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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001923-81.2016.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante 
AGNALDO HANSHKOV DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, somente 
para reduzir a reprimenda imposta a 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 
Comunique-se, imediatamente, o Juízo das Execuções Criminais dos termos da presente 
decisão (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção Criminal). V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX 
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), KENARIK BOUJIKIAN E FRANCISCO 
ORLANDO.

São Paulo, 7 de maio de 2018

LUIZ FERNANDO VAGGIONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 4.180
Apelação nº 0001923-81.2016.8.26.0396
Comarca: Novo Horizonte
Apelante: Agnaldo Hanshkov dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Apelação. Desacato e Resistência. Prova. Materialidade e 
autoria demonstradas. Palavras dos policiais. Validade. 
Consunção. Crimes praticados em um mesmo contexto 
fático, mas momentos distintos Condenação mantida. 
Recurso parcialmente provido para redimensionamento 
da pena.

Ao relatório da r. sentença de fls. 97/100, que passa a integrar a 

presente decisão, acrescenta-se que Agnaldo Hanshkov dos Santos foi 

condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, 

em regime inicial semiaberto, porque incurso artigo 329, caput, e no artigo 

331, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal.

Inconformado, o réu apelou (fl. 101). A r. sentença transitou em 

julgado para o Ministério Público (fl. 133).

Em suas razões, o recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência 

probatória (fls. 103/109).

Contra-arrazoado o apelo (fls. 136/138) e oferecido o r. parecer 

pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 149/152), manifestou-se o 

Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do 

recurso defensivo.

É o relatório.
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Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso 

interposto.

Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à 

análise do mérito.

O recurso comporta parcial provimento.

Da prova colhida aos autos tem-se que, no dia 18 de junho de 

2016, na Rua Salomão Jacob, nº 332, na cidade da Novo Horizonte, o 

acusado desacatou os funcionários públicos André Luís Vicente e 

Eduardo Prado Borges, no exercício de suas funções e em razão delas. Nas 

mesas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, opôs-se à 

execução de ato legal, mediante violência contra os mesmos funcionários.

Consta que o réu, ao avistar as vítimas, que são policiais militares 

que se encontravam em patrulhamento de rotina, disse “aí seus vermes”. 

Os mesmos policiais tentaram revistar o ora apelante, tendo o réu se 

oposto mediante violência.

A materialidade dos delitos restou cabalmente comprovada boletim 

de ocorrência (fls. 05/09) e pela prova oral coletada.

A autoria também é certa.

Na lavratura do termo circunstanciado, o réu, inicialmente, optou 

por não se pronunciar sobre os fatos. Em seguida, negou a versão dada 

pelo policial (fl. 03).

Não foi possível obter sua versão sob o crivo do contraditório, uma 
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vez que, mesmo estando devidamente citado e intimado, quedou-se inerte, 

deixando de comparecer a seu interrogatório judicial (fl. 92).

O policial militar Eduardo confirmou, em Juízo, os termos da 

denúncia. Disse que passava pelo local quando o réu disse “aí ser 

vermes”. O acusado, ao ser indagado, repetiu a mesma expressão. Deu 

voz de prisão, mas o apelante tentou agredi-lo fisicamente quando tentava 

efetuar a busca pessoal (mídia).

A mesma testemunha e o seu colega de farda André Luís Vicente 

confirmaram, na fase policial, o constante do histórico da ocorrência (fls. 

41/42).

Embora exaustivamente reiterado na jurisprudência desta Corte e 

nos Tribunais Superiores, não é demais sublinhar que o testemunho de 

policiais civis, militares e de guardas municipais  além de gozarem de fé 

pública  deve ser valorado como qualquer outro depoimento. A admissão 

dessa prova oral não decorre exclusivamente da função pública por eles 

exercida, mas da prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os 

demais elementos probatórios inseridos no processo penal. Ademais, 

inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que tinham a intenção de 

prejudicar o acusado, imputando-lhe comportamento por ele não 

cometido. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. VERIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 
7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A Corte de origem, ao analisar o caso, concluiu, 
com base nos elementos contidos nos autos, pela condenação do ora 
agravante pelo crime de corrupção ativa. 2. Desconstituir o julgado por 
ausência de provas aptas a embasar a condenação não encontram 
amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material 
probante, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e 
vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. 
CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO COM 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0001923-81.2016.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO Nº 5/15

DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.
1. A condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos 
policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os demais 
elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a 
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto 
na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto 
com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 2. Agravo 
regimental improvido. (AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).

Presente, portanto, prova da materialidade e da autoria.

Não há como acolher a alegação de ausência de dolo de desacatar 

os policiais militares, que apenas executavam patrulhamento de rotina e 

foram ofendidos pelo acusado sem qualquer motivo. O fato de o recorrente 

estar alterado não afasta o crime de desacato. 

Consoante decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DESACATO. OFENSA A SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS 
ATIVIDADES. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. [...]
6. Em relação ao delito do art. 331 do CP, a Terceira Seção desta Corte 
reconheceu, por maioria de votos, "a incolumidade do crime de 
desacato pelo ordenamento jurídico pátrio" (HC 379.269/MS, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro 
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
24/5/2017, DJe 30/6/2017).
7. Trata-se de crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de 
execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, 
ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Mais: se a ofensa foi 
perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas 
funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que 
importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a 
subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP.
8. O delito de desacato pressupõe o dolo de ultrajar, faltar com o 
respeito ou menosprezar funcionário público, sendo fundamental a 
demonstração da vontade livre do agente. Entrementes, a teor do art. 
28, II, do CP, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. 
Decerto, a perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por 
sentimento de indignação ou cólera impelidas por injusta provação da 
vítima, não elidem a culpabilidade, podendo, ao máximo, justificar a 
redução da pena com fulcro no art. 65, III, "c", do mesmo diploma legal. 
9. Malgrado a defesa sustente que o réu teria proferido as ofensas 
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contra policial e delegado de polícia por ter sido preso em "cela 
imunda", o que demonstraria a ausência de animus calmo e refletido, 
circunstância reputadamente essencial para a configuração do crime 
de desacato, não se depreende dos autos, de forma inconteste, a 
presença de causa exclusão da culpabilidade, até mesmo porque tais 
delitos são motivados, via de regra, por uma alteração psicológica do 
agente, ainda que momentânea, devendo ser mantida a instrução 
criminal para que o julgador possa concluir pela condenação ou, ainda, 
pela absolvição do acusado por tais fatos.”
(RHC 81.292/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017)

Não se pode olvidar, outrossim, que o crime de desacato constitui 

fato típico, conforme entendimento confirmado por esta Colenda Câmara, 

com respaldo na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Apelação criminal. Desacato. Criminalização. No entender do Superior 
Tribunal de Justiça, a conduta de desacato continua criminalizada no 
direito brasileiro. (TJSP;  Apelação 0000386-46.2015.8.26.0344; Relator 
(a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito 
Criminal; Foro de Marília - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 
02/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL - CP. ART. 13 DO 
PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. COMPATIBILIDADE. AGRAVO 
DESPROVIDO. 1. Com observância do art. 13 do Pacto de São José da 
Costa Rica, a 3ª Seção, por maioria, no julgamento do habeas corpus 
379269/MS, definiu que o crime de desacato previsto no art. 331 do 
CP não transgride o Direito à Liberdade de Expressão. 2. Agravo 
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1012281/SC, Rel. Ministro JOEL 
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 
18/10/2017) 

Inviável o reconhecimento da absorção. Primeiro porque a defesa 

sequer apontou qual dos delitos deveria ser considerado desdobramento 

do outro. Ademais, ainda que a alegação estive bem definida, é evidente 

que, no presente caso, resta inviável o reconhecimento de tal tese. Com 

efeito, em um primeiro momento, o réu proferiu as palavras ofensivas aos 

policiais, desacatando-os. Em um segundo momento, para evitar que 

fosse preso, o apelante resistiu à ação dos agentes da lei.
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Em hipótese semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça:

PENAL. RESISTÊNCIA À PRISÃO E DESACATO A POLICIAIS MILITARES.
CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO SEGUNDO CRIME PELO PRIMEIRO. 
IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA.
1 - A consunção do crime de desacato pelo delito de resistência é 
possível, a depender das circunstâncias do caso concreto.
2 - Na espécie, consoante análise probatória realizada pelo acórdão, é 
possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram 
praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais 
irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e 
dentro da viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais.
3 - Ordem denegada.
(HC 375.019/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

Destarte, a condenação do recorrente pela prática de ambos os 

crimes era mesmo de rigor.

A pena imposta comporta alteração.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo 

59 do Código Penal, reduz-se a pena-base a 02 (dois) meses e 10 (dez) dias 

de detenção (crime de resistência) e 07 (sete) meses de detenção (crime de 

desacato), ou seja, com um acréscimo de 1/6 sobre os mínimos legais, em 

virtude dos maus antecedentes (certidão de objeto e pé de fls. 58), pois o 

acréscimo procedida na r. sentença, equivalente a 1/3, é exagerado.

Na segunda fase, mantém-se o aumento de 1/6, em razão da dupla 

reincidência (certidões de objeto e pé de fls. 60 e 63).

Por fim, correto o acréscimo de 1/6, em razão do reconhecimento 

do concurso formal entre as infrações, perfazendo a reprimenda final e 

definitiva em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
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As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência 

justificam a imposição do regime inicial semiaberto, consoante disposto 

no artigo 33, § 3º, do CP.

Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade, por entender-

se que a medida não seria suficiente para a prevenção e repressão (artigo 

44, III, do CP). Além disso, o delito de resistência foi praticado mediante 

violência (artigo 44, I, do mesmo diploma legal).

Inviável o sursis, por expressa vedação legal (artigo 77, caput, do 

Código Penal).

Ante do exposto, Voto nº 4.180

Apelação nº 0001923-81.2016.8.26.0396
Comarca: Novo Horizonte
Apelante: Agnaldo Hanshkov dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Apelação. Desacato e Resistência. Prova. Materialidade e 
autoria demonstradas. Palavras dos policiais. Validade. 
Consunção. Crimes praticados em um mesmo contexto fático, 
mas momentos distintos Condenação mantida. Recurso 
parcialmente provido para redimensionamento da pena.

Ao relatório da r. sentença de fls. 97/100, que passa a integrar a 

presente decisão, acrescenta-se que Agnaldo Hanshkov dos Santos foi 

condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, 

em regime inicial semiaberto, porque incurso artigo 329, caput, e no artigo 

331, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal.

Inconformado, o réu apelou (fl. 101). A r. sentença transitou em 
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julgado para o Ministério Público (fl. 133).

Em suas razões, o recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência 

probatória (fls. 103/109).

Contra-arrazoado o apelo (fls. 136/138) e oferecido o r. parecer 

pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 149/152), manifestou-se o 

Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do 

recurso defensivo.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso 

interposto.

Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à 

análise do mérito.

O recurso comporta parcial provimento.

Da prova colhida aos autos tem-se que, no dia 18 de junho de 

2016, na Rua Salomão Jacob, nº 332, na cidade da Novo Horizonte, o 

acusado desacatou os funcionários públicos André Luís Vicente e 

Eduardo Prado Borges, no exercício de suas funções e em razão delas. Nas 

mesas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, opôs-se à 

execução de ato legal, mediante violência contra os mesmos funcionários.

Consta que o réu, ao avistar as vítimas, que são policiais militares 

que se encontravam em patrulhamento de rotina, disse “aí seus vermes”. 

Os mesmos policiais tentaram revistar o ora apelante, tendo o réu se 

oposto mediante violência.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0001923-81.2016.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO Nº 10/15

A materialidade dos delitos restou cabalmente comprovada boletim 

de ocorrência (fls. 05/09) e pela prova oral coletada.

A autoria também é certa.

Na lavratura do termo circunstanciado, o réu, inicialmente, optou 

por não se pronunciar sobre os fatos. Em seguida, negou a versão dada 

pelo policial (fl. 03).

Não foi possível obter sua versão sob o crivo do contraditório, uma 

vez que, mesmo estando devidamente citado e intimado, quedou-se inerte, 

deixando de comparecer a seu interrogatório judicial (fl. 92).

O policial militar Eduardo confirmou, em Juízo, os termos da 

denúncia. Disse que passava pelo local quando o réu disse “aí ser 

vermes”. O acusado, ao ser indagado, repetiu a mesma expressão. Deu 

voz de prisão, mas o apelante tentou agredi-lo fisicamente quando tentava 

efetuar a busca pessoal (mídia).

A mesma testemunha e o seu colega de farda André Luís Vicente 

confirmaram, na fase policial, o constante do histórico da ocorrência (fls. 

41/42).

Embora exaustivamente reiterado na jurisprudência desta Corte e 

nos Tribunais Superiores, não é demais sublinhar que o testemunho de 

policiais civis, militares e de guardas municipais  além de gozarem de fé 

pública  deve ser valorado como qualquer outro depoimento. A admissão 

dessa prova oral não decorre exclusivamente da função pública por eles 

exercida, mas da prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os 

demais elementos probatórios inseridos no processo penal. Ademais, 
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inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que tinham a intenção de 

prejudicar o acusado, imputando-lhe comportamento por ele não 

cometido. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. VERIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 
7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A Corte de origem, ao analisar o caso, concluiu, 
com base nos elementos contidos nos autos, pela condenação do ora 
agravante pelo crime de corrupção ativa. 2. Desconstituir o julgado por 
ausência de provas aptas a embasar a condenação não encontram 
amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material 
probante, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e 
vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. 
CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO COM 
DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.
1. A condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos 
policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os demais 
elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a 
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto 
na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto 
com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 2. Agravo 
regimental improvido. (AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).

Presente, portanto, prova da materialidade e da autoria.

Não há como acolher a alegação de ausência de dolo de desacatar 

os policiais militares, que apenas executavam patrulhamento de rotina e 

foram ofendidos pelo acusado sem qualquer motivo. O fato de o recorrente 

estar alterado não afasta o crime de desacato. 

Consoante decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DESACATO. OFENSA A SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS 
ATIVIDADES. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. [...]
6. Em relação ao delito do art. 331 do CP, a Terceira Seção desta Corte 
reconheceu, por maioria de votos, "a incolumidade do crime de 
desacato pelo ordenamento jurídico pátrio" (HC 379.269/MS, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro 
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
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24/5/2017, DJe 30/6/2017).
7. Trata-se de crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de 
execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, 
ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Mais: se a ofensa foi 
perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas 
funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que 
importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a 
subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP.
8. O delito de desacato pressupõe o dolo de ultrajar, faltar com o 
respeito ou menosprezar funcionário público, sendo fundamental a 
demonstração da vontade livre do agente. Entrementes, a teor do art. 
28, II, do CP, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. 
Decerto, a perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por 
sentimento de indignação ou cólera impelidas por injusta provação da 
vítima, não elidem a culpabilidade, podendo, ao máximo, justificar a 
redução da pena com fulcro no art. 65, III, "c", do mesmo diploma legal. 
9. Malgrado a defesa sustente que o réu teria proferido as ofensas 
contra policial e delegado de polícia por ter sido preso em "cela 
imunda", o que demonstraria a ausência de animus calmo e refletido, 
circunstância reputadamente essencial para a configuração do crime 
de desacato, não se depreende dos autos, de forma inconteste, a 
presença de causa exclusão da culpabilidade, até mesmo porque tais 
delitos são motivados, via de regra, por uma alteração psicológica do 
agente, ainda que momentânea, devendo ser mantida a instrução 
criminal para que o julgador possa concluir pela condenação ou, ainda, 
pela absolvição do acusado por tais fatos.”
(RHC 81.292/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017)

Não se pode olvidar, outrossim, que o crime de desacato constitui 

fato típico, conforme entendimento confirmado por esta Colenda Câmara, 

com respaldo na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Apelação criminal. Desacato. Criminalização. No entender do Superior 
Tribunal de Justiça, a conduta de desacato continua criminalizada no 
direito brasileiro. (TJSP;  Apelação 0000386-46.2015.8.26.0344; Relator 
(a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito 
Criminal; Foro de Marília - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 
02/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL - CP. ART. 13 DO 
PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. COMPATIBILIDADE. AGRAVO 
DESPROVIDO. 1. Com observância do art. 13 do Pacto de São José da 
Costa Rica, a 3ª Seção, por maioria, no julgamento do habeas corpus 
379269/MS, definiu que o crime de desacato previsto no art. 331 do 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0001923-81.2016.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO Nº 13/15

CP não transgride o Direito à Liberdade de Expressão. 2. Agravo 
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1012281/SC, Rel. Ministro JOEL 
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 
18/10/2017) 

Inviável o reconhecimento da absorção. Primeiro porque a defesa 

sequer apontou qual dos delitos deveria ser considerado desdobramento 

do outro. Ademais, ainda que a alegação estive bem definida, é evidente 

que, no presente caso, resta inviável o reconhecimento de tal tese. Com 

efeito, em um primeiro momento, o réu proferiu as palavras ofensivas aos 

policiais, desacatando-os. Em um segundo momento, para evitar que 

fosse preso, o apelante resistiu à ação dos agentes da lei.

Em hipótese semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça:

PENAL. RESISTÊNCIA À PRISÃO E DESACATO A POLICIAIS MILITARES.
CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO SEGUNDO CRIME PELO PRIMEIRO. 
IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA.
1 - A consunção do crime de desacato pelo delito de resistência é 
possível, a depender das circunstâncias do caso concreto.
2 - Na espécie, consoante análise probatória realizada pelo acórdão, é 
possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram 
praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais 
irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e 
dentro da viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais.
3 - Ordem denegada.
(HC 375.019/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

Destarte, a condenação do recorrente pela prática de ambos os 

crimes era mesmo de rigor.

A pena imposta comporta alteração.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo 

59 do Código Penal, reduz-se a pena-base a 02 (dois) meses e 10 (dez) dias 

de detenção (crime de resistência) e 07 (sete) meses de detenção (crime de 
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desacato), ou seja, com um acréscimo de 1/6 sobre os mínimos legais, em 

virtude dos maus antecedentes (certidão de objeto e pé de fls. 58), pois o 

acréscimo procedida na r. sentença, equivalente a 1/3, é exagerado.

Na segunda fase, mantém-se o aumento de 1/6, em razão da dupla 

reincidência (certidões de objeto e pé de fls. 60 e 63).

Por fim, correto o acréscimo de 1/6, em razão do reconhecimento 

do concurso formal entre as infrações, perfazendo a reprimenda final e 

definitiva em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência 

justificam a imposição do regime inicial semiaberto, consoante disposto 

no artigo 33, § 3º, do CP.

Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade, por entender-

se que a medida não seria suficiente para a prevenção e repressão (artigo 

44, III, do CP). Além disso, o delito de resistência foi praticado mediante 

violência (artigo 44, I, do mesmo diploma legal).

Inviável o sursis, por expressa vedação legal (artigo 77, caput, do 

Código Penal).

Ante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, somente 

para reduzir a reprimenda imposta a 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias 

de detenção, mantida, no mais, a r. sentença tal como prolatada.

Comunique-se, imediatamente, o Juízo das Execuções Criminais 

dos termos da presente decisão (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência 

da Seção Criminal).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0001923-81.2016.8.26.0396 - Novo Horizonte - VOTO Nº 15/15

LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator


		2018-05-11T11:58:39+0000
	Not specified




