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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0051464-59.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILSON 
ROCHA, 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: "Afastadas as preliminares, DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para absolver o apelante da prática do 
crime de desacato, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, resultando 
a pena definitiva em 01 ano e 10 dias de detenção, com determinação. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVAN 
SARTORI (Presidente) e IVANA DAVID.

São Paulo, 10 de maio de 2018

LAURO MENS DE MELLO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0051464-59.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO Nº 16343
 2/24

Apelante(s): Nilson Rocha

Apelado(a)(s): Ministério Público

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA-  inocorrência de nulidade 
 concurso material de crimes  montante da reprimenda após 

soma das penas é superior a 2 anos  inaplicabilidade dos 
institutos da Lei nº 9099/95  crimes de resistência, desacato e 
dano qualificado perpetrados num mesmo contexto fático dos 
delitos cometidos mediante violência doméstica  figura da 
conexão  necessidade de processamento e julgamento conjuntos  
concurso entre jurisdição comum e a especial  competência da 
jurisdição especial  regra do artigo 78, I, do CPP - competência 
do Juizado especial de Violência doméstica  preliminar 
afastada. 
PRELIMINAR  desacato    alegação de incompatibilidade com a 
Convenção Americana de Direitos Humanos  dispositivo 
compatível  liberdade de expressão que encontra limite no 
respeito ao servidor público e na impossibilidade de ofendê-lo em 
razão de sua função  preliminar afastada. 
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO  
materialidade  laudo de exame de corpo de delito e prova oral 
confirmam que se praticou lesão corporal leve contra convivente, 
valendo-se de relações de coabitação.
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO  autoria  
declaração da vítima confirmando a prática delitiva pelo réu  
validade  depoimento de policiais que confirma a constatação de 
lesões na vítima e que dizia ela que o autor das agressões era o 
acusado.
AMEAÇAS  materialidade e autoria comprovadas pela prova 
oral  prática de duas condutas  reconhecimento da continuidade 
delitiva - crime único - inocorrência. 
DANO QUALIFICADO  materialidade comprovada pelo laudo e 
pela prova oral  autoria decorrente do depoimento dos policiais  
validade  ausência de dolo  inocorrência. 
DESACATO  confirmação pelos policiais de que o réu proferiu 
xingamentos, contudo, não se recordaram das expressões  
fragilidade do conjunto probatório  de rigor a absolvição  
provimento ao apelo.
RESISTÊNCIA  materialidade e autoria  prova testemunhal  
declarações dos policiais militares no sentido de que o réu se 
mostrou agressivo depois da ciência de sua condução à delegacia  
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necessidade de algemar o réu ante a agressividade e a violência 
com que se comportava.
PENAS  LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMESTICO  
DANO QUALIFICADO  AMEAÇA  RESISTÊNCIA  base 
fixada acima do mínimo legal  na segunda e terceira fase  
ausentes circunstâncias e causas modificadoras da pena para os 
crimes de lesão, dano e resistência  presente a agravante prevista 
no artigo 61, II, f, do CP no crime de ameaça  exasperação em 
1/6  presente duas condutas de ameaça  exasperação em 1/6 em 
face da continuidade delitiva - concurso material de crimes  soma 
das penas  inviável a substituição da pena privativa de liberdade 
por pena restritiva de direitos em face do emprego de violência e 
grave ameaça à pessoa  artigo 44, I, do CP. 
REGIME  fixado o aberto.  
CONDENAÇÃO A CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS  
afastamento  inviável  de rigor a condenação  previsão legal  
pagamento suspenso até que tenha o condenado condições de 
realiza-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 
 

Ao relatório da r. sentença1, proferida pelo 
Dr. Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger2, que ora se adota, 
acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no artigo 
129, § 9º, artigo 331, artigo 329 e artigo 163, parágrafo único, inciso 
III, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal3, à pena de 1 
ano e 6 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto.

O réu apelou4 pedindo, em preliminar, a 
nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo a quo, 
bem como nulidade em face do não oferecimento da transação penal 
ou da suspensão condicional do processo quanto aos crimes de 
desacato, resistência e dano qualificado. Alegou ainda que o crime de 
desacato é incompatível com a Convenção Americana de Direitos 
Humanos. No mérito, pugnou pela absolvição, pelo afastamento do 
crime de ameaça com o reconhecimento da consunção com o crime 
de lesão. Requereu ainda, no alusivo ao crime de dano, o 
reconhecimento da atipicidade em face da ausência de dolo; em 
relação ao crime de ameaça, o reconhecimento de crime único; e, por 
1 Folhas 180.
2 Vara Foro Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher da Comarca de São Paulo.
3 Fato ocorrido em 09/06/2013.
4 Folhas 198.
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fim, o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de 
desacato, desistência e dano. Subsidiariamente, a redução da pena e 
a concessão da justiça gratuita. 

Apresentadas contrarrazões5.

A douta Procuradoria Geral de Justiça 
opinou6 pelo não provimento ao recurso.

É o relatório.

Anoto, por oportuno, que embora a r. 
sentença tenha fundamentado a condenação do réu pela prática do 
crime de ameaça, não figurou no dispositivo da decisão a capitulação 
referente ao delito mencionado. Portanto, corrige-se o erro material 
para consignar no dispositivo que o apelante foi condenado como 
incurso no artigo 129, § 9º, artigo 147, artigo 331, artigo 329 e artigo 
163, parágrafo único, inciso III, todos na forma do artigo 69, todos do 
Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses e 10 dias de detenção, em 
regime aberto.

Em sede de preliminar, a Defesa alegou 
incompetência do Juízo para processar e julgar os delitos de 
resistência e desacato e ainda sustentou nulidade em razão do não 
oferecimento da transação penal ou suspensão condicional do 
processo quanto aos crimes mencionados. 

A Lei nº 9099/95 regula o procedimento 
nos crimes de menor potencial ofensivo, qual seja, aqueles em que a 
lei comine pena máxima não superior a 2 anos. 

É firme o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça7 quanto à obrigatoriedade de aplicação dos 
institutos contidos na Lei nº 9099/95, nos casos em que a pena 
máxima cominada para o delito for igual ou inferior a 2 anos ou, como 
se dá na espécie, tratando-se de concurso material entre crimes, o 
montante da reprimenda após a soma das penas não ultrapasse esse 
limite. 

5 Folhas 225.
6 Folhas 240.
7 STJ  HC 110.285/MG  Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho  j. 03/02/2009.
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A pena máxima aplicada ao delito de 
desacato é de 02 anos, assim como o é para o crime de resistência. 

No caso em apreço, observando-se a 
regra contida no artigo 69 do Código Penal, a pena máxima resultante 
seria de 04 anos em relação aos dois delitos.

Desta feita, a pena máxima cominada para 
os delitos é superior a 2 anos e, portanto, não se aplica os institutos 
contidos na Lei nº 9099/95 e, em consequência, não há que se falar 
em competência do Juizado Especial Criminal.

De outra banda, a pena máxima cominada 
ao crime de dano qualificado é de 03 anos. 

Dessa forma, a competência para o 
julgamento dos crimes de resistência, desacato e dano qualificado é 
da Justiça Comum. 

Registre-se que, ao contrário do alegado 
pela Defesa, não houve violação à regra contida no artigo 60, 
parágrafo único, da Lei nº 9099/95, uma vez que os institutos da 
transação penal e da suspensão condicional dos processos só não 
foram aplicados por falta de preenchimento de requisito necessário, 
qual seja, pena máxima de 02 anos. 

Os crimes de resistência, desacato e dano 
qualificado foram perpetrados no mesmo contexto fático dos delitos 
cometidos mediante violência doméstica contra a mulher, o que se 
exige o processamento e julgamento conjuntos, em face da incidência 
da figura da conexão, prevista no artigo 76, III, do Código de Processo 
Penal.

De se registrar que não há que se falar em 
desmembramento do processo em havendo conexão entre crimes de 
menor potencial ofensivo e crime envolvendo violência doméstica.

Consoante preceitua a regra contida no 
artigo 79, do Código de Processo Penal, não se terá a unidade de 
processo e julgamento, em casos de conexão, quando houver 
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concurso entre a jurisdição comum e a militar ou quando existir 
concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores, o que 
não é o caso dos autos.

Assim, havendo concurso entre a 
jurisdição comum e a especial, como é o caso dos autos, aplica-se a 
regra do artigo 78, I, do Código de Processo Penal, prevalecendo 
assim a jurisdição especial, qual seja, a do Juizado Especial de 
Violência Doméstica. 

A Defesa prequestionou a matéria. 

Quanto ao prequestionamento, FREDIE 
DIDIER JR.8 define-o como: “o exame, na decisão recorrida, da questão federal ou 
constitucional que se quer ver analisada pelo Superior Tribunal de Justiça ou Supremo 
Tribunal Federal”.

Exige-se para que se possam apreciar os 
recursos Especial e Extraordinário a anterior análise das questões de 
direito federal ou constitucional, respectivamente, a fim de se 
preencher o requisito do pré-questionamento. Trata-se de etapa do 
cabimento dos mencionados recursos, o que se faz por exame da 
tipicidade da lei federal ou constitucional em voga.

Tratando da necessidade de apreciação 
do tema pelo juízo a quo há dois verbetes dos tribunais superiores:

“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da 
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal "a 
quo"” 9. 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na 
decisão recorrida, a questão federal suscitada” 10.

Exposto, isso se discute se é necessário 
que o acórdão recorrido mencione expressamente os artigos de lei 
pré-questionados pelo recorrente ou se basta que se manifeste sobre 
o assunto. Sobre isto se manifesta a doutrina mencionada no sentido 
de que: “O que importa é a efetiva manifestação judicial  causa decidida. Não há aqui 
qualquer problema: se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a 

8 Curso de Direito Processual Civil  Volume 3  8ª edição  Editora Juspodivm  2010  p. 260.
9 Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
10 Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
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regra de lei a que está sujeita, é óbvio que se trata de matéria questionada e isso é o 
quanto basta” 11.

Também esse é o entendimento que se 
extrai da lição do eminente Ministro Eduardo Ribeiro de Oliveira, em 
seu artigo “Prequestionamento”, publicado pela editora Revista dos 
Tribunais, na coletânea Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos 
Cíveis, de Acordo com a Lei 9.756/98, 1ª edição, 2ª tiragem, São 
Paulo, 1999, do qual se transcreve o trecho abaixo, extraído da 
página 252: “A violação de determinada norma legal ou o dissídio sobre sua 
interpretação não requer, necessariamente, haja sido o dispositivo expressamente 
mencionado no acórdão. Decidida a questão jurídica a que ele se refere, é o quanto 
basta”.

Portanto, tem-se admitido o denominado 
pré-questionamento implícito como apto a ensejar o cabimento dos 
recursos excepcionais.

Este é o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO - CONSTATAÇÃO DE ERRO DE 
PREMISSA FÁTICA - EMBARGOS ACOLHIDOS - RECURSO 
ESPECIAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - 
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - CABIMENTO - RAZÕES 
RECURSAIS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA IRRESIGNAÇÃO 
- RECURSO QUE MERECE TRÂNSITO - AGRAVO PROVIDO - 
DETERMINAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1. 
Constatado que o julgado embargado adotou premissa fática 
equivocada, configurado está o erro de fato a justificar o acolhimento 
dos aclaratórios. 2. Se a matéria foi abordada pelo Tribunal local, 
ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar 
cumprido o requisito do prequestionamento, ainda que de modo 
implícito. 3. Deve ser admitido o recurso especial cujas razões são 
suficientes à compreensão da irresignação da parte. 4. Embargos de 
declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao 
agravo e determinar o recebimento do recurso especial interposto” 12.

Portanto, os fundamentos que autorizam a 
interposição dos recursos especial e extraordinário perante as Cortes 
Superiores não se vinculam à menção expressa de disposição legal 
da órbita federal, ou de norma constitucional.
11 Curso de Direito Processual Civil  Volume 3  8ª edição  Editora Juspodivm  2010  p. 260
12 STJ  EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1279249 / PE  Rel. Min. Moura Ribeiro  Quinta Turma  DJe 06/06/2014.
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Nesse cenário, evidente que o 
prequestionamento se situa no comando emergente do Acórdão, o 
qual, ao ferir, eventualmente, o texto da Constituição da República, ou 
de lei federal, irá ensejar o recurso ao Tribunal Superior.

Sustentou a Defesa que o delito de 
desacato é incompatível com a Convenção Americana de Direitos 
Humanos, em especial seu artigo 13, por limitar em demasia a 
liberdade de expressão e colocar o servidor público em um estado de 
superioridade em relação ao particular, o que não se justifica.

Em que pese a robustez da 
argumentação, tal não merece guarida.

Importante ressaltar que o Superior 
Tribunal de Justiça entendeu por sua Terceira Seção que permanece 
o crime de desacato, consoante habeas corpus nº 379269/MS de 
relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca julgado em maio de 
2017.

De fato, não vemos qualquer 
incompatibilidade entre o delito de desacato e o artigo 13 da 
Convenção Americana de Direitos Humanos.

O artigo 13 do tratado em tela dispõe 
acerca da liberdade de pensamento e de expressão, contudo, tal não 
pode ser visto de maneira absoluta, assim, o fato de haver um delito 
que criminaliza determinadas manifestações verbais não implica 
necessariamente na violação à liberdade de expressão. Pensar isto é 
fazer de tábua rasa a discussão.

Compulsando-se o tratado mencionado no 
recurso interposto, verifica-se que em seu artigo 4 ao tratar do direito 
à vida, até mesmo este direito é excepcionado, pois se permite a 
imposição de pena de morte para os delitos mais graves, não 
obstante isso, sabe-se que em diversos momentos o ordenamento 
permite que se viole a vida alheia, como no estado de necessidade e 
na legítima defesa. Portanto, mesmo o direito mais elementar, que 
inaugura o capítulo dos direitos civis e políticos encontra mitigação 
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em certas hipóteses.

Ao tratar da liberdade de expressão o 
tratado autoriza que o exercício abusivo do direito de expressão 
esteja relacionado a sanções posteriores, o que ocorre no presente 
caso em que se pune a conduta cominando para ela pena. Portanto, 
neste ponto não há qualquer incompatibilidade entre o tratado e o 
crime em estudo.

Não há que se falar também em 
incompatibilidade em relação ao tratado por este vedar a censura 
prévia. Embora exista no Direito Penal uma função de intimidação 
(prevenção geral negativa), contudo, esta não se confunde com 
censura. A censura consiste no controle acerca de qualquer 
informação com nítido caráter impeditivo ou obstativo (censura-se um 
filme impedindo que ele seja divulgado). Portanto, tem efeito de 
suprimir a informação e não se confunde com a liberdade de 
expressão. Ademais, caso se pensasse que qualquer incriminação de 
manifestação verbal seria censura, todo delito desta ordem seria 
incompatível com o mencionado tratado, o que gera conclusão 
absurda.

Igualmente o fato de se punir a injúria 
contra funcionário público não afasta a possibilidade de se 
criminalizar este delito. Estar-se-á diante de bens jurídicos diversos e 
o desacato não coloca o servidor em posição de supremacia ou 
superioridade, mas apenas trata de bem jurídico relacionado à sua 
função que inexiste no caso de particulares e, por isso, necessidade 
de proteção específica, sob pena de se incorrer na violação da 
proteção deficiente, faceta da proporcionalidade. Portanto, rejeito a 
preliminar.

No mérito.

O réu não ofereceu versão em ambas as 
fases; na fase policial13, permaneceu em silêncio, e, em juízo14, foi 
declarado revel, eis que se mudou sem comunicar o novo endereço.

13 Folhas 11. 
14 Folhas 150.
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A vítima Maria Luísa, em juízo15, disse que o réu chegou em sua casa 
e tentou estrangulá-la apertando o pescoço, momento em que entrou 
em luta corporal com ele. Disse que o réu queria matá-la, mas não lhe 
desferiu golpes. Esclareceu que a equimose no braço foi decorrente 
da luta corporal, o acusado a atacou e apenas se defendeu. 
Acrescentou que o réu a pegou pelo braço e pelas pernas e colocou-a 
na janela do apartamento, situado no 12º andar, ocasião em que ficou 
com metade do corpo para fora. O réu pegou uma faca na cozinha e 
depois desceram até a portaria porque ele dizia que queria matá-la na 
rua. Explicou que o réu lhe pegou e dizia-lhe que iria morrer lá 
embaixo, e foi aí que ele pegou a faca, colocou na cintura e juntos 
desceram pelo elevador.  O porteiro saía da guarita no momento e, 
aproveitando-se, entrou no local e se trancou. A polícia foi chamada. 
Disse que não viu o réu xingando os policiais. Disse que o réu se 
debatia e os policiais precisaram segurá-lo à força. Afirmou ter visto o 
acusado deitado, algemado, e o carro da polícia todo quebrado. Não 
presenciou o réu quebrando os vidros, mas viu a janela da viatura 
com os vidros quebrados. Assegurou que precisou subir até o 
apartamento para apanhar o RG e quando desceu até a portaria já viu 
o réu no chão, algemado. Esclareceu que namorava o réu havia dois 
meses e que o réu ficou transtornado depois que lhe contou acerca 
de telefonema de uma mulher que queria falar sobre ele. Viu um dos 
policiais em cima do peito do réu, no momento em que se achava 
detido no chão, deitado. 

O Militar Walfran, em juízo16, disse que a 
polícia foi acionada a atender ocorrência de desinteligência entre 
marido e mulher. Em diligências no local, a vítima informou que havia 
sido agredida e que o marido também havia tentado jogá-la pela 
janela do apartamento. O acusado, de sua parte, admitiu ter agredido 
e disse que não era da conta da polícia. No momento em que 
colocaram o réu no guarda-preso da viatura, ele desferiu um chute, 
ficou agressivo e foi necessário o uso de algemas. Assegurou que 
quando chegou ao local, em contato com a vítima, pôde perceber que 
ela apresentava hematomas no pescoço ou no braço. Esclareceu que 
a vítima mencionou que o réu chegou a colocá-la perto das janelas e 
inclusive fez menção de jogá-la do apartamento e que o acusado 
somente não obteve êxito porque conseguiu se segurar no sofá ou 

15 Folhas 155  mídia digital. 
16 Folhas 137. 
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algo do tipo. Depois, a vítima conseguiu abrir a porta do apartamento 
e descer até a portaria, onde pediu socorro. Asseverou que a vítima 
informou que o réu fez uso de uma faca, que não foi apreendida com 
o réu. Afirmou que o acusado ainda os desacatou dizendo “Olha eu 
bati, agredi ela sim, não é da conta de vocês”, e proferindo palavras 
de baixo calão, contudo, não se recordou precisamente dos termos 
utilizados em face do tempo decorrido entre os fatos e a data da 
audiência. Acrescentou ainda que o réu chutou a viatura, quebrou o 
vidro e se transformou depois que percebeu que ia mesmo ser 
conduzido à delegacia de polícia.   

O militar William, em juízo17, disse que foi 
acionado para atender ocorrência envolvendo briga de casal e, no 
local, a vítima informou que fora agredida e ameaçada pelo seu 
companheiro e que ele também havia tentado jogá-la pela janela, 
explicando a vítima que ela agarrou aos móveis e conseguiu correr. 
Acrescentou que a ofendida apresentava lesões aparentes pelo 
pescoço e pelos braços e que, uma vez indagado o réu, ele se 
mostrou nervoso, incomodado com a presença policial e passou a 
falar que não devia nada para a polícia, que o problema não era deles 
e que ele iria resolver com a vítima. Acrescentou ainda que no 
momento em que conduziam o réu à delegacia, ele passou a desferir 
chutes contra o vidro da viatura, que acabou se quebrando. 
Asseverou que a vítima mencionou que o réu estava com uma faca, 
contudo, não foi apreendida porque no momento da diligência ele não 
a portava. Afirmou que o acusado proferiu xingamentos, palavras de 
baixo calão, contudo não se recordou das expressões utilizadas. 
Afirmou ainda que o réu se portou de maneira muito agressiva e que 
foi necessário imobilizá-lo. 

A Defesa alegou que nenhuma 
testemunha presencial e imparcial foi ouvida, fato que fragilizava o 
conjunto probatório.

A despeito de nenhuma testemunha civil 
ter sido arrolada, é notório que as pessoas comumente se negam a 
prestar depoimento. 

No entanto, se existissem testemunhas 
alheias aos quadros policiais e se poderiam prestar declarações que 
17 Folhas 145.
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afastassem a responsabilidade do acusado, caberia a ele arrolá-las, o 
que lhe foi oportunizado fazer livremente. Contudo, nenhuma 
testemunha foi apresentada.

Assim, não há que se cogitar em 
deficiência da prova somente porque não foram arroladas outras 
testemunhas presenciais. 

Do crime de lesão corporal em 
ambiente doméstico.

O laudo18 confirmou equimoses na região 
dos braços da vítima. 

A vítima Maria informou que o acusado 
apertou-lhe o pescoço e que os hematomas nos braços eram 
decorrentes da luta corporal que travou com o réu; disse que o 
acusado a atacou e apenas se defendeu. Acrescentou que o réu a 
pegou pelo braço e pelas pernas e colocou-a na janela do 
apartamento, situada no 12º andar, ocasião em que ficou com metade 
do corpo para fora.

 
Como, nos termos supra, ficou descrita 

conduta que se adequa ao injusto penal, apontando quem o praticou, 
necessária análise do valor de tal declaração.

Neste sentido existe a possibilidade de 
vítima, por ser objeto material do crime, ser levada pela paixão, ódio, 
ressentimento e emoção, procurando narrar os fatos como lhe 
pareçam convenientes. Aliás, mesmo sem a nítida intenção de 
prejudicar quem quer que seja, pode em face da intensa comoção 
decorrente do crime, desvirtuar os fatos, ainda que acredite que os 
narra com fidelidade.

Embora tal possibilidade mostre-se 
possível, não se pode simplesmente descartar declaração de vítima.

Toda prova tem valor relativo e deve ser 
sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz.

18 Folhas 65.
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Portanto, não se pode excluir tão somente 
pela condição de vítima, sendo indispensável à análise das 
circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade.

Afirma FRAMARINO DE MALATESTA19 que 
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições 
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a 
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da 
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser 
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se 
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas 
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do 
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer, 
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o 
testemunho” 20.

Por tais motivos a declaração de vítima só 
deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de 
incongruências.

Desta forma não há que falar-se na 
validade da regra romana, inserida no Digesto21, no sentido de que 
“nullus idoneus testis in re sua intelligitur”. 

Tanto assim que MANZINI22 afirma que “o 
ofendido, seja ou não denunciante, querelante ou parte civil, tem plena capacidade 
testemunhal, e torna-se, efetivamente, testemunha, para todas as consequências de 
direito”.

No caso dos autos não se vislumbra 
incongruências, tanto que a declaração de vítima mostra-se segura e 
sem vislumbres de sofrer qualquer desvirtuamento em face da 
comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar a pessoa 
processada.

Nestes termos, possível o decreto 
condenatório lastreado tão somente em declaração de vítima, 

19 La logica delle prove in materia criminale  1895  v. 2  p. 59/60. 
20 Citado por EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, in: Código de Processo Penal Brasileiro Anotado  6ª. Ed.  Rio de Janeiro: 
Editora Rio  1980  v. 3  p. 78.
21 Livro 22  tít. V  l. 10.
22 Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice  1932  v. III  p. 201.
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posicionando-se neste sentido SOUZA NUCCI23 ao afirmar: “sustentamos 
poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente 
e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da 
instrução”.

No mesmo sentido EDUARDO ESPÍNOLA 
FILHO24 ao dizer: “quando não há interesse, costuma-se dar muito apreço à 
imputação da vítima, apontando o autor do crime, que a feria”.

Também EDUARDO ESPÍNOLA FILHO25 
defende o valor de depoimento da vítima, relatando que “existem muitos 
crimes cuja prova se torna impossível, sem se dar um valor preponderante às informações 
da própria vítima”.

Por fim, destaca-se que alegação de 
intenção de vítima prejudicar inocente deve ser afastada de plano, 
visto que ela, mais do que ninguém, tem o interesse em acusar 
apenas o culpado, posto que agindo em sentido contrário levaria à 
impunidade daquele que a prejudicou.

Como diz EDUARDO ESPÍNOLA FILHO26 
“seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a 
impunidade do agente culpado”.

 Neste sentido esclarece FRAMARINO DE 
MALATESTA27, que “a animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como 
motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, 
nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por 
isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, 
porque tu, como ofendido tens ódio contra ele  é uma verdadeira e flagrante 
contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, 
pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de 
suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta 
que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, 
mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente 
inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça confirma tal entendimento.

23 Código de Processo Penal Comentado  RT  11ª ed. - 2012  p. 465.
24 Código de Processo Penal Anotado  ed. Histórica  Rio de Janeiro: Editora Rio  1980  v. III  p. 59.
25 Código de Processo Penal Anotado  ed. Histórica  Rio de Janeiro: Editora Rio  1980  v. III  p. 55.
26 Código de Processo Penal Anotado  ed. Histórica  Rio de Janeiro: Editora Rio  1980  v. III  p. 59.
27Lógica das provas em matéria criminal  vol. 02  São Paulo: Saraiva  1960  p. 123/124.
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“Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 
palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto 
condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é 
praticada na clandestinidade” 28.

Desta forma, plenamente válida 
declaração de vítima.

E em sintonia com os relatos da ofendida 
se tem o depoimento dos policiais.

Os militares também informaram que ao 
chegarem no local constataram que a vítima apresentava lesões 
aparentes pelo pescoço e pelos braços e que dizia ela que o autor 
das agressões era o acusado.

A despeito de o laudo não ter atestado 
hematomas na região do pescoço, de rigor anotar que o exame foi 
realizado somente no dia 17 de junho, ou seja, depois de 08 dias, o 
que pode ter levado ao desaparecimento dos vestígios da lesão no 
pescoço, o que não abala a prova porque o referido exame constatou 
equimoses nos braços, o que está em total sintonia com a prova 
amealhada. 

Quanto ao fato de a vítima somente ter se 
submetido à perícia depois de 08 dias não enfraquece a prova uma 
vez que as lesões atestadas são corroboradas também pelos firmes 
relatos dos militares, os quais constataram as lesões na data em que 
se deram os fatos.

Registre-se que toda a narrativa da vítima 
demonstra a presença do dolo. O réu apertou o pescoço da ofendida, 
depois entraram em luta corporal onde ele atacava a vítima e esta, 
por sua vez, se defendia.

Assim, demonstradas a materialidade e a 
autoria, de rigor a condenação do acusado pelo crime de lesão 
corporal em ambiente doméstico.

Dos delitos de ameaça.

28 STJ  AgRg no AREsp 297871 / RN  rel. Min. CAMPOS MARQUES  j. 24/04/2013.
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A vítima narrou que o réu lhe pegou e lhe 
dizia que iria morrer na portaria do prédio, e foi aí que ele pegou a 
faca, colocou na cintura e juntos desceram pelo elevador. Relatou 
ainda que antes de pegar a faca, o acusado já tinha lhe segurado 
pelos braços e pernas, deixando metade do seu corpo pendurado do 
lado de fora da janela.

A ofendida deveras se sentiu ameaçada, 
tanto é que se aproveitando da troca de porteiros na guarita, 
empurrou um deles e entrou na portaria, se trancando ali depois para 
que o réu não entrasse ali.

Os militares também confirmaram que a 
vítima dava conta do emprego de uma faca pelo réu, em que pese o 
instrumento não tenha sido localizado. Informaram ainda que a vítima 
ainda contou que o réu ainda teria tentado jogá-la pela janela do 
apartamento.

Anoto que, ao contrário do sustentado pela 
Defesa, não se exige que o réu apresente ânimo calmo e refletido no 
momento da conduta. Aliás, na maioria das vezes, as ameaças 
ocorrem em meio a discussões, o que não afasta a gravidade das 
palavras e das ações.

Desta feita, a materialidade e a autoria 
restaram demonstradas pela prova oral. 

De rigor a condenação do réu pelo crime 
de ameaça, por duas vezes.

A Defesa pleiteia o reconhecimento da 
consunção entre os crimes de lesão e ameaça porque teriam ocorrido 
num mesmo contexto fático.

JOSÉ FREDERICO MARQUES29 ao tratar do 
assunto afirma que o princípio da consunção está “cristalizado na regra de 
que lex consumens derrogat legem consumptam. É fundamento desse princípio a maior 
amplitude da norma consuntiva, o que ocorre, não só em razão do bem tutelado, como 
também dos meios empregados e dos fins perseguidos pelo agente, como ainda pela 

29 Tratado de Direito Penal  1ª ed.  Campinas: Bookseller  1997  v. II  p. 441- 442.
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circunstância de integrar-se o fato da norma 'consumida' na descrição da regra 
'consuntiva'. Os fatos, no caso, não se relacionam como na espécie a gênero, e sim de 
minus a plus. Em contraposição à subsidiariedade, em que uma norma é reserva ou 
auxiliar de outra, - na consumação o que tem releve substancial é a maior compreensão 
de uma norma em relação a outra, uma espécie de 'continência', como diz Aldo Moro, 'que 
torna injustificada a aplicação da norma consumida uma vez que se aplicou a norma 
consuntiva'”.

Esclarece ainda o mesmo autor que “ocorre 
a consunção quando o crime é forma imperfeita do posterior, com na tentativa em relação 
ao crime consumado. Também na hipótese do crime posterior ter sido praticado com a 
passagem por delito anterior que lhe serviu de meio”.

Também acerca da consunção EUGENIO 
RAÚL ZAFFARONI e JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI30 afirmam que “em 
função do princípio da consunção, um tipo descarta outro porque consome ou exaure o seu 
conteúdo proibitivo, isto é, porque há um fechamento material. É um caso de consunção, o 
do fato posterior que resulta consumido pelo delito prévio, como na hipótese em que a 
apropriação indébita (art. 168 do CP) ocorre quando a coisa é obtida mediante ardil 
(estelionato, art. 171 do CP): em tal caso, a tipicidade do estelionato descarta a da 
apropriação indébita. Outra hipótese é a do fato co-apenado, ou, fato típico 
acompanhante, que é o que tem lugar quando um resultado eventual já está abarcado pelo 
desvalor que da conduta faz outro tipo penal, como é o caso das lesões leves, resultantes 
da violência exercida em ações cuja tipicidade requer a violência (roubo, estupro etc.). 
Outra hipótese acontece quando uma tipicidade é acompanhada de um eventual resultado 
que é insignificante, diante da magnitude do injusto principal: tal é o caso do dano que 
sofrem as roupas das vítimas num homicídio ou que sofre o vinho que foi envenenado”.

JUAREZ CIRINO DOS SANTOS31 diz que “o 
critério da consunção resolve o conflito aparente entre tipo consumidor e tipo consumido: 
o conteúdo de injusto do tipo principal consome conteúdo de injusto do tipo secundário, 
porque o tipo consumido constitui meio regular (não, porém, necessário) de realização do 
tipo consumidor (lex consumens derrogat legi consumptae). A consunção por relação 
regular do tipo consumido com o tipo consumidor ocorre, por exemplo, no dano ou na 
violação de domicílio, como tipos consumidos, em relação ao furto qualificado por 
destruição ou rompimento de obstáculo, ou emprego de chave falsa etc., como tipo 
consumidor”.

Como visto o principio da consunção, nas 
palavras de JOSÉ CEREZO MIR32 “se aplica cuando nos encontramos con un tipo 
penal más amplio o complejo que comprende los juicios desvalorativos contenidos en otro 
u otros tipos más simples”.  

30 Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral  4ª ed.  São Paulo: RT  2002  p. 735.
31 Direito Penal: Parte Geral  3ª ed.  Curitiba: ICPC, Lumen Juris  2008  p. 428- 429.
32 Derecho Penal: Parte General  1ª ed. Brasileira  São Paulo: RT e Ara Editores  2007  p. 1204.
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Neste sentido, já decidiu o E. Supremo 
Tribunal Federal:

“Há consunção quando as ações desenvolvem-se dentro de única linha 
causal para o intento final (o fator final, conforme Zaffaroni), nele 
esgotando seu potencial ofensivo”33.

Relevante o alerta de JOSÉ FREDERICO 
MARQUES 34 “no campo do princípio da consumação, por inexistir a relação lógica 
que se projeta na área da regra da especialidade, o resultado final se consegue, não 
através da comparação entre os tipos delitivos abstratos, e sim, 'pela configuração 
concreta do caso de que se trata'”.

Por isso a análise da ocorrência da 
consunção deve ser aferida sempre em cada caso concreto.

Neste sentido, o julgado do C. Superior 
Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "o 
princípio da consunção pressupõe que haja um delito-meio ou fase 
normal de execução do outro crime (crime-fim), sendo que a proteção de 
bens jurídicos diversos e a absorção de infração mais grave pelo de 
menor gravidade não são motivos para, de per si, impedirem a referida 
absorção" (AgRg no REsp 1472834/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015). 
Precedentes”35.

No caso concreto, os delitos de lesão e 
ameaça se deram de forma autônoma, ou seja, a conduta de um tipo 
não dependia da outra ou em outras palavras, um delito não era fase 
normal de execução do outro. Portanto, não há como se admitir o 
princípio da consunção entre os crimes de lesão e ameaça.

Do crime de dano ao patrimônio 
público.

A materialidade do dano está comprovada 
pelo boletim de ocorrência36, pela prova oral e pelo laudo do veículo 

33 STF  AI 858531 AgR-ED / SC  Rel. Min. Luiz Fux  Primeira Turma  DJe 13/11/2015.
34 Tratado de Direito Penal  1ª ed.  Campinas: Bookseller  1997  v. II  p. 441-442.
35 STJ  AgRg no REsp 1221504 / MG  Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca  Quinta Turma  Dje 01/12/2015.
36 Folhas 13/16.
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da Polícia Militar37, que atesta a fratura do vidro fixo no terço posterior 
do flanco direito.

Os militares William e Walfran 
confirmaram que o réu desferiu chutes quando no interior da viatura e 
quebrou o vidro do veículo oficial, o que está em sintonia com o laudo 
pericial da viatura e com as declarações da vítima que, em que pese 
não tenha presenciado o réu quebrando os vidros, afirmou ter 
avistado a janela do carro com o vidro quebrado.

O fato de a vítima não ter presenciado o 
acusado desferindo chutes não abala o conjunto probatório, pois com 
certeza decorre de sua subida até o seu apartamento para apanhar 
sua cédula de identidade. 

A Defesa requer a absolvição em face da 
ausência de dolo sob a alegação de que o réu teria quebrado o vidro 
com a intenção de fugir e não propriamente de causar dano ao 
patrimônio público. 

O acusado foi colocado na viatura, mais 
precisamente no guarda-preso e lá passou a desferir chutes que 
acabaram resultando na quebra do vidro da janela. 

Aceitando a hipótese de que de fato a sua 
intenção era a de fugir, podemos dizer que o acusado também teve o 
dolo de propriamente causar dano na viatura porque era com a janela 
quebrada que o acusado via a possibilidade de fuga. Dessume-se que 
com os chutes, o réu buscou primeiro fraturar o vidro para só depois, 
através da janela, evadir-se do local.

Assim, de rigor a condenação do réu pelo 
crime de dano qualificado.

Do crime de desacato.

A vítima disse que não viu o réu xingando 
os policiais.

37 Folhas 57/64.
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Os militares William e Walfran afirmaram 
que o acusado proferiu xingamentos, palavras de baixo calão, 
contudo não se recordaram das expressões utilizadas.

Se os policiais não lembraram dos 
xingamentos, como poderiam afirmar que foram ofendidos, 
desacatados?

Desta feita, ante a fragilidade do conjunto 
probatório, de rigor a absolvição em relação ao delito de desacato.

Do crime de resistência. 

A materialidade do delito de resistência 
restou comprovada pela prova oral colhida que indica a oposição a 
ato legal, mediante violência contra policiais militares, competentes 
para executá-la.

O militar William disse que o réu se portou 
de maneira muito agressiva e que foi necessário imobilizá-lo, ao 
passo em que o policial Walfran narrou que o réu se transformou 
depois que percebeu que ia mesmo ser conduzido à delegacia de 
polícia, ficando agressivo, quando então houve necessidade do uso 
de algemas.

A vítima também afirmou que o réu se 
debatia e os policiais precisaram segurá-lo à força.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, o 
fato de haver dois policiais em cima do acusado, tentando contê-lo, 
não significa investida ofensiva quando o acusado se debate e tenta 
desvencilhar da abordagem. Não se trata de um comportamento do 
réu a fim de afastar ato ilícito praticado por miliciano.  

A prova oral revela que o réu precisou ser 
algemado ante a agressividade e a violência com que se comportava 
o réu.

Assim, de rigor a condenação pelo delito 
de resistência.
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A Defesa também pleiteou o 
reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de 
desacato, resistência e dano.

Afastado o crime de desacato, analisa-se 
o pedido em relação aos delitos de resistência e dano. 

Os delitos de resistência e dano se deram 
de forma autônoma, ou seja, a conduta de um tipo não dependia da 
outra ou em outras palavras, um delito não era fase normal de 
execução do outro. Portanto, não há como se admitir o princípio da 
consunção entre os mencionados crimes.

Passemos à dosimetria da pena. 

Na primeira fase, à vista das 
circunstâncias judiciais favoráveis, a base para todos os delitos foi 
fixada no patamar mínimo legal, é dizer, em 03 meses de detenção 
para o delito de lesão corporal, em 01 mês de detenção para o crime 
de ameaça, 06 meses para o delito de dano qualificado, em 02 meses 
para o crime de resistência. 

Na segunda fase foi considerada apenas a 
agravante prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal, em relação ao 
crime de ameaça, com aumento da pena em 1/6, resultando assim a 
reprimenda de 01 mês e 05 dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas 
modificadoras das penas para todos os delitos.

A pena do crime de ameaça foi 
exasperada em mais 1/6 porque desenvolvida em dois atos, em 
continuidade delitiva.

A Defesa requer o reconhecimento de 
crime único.

O réu praticou a ameaça mediante duas 
condutas. Primeiro, no momento, em que segurou a vítima na janela, 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0051464-59.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO Nº 16343
 22/24

colocando metade do corpo dela para fora; e depois, num segundo 
momento, quando disse que iria matar a ofendida “lá embaixo” e, 
munido de faca que pegou na cozinha, entraram no elevador e 
desceram até a portaria. 

Desta feita, não há que se cogitar em 
afastamento da continuidade delitiva para o crime de ameaça.

A Defesa ainda requereu o 
reconhecimento da figura do bis in idem porque teria tido dois 
acréscimos na pena do crime de ameaça. 

Não como se acolher o pedido, uma vez 
que um dos aumentos se relaciona à reiteração da conduta e o outro 
à maior reprovabilidade pelo fato de a conduta ter se dado em 
ambiente que se busca maior proteção, ou seja, duas circunstâncias 
independentes, que não se relacionam necessariamente.

Com o reconhecimento do concurso 
material de crimes, as penas foram somadas, resultando a pena 
definitiva de 01 ano e 10 dias de detenção. 

Registre-se que ao delito de dano 
qualificado, além da pena privativa de liberdade, é também aplicada a 
pena de multa, que não foi levada em considerada na dosimetria da 
pena, condição que é mais benéfica ao acusado e não pode ser 
modificada ante a inércia ministerial. 

O regime fixado foi o aberto.

Inviável a substituição da pena em face do 
emprego de violência e da grave ameaça à pessoa.

O Magistrado a quo deixou de suspender 
as penas aplicadas por entender que a medida seria prejudicial ao 
réu, que será mantida porque o acusado não mostrou interesse na 
benesse. 

A Defesa, por fim, requereu os benefícios 
da Justiça Gratuita. Ao que parece, busca a isenção do pagamento 
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das custas processuais.

Quanto à condenação em custas, observa-
se existir um equívoco entre isenção de pagamento e não 
condenação.

O artigo 98, §1º, inciso I do Código de 
Processo Civil (revogou alguns dispositivos da Lei nº 1.060/50, dentre 
eles o artigo 12) prevê que a parte beneficiada pela justiça gratuita 
será condenada em taxas ou custas, ficando o pagamento suspenso 
até que possa pagá-las sem prejuízo próprio ou da família (artigo 98, 
§ 3º, do Código de Processo Civil).

O Pretório Excelso assim entendia quanto 
ao texto da lei anterior, que foi mantido na atual.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal assentou entendimento de que o 
beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado ao pagamento dos 
ônus da sucumbência, com a ressalva prevista no artigo 12 da Lei nº 

1.060/1950, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988”38.

No mesmo sentido o Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça:

“BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. 
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário 
da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das 
custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo 
Penal. 3. Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser 
concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase 
da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira 
do condenado. 4. Agravo regimental improvido”39.

Também prevê o artigo 98, § 3º, do Código 
de Processo Civil que passado o prazo de cinco anos, sem que tenha 
condições de efetuar o pagamento, o mesmo tornar-se-á prescrito.

Assim, a condenação em custas é de 

38 STF - ARE 768329 DF  rel. Min. Luiz Fux  j. 11/10/2013.
39 STJ - AgRg no AREsp 282.202/MG  Rel. Ministro CAMPOS MARQUES  QUINTA TURMA  DJe 26/03/2013.
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rigor, sendo o pagamento suspenso até que tenha o condenado 
condições de realizá-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da 
família.

Por tais motivos, a imposição de custas é 
de rigor quando da condenação, cujo pagamento poderá ficar 
suspenso, quando da execução, por falta de capacidade econômica.

Nota-se que ao tempo em que vigia o 
artigo 12 da Lei nº 1.060/50 o Egrégio Supremo Tribunal Federal já 
decidiu pela constitucionalidade do artigo 12 da Lei de Assistência 
Judiciária com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o que se 
aplica mutatis mutandis, para o dispositivo atual:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de 
que o art. 12 da Lei 1.060/1950 foi recepcionado pela Constituição 
Federal de 1988”40. 

Em razão do julgamento da apelação, 
tendo se exaurida a jurisdição neste E. Tribunal, de rigor o cabimento 
da execução provisória do condenado nos termos do julgamento do 
habeas corpus nº 126.292 pelo Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, expeça-se ofício determinando a 
execução das penas do condenado, após o transcurso do prazo para 
oferecimento de recursos ordinários.

Ante o exposto, afastadas as preliminares, 
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para absolver 
o apelante da prática do crime de desacato, com fulcro no artigo 386, 
VII, do Código de Processo Penal, resultando a pena definitiva em 01 
ano e 10 dias de detenção, com determinação.

LAURO MENS DE MELLO
Relator

Assinatura Eletrônica

40 STF  ARE 643.601-AgR  rel. Min. Ayres Britto - Segunda Turma  Dje 5/12/11.
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