
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000347384

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0016210-
93.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante EDVALDO 
LUCAS PEREIRA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara Criminal Extraordinária 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 IVAN 
SARTORI (Presidente), WILLIAN CAMPOS E ALEX ZILENOVSKI.

São Paulo, 10 de maio de 2018

IVAN SARTORI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0016210-93.2013.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO Nº 35.714 2/7

APELAÇÃO nº 0016210-93.2013.8.26.05777

Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Juízo de Origem: 2ª Vara Criminal

Juiz: Brenno Gimenes Cesca

Órgão Julgador: Décima Segunda Câmara Extraordinária

Apelante: EDVALDO LUCAS PEREIRA BARBOSA

Apelado:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

                                 VOTO DO RELATOR

Ementa: Apelação  Resistência e desacato, em concurso 

material  Autoria e materialidade bem comprovadas  

Narrativa dos milicianos que não pode ser desprezada, se não há 

indicativo ao revés  Dolo configurado  Desnecessidade de 

ânimo calmo e refletido  Precedentes  Penas e regime bem 

fixados  Recurso desprovido.

Ação penal em que incurso o réu nos arts. 329 e 331, 

na forma do 69, todos do Código Penal.

A r. sentença é de procedência, impostas as penas de 

09 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto.

Recorre o condenado, insistindo na rejeição da 

denúncia por falta de justa causa à persecução penal. No cerne, quer 

a absolvição por fragilidade probatória (fls. 211/21). 

Contrariedade às fls. 229/31.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da 
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Dra. Eliana Passarelli, é pelo desprovimento (fls. 236/43).

Recurso bem processado.

Os autos foram originariamente distribuídos à Eg. 6ª 

Câmara de Direito Criminal aos 18.11.16 (fl. 235).

 Ao depois, em 27.11.2017, houve redistribuição a 

esta relatoria, por força da Resolução TJ n° 737/2016 e Ordem de 

Serviço 40/2017, desta Seção (fl. 244).

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

Por primeiro, tem-se que a pretendida rejeição da 

denúncia, por falta de justa causa à persecução penal, já foi bem 

rechaçada, por duas vezes, na Instância precedente (fls. 89  quando 

confirmado o recebimento da inicial; e 185/6  na sentença).

Mais do que está ali não é preciso dizer, tanto que 

adveio a condenação. 

Vai-se ao cerne.

A teor da portaria de fl. 02, do b.o. de fls. 03/6, auto 

de exibição/apreensão de fls. 07/8, laudo pericial de fls. 24/5, 

exame de corpo de delito de fl. 43 e b.o.PM de fls. 56/v., o réu foi 

pilhado por policiais militares porque aquele os desacatou no 

exercício de suas funções. Depois, opôs-se à execução de ato legal, 

mediante violência ao policial Wallace Ferreira Corrêa, competente 

para executá-lo.

É do caderno processual que os milicianos 

realizavam patrulhamento de rotina, quando, ao abordarem o 

acusado e solicitarem que se submetesse à revista pessoal, ele 

passou a bradar que os milicianos “somente são homens com a 

arma na mão”, chamando-os para a briga, porque “não tem nada a 

perder” e que tinha por objetivo “assinar um homicídio contra PM”. 

Não satisfeito em proferir tais impropérios, ele atacou 
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o PM Wallace, tirando-lhe a arma, que chegou a disparar por conta 

dessa intervenção (fls. 01/2D).

Contido, foi o réu conduzido à delegacia, onde negou 

a prática delitiva. Disse que estava na calçada conversando com 

amigos, quando os policiais passaram e começaram a xingá-lo de 

“filho de uma puta, cuzão”, ordenando que se deitasse no chão, o 

que se recusou a fazer, pois foi ofendido sem nenhum motivo. Foi 

agredido com chutes e pontapés. Conseguiu se desvencilhar e já e ia 

embora dali, quando um dos milicianos disse que ia dar um tiro na 

cara do interrogando, momento em que ouviu um disparo. Parou e 

viu quando o policial recolheu a cápsula do chão. Acabou algemado 

e conduzido. Sofreu ferimentos na mão esquerda e nas pernas (fl. 

13).

Em juízo, tornou-se revel (fl. 136).

Sua versão veio roborada por seus amigos Diego 

Faria Ramos e Reginaldo Lima, que estariam presentes ao azo dos 

fatos, mas que, curiosamente, não acompanharam o amigo até a 

delegacia. Roborarem o relato do increpado apenas em juízo. 

Diego narrou que estavam os três conversando, 

quando os policiais vieram abordá-los, tratando-os com ignorância. 

Sem motivo, eles começaram a ofender e agredir o acionado, que se 

limitou a empurrar um dos agressores para sair dali. Foi quando o 

policial careca (Wallace) disse que ia atirar e deu um tiro pra cima. 

Logo após, recolheu a cápsula e levou Edvaldo preso. Ouviu quando 

os milicianos disseram que “agora pegariam” o réu (mídia de fl. 108).

Reginaldo não deu muitos detalhes. Disse apenas 

que os agentes da lei foram grosseiros e deram chutes nos três 

(depoente, Edvaldo e Diego), o que deixou o acionado bravo, mas que 

o amigo não ofendeu ninguém, só repeliu a agressão (mídia de fl. 
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133).

Mas, os policiais oficiantes foram firmes em seus 

testemunhos ao ensejo da prisão, ratificando, em juízo, sua versão 

administrativa e em todos os seus termos, tudo conforme relatado 

na peça matriz. 

Wallace Ferreira Correa e Ercílio Nivaldo de Souza 

narraram que estavam realizando patrulhamento ostensivo, quando 

resolveram abordar o increpado, que se comportava de forma 

suspeita. Ocorreu que ele não só não se submeteu à revista pessoal, 

como passou a bradar: “vem pra mão, vocês somente são homens 

com arma na mão; quem tem a perder são vocês, eu não tenho nada 

a perder”. Ele ainda gritou que tinha o desejo de “assinar um 

homicídio contra PM”. Tornaram a lhe ordenar que permitisse a 

revista e ele fez menção de colocar as mãos na cabeça, momento em 

que o PM Wallace se aproximou e foi atacado. O increpado queria lhe 

tomar a arma e, ao tentar, ocorreu um disparo para o chão. Fizeram 

uso de força física e conseguiram contê-lo, algemá-lo e conduzi-lo à 

delegacia (fls. 19/20  solo policial; e, mídia de fl. 108 - pretório). 

E não é de suspeitar-se das narrativas dos agentes 

da lei, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso 

como qualquer testemunha.

Nessa senda: STJ  HC 372.072, Rel. Min. Nefi 

Cordeiro, DJe 22.02.2017; STJ  HC 314.454/SC, Rel. Min. Ribeiro 

Dantas, Quinta Turma, DJe 17.02.2017. E desta Casa de Justiça: 

Apelação nº 0003256-50.2015.8.26.0575, Rel. Moreira da Silva, 13ª 

Câmara Criminal, j. 23.02.2017.

Nesse contexto, patente o menoscabo em relação à 

condição de servidor público dos policiais militares e no exercício de 

suas funções.
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Por isso que hialino o dolo.

É o quanto basta à configuração do desacato, 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 a resistência ficou bem caracterizada, 

diante do que relatado acima e bem provado pelos laudos da arma, a 

indicar seu disparo recente (fl. 25), e do IML, a externar que Wallace 

sofreu lesões corporais leves (fl. 43).

Não se pode dar crédito às testemunhas de defesa, 

uma vez que, sendo amigos do acusado, evidente que não iriam 

incriminá-lo. Além disso, o não comparecimento de ambas na 

delegacia torna duvidosa sua vresão. Realmente, diante da injustiça 

que alegam, sofrida pelo acusado, não é crível que deixassem o 

amigo amargando o cárcere, sem socorrê-lo, desde logo.

Passa-se às reprimendas.

As bases foram fixadas no mínimo, ficando em 02 

meses de detenção, para a resistência, e 06 meses de detenção, para 

o desacato.

Na sequência, pela reincidência (fl. 10 do apenso), 

houve a elevação de 1/6, findando as sanções em 02 meses e 10 

dias de detenção, para o delito menor, e 07 meses de detenção, para 
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o maior.

Em virtude do concurso material, deu-se a 

somatória, chegando-se a 09 meses e 10 dias de detenção, fixado o 

regime intermediário, diante da recidiva.

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

encampada sua motivação (art. 252 RITJ).

Nega-se provimento.

    IVAN SARTORI

                      Desembargador Relator 
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