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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0007024-57.2015.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JOSÉ 

CARLOS RODRIGUES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao 

recurso a fim de absolver o réu da imputação de ter praticado o crime previsto no 

artigo 129, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do 

Código de Processo Penal e para substituir a pena privativa de liberdade imposta 

pela prática do crime de desacato por uma restritiva de direitos consistente na 

prestação pecuniária no valor mínimo de um salário mínimo em favor de instituição 

pública ou privada destinada ao serviço social. V.U.", de conformidade com o voto 

do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO 

GOUVÊA.

São Paulo, 26 de abril de 2018.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 32239
Relatora: Rachid Vaz de Almeida
Apelação: 0007024-57.2015.8.26.0292
Apelante: JOSÉ CARLOS RODRIGUES JUNIOR 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
Juiz de 1ª Instância: Fernanda Ambrogi

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E 
DESACATO - Conjunto probatório suficiente para manter 
a condenação pelo delito de desacato, absolvendo-se por 
insuficiência de provas da imputação de ter praticado a 
lesão corporal. Ausência de prova sobre a intenção do réu 
em praticar o crime contra a integridade física. Acusado 
que negou ter agredido fisicamente o guarda municipal. 
Vítima não ouvida em Juízo. Testemunha que relata ter o 
réu tentado praticar a agressão. Depoimentos extrajudiciais 
incompletos, porquanto vítima e testemunha narram que o 
acusado investiu contra o ofendido, mas não descrevem a 
conduta. Necessidade da absolvição – Delito remanescente. 
Acusado que confessou o desacato. Dolo. Demonstração. 
Desnecessidade de ânimo calmo e reflexão – Reprimenda. 
Adequação – Substituição da pena privativa de liberdade. 
Possibilidade – Apelo parcialmente provido.

JOSÉ CARLOS RODRIGUES JUNIOR foi condenado 

a cumprir penas de nove meses de detenção, em regime inicial aberto, 

pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput, e 331, caput, 

ambos do Código Penal, conforme r. sentença de fls. 114/118.

O acusado apela visando a absolvição por atipicidade do 

crime de desacato, quer por sua inconstitucionalidade, quer por 

inconvencionalidade. Requer, ainda, absolvição por insuficiência 

probatória. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de 

liberdade (fls. 136/151).
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O Ministério Público, em contrarrazões, se manifestou 

pela manutenção da r. sentença (fls. 154/159), no que foi secundado 

pela Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 171/178).

É O RELATÓRIO. 

O apelante foi condenado porque, nas condições descritas 

na denúncia, ofendeu a integridade corporal da vítima D. de S. S., 

causando-lhe lesões corporais de natureza leve, bem como por ter 

desacatado funcionários públicos no exercício da função.

A materialidade dos crimes restou incontroversa nos 

autos, comprovada pelo termo circunstanciado (fls. 04/08) e exame de 

corpo de delito referente à lesão corporal (fls. 28).

No que se refere à condenação pelo crime de desacato, 

não obstante os argumentos lançados pela i. defesa, a condenação deve 

ser mantida.

A conduta perpetrada pelo réu consistente em proferir 

xingamentos e ofensas contra policiais  guardas municipais  no 

exercício de sua função excede em muito os limites da liberdade de 

expressão, direito fundamental do cidadão protegido no art. 13, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos. 

É de se destacar que o próprio dispositivo aclamado pela 

combativa defesa faz ressalva quanto à necessidade de previsão legal 
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que assegure o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas, 

in verbis:

Artigo 13.  Liberdade de pensamento e de expressão:

 

1.      Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.  

Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir 

informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, 

verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 

qualquer outro processo de sua escolha.

 

2.       O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar 

sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem 

ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar:

a.        o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou

b.        a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde 

ou da moral públicas. (grifo nosso)

Não bastasse, é de se ressaltar que a decisão proferida 

pela 5ª Turma do STJ que afastou a aplicação do crime de desacato no 

julgamento do Resp 1.640.084-SP não tem efeito vinculante ou eficácia 

erga omnes, de modo que análise do caso concreto impede o 

afastamento da responsabilidade penal do recorrente. 

Há, ainda, a decisão proferida no HC 379.169/MS, 

julgado em 24/05/2017, no qual o e. Superior Tribunal de Justiça deixa 

clara sua interpretação sobre o tema, cujo inteiro teor esta reproduzido 

no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.

Nem se fale em insignificância da conduta ou aplicação 

do princípio da intervenção mínima. No caso, a conduta praticada pelo 
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réu atinge a própria Administração Pública ao passo que com os 

xingamentos proferidos menosprezou, procurou causar vexame e 

humilhação ao agente que exercia função pública, de modo que não se 

mostra aceitável a pretendida absolvição seja por atipicidade, seja por 

aplicação dos princípios da intervenção mínima e insignificância.

Rechaço, portanto, as alegações de inconstitucionalidade 

ou de desrespeito à Convenção Americana, pois a conduta do agente 

não se restringiu a manifestar sua opinião, expressando seu pensamento, 

o que lhe seria permitido, mas excedeu e se direcionou ao bem jurídico 

protegido pela norma penal, pois quis, dolosamente, ofender os agentes 

públicos, proferindo xingamentos na presença de terceiros.

Inviável a absolvição por insuficiência de provas, haja 

vista a versão firme e consistente da testemunha (vítima) Claudiomiro 

asseverando que o acusado, sem qualquer motivo ou justificativa, 

chamou os guardas municipais de “frangos”, além de ter proferidos 

outras palavras de baixo calão.

A afirmação da defesa no sentido de ser contraditório o 

depoimento da testemunha quando cotejado com o prestado na fase 

inquisitiva não se sustenta.

A testemunha não fez afirmação diversa, mas apenas 

deixou de relatar outras ofensas preferidas, o que não ilide a alegação 
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uníssona sobre ter sido chamado de “frango”, assim como o seu 

parceiro.

Faço consignar que o acusado confessou na delegacia ter 

ofendido os ocupantes da viatura da guarda civil, chamando-os de 

“cuzão, frango”, entre outras palavras ofensivas, de modo que seu 

interrogatório judicial, ao alegar não se recordar dos fatos, não lhe 

favorece.

A defesa alega ausência de dolo, pois o réu estava 

embriagado e exaltado. Contudo, a embriaguez voluntária não exclui a 

culpabilidade, nos termos do art. 28, do Código Penal e não afasta por 

completo o dolo do agente, pois este agiu deliberadamente.

Trago a colação acórdão do e. Superior Tribunal de 

Justiça sobre o tema:

“RHC  81292/DF  Rel. Min. Ribeiro Dantas  

5ª T.  J. 05/10/2017. PROCESSO PENAL E PENAL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

TRANCAMENTO DE PROCESSO-CRIME. 

EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. ATIPICIDADE 

DAS CONDUTAS. COAÇÃO NO CURSO DE INQUÉRITO 

POLICIAL. TIPICIDADE. POSSIBILIDADE DE 

EMENDATIO LIBELLI. DESACATO. OFENSA A 

SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS 

ATIVIDADES. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E 

REFLETIDO.”

A condenação pelo crime de desacato era mesmo 
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necessária.

Quanto ao delito de lesão corporal leve tenho que a 

absolvição do acusado é a decisão que melhor se amolda ao conjunto 

probatório produzido nos autos.

O réu negou a prática do crime alegando que não agrediu 

o agente público, apenas se insurgiu contra a tentativa de algemá-lo.

Na fase inquisitiva a testemunha Claudomiro e a vítima 

Diego, disseram que o réu surpreendeu a guarnição e investiu contra o 

ofendido (fls. 6).

As oitivas não esclareceram qual seria a conduta do 

agente responsável por causar as lesões corporais descritas no laudo de 

fls. 28, pois somente afirmaram que o acusado “investiu” contra a 

vítima.

Neste ponto, penso ser pouco provável que o acusado, 

após ter ofendido os agentes públicos e provocado o retorno destes com 

o deserbarque da viatura, tenha surpreendido os policiais, porquanto 

estes são treinados para realizar abordagens e se protegerem de 

eventuais agressões.

Assim, é muito mais coerente e compatível com as lesões 

registradas no laudo (escoriações no joelho, cotovelo e mão), que ao 

resistir a atuação policial para evitar ser algemado, conduta 
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possivelmente passiva, a vítima tenha caído ao solo, gerando as lesões.

O crime de lesão corporal exige a conduta livre e 

consciente do agente visando atentar contra a integridade física da 

vítima, o que não está plenamente comprovado nos autos.

Se não bastasse, a vítima não foi ouvida em Juízo e a 

testemunha Claudomiro relatou somente que o réu “tentou agredir” o 

ofendido. 

Não houve detalhamento desta conduta de tentativa de 

agressão, o que somado aos depoimentos vagos externados na delegacia 

(o réu investiu), conduz à decisão de absolver o acusado da imputação 

de ter praticado o crime de lesão corporal, nos termos do art. 386, inc. 

VII, do Código de Processo Penal.

A pena aplicada ao crime remanescente não comporta 

reparo.

A reprimenda foi fixada no mínimo legal em seis meses 

de detenção.

Atendendo ao pedido expresso da defesa e, considerando 

a primariedade do réu, bem como o fato de o delito de desacato não ser 

praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é cabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos 

consistente em prestação pecuniária no valor mínimo de um salário 
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mínimo em favor de instituição pública ou privada destinada à serviço 

social.

Em caso de descumprimento da pena alternativa o regime 

estabelecido é o aberto.

Posto isto, por meu voto, dou parcial provimento ao 

recurso a fim de absolver o réu da imputação de ter praticado o crime 

previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 

386, inc. VII, do Código de Processo Penal e para substituir a pena 

privativa de liberdade imposta pela prática do crime de desacato por 

uma restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária no valor 

mínimo de um salário mínimo em favor de instituição pública ou 

privada destinada ao serviço social.

RACHID VAZ DE ALMEIDA

                             Relatora
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