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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0007485-69.2012.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante 
CREDINO DE ALMEIDA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e, de ofício, 
julgaram extinta a punibilidade de Credino de Almeida Gomes pela ocorrência da 
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 
107, inciso IV, primeira figura e 109, inciso VI, do Código Penal. v.u.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores POÇAS 
LEITÃO (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.

São Paulo, 10 de maio de 2018

GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0007485-69.2012.8.26.0539
3ª Vara da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo  Controle: 515/2014
Apelante: Credino de Almeida Gomes
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Natália Schier Hinckel

Voto nº 4778

DESACATO  Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. 
Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas em 
harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada  
Absolvição com fundamento na atipicidade. Inviabilidade  
Condenação mantida.
PENA E REGIME PRISIONAL  Base no mínimo  Regime aberto  
Concessão de sursis (CP, artigo 77).
PRESCRIÇÃO  Decurso de lapso temporal superior a 03 (três) 
anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da 
sentença condenatória  Ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva na modalidade retroativa  Inteligência dos artigos 109, VI 
e 110, § 1º, do Código Penal  Extinção da punibilidade.

Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de 

fls. 175/181, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e 

condenou Credino de Almeida Gomes como incurso no artigo 331, caput, do 

Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) meses de detenção, em regime 

aberto. Concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) 

anos, com a obrigação de, no primeiro ano, prestar serviços à comunidade 

(CP, artigo 78, caput e § 1º).

Inconformado, apela o réu pugnando a absolvição por 

insuficiência de provas (fls. 191/193).

O recurso foi regularmente processado e contrariado (fls. 

198/203).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento do apelo (fls. 210/213).

É o relatório.
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Prima facie, destaque-se que independentemente da 

natureza, fundamentos e efeitos da prescrição da pretensão punitiva  por 

todos conhecidos, ressalte-se  filio-me, junto com outros ilustres 

doutrinadores, à corrente minoritária que reconhece a necessidade (interesse) 

e a utilidade no conhecimento do mérito do apelo interposto em face de 

sentença condenatória atingida pela prescrição.

E isso é evidente, pois há a necessidade de intervenção do 

Estado para que seja possível uma eventual reforma da condenação de 

primeira instância que, entre outros aspectos, materializou a pena no caso 

individual e estabeleceu o parâmetro para a contagem da prescrição retroativa. 

Por outro vértice, no plano da utilidade, translúcido que a absolvição e a 

prescrição geram efeitos e vantagens distintas, sendo a primeira muito mais 

ampla, tanto no aspecto do reflexo social negativo, quanto nos casos em que a 

sentença absolutória obsta a actio civilis ex delicto, diferentemente da 

sentença que decreta a prescrição, pela qual o condenado ainda ficará sujeito 

a pedido civil indenizatório. 

Noutras palavras, é indiscutivelmente mais favorável a 

absolvição que a declaração da prescrição retroativa, pois a primeira não 

altera o constitucional status de inocência do réu, enquanto a segunda, na 

essência, reflete o reconhecimento de culpa, imposição de uma pena em 

concreto e, pelo tempo decorrido, opera-se a mera perda do Estado do poder 

de punir. 

Maurício Zanoide de Moraes, com acuidade jurídica, 

preleciona:

Se a sentença condenatória, com o advento daquela 

declaração extintiva, deixa de ser título judicial, não deixa 

de ter em sua fundamentação uma declaração quanto à 

existência do crime e da culpa do imputado. E, com 

supedâneo no art. 64, combinado com o art. 67, II, ambos 

do Código de Processo Penal, poderá o ofendido intentar 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0007485-69.2012.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - VOTO Nº 4778

ação indenizatória em face daquele acusado. Assim, 

porque a extinção da punibilidade veio após o julgamento 

do mérito da causa, nada impede ao imputado recorrer, 

legitimamente, para que o tribunal ad quem, pondo ao seu 

lado aquela decisão extintiva da punibilidade, julgue o 

mérito da causa a fim de verificar se é caso de declarar 

sua absolvição ou manter o édito extintivo (ZANOIDE DE 

MORAES, Maurício. Interesse e legitimação para recorrer 

no processo penal brasileiro: análise doutrinária e 

jurisprudencial de suas estruturas. São Paulo, RT, 2000).

Nessa mesma linha, Adalberto José Q. T. de Camargo 

Aranha, acrescenta:

Ora, se alguém foi condenado em primeiro grau e merece 

ser absolvido porque inocente, é óbvio que, por imperativo 

status dignitatis atingido deve ser declarado inocente por 

decisão, para se evitar que no futuro receba malévolas 

interpretações como a de que escapou pela porta estreita 

da prescrição quando poderia sair pela via larga da 

absolvição.

Os efeitos secundários e os extrapenais, como exame de 

antecedentes em eventual e futuro processo, o exame da 

personalidade, indenização civil, etc., também exigem o 

exame do mérito, pois podem atuar contra um inocente 

condenado em primeiro grau e que acabou não sendo 

absolvido porque desfeita a relação jurídica pela 

prescrição.

Portanto a dignidade atingida pela condenação injusta e os 

efeitos secundários e extrapenais da condenação, a nosso 

ver, exigem o exame do merecimento do apelo se 

absolutória a solução, com a declaração de inocência, 
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embora atingida a ação pela prescrição (ARANHA, 

Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha. Dos recursos no 

processo penal, 3ª ed., São Paulo, Saraiva, 2010).

Pontuando o tema com singular lucidez e eloquência, 

Agapito Machado defende que a instância revisora deve julgar a apelação para 

o fim de primeiro verificar a possibilidade de absolvição e, só então, caso não 

provida, proceder-se à declaração da extinção da punibilidade pela prescrição 

retroativa: 

Se o acusado, beneficiado pela prescrição retroativa, 

entender reunir condições de provar, primeiramente, sua 

inocência, esse exame prévio constitui um dever da 

segunda instância. Do contrário, o emperramento do 

mecanismo judiciário, impedindo o julgamento da ação 

penal no prazo fixado pela lei, causaria prejuízo ao réu. E, 

só após esse minucioso e prévio exame e resultado daí 

não ser o acusado inocente, preceder-se-á à decretação 

da prescrição retroativa, se efetivamente ocorrida. Decidir 

de outra maneira, será violar ainda o art. XI da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, que presume a sua 

inocência verbis:

“1. Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito 

de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade 

tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento 

público no qual tenham sido asseguradas todas as 

garantias necessárias à sua defesa” (MACHADO, Agapito. 

Extinção da punibilidade: prescrição do próprio direito de 

punir do estado, retroatividade, ocorrências e efeitos. 

Revista Jurídica, v. 38, n. 158, dez. 1990).

Diante desses fundamentos  não superados em concreto 

por aqueles que sustentam em sentido contrário  constata-se que o não 
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conhecimento da apelação de acusado que busca a absolvição constitui 

verdadeiro cerceamento do direito ao duplo grau de jurisdição e, via indireta, 

arbitrário instrumento processual, sem direito impugnativo, de perpetuar a 

sentença condenatória que propiciou a própria ocorrência da extinção da 

punibilidade (MORAES, Maurício Zanoide de, op. cit., p. 375).

Destarte, presente o interesse do ora apelante, condenado 

em primeiro grau, de ter afastada a barreira preambular da prescrição, ver 

examinado o mérito e buscar a proclamação da absolvição de modo a 

proporcionar a defesa do seu status dignitatis e elidir os efeitos extrapenais da 

condenação.

Superada a questão preambular, o recurso não merece 

provimento.

Restou comprovado que Credino de Almeida Gomes, no 

dia 15 de agosto de 2012, por volta das 18h09, na Praça Deputado Leônidas 

Camarinha, s/nº, Centro, na cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, 

desacatou o policial militar Antonio Eduardo Barbosa da Rosa, no exercício de 

suas funções públicas e em razão delas.

A materialidade está consubstanciada no termo 

circunstanciado (fls. 02/04), boletim de ocorrência (fls. 06/07) e na prova oral 

produzida.

A autoria, igualmente, é incontroversa.

Credino admitiu os fatos. Naquele dia, começou uma briga 

com a esposa e, por isso, a sua cunhada, Juliana, tentou agredi-lo com um 

garfo. Os policiais chegaram ao local. Exaltou-se com os agentes públicos 

porque eles fizeram a sua contenção, mas deveriam ter detido Juliana  que o 

agredia. Xingou os policiais, porém não se recorda exatamente as palavras, 

porém algo no sentido de 'policiais de bosta' (fls. 161  mídia).

Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento 
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importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da 

presença de circunstâncias excepcionais  exaustivamente comprovadas  

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-

la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente 

praticado.

Mas não é só.

Por sua vez, o policial militar Antonio Eduardo Barbosa da 

Rosa relatou ter sido acionado para atender ocorrência de briga na praça 

Leônidas Camarinha. Dirigiu-se até o endereço, acompanhado de seu parceiro 

Cirso Antonio. No local, tomou conhecimento que Credino era um dos 

envolvidos na briga e, no momento da abordagem, o apelante o ofendeu 

dizendo 'cuzão, seu bosta, vai fazer maldade comigo' (fls. 126  mídia).

 Cirso Antonio da Silva, também policial militar, um dos 

responsáveis pelo atendimento da ocorrência, esclareceu que Credino, ao ser 

identificado como um dos envolvidos na briga, proferiu ofensas contra o PM 

Antonio Eduardo 'cuzão, seu bosta' (fls. 126  mídia).

Está pacificado na jurisprudência, que a condição de 

policial  seja militar ou civil, estadual ou federal  por si só, não invalida os 

seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se 

sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.

O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse 

entendimento: 

 Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de 

policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado 

constitui meio de prova idôneo a embasar o édito 

condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no 

âmbito do devido processo legal. (AgRg no REsp nº 

1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017; HC 146.381/SP, 
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Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

17.06.10, DJe 09.08.10).

Inviável a absolvição com fundamento na atipicidade. Não 

se desconhece que a Quinta Turma do C. STJ, por ocasião do julgamento do 

REsp nº 1.640.084-SP (j. em 15.12.2016, Informativo nº 596, de 01 de março 

de 2017), afastou a tipificação penal do artigo 331 do Código Penal, por 

entender sua desconformidade com o artigo 13 do Pacto de São José da 

Costa Rica (estipula mecanismos de proteção à liberdade de pensamento e de 

expressão) que tem força supralegal. 

Entretanto, a questão restou pacificada no julgamento do 

Habeas Corpus nº 379.269-MS, em 24.05.2017 (Informativo nº 607, de 16 de 

agosto de 2017), quando a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

consolidou o entendimento  inclusive com a normativa internacional da 

matéria em geral e o Pacto em especial  de que a liberdade de expressão 

não é uma garantia absoluta  como qualquer outro exercício de direito  

possui limites e, por isso, eventuais abusos devem ser coibidos pelo sistema 

constitucional e legal vigentes:

[...] MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE 

DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS 

HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA 

(PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE 

NÃO SE REVELA ABSOLUTO. [...] INCOLUMIDADE DO 

CRIME DE DESACATO PELO ORDENAMENTO 

JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE 

ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. [...] 

WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 8. Ademais, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos se posicionou acerca 

da liberdade de expressão, rechaçando tratar-se de direito 

absoluto, como demonstrado no Marco Jurídico 

Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão. 
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[...] 10. Os vetores de hermenêutica dos Direitos tutelados 

na CADH encontram assento no art. 29 do Pacto de São 

José da Costa Rica, ao passo que o alcance das restrições 

se situa no dispositivo subsequente. Sob o prisma de 

ambos instrumentos de interpretação, não se vislumbra 

qualquer transgressão do Direito à Liberdade de 

Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal.  11.  

Norma que incorpora o preenchimento de todos os 

requisitos exigidos para que se admita a restrição ao 

direito de liberdade de expressão, tendo em vista que, 

além ser objeto de previsão legal com acepção precisa e 

clara, revela-se essencial, proporcional e idônea a 

resguardar a moral pública e, por conseguinte, a própria 

ordem pública.  12.  A CIDH e a Corte Interamericana têm 

perfilhado o entendimento de que o exercício dos direitos 

humanos deve ser feito em respeito aos demais direitos, 

de modo que, no processo de harmonização, o Estado 

desempenha um papel crucial mediante o estabelecimento 

das responsabilidades ulteriores necessárias para alcançar 

tal equilíbrio exercendo o juízo de entre a liberdade de 

expressão manifestada e o direito eventualmente em 

conflito. [...] 16. O desacato é especial forma de injúria, 

caracterizado como uma ofensa à honra e ao prestígio dos 

órgãos que integram a Administração Pública. 

Apontamentos da doutrina alienígena. 17. O processo de 

circunspeção evolutiva da norma penal teve por fim seu 

efetivo e concreto ajuste à proteção da condição de 

funcionário público e, por via reflexa, em seu maior 

espectro, a honra lato sensu da Administração Pública. 18. 

Preenchimento das condições antevistas no art. 13.2. Do 

Pacto de São José da Costa Rica, de modo a acolher, de 

forma patente e em sua plenitude, a incolumidade do crime 
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de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos 

em que entalhado no art. 331 do Código Penal. (HC 

379.269/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Rel. 

p/ Acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 24.05.2017).

Nesse passo, não havendo dúvida de que o apelante 

desprezou e faltou com respeito ao policial militar Antonio Eduardo  agente da 

Administração Pública que é, inclusive, regida pelo princípio da supremacia do 

interesse público e outros especiais (que se sobrepõem a interesses 

particulares)  no exercício de suas funções, configurado está o delito de 

desacato (que tem como objeto jurídico a tutela da Administração Pública).

Assim, ao contrário do alegado, a prova colhida é 

suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal do apelante 

pelo crime do artigo 331, caput, do Código Penal.

Passa-se à dosimetria da pena.

A base foi fixada no mínimo de 06 (seis) meses de 

detenção e, à míngua de outras modificadoras, tornou-se definitiva neste 

patamar.

Correto o regime aberto diante do quantum e espécie de 

pena (CP, artigo 33, § 2º, c).

Por fim, concedida a suspensão condicional da pena (CP, 

artigo 77).

Noutro vértice, de rigor o reconhecimento da prescrição. 

 Com efeito, observada a pena privativa de liberdade 

aplicada em concreto (06 meses de detenção), não contestada pelo Ministério 

Público (trânsito em julgado fls. 204), o prazo prescricional é de 03 anos, nos 

termos dos artigos 109, inciso VI e 110, § 1º, do Código Penal.

Portanto, considerando que entre a data do recebimento 
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da denúncia (21.11.2013  fl. 64 verso) e a prolação da sentença condenatória 

(27.03.2017  fl. 181) decorreu lapso superior a esse, impõe-se, de ofício, o 

reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da 

pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Ex positis, nega-se provimento ao recurso e, de ofício, 

julga-se extinta a punibilidade de Credino de Almeida Gomes pela 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com 

fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira figura e 109, inciso VI, do 

Código Penal.

GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

Relator
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