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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Apelação nº 3002483-73.2013.8.26.0073, da Comarca de 
Avaré, em que é apelante SERGIO EDUARDO GOMES, é 
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª 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 RICARDO TUCUNDUVA (Presidente) e 
MACHADO DE ANDRADE.

São Paulo, 10 de maio de 2018.

Zorzi Rocha
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Apelação sem revisão nº: 3002483-73.2013.8.26.0073
Apelante: SÉRGIO EDUARDO GOMES
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO

Juiz  : FÁBIO AUGUSTO PACI ROCHA
Origem: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AVARÉ

Voto nº 14.500

Apelação. Crimes de desacato, e de resistência. 
Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. 
Materialidade e autoria demonstradas. Modificação do 
regime inicial para o aberto. Impossibilidade. Não 
provimento ao recurso.

Adotado o relatório já 

existente (fls.210/211), acrescenta-se que se 

trata agora de apelação do Réu da sentença de 

fls.210/216 a qual: 1. absolveu o corréu EDI 

CARLOS  com fundamento no artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal  da acusação, 

em concurso material (artigo 69 do Código 

Penal), dos crimes de resistência (artigo 329, 

“caput”, do Código Penal), e desacato (artigo 

331 do Código Penal); 2. condenou SÉRGIO, em 
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concurso material (artigo 69 do Código Penal), 

às penas de: a. 03 (três) meses de detenção, em 

regime inicial semiaberto, pela acusação do 

crime de resistência (artigo 329, “caput”, do 

Código Penal); b. 09 (nove) meses de detenção, 

em regime inicial semiaberto, pela acusação do 

crime de desacato (artigo 331 do Código Penal). 

Pretende a absolvição de ambos os crimes por 

insuficiência de provas, e subsidiariamente, a 

modificação do regime inicial para o aberto 

(fls.235/238vº).

O recurso foi regularmente 

processado, com resposta do Ministério Público 

pelo seu não provimento (fls.240/242).

A Procuradoria Geral de 

Justiça manifestou-se pelo não provimento do 

recurso (fls.266/270).

É o relatório.

Inconsistente o recurso.

A prova oral produzida está 

contida na mídia digital de fls.140 e 176.

A materialidade delitiva 

necessária ficou comprovada por meio do: 1. 

boletim de ocorrência (fls.04/08); 2. auto de 

exibição e apreensão (fls.18); 3. laudo de 
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exame em peça  faca (fls.27/29); 4. laudo de 

vistoria em local dos fatos (fls.38/40).

A autoria ficou demonstrada. 

Trata-se de confusão 

generalizada entre familiares, ocorrida no ano 

de 2013, sendo solicitada a presença da Polícia 

Militar para a contenção de turba.

O Apelante disse em Juízo, em 

síntese, que: 1. no dia dos fatos, ocorria um 

churrasco em família, e houve discussão e 

tumulto entre essas pessoas; 2. os policiais 

chegaram e “tentaram apaziguar”; 3. quando os 

policiais tentaram entrar na residência, tentou 

pular o muro; 4. não ofendeu os policiais, não 

os conhecia, e não tinha nada contra eles.

A versão judicial do Réu vai 

de encontro à sua narrativa da fase 

extrajudicial (fls.33), oportunidade em que 

disse que sequer presenciou a chegada dos 

policiais naquele local.

Por outro lado, as narrativas 

contidas no Termo Circunstanciado, lavrado na 

data do fato (fls.09/17), confirmaram: 1. a 

ocorrência de briga familiar; 2. a chegada da 

polícia para apaziguar a confusão; 3. a 

insurgência daquelas pessoas contra a equipe 

policial; 4. a correta atuação dos policiais em 
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prestar socorro aos feridos.

Ressalte-se que naquela 

oportunidade Carla (fls.13) disse expressamente 

que “viu Sérgio Eduardo Gomes, irmão de 

Marcelo, partir para cima dos policiais e 

ofendê-los, no entanto, conseguiu fugir” 

(sic!).

O corréu EDI CARLOS apresentou 

narrativa pouco crível quando interrogado em 

Juízo, dizendo, em síntese, que a briga iniciou 

entre as mulheres, e que os respectivos maridos 

se envolveram em seguida, mas que foi para sua 

residência antes da chegada dos policiais, nada 

mais presenciando.

Verifica-se, pois, que a 

contraditória versão do Apelante ficou isolada 

no conjunto probatório.

Por outro lado, os policiais 

Aguinaldo, André, Everton e Márcio confirmaram 

em Juízo, em síntese, que: 1. compareceram ao 

local do fato para apurar notícia de 

desinteligência familiar generalizada; 2. as 

pessoas que estavam naquele local, entraram em 

vias de fato com a equipe policial, sendo 

necessário pedir reforço policial; 3. para 

conter as agressões, foi necessário o uso 

moderado de força física, e também o disparo 
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com munição não letal contra um daqueles 

indivíduos; 4. SÉRGIO era uma dessas pessoas; 

5. SÉRGIO foi quem se apoderou de uma faca e 

posteriormente arremessou esse objeto contra a 

guarnição policial, tentando se evadir em 

seguida; 6. as pessoas arremessaram tijolos 

contra a equipe policial e também nas viaturas; 

7. aquelas pessoas proferiram xingamentos e 

ofensas (“filhos da puta”).

O policial MÁRCIO acrescentou 

em Juízo que: 1. seu colete de proteção foi 

arrancado por aquelas pessoas durante a 

confusão; 2. SÉRGIO jogou algum objeto contra a 

equipe policial, proferiu xingamentos e se 

evadiu do local, pulando um muro.

No mesmo sentido estão suas 

declarações extrajudiciais (Aguinaldo - fls.30; 

Everton  fls.34; André Ricardo  fls.52; 

Márcio  fls.51), oportunidade em que 

acrescentaram que as ofensas consistiram em 

palavras como: “filhos da puta”, “vagabundos”, 

e “coxinhas do caralho”.

E não há porque colocar em 

dúvida a palavra dos policiais.

O entendimento jurisprudencial 

majoritário tem convergido na direção de que 

são válidos e eficazes seus depoimentos, aptos 
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ao suporte de uma condenação, pois esses 

agentes da autoridade prestam seus 

esclarecimentos sob o compromisso de dizerem a 

verdade como qualquer testemunha, e suas 

narrativas devem ser entendidas como 

verdadeiras até a produção de provas em 

contrário com a demonstração da presença de 

falácia, recaindo o ônus dessa produção 

contrária à Defesa, situação que aqui não 

ocorreu.

Assim já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.464.860-SP, 

rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., 

j. em 18.05.2015, com citação de outros 

precedentes da mesma Corte):

“Necessário ressaltar que os 
depoimentos de policiais, quando em conformidade 
com as demais provas dos autos, constituem 
elementos probatórios idôneos a subsidiar o 

julgador na formação de seu convencimento”.

A Defesa não produziu prova 

mínima que pudesse sustentar a versão do 

Apelante, ou que pudessem infirmar a harmônica 

narrativa dos policiais.

As condutas destacadas na 

denúncia ficaram suficientemente comprovadas 

pelas provas produzidas, sendo de rigor a 
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manutenção da condenação.

O pedido subsidiário de 

modificação do regime prisional para o aberto 

não comporta acolhimento, pois o Apelante 

possui maus antecedentes (fls.11, 12 e 17 do 

apenso próprio), sendo recomendado que inicie o 

cumprimento da reprimenda no regime mais severo 

previsto para a espécie (crimes punidos com 

pena privativa de liberdade de detenção), com 

fundamento no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Por derradeiro, não há que se 

falar em isenção das custas, pois pode haver 

mudança na situação econômica do Réu no período 

de cinco anos, quando desta obrigação estará 

isento, conforme o artigo 98, § 3°, do Código 

de Processo Civil, aqui aplicado por força do 

artigo 3° do Código de Processo Penal.

Nesse teor vem julgando 

reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça 

(REsp. n° 842.393/RS, rel. Min. Arnaldo Esteve 

Lima, 5ª T., j. em 20.03.2007):

“O Superior Tribunal de Justiça  já 
firmou jurisprudência no sentido de que o réu, 
ainda que beneficiário da assistência judiciária 
gratuita, deve ser condenado ao pagamento das 
custas processuais nos termos do art. 804 do 
Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu 
pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu 
estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 3002483-73.2013.8.26.0073 - Voto nº 14500 - DS 9

quando então a obrigação estará prescrita, 
conforme determina o art. 12 da Lei n.º  1.060/50.

Outrossim, a isenção somente 
poderá ser concedida ao réu na fase de execução do 
julgado, porquanto esta é a fase adequada para se 
aferir a real situação financeira do condenado, já 
que existe a possibilidade de sua alteração após a 
data da sua condenação”.

Eventual impossibilidade de 

seu cumprimento por motivo de insolvência 

deverá ser analisada pelo Juízo da Execução 

Criminal.

Ante o exposto, nega-se 

provimento ao recurso.

ZORZI ROCHA
  RELATOR
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