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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0005727-08.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante CARLOS 

EDUARDO LAIOLA, 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 para fixar a pena em 10 dias-multa, no piso. 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) e NUEVO CAMPOS.

São Paulo, 26 de abril de 2018.

FRANCISCO BRUNO

RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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Apelação n.° 0005727-08.2014 -Assis

Apelante: Carlos Eduardo Laiola

Apelado: Ministério Público

Relator: Des. Francisco Bruno

Voto n.° 28147

Apelação. Desacato. Condenação correta. Adequação 
da pena já que o tipo penal prevê a pena de multa 
alternativa. Recurso parcialmente provido.

Ao relatório da r. sentença (fls. 142 e ss.), acrescento que 

Carlos Eduardo Laiola foi condenado a seis meses de detenção, regime 

aberto, por infração do art. 331 do Código Penal; substituída a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação 

pecuniária de um salário mínimo. 

O réu apelou (fls. 151 e ss.), pedindo a absolvição por 

insuficiência probatória; respondido o recurso (fls. 174 e ss.) e a douta 

Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 183 e 

ss.).

É o relatório.

O apelante foi condenado, porque, no dia 30 de janeiro de 

2013, por volta das 15h, nas dependências do Fórum da Comarca de 

Assis, desacatou funcionário público no exercício de suas funções, 

ameaçando-o de causar-lhe mal injusto e grave.

Foi declarada extinta a punibilidade do acusado quanto ao 

crime de ameaça, nos termos do artigo 107, IV, do CP (fls. 65).
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A vítima Marco Antonio Oliveira, policial militar, disse que 

estava em policiamento de escolta do acusado quando Carlos mexeu na 

fechadura da cela. Disse que advertiu o acusado, ocasião em que ele 

proferiu palavras de baixo calão contra a sua pessoa, bem como a 

instituição, verbalizando: “policial de merda, arrombado e verme”, bem 

como disse que iria mata-lo, dizendo ter conhecimento de sua rotina e a 

de sua família (fls. 08 e mídia).

No mesmo sentido foram as palavras do policial militar 

Valdemar Bernardino (fls. 09) e da testemunha Dilson Luiz (fls. 10).

Em Juízo, o apelante negou os fatos, alegando que o policial 

teria feito um gesto com as mãos simulando uma arma, razão pela qual se 

iniciou uma discussão (mídia).

Como bem ressaltou o douto sentenciante, “o acusado 

proferiu ofensas verbais ao policial militar apenas porque ele cumpria as 

determinações legais, advertindo-o de ação que praticava (...), 

demonstrando falta de respeito e humilhando o funcionário público que se 

encontrava no exercício de suas funções”.

A condenação, portanto, deve ser mantida.  

A pena merece reparo. Fixada a base no mínimo, assim foi 

mantida nas fases seguintes, diante da ausência de circunstâncias 

modificadoras, ficando a pena em seis meses de detenção. 

Contudo, a pena foi deixou claro, embora não 

explicitamente, que a pena foi fixada no mínimo legal, mas o tipo penal 

do crime de desacato prevê a possibilidade de imposição de multa 

alternativa, como consta no preceito secundário do art. 331 (“Pena - 

detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”; o destaque, obviamente, 

é meu), e na r. sentença não consta fundamentação para a não aplicação 

da pena da multa alternativa. 

Assim, fixo a pena em 10 dias-multa, no piso.
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Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao 

recurso para fixar a pena em 10 dias-multa, no piso.

FRANCISCO BRUNO
Relator
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