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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0010818-45.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MARCIO 
FERNANDES MACHADO, 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 0010818-45.2015.8.26.0047

Comarca: ASSIS

Juízo de Origem: 1ª Vara Criminal

Juiz: Adugar Quirino do Nascimento Souza Júnior

Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Criminal

Apelante: MÁRCIO FERNANDES MACHADO

Apelado:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

                                 VOTO DO RELATOR

Ementa: Apelação  Lesão corporal leve, desacato e dano 

qualificado  Materialidades e autoria comprovadas  Provas 

suficientes a ensejarem o édito condenatório, por todos os delitos 

 Palavra da vítima que assume especial relevância  

Precedentes  Exames de corpo de delito e pericial, além de 

testemunho, a roborarem sua versão, ademais  Estado de 

embriaguez voluntária que não exclui o dolo  Inteligência do 

art. 28, I, do CP  Desnecessidade de ânimo calmo e refletido, 

quanto ao desacato  Jurisprudência  Condenação que se 

sustenta  Penas e regime inicial inalterados  Impossibilidade 

de substituição por restritivas de direitos ou "sursis", ausentes 

os requisitos legais  Recurso desprovido.

Ação penal em que incurso o réu nos arts. 129 

“caput”, 331 e 163, parágrafo único, III, na forma do 69, todos do 

Código Penal.

A r. sentença é de procedência, impostas as penas de 
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01 ano, 05 meses e 15 dias de detenção, regime semiaberto, e 10 dias-

multa, diária mínima.

Recorre o condenado, buscando a absolvição por 

fragilidade probatória (fls. 186/8).

Contrariedade às fls. 201/2.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da 

Dra. Vânia Ferrari Tropia Padilla, é pelo desprovimento (fls. 214/7).

Recurso bem processado.

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

Consta dos autos que, aos 30 de setembro de 2015, 

o increpado ofendeu a integridade física de Marcos Alexandre Belote, 

além de desacatá-lo no exercício da função pública.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, ele 

danificou patrimônio público, consistentes em um aparelho de 

pressão arterial, uma mesa de mayo, um suporte de soro e um 

aspirador cirúrgico, pertencentes ao Estado de São Paulo.

É do caderno processual que o denunciado foi 

socorrido, desacordado, na unidade de pronto atendimento de Assis. 

Enquanto a vítima, auxiliar de enfermagem, prestava os primeiros 

atendimentos, ele acordou bastante alterado, passando a xingá-la de 

"filho da puta, lazarento" entre outros, além de desferir-lhe um soco 

no rosto, causando-lhe lesões corporais.

E, no meio do entrevero, o réu passou a danificar os 

aparelhos médicos suso declinados, avaliados em R$ 4.337,80.

Daí este processo.

Na delegacia, a então indiciado disse que havia sido 

socorrido na UPA. Não sabe o que aconteceu no local, haja vista que, 

ao acordar, estava sendo agredido por um rapaz que segurava algo 

na mão. Apenas tentou se defender. Não se recorda de ter sido 
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retirado do local pela Polícia Militar. Não quebrou equipamento 

nenhum. Por fim, alegou que, caso tenha agido de tal forma, o fez 

por estar inconsciente e, ao acordar, ficou com medo (fl. 16).

 Em juízo, voltou a negar a autoria delitiva. Falou 

que acordou bastante assustado, pois estava levando uns tapas, não 

sabendo se isso fazia parte do procedimento. Quis sair, mas a vítima 

se pôs na sua frente, impedindo-o de deixar o local. Não sabe como 

chegou em sua casa e ficou sabendo dos fatos somente no dia 

seguinte, via informação publicada na internet. Não se lembra de ter 

quebrado algo ou de ter agredido a vítima (mídia arquivada na 

serventia).

Já o lesado, nas duas oportunidades em que ouvido, 

disse que o increpado chegou desacordado na unidade. Agiram de 

acordo com o protocolo da UPA, fazendo uma pulsão venosa. Então, 

ele acordou violento, parecendo estar sob o efeito de álcool ou outra 

substância. Foi xingado de "filha da puta, lazarento" dentre outros 

insultos. Diante das circunstâncias, parou o atendimento e pediu 

que ele deixasse a sala. Entanto, o réu ficou mais agressivo e lhe 

desferiu um soco no rosto, ocasionando-lhe lesões corporais, além de 

danificar seus óculos, causando-lhe o prejuízo de R$ 1.000,00. Ele 

também danificou diversos equipamentos médicos que estavam na 

sala de atendimento (fl. 15 e mídia arquivada na serventia).

Foi secundado pela enfermeira Waléria Cristina da 

Silva Francisco, quem, nas duas oportunidades em que ouvida, 

disse ter presenciado o atendimento prestado ao increpado, o qual 

acordou violento, ofendendo a vítima. Saiu para buscar socorro, 

quando ouviu uns barulhos advindos da sala. Na sequência, a 

vítima saiu do local, com o jaleco todo ensanguentado e os óculos 

quebrados. Ato contínuo, surgiu o increpado muito bravo e 
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procurando a vítima. Além de ter empurrado os equipamentos 

médicos, ele chamava a vítima para briga (fl. 23 e mídia arquivada 

na serventia).

Nesse contexto, existente prova suficiente da lesão 

criminosa para a condenação, embasada na versão trazida pelo 

ofendido, endossada por testemunha e laudo de corpo de delito, a 

apontar: “(...) Informa o(a) examinado(a), que teria sido vítima de 

agressão em 30/09/2015 e que recebeu atendimento médico na 

Unidade de Pronto Atendimento de Assis (UPA) tendo sido dispensado 

a seguir. O periciado apresenta: - Ferimento contuso em epicanto do 

olho esquerdo com 2 pontos cirúrgicos. Equimose e edema em olho 

esquerdo. Concluo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza 

LEVE" (fl. 10).

Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima 

assume máxima relevância, justamente porque ausente interesse 

seu em increpar, graciosamente, o acionado, mormente no caso, em 

que há testemunha.

Nessa linha: Apelação nº 

0002058-35.2014.8.26.0244, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. 

Des. Paulo Rossi, j. 19.04.2017.

E não socorre a defesa eventual ingestão de bebida 

alcoólica e/ou uso de entorpecente, porquanto 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 
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insanidade mental/dependência alcoólica.

Bem delineadas também a autoria e materialidade no 

tocante ao delito de desacato, dado o firme depoimento prestado pela 

vítima ao azo do flagrante, ratificando, em juízo, a versão antes 

apresentada, nos exatos termos relatados na denúncia.

Nesse contexto, patente o menoscabo em relação à 

condição de servidor público da enfermagem e no exercício de suas 

funções.

Por isso que hialino o dolo.

É o quanto basta à configuração do descaso, ainda 

que estivesse o acusado exaltado, no momento em que proferiu as 

palavras, uma vez que despiciendo ânimo calmo e refletido por parte 

do agente, considerado que tanto não exige o tipo.

Nesse sentir: Apelação nº 0002117-

91.2015.8.26.0210, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni 

Pereira, j. 05.09.2017; Apelação nº 0039615-27.2012.8.26.0050, 3ª 

Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Cesar Mecchi Morales, j. 

15.12.2015; e Apelação 990.08.146529-9, Rel. Des. Carlos Biasotti, 

j. 30.07.2009.

Também, quanto ao delito de dano qualificado, há 

robusto conjunto probatório a respaldar a condenação, dados os 

depoimentos colhidos e o laudo de fls. 32/3, que comprovou a 

materialidade delitiva, concluindo: “Tratava-se de um imóvel 

municipal, onde encontra-se instalado o UPA - Unidade de Pronto 

Atendimento, do município de Assis, térreo, erigido em alvenaria, 

acima do nível e recuado no alinhamento geral da via pública, vedado 

por muro em alvenaria, com altura aproximada de 2,50 m, nas 

laterais e na parte posterior, sendo frontalmente interrompido por 

porta e portões. Foi apontada a perícia a sala de emergência situada 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0010818-45.2015.8.26.0047 - Assis - VOTO Nº 35.655 -  7/8

no terço superior direito do prédio, onde constatou danos aparentes de 

aspecto recente em uma haste metálica para colocação de soro e em 

uma mesa auxiliar, ambos sem marca aparente. Os danos exibiam 

características de terem sido produzidos por agente contundente (força 

muscular)”.

Não se cogita, outrossim, da atipicidade da conduta 

por ausência de dolo, porquanto empregada violência, além de “o 

simples fato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia implica 

em vontade de causar prejuízo, logo, abrangido pelo dolo.” (Nucci, 

Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Editora RT, 13ª 

Edição, 2013  fl. 842).

Não “(...) é exigível o elemento subjetivo específico, 

bastando o dolo (vontade e consciência de destruir, inutilizar ou 

deteriorar a coisa alheia).” (Masson, Cleber  Código Penal 

Comentado  Ed. Método  São Paulo, 2015, p. 683), para a 

configuração do delito aqui apurado.

Nessa linha: Apelação nº 

0000535-87.2014.8.26.0405, Relª. Ivana David, 11ª Câmara, j. 

23.03.2016.

Bem delineadas, pois, autoria e materialidade 

delitivas, resultando inafastável a condenação pelos três delitos.

Passa-se ao exame das reprimendas.

As bases foram fixadas 1/6 acima do linde inferior, 

partindo-se de 03 meses e 15 dias de detenção, para a lesão 

corporal; 07 meses de detenção, para o desacato; mais 07 meses de 

detenção e 10 dias-multa, para o dano qualificado, sopesados os 

maus antecedentes (fls. 101/2 - abandono material).

Anota-se, por oportuno, que presente erro material 

no cálculo da pena de multa do dano qualificado, corretos que são 
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11 dias-multa e não como constou. Mas, nada é alterado, em sendo 

assaz discutível correção tal (para pior), ainda que decorrente de 

erro material, em não havendo reclamo da acusação a respeito.

Por fim, presente o concurso material, em se 

cuidando de delitos diversos, a abrangerem bens jurídicos distintos e 

ocorridos em momentos diferentes, deu-se a somatória dos 

escarmentos, chegando-se às definitivas de 01 ano, 05 meses e 15 

dias de detenção e 10 dias-multa, diária no piso.

Bem fixado, ainda, o regime semiaberto, 

considerados os maus antecedentes, a agressividade externada e o 

número de delitos perpetrados, o que evidencia propensão à prática 

delituosa e periculosidade.

E inviáveis, pelos mesmos fundamentos, vedação 

legal e porque desaconselháveis socialmente (art. 44, I, III, e art. 77, 

II, ambos do CP), substituição por restritivas ou suspensão 

condicional da pena.

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

encampada sua motivação (art. 252 do RITJ).

Destarte, nega-se provimento.

IVAN SARTORI

                   Desembargador Relator
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