório robusto a 
sustentar a condenação. Penas bem aplicadas. 
Recurso improvido. 

PEDRO JULIANO DE SOUZA QUEIROZ foi condenado à pena de 
02 meses e 10 dias de detenção pelo crime de Resistência, e à pena de 07 
meses de detenção pelo crime de Desacato, totalizando suas penas em 09 
meses e 10 dias de detenção em regime inicial semiaberto (fls. 101/103).

Irresignado apela aduzindo a inconstitucionalidade do delito de 
desacato. Almeja sua absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência 
de provas (fls. 109/118).

Foi contrariado o apelo (fls.121/122).

A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento 
do apelo (fls. 130/138).

É o relatório.

Consta dos autos que no dia 10 de janeiro de 2015, por volta das 
17h00, na Av. Cruzeiro do Sul, 1800, Santana, nesta Cidade, PEDRO 
JULIANO DE SOUZA QUEIROZ, desacatou funcionário público no exercício da 
função ou em razão dela e se opôs à execução de ato legal, mediante 
violência.

Segundo o apurado, policiais militares foram abordados por 
transeunte que relatou tentativa de roubo praticada pelo réu. Ao questionarem 
o réu sobre tal fato, este se exaltou, sendo necessário uso de força moderada 
para contê-lo, mas ele continuou a resistir e entrou em luta corporal com o 
policial militar Felipe Carmona Mendes, sendo necessária a intervenção de 
outros policiais para dominá-lo e detê-lo. Ato contínuo, o réu passou a 
desacatar os policiais, chamando-os de “polícia de merda, verme”.

Em que pese os argumentos da defesa a prática dos delitos de 
desacato e resistência restaram cabalmente demonstrados nos autos.
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Cumpre anotar que o delito de desacato permanece válido em 
nosso ordenamento, posto que não foi declarado inconstitucional pelo STF, 
nem mesmo pelo pleno do STJ.

Pedro perante a autoridade policial negou os fatos imputados. 
Disse que foi pedir dinheiro para uma pessoa, mas ela acabou chamando os 
policiais. Disse que apenas foi imobilizado e conduzido à Delegacia.

Em juízo, confessou a imputação que recai sobre si. Disse que 
estava “transtornado” no dia, pois havia acabado de deixar o sistema prisional e 
queria retornar para sua residência. Para tanto, estava pedindo dinheiro na 
Rodoviária para um casa, que acabou chamando a polícia militar. Relatou que 
o policial já chegou se referindo á sua cor e dizendo que iria prendê-lo. Como 
não estava roubando, se negou a ser algemado, razão pela qual foi 
imobilizado. Confirmou que chamou o policial de “verme”, embora tenha 
alegado que não tinha a intenção de ofendê-lo.

Corroborando tais fatos, encontra-se o depoimento do policial 
militar Felipe Carmona narrou que o réu resistiu a abordagem fazendo menção 
de que iria desferir um soco, o que fez com que ambos caíssem ao chão, o que 
provocou lesões corporais no policial. Além disso, o réu proferiu diversos 
xingamentos, dentre eles o chamou de “verme”.

Não há, pois, que se falar que os fatos praticados pelo apelante 
não configuraram os crimes, posto que se comprovou o desacato contra os 
policiais, bem como a resistência, praticados pelo apelante, que ofendeu os 
milicianos proferindo grosseiras expressões, com intento de desprestigiar a 
função pública que ali exerciam, resistindo à execução de ato legal.

Ademais, a alegação de que não tinha a intenção de ofender o 
policial não encontra respaldo, posto que restou demonstrado que sua intenção 
era menosprezar a função do policial, tanto que além dos xingamentos, o réu 
se dizia membro de facção criminosa, para reforçar seu menosprezo.

A resistência também restou demonstrada nos autos, tanto que o 
policial relatou que o réu fez menção de agredi-lo, entrando em luta corporal, 
vindo os dois ao chão, o que inclusive, acarretou lesões corporais no policial. 
Foi necessária a intervenção de outros policiais para que o réu fosse contido.

As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo 
com os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e 
adequadas à hipótese dos autos.

Desacato:
A pena base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal tendo em vista 

os maus antecedentes do réu, perfazendo 07 meses de detenção. Na segunda 
fase, presentes a agravante da reincidência, bem como a atenuante da 
confissão espontânea, permanece inalterada em razão da compensação. 
Tornada definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias agravantes 
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ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

Resistência:
A básica foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 02 

meses e 10 dias de detenção. Na segunda fase, presentes a agravante da 
reincidência, bem como a atenuante da confissão espontânea, permanece 
inalterada em razão da compensação. Tornada definitiva em razão da ausência 
de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de 
aumento ou diminuição.

Reconhecido o concurso formal, as penas totalizam 09 meses e 
10 dias de detenção.

O regime para cumprimento da pena imposta foi o inicial 
semiaberto eis que adequado face ao Princípio da Suficiência, e deve ser 
mantido pelos mesmos motivos que elevaram as penas (maus antecedentes e 
reincidência), o que explica a extensa Folha de Antecedentes com vinte e sete 
laudas.  

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade ou a 
concessão de sursis, eis que ausentes os requisitos legais, tendo em vista a 
reincidência do réu.

Isso posto, nega-se provimento ao recurso.  

José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator
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