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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004422-85.2012.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante 
FERNANDA HELOISA SILVA KISELEFFE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para 
reduzir as penas e para alterar o regime penitenciário com relação aos delitos destes 
autos para o inicial aberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO 
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E 
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.

São Paulo, 22 de maio de 2018. 

Newton Neves
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO  Nº: 36380
APEL. Nº: 0004422-85.2012.8.26.0361
COMARCA : MOGI DAS CRUZES
APTE....: FERNANDA HELOISA SILVA KISELEFF
APDO....: MINISTÉRIO PÚBLICO

FURTO, RESISTÊNCIA E DESACATO  Inaplicabilidade do 
princípio da insignificância aos delitos de furto - Pequeno valor 
da rei que, por si só, não retira a tipicidade da conduta - Não 
reconhecimento da atipicidade material  Delitos de resistência e 
de desacato caracterizados - Condenação mantida  
Pena  Redução - Fixação das básicas no piso, afastada a 
reincidência e fixado o regime inicial aberto, nos termos 
propostos pela d. PGJ  Recurso parcialmente provido - (voto nº. 
36380).

A r. sentença de fls. 252/256, com 

relatório adotado, julgou procedente a denúncia 

para condenar FERNANDA HELOISA SILVA KISELEFF como 

incursa no art. 155, caput, c.c. art. 61, inciso 

II, alínea “c”, e art. 63, por duas vezes, na 

forma do art. 71, todos do CP, à pena de 01 (um) 

ano, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, 

no regime inicial fechado, além do pagamento de 16 

(dezesseis) dias-multa, no mínimo unitário legal;  

como incursa nas sanções do art. 329, do CP, à 

pena de 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de 

detenção, no regime inicial semiaberto; e à pena 

de 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de detenção, 

no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 

14 (catorze) dias-multa, no piso, como incursa no 

art. 311, por duas vezes, na forma do art. 71, 
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ambos do CP, deferido o apelo em liberdade. 

Recorre Fernanda Heloisa em busca da 

absolvição do delito de furto pela atipicidade 

material da conduta, aduzindo ser aplicável ao 

caso dos autos o princípio da insignificância. 

Bate-se também pela absolvição no tocante ao 

delito de desacato, porque a norma incriminadora é 

incompatível com o art. 13 da Convenção Americana 

de Direitos Humanos, e do delito de resistência 

porque o ato consiste em manifestação de 

autodefesa e constitui direito diante de situações 

injustas. Subsidiariamente, busca a fixação das 

penas-bases no piso, alegando que as 

circunstâncias judiciais são favoráveis, não agiu 

com gravidade descompassada e o delito não 

extravasou as consequências próprias do tipo 

penal. Pede também que o aumento pela reincidência 

seja aplicado no mínimo legal de 1/6 e que o 

regime penitenciário seja abrandado, computando-se 

o tempo de prisão processual para a estipulação do 

regime de cumprimento de pena (fls. 252/256).

Recurso processado e respondido (fls. 

283/295).

A d. Procuradoria Geral de Justiça 

propôs o desprovimento do apelo, com a observação 

de redução da pena, com afastamento da 

reincidência e alteração do regime, ex officio 
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(fls. 304/310).

É o relatório.

O recurso comporta parcial provimento.

Fernanda Heloisa Silva Kiseleff foi 

presa em flagrante, denunciada, processada e 

condenada porque no dia 31/12/2011, por volta das 

11h20min, na Rua Dr. Paulo Frontin, 0, centro, 

Comarca de Mogi das Cruzes, tentou subtrair, para 

si, mediante dissimulação, coisa alheia móvel 

consistente em 02 (duas) pulseiras, avaliadas em 

R$7,99 e outra em R$8,99, pertencentes ao 

estabelecimento comercial “Pink Biju”, não 

consumado o delito por circunstâncias alheias à 

sua vontade.

Acusa também a denúncia que na mesma 

data e em horário próximo, na Rua Dr. Deodato 

Wertheimer, 1290, Comarca de Mogi das Cruzes, a 

recorrente subtraiu, para ela, mediante 

dissimulação, coisa alheia móvel consistente em 01 

blusa vermelha avaliada em R$7,99 e um boné 

vermelho avaliado em R$9,99, bens pertencentes ao 

estabelecimento comercial “Torra-Torra”.

Imputa a inicial que na mesma data, por 

volta das 11h20min, na Rua Cel. Moreira da Glória, 

cruzamento com a Rua Paulo Frontin, Comarca de 

Mogi das Cruzes, a recorrente desacatou as 
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policiais militares Roseli Cristina de Santana 

Lima e Edvania Moraes da Paz, funcionárias 

públicas no exercício da função e em razão delas.

Finalmente, acusa a denúncia que nas 

mesmas circunstâncias Fernanda Heloisa opôs-se à 

execução de ato ilegal, mediante violência física 

contra as policiais militares Roseli Cristina de 

Santana Lima e Edvania Moraes da Paz, funcionárias 

públicas competentes para executa-lo.

Narra a inicial que a recorrente entrou 

na loja “Pink Biju”, onde fazendo se passar por 

cliente, dissimulando sua conduta, apanhou os 

produtos descritos e os colocou no interior de uma 

bolsa, visando sair do estabelecimento sem efetuar 

o pagamento, como se nada fosse comprar.

Contudo, o fiscal da loja foi avisado 

por vendedores que desconfiaram do comportamento 

de Fernanda e a abordou, antes que ela deixasse a 

loja, constatando que os produtos estavam em sua 

posse, retomando-os e tentando detê-la, mas ela 

conseguiu se desvencilhar dele e fugiu dali antes 

da chegada das policiais militares.

A recorrente seguiu para a loja “Torra-

Torra”, onde entrou e, mais uma vez se passando 

por cliente, apanhou o boné e a blusa já 

mencionados e deixou o local sem efetuar o 



6
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

pagamento.

O fiscal da loja, ao ser alertado acerca 

do possível furto, buscou as imagens do sistema de 

segurança e constatou que ela realmente subtraiu 

os objetos, então, no momento em que Fernanda 

deixou o estabelecimento, caminhando pela via 

pública e, portanto, já fora da loja, conseguiu 

aborda-la, momento em que ela passou a se jogar no 

chão e a gritar, dizendo que as roupas foram dadas 

a ela por sua mãe. No local chegaram as policiais 

militares, acionadas para ir ali acompanhadas do 

fiscal da loja “Pink Biju”, que reconheceu 

Fernanda como autora do furto tentado naquela loja 

e, ao tentarem manter diálogo com a apelante, este 

passou a gritar, proferindo ofensas contra as 

policiais, desacatando-as, dizendo a elas 

“vagabunda, bucetuda, pelancuda”.

As policiais deram ordem de prisão à 

recorrente e ela se opôs ao ato legal, resistindo 

à ordem de prisão, não somente se debatendo, mas 

também se valendo de violência física contra as 

policiais militares que, ao final, conseguiram 

algemá-la apesar da força física por ela 

empreendida, machucando nos braços a policial 

Edvânia, sem sofrer lesão corporal, de modo que a 

apelante foi conduzida à Delegacia de Polícia.

Ao cabo da instrução processual 
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desincumbiu-se a Promotoria de Justiça de 

comprovar, com segurança, os fatos descritos na 

denúncia e, ausente combate face à comprovação dos 

fatos narrados na inicial, cumpre anotar que a 

prova é segura a demonstrar a autoria e a 

materialidade dos delitos.

Ao ser interrogada, a recorrente disse 

que responde a outros processos em que é acusada 

da prática de furto e, sobre os fatos tratados 

nestes autos, disse não se recordar do ocorrido.

A prática do delito de furto tentado de 

duas pulseiras avaliadas em R$7,99 e R$8,99 da 

loja “Pink Biju” está comprovada pelo relato de 

Arthur (fls. 20/20v), representante do 

estabelecimento, indicando ter sido alertado por 

funcionários sobre a conduta suspeita da ré, dela 

se aproximou e apreendeu, dentro da bolsa dela, 

duas pulseiras da loja, que recuperou antes que 

ela deixasse o estabelecimento, comprovada a 

materialidade do delito pelo auto de exibição, 

apreensão, constatação e entrega de fls. 10 e auto 

de avaliação às fls. 13/14, e confirmado o 

reconhecimento dos bens pelos representantes da 

loja consoante o testemunho prestado pelas 

policiais militares Roseli e Edvania.

O subsequente delito de furto, praticado 

na loja “Torra-Torra”, em que a recorrente 
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subtraiu um boné vermelho avaliado em R$9,99, está 

comprovado pelo relato de Waldemar, fiscal do 

estabelecimento que, ouvido na fase inquisitiva 

(fls. 21/21v) e falecido no curso do processo 

(fls. 225), disse ter sido alertado por outros 

funcionários que Fernanda teria subtraído um boné 

da loja, apurou pelas imagens de segurança e a 

identificou. Saiu da loja e a abordou, ocasião em 

que ela passou a se debater, parecia “fora de si” 

e gritava, comprovada a materialidade do delito 

pelo auto de exibição, apreensão, constatação e 

entrega de fls. 11/12 e de avaliação às fls. 

13/14.

Finalmente, comprovado restou a prática, 

pela ré, dos delitos de desacato e resistência, 

coeso o testemunho prestado pelas policiais 

militares Roseli e Edvania que por ocasião da 

abordagem Fernanda passou a xinga-las de 

“vagabunda, bucetuda, pelancuda”, com ela 

apreenderam os bens subtraídos do segundo 

estabelecimento comercial furtado e, ao ser 

detida, passou a agredi-las, machucando o braço da 

policial Edvania sem contudo deixar lesões 

corporais, amparado o coeso testemunho prestado 

pelas policiais no relato de Arthur e Waldemar, 

indicando que a ré, ao ser abordada, as 

desobedeceu, agredindo-as fisicamente e se 
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debatendo, bem como que as xingou.

Não prospera o pedido de absolvição dos 

delitos de furto sob alegação de atipicidade 

material da conduta, pela aplicação do princípio 

da insignificância. Isso porque há uma efetiva 

lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, o 

patrimônio das vítimas, na medida em que os bens 

subtraídos são dotados de valor econômico.

Ainda que de pequeno valor as pulseiras 

e o boné subtraídos, tal circunstância não retira 

a antijuridicidade da conduta, relevando notar que 

“A tese do crime de bagatela, ou da insignificância social do fato, 

não teve consagração no Direito brasileiro, a não ser como causa 

especial de diminuição de pena, no furto e no estelionato, ou de 

perdão judicial, no crime do artigo 176 do Código Penal” (JTAERGS 

70/94).

No mesmo sentido: “O fato de as coisas furtadas 

terem valor irrisório não significa que o fato seja tão insignificante 

para permanecer no limbo da criminalidade, visto que no direito 

brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de 

cidadania, de modo a excluir tal evento de moldura da tipicidade 

penal” (TACrim/SP  Rel. Emeric Levai  BMJ 84/6).

A suposta insignificância da conduta não 

pode ser utilizada para legitimar a falta de 

aplicação da lei, isto é, a impunidade, não se 

podendo criar perigoso precedente de sempre se 

absolver o agente que vive de pequenos furtos, 
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praticados diariamente contra vítimas diversas, 

pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta 

insignificante.

O crime de bagatela, como ensina a 

doutrina, decorre da natureza do bem e não de seu 

valor econômico. Bem por isso, não tem previsão 

legal no sistema brasileiro, sendo seu 

reconhecimento decorrente de interpretação e 

consolidação jurisprudencial diante do caso 

concreto. E, no caso, como acima analisado, 

impossível esse reconhecimento, diante da natureza 

e do valor dos bens subtraídos.

Prevalece, portanto, a condenação pela 

prática dos delitos de furto tentado contra a loja 

“Pink Biju” e de furto contra a loja “Torra-

Torra”.

Finalmente, inafastável a condenação 

pela prática do delito de desacato.

Referido delito configura-se com a 

prática de ato tendente a menosprezar o servidor 

público no exercício da função ou em razão dela, 

ou seja, propter officium, tutelando-se aqui a 

Administração Pública.

Nos dizeres de Cleber Masson, “todo 

funcionário público, do humilde ao mais graduado, 

representa o Estado, agindo em seu nome e em seu 

benefício, buscando sempre a consecução do interesse 
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público. Consequentemente, no exercício legítimo de 

seu cargo, o agente público deve estar protegido 

contra investidas violentas ou ameaçadoras” (Masson, 

Cleber, Direito Penal esquematizado, vol. 3, parte 

especial, Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 724).

Contudo, entende-se que não há 

direitos absolutos, assim, do mesmo modo em que o 

cidadão tem o direito de se manifestar, em 

contrapartida, o funcionário público, no exercício 

de sua função, tem o direito de não sofrer 

qualquer conduta com o fim de ver menosprezada a 

função por ele exercida.

O art. 13 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) 

aduz que para exercer o direito de liberdade de 

expressão ou manifestação o particular não pode 

agir de modo abusivo, caso contrário perpetrará 

ilícito.

“Artigo 13.  Liberdade de pensamento e de 

expressão

1.      Toda pessoa tem direito à liberdade de 

pensamento e de expressão.  Esse direito 

compreende a liberdade de buscar, receber e 

difundir informações e idéias de toda natureza, sem 

consideração de fronteiras, verbalmente ou por 

escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 

qualquer outro processo de sua escolha.

2.       O exercício do direito previsto no inciso 
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precedente não pode estar sujeito a censura prévia, 

mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser 

expressamente fixadas pela lei e ser necessárias 

para assegurar:

a.        o respeito aos direitos ou à reputação 

das demais pessoas; ou

b.        a proteção da segurança nacional, da 

ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.

3.        Não se pode restringir o direito de 

expressão por vias ou meios indiretos, tais como o 

abuso de controles oficiais ou particulares de papel 

de imprensa, de frequências radioelétricas ou de 

equipamentos e aparelhos usados na difusão de 

informação, nem por quaisquer outros meios 

destinados a obstar a comunicação e a circulação de 

ideias e opiniões.

4.        A lei pode submeter os espetáculos 

públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo 

de regular o acesso a eles, para proteção moral da 

infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto 

no inciso 2.

5.        A lei deve proibir toda propaganda a 

favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio 

nacional, racial ou religioso que constitua incitação à 

discriminação, à hostilidade, ao crime ou à 

violência.”

Não se desconhece que não se deve 

estabelecer privilégios entre as pessoas, contudo, 
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diferencia-se a conduta do servidor público que 

agindo dentro da legalidade, de sua competência, e 

obedecendo aos ditames processuais e às garantias 

do direito do cidadão, vê-se menosprezado com atos 

perpetrados contra ele com o fim exclusivo de 

humilhar a dignidade e o prestígio de sua 

atividade.

Veja-se que, no crime de desacato, 

tem o agente a intenção de depreciar a função e 

não a pessoa, razão pela qual se distingue dos 

crimes contra a honra e, ainda, o desacato não 

somente objetiva a proteger o funcionário de 

expressões ofensivas ou críticas, mas também 

proteger a Administração Pública.

Em outras palavras, afirma-se, e não 

se ignora, que a livre manifestação ou expressão 

do pensamento, o que inclui, sem dúvida, a 

crítica, permanece assegurada e garantida pela 

Constituição Federal (art. 5º) e pela Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos.

Mas não há como vislumbrar, por mais 

protecionista ou garantista que possa assim se 

definir, em expressões como analisada nestes 

autos, voltadas às policiais militares femininas, 

quando exerciam legal ato de prisão em flagrante e 

busca pessoal, que se viram chamadas de 

“vagabunda, bucetuda, pelancuda”, qualquer sentido 

de crítica à Administração ou a atuação do agente 
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que age regularmente em seu nome. São meras 

palavras chulas, que caracterizam o ultraje ou 

insulto e que tipificam o “outrage” na sua origem 

quando capitulado como crime de desacato e 

extrapolam, portanto, a norma garantidora da 

liberdade de expressão.

A ideia do art. 13 é a de permitir 

que o exercício do direito não se sujeite a 

censura prévia, não se tendo gerado, todavia, 

inconvencionalidade com o delito de desacato, vez 

que não se admite ofensa gratuita a funcionários 

públicos, inserindo-se o desacato na hipótese de 

responsabilidade ulterior, conforme determina o 

item 2 do art. 13 do PSJCR.

Da ponderação de liberdades não há 

como admitir, albergado no direito à livre 

expressão, manifestações de afronta ao funcionário 

no exercício da função ou em razão dela.

Por esta razão, as ofensas contra a 

honra continuam tipificadas penalmente e, se 

praticadas contra funcionários públicos no 

exercício da função ou em razão dela, são 

tipificadas como desacato, cuja objetividade 

jurídica é a Administração Pública, garantindo o 

normal desempenho da atividade exercida em nome do 

Estado.

Finalmente, não há que se falar em 

absolvição do delito de resistência por ter a 
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recorrente agredido fisicamente as policiais 

militares que efetuavam sua prisão sob alegação de 

que assim agiu em autodefesa.

A abordagem, busca pessoal e prisão 

em flagrante foram realizadas dentro da estrita 

legalidade e em cumprimento à constitucional 

atribuição da Polícia Militar, Instituição que as 

vítimas do delito integram, a afastar a 

incidência, em tese, de eventual excludente de 

ilicitude na agressão física da ré contra as 

policiais.

Mantidas as condenações, pequeno 

reparo comportam as penas como estipuladas.

As penas-bases devem ser fixadas no 

piso já que, conforme bem apontou a d. 

Procuradoria Geral de Justiça, por judicioso 

parecer de lavra do Dr. João Paulo Serra Dantas, 

“malgrado o reconhecimento de maus antecedentes não 

exija, como a recidiva, o pressuposto de trânsito em 

julgado antes do novo crime (consoante a 

jurisprudência do STJ), no caso a condenação utilizada 

para valorar negativamente a circunstância judicial 

refere a fato posterior a este, não podendo ser 

considerado como antecedente (certidão de fls. 242)”.

Deste modo, a pena pelos delitos de 

furto é fixada em 01 (um) ano de reclusão e 

pagamento de 10 (dez) dias-multa; a referente ao 

delito de resistência em 02 (dois) meses de 
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detenção; e a do delito de desacato em 06 (seis) 

meses de detenção.

Na segunda etapa, deve ser afastada a 

reincidência porque, conforme proposto pela d. 

Procuradoria Geral de Justiça, “a certidão de fls. 

243 utilizada para reconhecimento da reincidência não 

serve ao caso para tal fim, eis que o trânsito em 

julgado da condenação foi posterior ao fato em exame. 

Aliás, o próprio fato criminoso foi também posterior 

ao crime objeto deste processo. Tecnicamente, não há 

reincidência comprovada nos autos (CP, art. 63).”

 Finalmente, a reprimenda pelo delito 

de furto tentado, cometido contra a loja “Pink 

Biju”, comporta redução pela máxima fração legal 

(2/3  art. 14, parágrafo único, do CP), 

proporcional ao iter criminis percorrido, 

interceptada que foi a recorrente quando já com as 

duas pulseiras dentro de sua bolsa, mas antes de 

deixar o estabelecimento comercial.

Assim, a pena pelo primeiro delito de 

furto é fixada em 04 (quatro) meses de reclusão, 

além do pagamento de 03 (três) dias-multa.

Antes da dosagem das penas observando-

se a continuidade delitiva entre os crimes de 

furto e do concurso formal de crimes pelos delitos 

de desacato, cumpre anotar a não ocorrência da 

prescrição já que, pela pena em concreto, não 

transcorreu o menor lapso temporal, de 03 (três) 
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anos (art. 109, VI, c.c. art. 110, §1º, ambos do 

CP), do recebimento da denúncia (03/09/15  fls. 

142) até a publicação da r. sentença (22/06/17  

fls. 257), tampouco deste último marco até a 

presente data.

Não verificada a extinção da 

punibilidade pela prescrição (art. 107, IV, do 

CP), há que se reconhecer a continuidade delitiva 

entre os delitos de furto, majorando-se a maior 

pena (furto consumado cometido contra a loja 

“Torra-Torra”) pela menor fração legal (1/6  art. 

71, do CP), proporcional ao número de delitos 

praticados (dois), atingida a pena de 01 (um) ano 

e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento 

de 12 (doze) dias-multa, no piso.

O delito de desacato deve ser 

aumentado em 1/6, cometido que foi contra duas 

policiais militares pela mesma ação, fixada, deste 

modo, a pena definitiva de 07 (sete) meses de 

detenção, não aplicada a pena de multa prevista no 

preceito secundário como alternativa à privativa 

de liberdade.

E a pena pelo delito de resistência é 

tornada definitiva em 02 (dois) meses de detenção.

Finalmente, pelo montante das penas 

fixadas, consideradas favoráveis as circunstâncias 

judiciais e afastada a reincidência, nos termos do 

art. 33, §2º, alínea “c”, c.c. art. 33, §3º, ambos 
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do CP, e nos termos propostos pela d. Procuradoria 

Geral de Justiça, o regime penitenciário deve ser 

alterado para o inicial aberto, não substituídas 

as privativas de liberdade por restritivas de 

direitos diante da falta de irresignação defensiva 

a respeito.

Do exposto, e pelo meu voto, dou 

parcial provimento ao recurso para reduzir as 

penas para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão pela prática dos delitos de furto 

perpetrados em continuidade delitiva; para 02 

(dois) meses de detenção pelo delito de 

resistência; e para 07 (sete) meses de detenção 

pelos delitos de desacato cometidos na forma do 

art. 70, do CP; e para alterar o regime 

penitenciário com relação aos delitos destes autos 

para o inicial aberto.

         Newton Neves

               Relator
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