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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002691-75.2016.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante 
JHONATA DA SILVA ALVES DE SANT´ANNA, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao 
apelo tão somente para afastar o concurso formal e reduzir a pena aplicada para 07 
(sete) meses de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário 
mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO 
GOUVÊA.

São Paulo, 17 de maio de 2018.

RACHID VAZ DE ALMEIDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0002691-75.2016.8.26.0438

Apelante: Jhonata da Silva Alves de Sant´Anna 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Penápolis
Voto nº 32919

Apelação Criminal – DESOBEDIÊNCIA, DESACATO 
e DIREÇÃO PERIGOSA.  Conjunto probatório 
suficiente para condenação. Penas. Afastamento do 
concurso formal. Alteração. Parcial provimento ao 
apelo.   

JHONATA DA SILVA ALVES DE SANT´ANNA 

foi condenado a cumprir pena de 08 (oitos) meses e 02 (dois) dias de 

detenção, em regime aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa 

no valor unitário mínimo, substituída a pena corporal por restritiva de 

direitos consistente em prestação pecuniária, por infringência aos 

artigos 330 e 331, ambos do Código Penal e ao artigo 34 da Lei de 

Contravenções, conforme decisão de fls. 105/112. 

Não conformado, apela à Instância Superior 

postulando, em essência, absolvição por insuficiência probatória (fls. 

120/135). 

Recurso contrariado (fls.145/150), a Douta 

Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do 
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apelo (fls. 156/168).

É O RELATÓRIO.

O apelante foi condenado porque, nas condições 

descritas na denúncia, desobedeceu a ordem legal emanada de agente 

público no exercício da função; proferiu palavras de baixo calão 

dirigindo-as aos policiais militares que o abordavam e ainda porque 

conduziu motocicleta de maneira perigosa lesando a incolumidade 

pública.  

A materialidade das infrações respaldou-se no termo 

circunstanciado (fls. 06/08). 

A autoria, de igual forma, apresentou consistência 

probatória a partir do relato das testemunhas ouvidas em contraditório. 

Os Policiais Militares Túlio e Alberto, em 

depoimentos coerentes, sem nada que os contradiga enquanto meio de 

prova, relataram que realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos 

fatos quando o acusado passou por eles, em alta velocidade, na 

condução de motocicleta, o que lhes chamou a atenção (Mídia Digital).

De imediato, no exercício de suas funções, deram 

ordem de parada, mas o acusado não a obedeceu e continuou no mesmo 

rumo de direção, imprimindo ainda mais velocidade, gerando ainda 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0002691-75.2016.8.26.0438 -Voto nº 4

potencial dano na localidade por onde circulava. 

Foram ao encalço dele, seguindo-o por alguns 

minutos, até conseguirem abordá-lo. 

Neste momento, segundo alegaram, o acusado desceu 

da motocicleta e se dirigiu a eles, de maneira desrespeitosa, nomeando-

os impropriamente com palavras de baixo calão, em claro e evidente 

menoscabo à função pública que desempenhavam naquela ocasião.  

Os idôneos relatos dos Policiais Militares, em 

contraditório, historiando os fatos de maneira coerente e clara, sem que 

houvesse nada de concreto que lhes retirasse credibilidade, ônus que 

cabia a defesa, mas do qual não se desincumbiu, agasalhou na totalidade 

a tese acusatória. 

A negativa do acusado, de seu turno, não se afigurou 

suficiente, dado que desprovida de credibilidade, para rechaçar a fala 

dos policiais militares, os quais não tinham qualquer motivo para querer 

prejudicar o acusado, sobretudo porque nem o conheciam anteriormente 

aos fatos.  

Não vislumbro erro sobre os elementos constitutivos 

em relação ao crime de desobediência. 

Apesar de os policiais ordenarem a parada, o réu os 
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desobedeceu de maneira deliberada, mesmo sabedor das graves 

consequências de seu agir, consistente em evadir-se do local em fuga o 

que é suficiente, sem necessidade da concorrência de outra 

circunstância, para comprovar a vontade livre e consciente de praticar o 

crime de desobediência. 

O crime em referência se aperfeiçoou na sua 

integralidade, havendo a presença das elementares que o constituem. 

A ordem legal de parada não decorreu, única e 

exclusivamente, de um ato administrativo relacionado às questões de 

trânsito, mas, sim, porque os agentes públicos encontravam-se no curso 

de atividade de polícia ostensiva, objetivando garantir a segurança das 

pessoas residentes naquele município. 

Deste modo, no interior de critérios legítimos, dado 

que não há qualquer indicativo de abuso, ordenaram a parada do 

acusado que conduzia a motocicleta, mas ele, em comportamento não 

esperado, desobedeceu-a e saiu em fuga. 

Este comportamento, mesmo após o sinal de parada, 

evidenciou, ainda mais, a necessidade da abordagem fazendo com que 

esta extrapolasse os limites de uma simples infração de natureza 

administrativa (normas de trânsito). 
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Melhor explicando, quer se dizer que o 

comportamento ilícito do acusado não era condizente com aquele 

esperado de qualquer cidadão frente à autoridade pública que haja nos 

estritos limites da legalidade, sem desvio de finalidade. 

Quanto à conduta de desacatar os Policiais Militares 

dirigindo-lhes palavras de baixo calão, em claro ato de menoscabo, a 

responsabilidade fazia-se necessária, porquanto ao acusado agiu de 

maneira desproporcional, muita além de uma crítica razoável, que seria 

aceitável, quanto à qualidade do serviço público, este sim direito 

inerente a qualquer cidadão.   

Também é claro, à vista do que disseram os policiais 

militares em contraditório, que o apelante, logo após desobedecer a 

ordem de parada que lhe era dirigida, passou a imprimir com a 

velocidade que conduzia velocidade incompatível, expondo a perigo a 

incolumidade público, mais especificamente, a segurança viária. Esta 

conduta posterior ganhou a autonomia típica porque não se relacionou, 

em nenhuma medida, com a anterior (desobediência), não obstante isso, 

por se tratar de delito de mera conduta, não era mesmo necessário 

provar o resultado naturalístico, porquanto inexistente. 

A intenção do legislador penal ao modelar esta 
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conduta típica, ainda em vigor, garantindo-lhe autonomia típica, é a de 

justamente antecipar, com fins preventivos, a proteção do referido bem 

jurídico e, com isso, evitar consequências mais graves, inclusive aquelas 

de natureza irreversíveis (morte de transeunte). 

O fato de a conduta não encontrar previsão também no 

âmbito administrativo não interfere no âmbito penal, já que se trata de 

instâncias independentes entre si. 

O estado de ânimo alterado do apelante, por ocasião 

dos fatos, também não é suficiente para beneficiá-lo, afastando-se o 

dolo com que agiu, uma que, apesar disso, tinha plena consciência sobre 

que fazia, agindo de maneira culpável.  

Não há se falar também em ausência de tipicidade 

quanto ao crime de desacato.

Mesmo ciente da recente decisão do C. Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.640.084-SP, tenho que 

a conduta de desacatar, com previsão expressa no artigo 331 do Código 

Penal, ainda subsiste no ordenamento pátrio.  

A decisão em referência é relevante, sem sombra de 

dúvida, mas o conteúdo dela não afeta a decisão deste processo, 

porquanto não dotada de efeitos vinculantes.  
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Sob outro aspecto, no que se refere ao conteúdo, 

entendo que o crime de desacato possui, sim, relevância penal para o 

fim de assegurar o correto, eficiente e, principalmente, o necessário 

exercício da função pública.

O Estado, principalmente aquele devotado aos anseios 

constitucionais, não pode ser considerado apenas um vilão, um violador 

dos direitos fundamentais, porquanto dotado de diversas funções, a 

maioria delas, e disso não há dúvida, em prol dos cidadãos. 

O interesse público, justamente aquilo que os órgãos 

do Estado por intermédio de seus agentes objetivam assegurar, é o 

mecanismo fundamental para garantir uma melhor convivência social e, 

assim, evitar que o direito de um se sobreponha ao de outro cidadão.

Nada mais é que uma regra básica de convivência 

social.

Finalizando, a ideia moderna que subjaz ao bem 

jurídico objeto de tutela do crime de desacato, não reflete apenas uma 

proeminência do Estado frente ao cidadão que, por esta razão, 

violentaria a liberdade de expressão, mas, sim, a materialização de 

relevante interesse público a ser preservado, fazendo com que os 

cidadãos o respeitem, observando os seus ditames.
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Isto é, ninguém possui o direito subjetivo de maltratar 

ou vilipendiar assim como o fez acusado. 

Ainda mais porque, mesmo no regime democrático, 

não há direitos absolutos; o que há é o respeito recíproco e harmônico 

entre todas as liberdades individuais, com a chancela das instituições do 

Estado, sob a perspectiva da moderna hermenêutica constitucional.

Se, eventualmente, há abusos por parte de alguns 

agentes do Estado, extrapolando os limites da legalidade e da 

proporcionalidade, isso deve ser exemplarmente coibido, por meio dos 

instrumentos existentes no sistema jurídico, sem que haja necessidade, 

por óbvio, de acabar com ideia principal que o norteia que é a saudável 

e a necessária tutela do interesse público em todos os seus aspectos.

Por tais razões, considero que o crime de desacato, no 

sentido que lhe confiro, ainda subsiste na ordem jurídica constitucional 

e internacional, sendo ainda válido e podendo gerar efeitos.

A prova produzida em contraditório, deste modo, 

afigurou-se suficiente para delimitar e individualizar a responsabilidade 

do apelante em relação aos crimes pelos quais responde.

Ainda, as condutas ilícitas relacionadas ao crime de 

desacata e desobediência apresentaram tipicidade própria, não havendo, 
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entre elas, nenhum conflito aparente, passível de correção.

Afasto apenas o concurso formal em relação ao crime 

de desacato, a conduta do acusado, no sentido de ofender os Policiais 

Militares, apresentou-se única, porquanto visava menoscabar a 

instituição pública por eles representada, sendo irrelevante, no caso, o 

número de agentes, se um ou dois. Aplico o mesmo raciocínio em 

relação ao crime de desobediência.  

A pena base aplicada aos três crimes não superou o 

mínimo legal. 

Na segunda fase, em face da ausência de circunstâncias 

agravantes, a pena provisória não se alterou. 

Na terceira fase, faço um pequeno reparo apenas para 

afastar o aumento relativo ao concurso formal em relação aos crimes de 

desacato e desobediência, razão pela qual a pena aplicada, já 

considerado o concurso material entre as infrações, reduz-se para 07 

(sete) meses de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa no 

valor unitário mínimo. 

Mantenho a prestação a prestação pecuniária, em 

substituição a pena corporal, porquanto realizada de maneira benéfica 

ao acusado, assim como o regime prisional, mais favorável, em caso de 
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conversão. 

Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento 

ao apelo tão somente para afastar o concurso formal e reduzir a pena 

aplicada para 07 (sete) meses de detenção, mais o pagamento de 10 

(dez) dias-multa no valor unitário mínimo. 

RACHID VAZ DE ALMEIDA

Relatora
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