
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000376666

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0007696-09.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante CLAUDINEI DE 
OLIVEIRA, 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 provimento parcial ao recurso para 
absolver Claudinei de Oliveira do delito previsto no art. 129, caput, do Código Penal. 
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: 36384
APEL Nº: 0007696-09.2016.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ
APTE...: CLAUDINEI DE OLIVEIRA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO

DESACATO, DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E 
LESÃO  Desacato e dano devidamente comprovados ao 
longo da instrução processual, assim como o dolo  Crime 
de lesão corporal não configurado  absolvição que se 
impõe  Pena redimensionada, mantido o concurso material 
de crimes  Recurso parcialmente provido para absolver do 
delito de lesão corporal e, com isso, reduzir a pena (voto n. 
36384).

A r. sentença de fls. 256/258, com 

relatório adotado, julgou procedente a ação penal 

para condenar CLAUDINEI DE OLIVEIRA à pena de 11 

(onze) meses de detenção, no regime aberto, 

substituída a pena privativa de liberdade por uma 

restritiva de direitos, consistente na prestação 

de serviços à comunidade ou entidade pública, pelo 

mesmo prazo da pena imposta, admitido o apelo em 

liberdade.

Recorre Claudinei por sua absolvição 

referente ao dano qualificado, por atipicidade. 

Pleiteia ainda, reconhecimento do concurso formal 

entre os delitos de resistência e lesão corporal 

(fls. 214/223).

Recurso processado e respondido, com 

manifestação ministerial, em ambas as instâncias, 
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por seu desprovimento (fls. 286/291 e 301/310).

É o relatório.

Foi o réu denunciado, processado e 

condenado porque no dia 10.11.2016, por volta das 

12h50min, na Rua Tenente João Dias, nº83, Cidade e 

Comarca de Avaré, deteriorou patrimônio público 

pertencente à Secretaria de Estado de Segurança 

Pública.

Consta, também, que na mesma ocasião 

e no mesmo local, Claudinei se opôs à execução de 

ato legal, mediante violência a funcionário 

competente para executá-lo.

Consta, por fim, que na mesma ocasião 

e no mesmo local, Claudinei ofendeu a integridade 

corporal de Rogério Monteiro da Silva, causando-

lhe lesões corporais de natureza leve.

Segundo a denúncia, restou apurado 

que o denunciado arremessou fragmentos de tijolos 

contra as casa de algumas pessoas do bairro onde 

mora. Policiais militares foram acionados, e, 

quando o localizaram, ele passou a atirar os 

pedaços de tijolos contra a viatura da polícia 

militar, VW/Space Fox, ano/modelo 2013/2014, 

placas CFY-4325, chassis: 9BWPB45Z0E4063595, 

patrimônio: 213052424-K, prefixo 53001, causando 

riscos e amassamentos na porta do lado do 



4
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

motorista.

Expõe a inicial acusatória que o 

policial Rogério Monteiro da Silva, que ocupava o 

citado veículo, desembarcou a fim de impedir que 

ele continuasse a danificá-lo, porém, foi agredido 

por ele, experimentando ferimentos nos joelhos, 

nos dedos na mão e na coxa esquerda. Durante os 

atos agressivos, ele ainda chegou a rasgar a calça 

da farda do miliciano.

A materialidade restou evidenciada 

pelo Boletim de Ocorrência (fls. 18/21), auto de 

exibição e apreensão (fls. 22/23), exame de corpo 

de delito (fl. 25), laudo de lesão corporal (fls. 

174/175), laudo do veículo (fls. 176/179) e laudos 

de fls. 180/185 e 186/189.

A autoria, relativa aos delitos de 

dano qualificado e resistência restou inconteste. 

Contudo, não se comprovou a autoria relativa ao 

delito de lesão corporal, senão vejamos.

Na fase inquisitiva, Claudinei negou 

a prática de qualquer crime (fl. 16). Em juízo, 

tornou-se revel (fl. 252).

A testemunha Natiane, em juízo, disse 

que o acusado no dia dos fatos o acusado passou a 

tacar tijolos na residência dela, sendo que o 

fazia através de um terreno baldio, vindo a 
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danificar o telhado da casa dela, razão pela qual 

ela acionou a polícia. Relatou não ter presenciado 

o acusado danificando a viatura. Asseverou, por 

fim, que havia uns 40 dias que o acusado estava 

dormindo na região, importunava as crianças e por 

isso ficou ali conhecido (mídia anexa).

A testemunha Renato não viu o acusado 

atirando pedras nas casas, mas presenciou o 

acusado dando pedrada na polícia e que demorou 

mais ou menos meia hora até que ele fosse contido 

pela força policial (mídia anexa).

O policial Rafael, em juízo, narrou 

que atendeu a ocorrência de que um indivíduo 

estaria agressivo e atirando pedras contra as 

pessoas e residências. No local o acusado estava 

com pedras na mão e ao avistar a presença 

policial, passou a jogar pedras contra a viatura. 

Narrou terem realizado cerco ao acusado, que 

trazia uma mochila de onde ele tirava as pedras, 

tendo aguardado a chegada do apoio. Com a chegada 

do apoio policial o acusado atirou pedras na 

viatura e, dado momento, os policiais reuniram-se 

e o cercaram. Relatou que tiveram de se valer do 

uso de força para detê-lo, sendo posteriormente 

conduzido à delegacia. Não se recorda o momento em 

que o policial Rogério foi lesionado, mas acredita 

ter sido no momento no entrevero, quando tentavam 
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conter o acusado. Houve resistência à prisão, 

tendo o acusado lutado com os policiais (mídia 

anexa).

O policial Rogério relatou, em juízo, 

que foi ao apoio de viatura que atendia ocorrência 

de uma pessoa que estava agressiva e atirando 

pedras nas residências. No local, o acusado passou 

a atirar pedras em direção à viatura, tendo 

acertado na porta lateral do motorista. O acusado 

atirava, continuamente, pedras contra os 

policiais, impossibilitando a aproximação. Relatou 

que utilizaram de balas de borracha, sem sucesso. 

Outra viatura veio ao auxílio, quando o acusado se 

distraiu para pegar mais pedras, correu na direção 

dele e conseguiu derrubá-lo ao solo. Na 

oportunidade, caiu e machucou os joelhos, que 

resultaram em escoriação. Houve resistência e 

enfrentamento por parte do acusado (mídia anexa).

Inicialmente, quanto ao delito de 

lesões corporais, deve ser o acusado absolvido.

Isto porque não restou comprovado que 

agiu com animus laedendi, ou seja, com dolo, que 

no caso, consiste na vontade livre e consciente de 

ofender a integridade física ou a saúde de outrem.

 O próprio policial vítima, Rogério, 

afirmou em juízo que a lesão por ele sofrida foi 
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resultado de sua própria ação, que na tentativa de 

deter o acusado, que se encontrava enfurecido e 

atirando pedras, aproveitou-se de momento de 

descuido de Claudinei e correu para cima deste, 

derrubando-o, oportunidade em que se feriu nos 

joelhos.

Assim, ausente o elemento subjetivo 

integrante da lesão corporal, impositiva a 

absolvição com fundamento do art. 386, IV, do CPP 

(estar provado que o réu não concorreu para a 

infração penal).

Tocante ao delito de dano restou 

comprovada a vontade de causar 

prejuízo patrimonial, em vista de ter o acusado, 

conforme o depoimento dos policiais militares que 

atenderam à ocorrência, bem como pelo depoimento 

da testemunha Renato, causar dano à viatura, posto 

que o apelante, deliberadamente, atirava pedras 

contra a viatura policial (animus nocendi).

E não há que se falar em atipicidade 

material.

Conforme entendimento do C. STF: “o 

princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão 

com os postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do 

Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a 

própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter 
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material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição 

do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, 

tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a 

nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação 

teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema 

penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele 

visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC nº 

84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 

19.11.2004).

Deste modo, embora não se saiba o 

valor efetivo do dano causado, posto que não há 

nos autos quantificação do prejuízo, não serve de 

parâmetro para aplicação do princípio da 

insignificância, unicamente, o valor do dano, sob 

pena de se incentivar condutas que atentam a ordem 

social e que, se toleradas, colocariam em risco a 

segurança da coletividade.

Na mesma toada, por se tratar de 

patrimônio público a reprovabilidade da conduta se 

destaca pelo transtorno causado à sociedade, vez 

que a viatura policial ficará, temporariamente, 

indisponível para os fins aos quais se destina, 

afetando, assim, toda a coletividade.

Nesse sentido, o STJ:

“(...) A conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar 
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a coisa alheia, restrita ao tipo simples do crime de dano, afronta 

unicamente o patrimônio privado, sendo plenamente possível o 

reconhecimento de sua atipicidade material. Entrementes, nos 

termos do art. 163, parágrafo único, do Código Penal, o crime de 

dano qualificado porta acréscimo substancial de reprovabilidade, 

diante da maior periculosidade dos meios utilizados (incisos I e II), a 

maior relevância social de seu objeto atingido (inciso III) ou pelas 

consequências para a vítima e mesquinhez do motivo (inciso IV). Nas 

hipóteses de dano qualificado, independente do valor patrimonial do 

bem, havendo transcendência do bem jurídico patrimonial, atingindo 

bens jurídicos outros, de relevância social, incabível a aplicação da 

bagatela, diante da evidente periculosidade social da ação e maior 

grau de reprovabilidade da conduta. (...)” (STJ, HC 

324.550/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016).

Deste modo, mantém-se a condenação 

pelo crime do art. 163, parágrafo único, inciso 

III, do Código Penal.

O delito de resistência restou 

sobejamente demonstrado ao longo da instrução 

processual, diante do depoimento dos policiais e 

da testemunha Renato.

Veja-se que o depoimento de 

policiais, que no cumprimento de sua missão atuam 

na repressão penal, é tão válido como qualquer 

outro testemunho, como já assentado pacificamente 

pela doutrina e jurisprudência. Merecem 
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credibilidade e, se em acordo ou conformidade com 

acervo probatório produzido nos autos, justificam 

uma condenação. 

Tem-se proclamado, de forma 

reiterada, que a circunstância de a testemunha ser 

policial não afeta, positiva ou negativamente, o 

valor probante de sua palavra. O Col. STF 

pacificou entendimento nesse sentido ao decidir 

que: “o valor do depoimento testemunhal de servidores 

policiais - especialmente quando prestados em juízo, 

sob 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 que este 

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” (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de 

Mello).

E não há nos autos quaisquer indícios 

de que seus depoimentos devam ser recebidos com 

reservas ou de que tenham motivos para prejudicar 

o réu.

Assim, suficiente o conjunto 
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probatório à manutenção da condenação do réu pelos 

delitos de dano qualificado e resistência.

Com relação às penas, verifica-se que 

foram fixadas no mínimo legal, pelo que, ficam 

mantidas.

Tocante ao concurso de crimes há que 

se manter o concurso material, posto que imbuído 

de desígnios autônomos, mediante mais de uma 

conduta, praticou o apelante os crimes de dano e o 

de resistência.

Diante disso, resulta a pena final em 

08 (oito) meses de detenção e pagamento de 10 

(dez) dias-multa, no piso legal, mantido o regime 

aberto e a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos.

Ante todo o exposto, dá-se provimento 

parcial ao recurso para absolver Claudinei de 

Oliveira do delito previsto no art. 129, caput, do 

Código Penal, com fundamento no art. 386, IV do 

Código de Processo Penal, resultando a pena final 

pelos delitos de dano qualificado e resistência, 

em concurso material, em 08 (oito) meses de 

detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no 

piso legal, mantida no mais a r. sentença 

condenatória.
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É como voto.

Newton Neves

Relator
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