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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0110642-02.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARNALDO 
FERRAZ BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 9ª 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 SÉRGIO 
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.

São Paulo, 17 de maio de 2018

MÁRCIO EID SAMMARCO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 319
APELAÇÃO Nº 011642-02.2014.8.26.0050
COMARCA: Vara da Violência Doméstica e Familiar contra Mulher  São Paulo 
APELANTE: Arnaldo Ferraz Bezerra
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Elaine Cristina Monteiro Cavalcante

APELAÇÃO CRIMINAL  Vias de fato e desacato (artigo 21 do 
Decreto-Lei nº 3.688/1941, nos moldes da Lei nº 11.340/2006, e artigo 
331 do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 deste diploma legal) 
 Sentença condenatória  Apelo defensivo.

PRELIMINAR  Arguição de (1) nulidade do feito, em razão da 
incompetência do Juízo da Vara da Violência Doméstica para julgar a 
contravenção penal atribuída ao réu; e, (2) nulidade da r. sentença, por 
violação da Súmula 337, do Col. STJ  Não acolhimento  Nos termos 
da Lei nº 11.340/2006, entende-se por violência doméstica e familiar 
toda espécie de agressão (ação ou omissão) dirigida contra mulher, no 
âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer 
relação íntima de afeto, baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial  
O Col. STF já decidiu que o artigo 41 da Lei nº 11.340/2006 é 
constitucional e, para que haja a efetiva proteção das mulheres vítimas 
de violência doméstica, revelou-se legítima a opção do legislador em 
excluir tais crimes do âmbito da incidência da Lei nº 9.099/1.995  
Incidência, ademais, da súmula 536 do Col. STJ  Preliminares 
rejeitadas.
MÉRITO  Defesa requer a absolvição do acusado, com fundamento no 
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal  Descabimento  
VIAS DE FATO  Materialidade e autoria delitiva comprovadas  Réu 
silente na fase investigativa e em juízo  Declarações da vítima 
prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais 
elementos de convicção, inexistindo circunstâncias que lhes retirem a 
idoneidade  Palavra da vítima que tem relevância no contexto 
probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação  DESACATO  
Ausência de descriminalização em razão da Convenção Americana de 
Direitos Humanos  Tratado que prevê a punição do abuso do direito 
de expressão  Precedentes do Col. STJ  Materialidade e autoria 
decorrentes da palavra das vítimas (policiais militares)  Validade  
Ausência de insurgência contra a pena e regime de cumprimento 
fixados em primeira instância  Sentença condenatória mantida  
RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de 

ARNALDO FERRAZ BEZERRA contra a r. sentença de fls. 198/209, que o 
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condenou, pela prática da infração e do crime previstos, respectivamente, no 

artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, nos moldes da Lei nº 11.340/2006, e 

artigo 331 do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, 

ao cumprimento das penas privativas de liberdade de 15 (quinze) dias de 

prisão simples e 6 (seis) meses de detenção, ambas em regime inicial aberto, 

concedendo ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo 

de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no artigo 78, § 2º, alíneas 

“b” e “c”, do Código Penal, absolvendo-o em relação à prática da infração 

prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, nos moldes da Lei nº 

11.340/2006, em relação à vítima Sabrina.

Nas razões do recurso (fls. 250/253v), a defesa alega, 

preliminarmente, a nulidade do feito, em razão da incompetência do Juízo da 

Vara da Violência Doméstica para julgar contravenções penais, vez que a Lei 

nº 11.340/2006, em seu artigo 41, dispõe acerca de crimes cometidos em 

situação de violência doméstica, e não contravenções. Alega, também, a 

nulidade da r. sentença, por violação da Súmula 3371, do Col. STJ

No mérito, sustenta a necessidade de absolvição do 

acusado, tendo em vista que ele nega a prática dos delitos. No tocante às vias 

de fato, o entrevero havido entre o réu e sua companheira consubstanciou 

mera discussão acalorada, não tendo ele mantido qualquer contato físico com 

o intuito de agredi-la.

Defende que o desacato não deve ser criminalizado, sob 

pena de violação do artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos 
1 Súmula 337, do Col. STJ: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e 

na procedência parcial da pretensão punitiva”.
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Humanos. Ademais, as palavras dos policiais ouvidos são insuficientes ao 

embasamento do decreto condenatório, em especial pelo fato de a testemunha 

Sabrina ter afirmado, categoricamente, não ter ouvido seu pai proferir 

qualquer xingamento ou expressão ofensiva contra os milicianos.

Pede o provimento do recurso, para que a preliminar 

arguida seja acolhida e, consequentemente, reconhecida a nulidade do feito. 

Subsidiariamente, caso superada esta questão, pugna pela absolvição do 

acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 

255/261).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não 

provimento do recurso (fls. 266/276).

É o relatório.

Inicialmente, aprecio as preliminares arguidas pela defesa.

Nas razões do recurso, a defesa sustenta, preliminarmente, a 

nulidade do feito, em razão da incompetência do Juízo da Vara da Violência 

Doméstica para julgar contravenções penais, vez que a Lei nº 11.340/2006, 

em seu artigo 41, dispõe acerca de crimes cometidos em situação de violência 

doméstica, e não contravenções. Alega, também, a nulidade da r. sentença, 

por violação da Súmula 337 do Col. STJ.
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Sem razão, contudo.

Com efeito, nos termos da Lei nº 11.340/2006, entende-se 

por violência doméstica e familiar toda espécie de agressão (ação ou 

omissão) dirigida contra mulher, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito 

da família ou em qualquer relação íntima de afeto, baseada no gênero, que lhe 

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial.

Assim, em se tratando de violência cometida no âmbito da 

unidade doméstica, da família ou em decorrência de relação íntima de afeto, 

subsiste a competência do Juízo especializado para processamento e 

julgamento do feito, independentemente do fato de se tratar de contravenção 

penal.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de 

São Paulo:

“Recurso em sentido estrito. Decisão pela qual reconhecida 

a incompetência do Juízo para o processamento do feito. 

Extinção da punibilidade, de ofício, em relação ao delito de 

ameaça praticado em 13 de fevereiro de 2012, haja vista o 

transcurso de período superior a três anos entre a data 

desse crime e a presente. Imputação relativa à 

contravenção de vias de fato. Hipótese na qual a violência 

física fora, em tese, perpetrada por um dos recorridos no 

âmbito da unidade doméstica e familiar. Existência de 
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vínculo de parentesco entre ele e a ofendida. Inteligência 

dos artigos 5º e 7º da Lei 11.340/2006. De outra parte, 

ausência de conexão entre essa infração penal e o delito de 

ameaça supostamente praticado pelos denunciados contra 

o genitor. Desmembramento do feito no que tange a esse 

crime que, assim, ora se determina. Logo, de rigor declarar-

se a competência do Juízo da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher para a apreciação apenas em 

relação à sobredita contravenção penal. Recurso provido 

em parte, portanto” (RESE nº 0039474-97.2014.8.26.0224, 

Rel. Des. Encinas Manfré, 15ª Câmara de Direito Criminal, 

j. em 22/10/2015)  grifei.

Ademais, malgrado o réu tenha sido absolvido pela prática 

da contravenção de vias de fato em relação à sua filha Sabrina, fato é que 

subsistiu a condenação pela contravenção de vias de fato, em relação à sua 

companheira Flávia, e pelo desacato, em relação aos policiais militares.

Desta feita, em se tratando de crimes praticados no âmbito 

da violência doméstica, não há que se falar na suspensão condicional do 

processo, prevista na Lei nº 9.099/1.995, vez que o artigo 41 da Lei nº 

11.340/2.006 (Lei Maria da Penha) afastou a incidência de tal benfício.

Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIAS DE 

FATO. LEI MARIA DA PENHA. SUSPENSÃO 
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CONDICIONAL DO PROCESSO. VEDAÇÃO EXPRESSA. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL.

1. Esta Corte não deve continuar a admitir a impetração de 

habeas corpus (originário) como substitutivo de recurso, 

dada a clareza do texto constitucional, que prevê 

expressamente a via recursal própria ao enfrentamento de 

insurgências voltadas contra acórdãos que não atendam às 

pretensões veiculadas por meio do writ nas instâncias 

ordinárias.

2. Verificada hipótese de dedução de habeas corpus em 

lugar do recurso cabível, impõe-se o não conhecimento da 

impetração, nada impedindo, contudo, que se corrija de 

ofício eventual ilegalidade flagrante como forma de 

coarctar o constrangimento ilegal.

3. Alinhando-se à orientação jurisprudencial concebida no 

seio do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste 

Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de 

serem inaplicáveis aos crimes e contravenções penais 

pautados pela Lei Maria da Penha, os institutos 

despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95, dentre eles, 

a suspensão condicional do processo.

4. Impetração não conhecida” (Habeas Corpus nº 196253 

MS 2011/0022515-7, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 

em 21/05/2013.

Aliás, vale mencionar que o Col. STJ, através da Súmula 
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536, pacificou o entendimento de que “a suspensão condicional do processo 

e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da 

Lei Maria da Penha”.

E, encerrando este tema, o Col. STF já decidiu, no 

julgamento da ADI nº 424/DF, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que o 

artigo 41 da Lei nº 11.340/2006 é constitucional e, para que haja a efetiva 

proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, revelou-se legítima a 

opção do legislador em excluir tais crimes do âmbito da incidência da Lei nº 

9.099/1.995.

Ficam rejeitadas, portanto, as preliminares.

Ultrapassadas estas questões, passo à análise do mérito do 

recurso, o qual não comporta provimento.

A materialidade delitiva ficou provada pelo auto de prisão 

em flagrante delito (fls. 1), pelo pedido de concessão de medidas protetivas 

de urgência da Lei Maria da Penha (fls. 6), pelo boletim de ocorrência (fls. 

11/14), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, é inconteste. O réu se reservou ao 

direito de permanecer em silêncio, tanto na fase investigativa quanto em juízo 

(fls. 8 e 166/167).

A vítima Flávia de Luna, em juízo, declarou o seguinte: 

“(...) J.: A senhora é Flávia De Luna? D.: Sim. J.: Dona Flávia é o seguinte, 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0110642-02.2014.8.26.0050 - São Paulo - VOTO Nº  319 - 9/31

o senhor Arnaldo Ferraz Bezerra está sendo acusado de ter agredido a 

senhora e a sua filha Sabrina, isso foi em dezembro de 2014. Eu queria que a 

senhor contas separa nós o que aconteceu naquele dia. D.: Aconteceu assim, 

uma discussão né, aonde ele não me bateu, ele me deu um empurrão em mim 

no sofá, entendeu? J.: Hã? D.: E terminou até a minha filha vendo, mas foi a 

discussão assim de casal, que não teve tapas, murros, nem nada. J.: E ele 

chegou a agredir a Sabrina? D.: Então, a Sabrina ela vai poder te falar, mas 

na minha vista ele não agrediu ela, entendeu? Eu acho que ela viu que o pai 

estava alterado e ela terminou se alterando também. J.: Bom, quando a 

senhora foi ouvida na polícia, porque ele inclusive foi preso em flagrante, a 

senhora disseque houve uma discussão e que ele então empurrou a senhora e 

que a sua filha de antemão vendo a situação, que ela escondeu as facas da 

cozinha, para evitar que o pai fizesse algo pior e a senhora disse que também 

naquela ocasião a Sabrina tinha sido agredida com dois tapas nas costas 

enquanto defendia a senhora. A senhora confirma isso? D.: É, então, eu não 

estou lembrado dele ter dado, entendeu? Possa ser que naquele... no calor 

que estava aquela situação, que ele possa ter dado né, mas que eu olhei ou 

que ela falou para mim... J.: Não foi a senhora que acionou a polícia? D.: 

Não, não fui eu. J.: A senhora não queria que ele fosse processado por esse 

fato? D.: Não, não que tinha assim... não tinha necessidade para aquilo né, 

entendeu? J.: Os senhores estão juntos até hoje? D.: Até hoje. J.: Estão 

juntos há quanto tempo? D.: Vai fazer vinte um anos. J.: Esse bebê que a 

senhora carrega é dele? D.: É. J.: Foi a primeira vez que houve uma 

situação assim de conflito? D.: Não, já teve outras, mas nada que possa... 

entendeu? Mas porque...no caso quando ele... da outra vez que ele bebeu, ele 

se alterou também, entendeu? J.: Nesse dia ele estava embriagado? D.: É, 

ele tinha bebido um pouco. J.: E assim, se não foi nada grave, porque a sua 
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filha chamou a polícia? D.: É, então, é coisa de adolescente, sabe? É... 

querendo... ela não queria ver aquela situação, né? Mas porém também, 

quando o pai foi preso, ela ficou muito, muito triste. Ficou acabada, porque 

para ela, ela não queria, ela não achou que não ia ser assim, né. J.: É, mas é 

assim. Agora já sabe, né? D.: Hum-hum. J.: Bom, quando os policiais 

chegaram, é do seu conhecimento que ele tenha ofendido os policiais, ela 

tenha xingado, que acabou que ele foi acusado de desacato também, né? D.: 

Hum-hum. J.: A senhora presenciou isso? D.: Então, eu não presenciei, 

porque quando aconteceu eu estava no apartamento em cima e ocorreu 

embaixo e nesse momento eu não estava embaixo, então eu não vi. J.: Tá 

certo, Doutora Promotora. M.P.: Boa tarde. D.: Boa tarde. M.P.: A senhora 

falou na delegacia que tinha levado soco, pontapé dele? D.: Não, que eu 

lembro não. M.P.: Tá, então ele empurrou e a senhora caiu no sofá? D.: Na 

verdade ele me passou, ele deu um empurrão, eu calma, ele deu um 

empurrão, estava o sofá atrás e eu terminei caindo no sofá, entendeu? Mas 

não foi nada de soco. M.P.: E os tapas na sua filha Sabrina, a senhora falou 

que não presenciou? D.: Não, eu acho que na hora que ela falou: 'aí, acho 

que ele me deu um tapa', deve ter sido isso que eu falei, entendeu? Porque na 

verdade eu não vi ele dando uns tapas nela. M.P.: A senhora se recorda se 

no dia depois da discussão, da confusão que teve, se ele pegou o veículo, a 

motocicleta e saiu depois de ter ingerido bebida alcoólica, a senhora se 

recorda desse fato? D.: Não, porque assim, até então quando ele chegou, se 

não me engano, essa motocicleta já estava guardada, não me lembro bem, 

mas ele não tinha saído com a motocicleta não, que era uma motinha. M.P.: 

Não saiu com a motocicleta? D.: Não saiu. M.P.: Tá. E as falas dele em 

relação aos policiais, a senhora também falou que não presenciou ? D.: É, 

eu não presenciei porque é assim, como lá é um apartamento, um prédio, eu 
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estava no segundo andar de cima e ocorreu embaixo. M.P.: Então a senhora 

não viu? D.: Não vi. M.P.: Em relação ao comportamento dele, ele já 

agrediu a senhora em outras oportunidades? D.: Não, agrediu não. Assim, já 

tivemos discussões verbais, né? M.P.: Hum-hum. D.: Verbais, mas nada que 

possa falar que ele é uma pessoa ruim. M.P.: Mas ele nunca tinha agredido a 

senhora antes? D.: Não, agredir assim de bater, não. M.P.: Sem mais. DEF.: 

Flávia, só para esclarecer aqui. Quando a polícia chegou, você estava 

dentro e você sabe onde a Sabrina estava? D.: Então, a Sabrina estava fora. 

DEF.: Um dos policiais disse aqui que você estava fora e que a Sabrina 

estava dentro. Ele está enganado, você estava dentro e ela estava fora? D.: 

Isso. DEF.: Você, lá dentro, você estava no mesmo ambiente que o Arnaldo, 

na mesma casa? D.: Isso. DEF.: Você estava trancada, você passou o 

cadeado em alguma coisa, ou não, ele tinha livre acesso a você? D.: Não, ele 

tinha livre acesso. DEF.: Então, houve a discussão e você só mudou de 

cômodo, ele ficou no mesmo local, é isso? D.: Isso. DEF.: Algum policial 

pediu autorização para você para entrar na casa? D.: Não. DEF.: Nenhum 

dos dois? D.: Não. DEF.: Está ok, sem mais perguntas” (sic) (fls. 150/15).

A testemunha Sabrina de Luna Ferraz Bezerra, filha do 

acusado, declarou o seguinte, em juízo: “(...) J.: A senhora é Sabrina De 

Luna Ferraz Bezerra? D.: Isso. J.: Quantos anos você tem? D.: Quinze. J.: 

Quinze. Bem Sabrina, o seu Arnaldo Ferraz Bezerra está sendo acusado de 

ter agredido você e a sua mãe, no dia 15 de dezembro de 2014 e também de 

ter desacatado os policiais militares que o prenderam. Eu queria que você 

contasse o que aconteceu naquele dia. D.: Bem, ele estava em casa com a 

minha mãe e aí ele subiu, ele só tinha falado...é que eu não lembro muito, 

entendeu? Ele tinha falado que o meu outro não tinha comido. Ele estava 
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bêbado né, aí ele empurrou a minha mãe no sofá, aquela hora que ela sentou 

e aí eu desci lá para baixo e ela ficou lá em cima, aí foi na hora que eu liguei 

para os policiais, foi na hora que eu falei que ele tinha dado um tapa em 

mim, mas ele não tinha dado, mas é que eu liguei na emoção, sabe? Eu achei 

que eles não iriam até lá. Aí foi a hora que eles desceram, adentraram lá 

dentro. J.: Mas como assim? Veja, você ligou para a polícia achando que a 

polícia não ia até lá, eu não entendi. D.: É. J.: Por que você ligou, então? 

D.: Porque eu ficou (sic) com medo de ele agredir a minha mãe, entendeu? 

J.: Por que quando você foi ouvida na polícia, você disse o seguinte, que ele 

deu vários socos e tapas na sua mãe, que você viu quando ela caiu em cima 

do sofá e que ele foi até a cozinha para pegar uma faca no intuito de ameaçá-

la, mas você tinha escondido a faca e ele ficou zangado e foi aí que então ele 

deu dois tapas nas suas costas, isto foi o que você disse para o delegado. 

Você... como você explica a divergência entre o que você disse para o 

delegado e o que você disse para mim hoje? D.: Como que eu explico? J.: É, 

porque para mim você contou uma história totalmente diferente da história 

que você contou na delegacia. Hoje você disse que ele não deu os tapas em 

você e aqui você contou uma história completamente diferente, disse que eles 

deu socos e tapas na sua mãe, que ele foi até a cozinha pegar uma faca para 

ameaçá-la e que você escondeu a faca, que você recebeu os dois tapas, isto 

aconteceu ou não aconteceu? D.: Aconteceu só que eu escondi a faca, foi na 

hora que ele colocou a mão, mas eu não sei para que, mas eu escondi a faca 

onde ele colocou a mão. J.: Mas ele foi pegar a faca? D.: Aí eu já não sei, eu 

sei que eu escondi a faca. J.: Então eu pergunto a você. Você viu ele dando 

socos e tapas na sua mãe? D.: Não. J.: Você viu se ele empurrou a sua mãe 

contra o sofá? D.: Empurrou, só empurrou só no sofá. J.: Você viu se ele foi 

até a cozinha pegar faca? D.: Não, até a cozinha foi só na hora que eu 
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escondi a faca, que ele colocou a mão só assim. J.: Por que você escondeu a 

faca? D.: Não sei, porque eu achei que ele ia pegar, entendeu? J.: E você 

nega que ele tenha dado dois tapas nas suas costas? D.: Nego. J.: Então, já 

que não aconteceu nada disso, eu quero saber por que você chamou a 

polícia, inclusive ele até foi preso em flagrante? D.: Hum-hum. J.: Porque 

isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito grave. D.: É porque faz 

tempo, eu tinha treze anos e eu fiquei apavorada na hora. J.: Certo. Doutora 

Promotora. M.P.: Boa tarde. D.: Boa tarde. M.P.: O seu pai era um homem 

violento? É um homem violento? D.: Não. M.P.: E por que você ficou 

apavorada no dia? D.: Porqueeu tinha treze anos só. M.P.: Hoje quantos 

anos você tem? D.: Quinze. M.P.: Mas o que te levou a ligar para a polícia, 

o seu pai foi preso em flagrante, se ele não era um homem violento? D.: Eu 

fiquei com muito medo de ele bater na minha mãe, sabe? Bater mesmo. M.P.: 

Ele já tinha batido na sua mãe em outras ocasiões? D.: Não, nunca. Ele só 

empurrou ela no sofá, só isso e aí eu fiquei apavorada com medo de ele 

agredir ela. M.P.: Quando a polícia chegou, você ouviu a conversa da 

polícia com o seu pai? D.: Não. M.P.: Sem mais. DEF.: Sabrina, boa tarde. 

Quando... você chamou a polícia e esperou eles chegarem onde? Onde você 

ficou e quanto eles chegavam? D.: A polícia? DEF.: Isso. D.: Na rua um 

pouco mais para cima, tem um hotel ali, sabe, na rua. DEF.: Você ficou do 

lado de fora da casa? D.: Isso. DEF.: Quando a polícia chegou você foi ao 

encontro deles? D.: Fui. DEF.: E aí como é que foi, quando que a polícia 

entrou na casa, como que foi? Conta para mim esse momento, você estava lá 

do lado de fora? D.: Sim, o meu pai estava na hora lá e aí ele pularam sem 

autorização lá para dentro e foi na hora que eles entraram e algemaram ele. 

DEF.: Eu vou repetir os termos dos autos aqui e você me perdoe o 

palavreado. 'Policial de merda, policial filho da puta', você ouviu essas 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0110642-02.2014.8.26.0050 - São Paulo - VOTO Nº  319 - 14/31

palavras saírem da boca do teu pai? D.: Não, isso não, em nenhum momento. 

DEF.: Sem mais perguntas, Excelência” (sic) (fls. 158/163).

Por outro lado, a testemunha de acusação  e também 

vítima, no tocante ao desacato  Sergio Roque dos Santos, policial militar, 

informou o seguinte: “(...) J.: O senhor é Sérgio Roque dos Santos? D.: Sim. 

J.: O senhor tem o dever de dizer a verdade, sob pena de ser processado por 

falso testemunho. O réu Arnaldo Ferraz Bezerra está sendo acusado de ter 

agredido Flávio De Luna que era companheiro dele e a filha Sabrina De 

Luna Ferraz Bezerra. É uma ocorrência de dezembro de 2014, na Avenida 

Tiradentes, no Bom Retiro, o senhor se lembra do fato? D.: Boa parte. J.: O 

que o senhor lembra? D.: Eu estava em patrulhamento próximo ao local e 

fomos solicitados pelo Comando Central, acerca de uma ocorrência 

possivelmente de violência doméstica. Quando chegamos ao local, ouvimos 

muitos gritos por parte das vítimas e fomos averiguar o que estava 

acontecendo. Informaram que o indiciado estava bastante violento, já tinha 

agredido ambas e estava no interior da residência possivelmente armado e 

uma das vítimas ainda no seu interior, foi quando nós solicitamos para que 

ele saísse da residência, se negou, pedimos autorização para, no caso, se não 

me falha a memória, para a mãe, para que pudéssemos entrar na residência 

para poder dominá-lo. Feito, dominamos o mesmo e levamos até a viatura. 

Fizemos contato com as vítimas para verse elas estavam feridas, no caso né? 

Afirmaram que tinham algumas escoriações e a partir daí conduzimos a 

ocorrência até o DP. J.: Bem, tanto a mãe quanto a filha confirmaram que 

tinham sido agredidas? D.: Sim. J.: Elas mencionaram alguma coisa a 

respeito do fato de ele ter ido até a cozinha para pegar uma faca? D.: Sim, 

uma delas sim, falou que possivelmente ele poderia estar armado com arma 
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branca. J.: A companheira? D.: Eu não me recordo com precisão se foi uma 

ou outra, que no momento tinham muitas pessoas envolvidas além delas, ali 

gritando na frente da residência. J.: Me diga uma coisa, quando os senhores 

chegaram, ele já estava com a motocicleta na calçada? D.: Então, no 

momento em que nós chegamos, chegamos ali, ele estava próximo... já estava 

na moto e pelo Código de Trânsito quer dizer que ele estava é... saindo com 

a moto, até então adotadas as medidas administrativas acerca desse fato. Aí 

com a chegada ele adentrou a residência. J.: Mas assim, como tem uma 

acusação aqui de desacato, eu queria saber o seguinte, se durante a 

abordagem ele ofendeu os senhores, xingou, o que houve em relação a isso? 

D.: Sim, no momento após a autorização da entrada à residência, já estava 

nos ofendendo antes de nós entrarmos e ao entrarmos ele também resistiu à 

prisão, mediante física e também além das ofensas com palavras, também 

físicas. J.: O senhor lembra assim, em linhas gerais pelo menos, quais foram 

os xingamentos que ele fez contra os senhores, que isso é importante para o 

processo? D.: Não, tudo bem, mas aquelas palavras? J.: Sim, as palavras 

ofensivas. D.: É policiais filhos da puta, policiais de merda, vocês não são de 

nada, enfim palavras de baixo calão. J.: E o senhor enquanto policial militar 

se sentiu ofendido no exercício das suas funções com essas ofensas que foram 

ele praticadas? D.: Com certeza, porque a partir daí teve a consequência da 

resistência da detenção e todo esse processo, essa situação ela foi bem 

esclarecida para o delegado, quando foi apresentada no DP. DEF.: Boa 

tarde. D.: Boa tarde. DEF.: O senhor disse que quando entrou na... quando 

chegou até lá o local, ouviu gritos, mas ainda tinha uma vítima dentro? D.: 

(O depoente balança a cabeça positivamente). DEF.: Eram duas vítimas, o 

senhor lembra qual quer estava fora e qual que estava dentro? D.: Que eu 

me recorde, a mãe estava fora e a filha dentro. DEF.: Os gritos além da mãe 
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de fora de quem eram? D.: Eu não posso precisar, mas possivelmente 

familiares e amigos ali das imediações da residência. DEF.: Acharam 

alguma arma, alguma faca na mão dele? D.: Que eu me lembre, não. Faca, 

nenhum tipo de arma, nem branca, nem de fogo. DEF.: Essas ofensas que ele 

teria proferido ao senhor, que o senhor já mencionou, elas eram antes ou 

depois que o senhor entrou na residência? D.: Elas foram proferidas antese 

depois” (sic) (fls. 131/134).

Por fim, a testemunha de acusação  e também vítima, no 

tocante ao desacato  Paulo Sergio da Silva, policial militar, prestou 

depoimento no mesmo sentido daquele prestado pelo seu colega de farda 

Sérgio (fls. 137/141).

Na espécie, embora as senhoras Flávia e Sabrina  que são, 

respectivamente, companheira e filha do réu  tenham, aparentemente, 

buscado amenizar as consequências advindas dos atos praticados por ele, 

depreende-se da prova oral produzida que o réu efetivamente praticou vias de 

fato contra sua companheira Flávia, ao empurrá-la sobre o sofá da residência, 

bem como desacatou os policiais militares no exercício de suas funções, ao 

proferir contra eles palavras e expressões de baixo calão (“policiais de merda, 

vocês não são de nada”, “policiais filhos da puta”).

As vítimas relataram que, por ocasião dos fatos, o acusado, 

alterado e durante uma discussão com a vítima Flávia, a empurrou, causando 

sua queda sobre o sofá, motivo pelo qual, receosa, a também vítima Sabrina 

acionou a polícia militar. Em relação à referida agressão, as declarações das 

ofendidas foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas (policiais 

militares que atenderam a ocorrência e entraram em contato com elas, logo 
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após os fatos, ocasião em que confirmaram que a vítima Flávia havia sido 

agredida pelo réu).

Com efeito, deve ser destacado que, nos crimes previstos na 

Lei Maria da Penha, por serem normalmente cometidos em contexto 

doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a palavra de 

vítimas é de extrema relevância para a aferição da verdade real.

Nesse sentido são os precedentes desta Colenda 9ª Câmara 

de Direito Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL  Lesão corporal  Violência 

doméstica  Artigo 129, caput c. c. §9º, do Código Penal  

Acervo probatório que justifica a procedência da ação 

penal  Autoria e Materialidade comprovadas  Palavra da 

vítima  Relevância  Prova técnica atestando a lesão  

Prova testemunhal  Confissão extrajudicial - Incabível a 

alegação de insuficiência probatória  Condenação 

mantida  Pena  Dosimetria  Reprimenda aplicada de 

forma exacerbada  Redução  Necessidade  Todavia, 

mantida a consideração dos maus antecedentes - A 

elevação da pena em razão dos maus antecedentes funda-se 

em fatos diversos daquele que caracterizou a reincidência  

Condenações antigas  Irrelevância  As condenações 

atingidas pelo denominado período depurador, a que se 

refere o artigo 64, inciso I, do Código Penal, podem ser 

consideradas para elevação da pena-base, vez que são 
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aptas para caracterizar maus antecedentes APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Criminal nº 

3000932-93.2013.8.26.0126, Rel. Des. Silmar Fernandes, j. 

em 08/02/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão 

corporal. Decreto condenatório. Defesa requer a 

absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. 

Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. 

Relato contundente da vítima. Palavra da ofendida 

prevalece sobre a versão do acusado, ainda mais quando se 

apresenta coerente com a dinâmica dos fatos. Pena fixada 

com critério. Regime inicial aberto. Apelo não provido” 

(Apelação Criminal nº 0009604-10.2014.8.26.0320, Rel. 

Des. Andrade Sampaio, j. em 01/02/2018).

“LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO  

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA  NÃO ACOLHIMENTO  LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO  PALAVRAS DA VÍTIMA 

COERENTES E AMPARADAS NO CONJUNTO 

PROBATÓRIO  PENAS E REGIME INICIAL ABERTO 

ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS  afastada a 

prestação de serviços à comunidade como condição do 

sursis  pena inferior a 06 meses  inteligência do art. 78, § 

1º, e 46, ambos do CP  RECURSO parcialmente 

PROVIDO” (Apelação Criminal nº 
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0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 

em 23/11/2017).

E, no caso em apreço, como dito anteriormente, as palavras 

das vítimas são amparadas pelos depoimentos prestados pelos policiais 

militares que atenderam a ocorrência, não existindo circunstâncias que lhes 

retirem a idoneidade.

Vale ressaltar, ainda, que os relatos de policiais têm eficácia 

probatória, preponderando sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do 

acusado, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o 

restante da prova, como na hipótese em apreço.

A circunstância de as testemunhas serem policiais não afeta 

positiva ou negativamente o valor probante de suas palavras. Em princípio, a 

condição funcional não confere ao testemunho maior força persuasória, 

tampouco o inquina de suspeição. Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau 

de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados.

Este é o entendimento do Col. STF:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores 

policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do 

contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se 

podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais 

incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento 

testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar 
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que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação 

penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as 

demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se 

harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus nº 

74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97)

E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não 

discrepa:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - 

Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o 

depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido 

de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, 

seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado 

credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando 

este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de 

suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal nº 

103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9º Câmara 

Criminal, j. em 30/01/200).

“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como 

policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são, 

apenas pela sua condição funcional, suspeitos de 

parcialidade quando prestam declarações como 

testemunhas em processo criminal, posto que ligados à 

segurança pública não têm qualquer interesse em 

prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao 
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declarado principalmente quando em harmonia com o 

conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não 

provido” (Apelação criminal nº 

0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos 

Santos Almeida, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 

05/06/2014).

“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei nº 

10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em 

primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação 

do feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência 

probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram 

bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas 

pelo sentenciado na audiência restou bem justificado. 

Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe 

prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a 

negativa do sentenciado restou isolada no conjunto 

probatório. Mais do que isso, ele foi desmentido, nas suas 

palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de policiais têm 

eficácia probatória, preponderando sobre as palavras 

isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem 

em harmonia com o restante da prova. Condenação 

criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimo legais. 

Recurso defensivo a que se nega provimento” (Apelação 

criminal nº 3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza 

Nery, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
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No mais, em relação ao crime de desacato, o Col. STJ 

modificou seu antigo entendimento no sentido de que permanece o crime de 

desacato, consoante Habeas Corpus nº 379269/MS, da relatoria do Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24 de maio de 2017.

O v. acórdão ficou assim ementado:

“HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 

VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E 

DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO 

DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 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. CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO 

PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS 

PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA 

VINCULANTE. TESTE TRIPARTITE. VETORES DE 

HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA 

CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 

POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO 

DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO 

PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA 

MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF 
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APPRECIATION). INCOLUMIDADE DO CRIME DE 

DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, 

NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO 

CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO 

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO 

CONHECIDO.

1. O Brasil é signatário da Convenção Americana de 

Direitos Humanos (CADH), denominada Pacto de São José 

da Costa Rica, sendo promulgada por intermédio do 

Decreto n. 678/1992, passando, desde então, a figurar com 

observância obrigatória e integral do Estado.

2. Quanto à natureza jurídica das regras decorrentes de 

tratados de direitos humanos, firmou-se o entendimento de 

que, ao serem incorporadas antes da Emenda 

Constitucional n. 45/2004, portanto, sem a observância do 

rito estabelecido pelo art. 5º, § 3º, da CRFB, exprimem 

status de norma supralegal, o que, a rigor, produz efeito 

paralisante sobre as demais normas que compõem o 

ordenamento jurídico, à exceção da Magna Carta. 

Precedentes.

3. De acordo com o art. 41 do Pacto de São José da Costa 

Rica, as funções da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos não ostentam caráter decisório, mas tão somente 

instrutório ou cooperativo. Desta feita, depreendese que a 

CIDH não possui função jurisdicional.

4. A Corte Internacional de Direitos Humanos (IDH), por 
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sua vez, é uma instituição judiciária autônoma cujo 

objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, possuindo atribuição 

jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2º do seu 

respectivo Estatuto.

5. As deliberações internacionais de direitos humanos 

decorrentes dos processos de responsabilidade 

internacional do Estado podem resultar em: 

recomendação; decisões quase judiciais e decisão judicial. 

A primeira revela-se ausente de qualquer caráter 

vinculante, ostentando mero caráter 'moral', podendo 

resultar dos mais diversos órgãos internacionais. Os 

demais institutos, porém, situam-se no âmbito do controle, 

propriamente dito, da observância dos direitos humanos.

6. Com efeito, as recomendações expedidas pela CIDH não 

possuem força vinculante, mas tão somente 'poder de 

embaraço' ou 'mobilização da vergonha'.

7. Embora a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos já tenha se pronunciado sobre o tema 'leis de 

desacato', não há precedente da Corte relacionada ao 

crime de desacato atrelado ao Brasil.

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. 9. Teste tripartite. Exige-

se o preenchimento cumulativo de específicas condições 
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emanadas do art. 13.2. da CADH, para que se admita 

eventual restrição do direito à liberdade de expressão. Em 

se tratando de limitação oriunda da norma penal, soma-se 

a este rol a estrita observância do princípio da legalidade.

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.

13. Controle de convencionalidade, que, na espécie, revela-

se difuso, tendo por finalidade, de acordo com a doutrina, 
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'compatibilizar verticalmente as normas domésticas (as 

espécies de leis, lato sensu, vigentes no país) com os 

tratados internacionais de direitos humanos ratificados 

pelo Estado e em vigor no território nacional.'

14. Para que a produção normativa doméstica possa ter 

validade e, por conseguinte, eficácia, exige-se uma dupla 

compatibilidade vertical material.

15. Ainda que existisse decisão da Corte (IDH) sobre a 

preservação dos direitos humanos, essa circunstância, por 

si só, não seria suficiente a elidir a deliberação do Brasil 

acerca da aplicação de eventual julgado no seu âmbito 

doméstico, tudo isso por força da soberania que é inerente 

ao Estado. Aplicação da Teoria da Margem de Apreciação 

Nacional (margin of appreciation).

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 

de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos 
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em que entalhado no art. 331 do Código Penal.

19. Voltando-se às nuances que deram ensejo à impetração 

deve ser mantido o acórdão vergastado em sua 

integralidade, visto que inaplicável o princípio da 

consunção tão logo quando do recebimento da denúncia, 

considerando que os delitos apontados foram, primo ictu 

oculi, violadores de tipos penais distintos e originários de 

condutas autônomas.

20. Habeas Corpus não conhecido”.

De fato, não se vislumbra qualquer incompatibilidade entre 

o delito de desacato, previsto no artigo 331, caput, do Código Penal, e o 

artigo 13 da “Convenção Americana de Direitos Humanos”: este dispõe 

acerca da liberdade de pensamento e de expressão, não podendo, entretanto, 

ser visto de maneira absoluta. Assim, a circunstância de haver um delito que 

criminaliza determinadas manifestações verbais não implica, 

necessariamente, a violação à liberdade de expressão. Pensar desta forma 

seria fazer de tábua rasa a discussão.

Compulsando-se o referido Tratado, verifica-se que, em seu 

artigo 4º, ao versar sobre o 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, em diversas hipóteses o ordenamento jurídico 

permite que se viole a vida alheia, tal como no estado de necessidade e no 

exercício da legítima defesa.

Portanto, mesmo o direito mais elementar, que inaugura o 
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capítulo dos direitos civis e políticos, encontra mitigação em determinadas 

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 caso em apreço, em que se pune a conduta 

cominando para ela pena. Neste ponto, não há qualquer incompatibilidade 

entre o Tratado e o crime em voga.

Não há que se falar, também, na incompatibilidade em 

relação ao Tratado, pelo fato de este vedar a censura prévia. Embora exista no 

Direito Penal uma função de intimidação (prevenção geral negativa), esta não 

se confunde com censura, que consiste no controle acerca de qualquer 

informação com nítido caráter impeditivo ou obstativo. Portanto, tem efeito 

de suprimir a informação, não se confundindo com a liberdade de expressão.

Ademais, caso se cogitasse que qualquer incriminação de 

manifestação verbal consubstanciaria 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 tutela bem jurídico relacionado à 

sua função que inexiste no caso de particulares e, por isso, necessita proteção 

específica, sob pena de se incorrer na violação da proteção deficiente, faceta 

da proporcionalidade.

Em casos análogos, assim já decidiu este Egrégio Tribunal 

de Justiça de São Paulo:
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“DESACATO - ausência de descriminalização em razão da 

Convenção Americana de Direitos Humanos - tratado que 

prevê a punição do abuso do direito de expressão  

precedentes do STJ - materialidade e autoria decorrentes 

da palavra da vítima  validade  condenação mantida.

RESISTÊNCIA - materialidade e autoria comprovadas pela 

prova oral  caracterização.

PENAS  base acima do mínimo legal dada a 

personalidade do réu voltada ao desrespeito às 

autoridades, incitando a população contra os policiais  

regime aberto manutenção.

SUBSTITUIÇÃO DE PENA  fixada a prestação 

pecuniária na sentença pretensão de substituição da multa 

dada a hipossuficiência financeira - concedida a 

substituição por prestação de serviços à comunidade, mais 

adequada para processar a ressocialização do réu, dado o 

quadro de hipossuficiência por ele declarado  concessão 

da gratuidade processual, nos termos do art. 98 CPC - 

provimento parcial” (Apelação Criminal nº 

0003642-04.2014.8.26.0062, Rel. Des. Lauro Mens de 

Mello, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. em 05/04/2018)  

grifei.

“APELAÇÃO. DESACATO. Artigo 331, do Código Penal. 

Preliminares. Prescrição. Inocorrência. Cercamento de 

defesa. Impossibilidade. A qualificação de testemunha não 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0110642-02.2014.8.26.0050 - São Paulo - VOTO Nº  319 - 30/31

realizada no momento oportuno prescinde de análise de 

pertinência pelo magistrado. Indeferimento bem 

fundamentado. Precedente do Colendo Superior Tribunal 

Desacato. Tipicidade. Colenda Terceira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça que, no julgamento do Habeas Corpus 

n. 379.269/MS, sedimentou a tipificação do crime de 

desacato no ordenamento jurídico pátrio. Figura penal que 

não obsta a liberdade de expressão, que deve ser 

exercitada moderadamente. Direito que não se revela 

absoluto. Pacto de São José da Costa Rica. 'Controle de 

Convencionalidade'. A Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos 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 necessárias para alcançar referido 

equilíbrio, exercendo o juízo de ponderação entre a 

liberdade de expressão manifestada e o direito 

eventualmente em conflito. Soberania do Estado. 

Incolumidade do crime de desacato nos termos em que 

capitulado no artigo 331, do Código Penal. Prova oral 

suficiente para embasar o juízo condenatório. Declarações 

dos policiais firmes e coerentes, delas não se extraindo 

mendacidade ou motivação menos legítima de incriminar 

falsamente o sentenciado. Condenação mantida. 

Dosimetria que não comporta alteração. Regime aberto 
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bem fixado, assim como a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos. Sentença mantida. 

RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Criminal nº 

0000231-03.2012.8.26.0262, Rel. Des. Camargo Aranha 

Filho, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. em 16/11/2017)  

grifei.

Em suma, o conjunto probatório é robusto, permitindo 

demonstrar, com segurança, que o acusado praticou efetivamente o crime e a 

contravenção penal que lhe foram atribuídos (artigo 21 do Decreto-Lei nº 

3.688/1941, nos moldes da Lei nº 11.340/2006, e artigo 331 do Código Penal, 

ambos na forma do artigo 69 do Código Penal).

Por fim, observo que o recorrente não se insurgiu contra a 

pena fixada, tampouco contra o regime de cumprimento dela, o que torna 

despicienda a apreciação destas matérias.

Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO as preliminares 

arguidas e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. 

sentença condenatória proferida pela 1ª instância, por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.

MÁRCIO EID SAMMARCO

    Relator
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