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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0016575-19.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 
apelante SIDMAR DOS SANTOS LOPES, 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: "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 
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.

São Paulo, 22 de maio de 2018.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16a Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0016575-19.2014.8.26.0576

Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Apelante: SIDMAR DOS SANTOS LOPES

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO n° 32.250
 

DESACATO. Artigo 331 do CP, por duas vezes. 
Conduta de ofender a honra de policiais militares no 
exercício da função. Tipicidade. Validade e vigência da 
norma incriminadora. Compatibilidade da espécie 
delitiva com o ordenamento jurídico na sua plenitude. 
Tipo penal não derrogado pelo advento da Convenção 
Americana de Direitos Humanos que garante a 
liberdade de expressão. Princípio da lesividade. Tipo 
necessário à tutela do prestígio da função pública. 
Repressão contra atos ofensivos à honra e dignidade do 
funcionário que, por ocasião do exercício da função, 
representa a Administração Pública. Inexistência de 
direitos absolutos. Configuração. Materialidade e 
autoria demonstradas. Palavra dos policiais. 
Condenação mantida. PENA. Fixação criteriosa, com 
base na má conduta social e multirreincidência do 
acusado. Regime inicial semiaberto confirmado. Apelo 
desprovido.

1. SIDMAR DOS SANTOS LOPES, qualificado nos autos, foi 

denunciado como incurso, duas vezes, no art. 331 c. c. o art. 69, caput, e duas 

vezes ao art. 147, caput, c. c. o art. 69, caput, todos do Código Penal, porque 

no dia 18 de fevereiro de 2014, por volta de 3h30min, na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, nº 5416, Comarca de São José do Rio Preto, desacatou os 

policiais militares Luciana Socorro Borate Furtili e Clovis Cândido Batista, 

funcionários públicos que estavam no exercício regular de suas funções e, 

além disso, ainda ameaçou, com palavras, causar-lhes mal injusto e grave.

Segundo consta da denúncia, o réu tentou fugir do Centro 
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de Detenção Provisória, onde estava preso, quebrou o pé, foi levado para o 

hospital e submetido à intervenção cirúrgica. De madrugada, começou a 

fazer tumulto no hospital e, advertido pelos policiais que faziam sua escolta, 

chamou-os de “vagabundos, filhos da puta”, e a policial Luciana de 

“biscate”, dizendo que possuía uma arma de fogo, já tinha matado dois e, 

quando saísse da prisão, os dois seriam mortos. Sentindo-se intimidados, os 

policiais registraram ocorrência policial, confirmando na polícia o desacato e 

a ameaça.

Pela r. sentença de fls. 184/186, restou condenado à pena de 

01 ano e 09 meses de detenção, em regime semiaberto, por infração ao delito 

previsto no art. 331, caput, (duas vezes), do Código Penal.

Inconformado, apelou, por meio de Defensoria Pública, 

alegando a ocorrência de revogação do crime de desacato pelo art. 13, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos (norma de status supralegal) 

(fls. 193). Aduz que “No Informe sobre “Leis de Desacato e Difamação Criminal”, 

de 20041, a Relatoria afirmou que as leis de desacato são incompatíveis com o artigo 

13 da Convenção” (fls. 194). No mérito, pleiteia a absolvição com base no art. 

386, inc. III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a 

fixação da pena-base no piso, ou que seja operado aumento de 1/6, sendo a 

pena, na segunda-fase, compensada parcialmente (entendimento 

predominante no STJ), e na terceira-fase de dosimetria de pena o 

afastamento do concurso formal de crimes, já que se trata de crime único 

(vítima: o Estado), tudo de acordo com a fundamentação constante do item 

“II. 2.” das razões (fls. 192/208).

O recurso foi contrariado (fls. 212/232), manifestando-se a 

douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 239/241).
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É o relatório.

2. Não procede o inconformismo defensivo.

A prova produzida ao longo da persecução penal é 

suficiente para justificar a procedência parcial da ação penal.

No caso, a materialidade e a autoria dos fatos restaram 

demonstradas, basicamente, pelo B. O. (fls. 04/05), e pela prova oral 

produzida, tendo os policiais confirmado, na polícia e em juízo, que foram 

desacatados, ameaçados, sentiram-se intimidados, acrescentando que o réu 

foi prontamente atendido pela enfermagem do hospital, mas, mesmo assim, 

ficou gritando e tumultuando o ambiente hospitalar, como já vinha fazendo 

no decorrer daquele dia. 

Interrogado, SIDMAR negou ter proferido ameaças, mas 

admitiu ter xingado os policiais, alegando que tinha sido agredido pelo 

policial masculino depois de ter gritado em razão de fortes dores na perna. 

Referida acusação de agressão restou isolada nos autos, não 

havendo nada a corroborá-la.

Ouvidos em juízo, Clóvis e Luciana relataram que, no dia 

dos fatos, faziam a escolta de dois presos que se encontravam internados no 

Hospital de Base. O réu havia passado por cirurgia e ficava constantemente 

gritando sob a alegação de dores. Ele foi atendido pela enfermeira que lhe 

aplicou novo medicamento para a dor. Passados alguns minutos, o réu 

voltou novamente a gritar e tumultuar o ambiente hospitalar como já vinha 

fazendo no decorrer daquele dia. O policial Clóvis pediu que o réu se 

acalmasse e esperasse a medicação fazer o seu efeito, mas o réu se alterou 

ainda mais e passou a ofender os policiais, proferindo a eles diversos 
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palavrões como aqueles narrados na denúncia. No mesmo contexto, também 

proferiu ameaças dizendo que já tinha mantado antes e que quando saísse 

dali iria atrás dos policiais. A enfermeira que atendia no andar em que o réu 

se encontrava, a testemunha Katia, também foi ouvida, mas disse que não 

chegou a ver e ouvir as ofensas irrogadas pelo réu contra os policiais, pois 

nesse momento encontrava-se atendendo a outros pacientes. Todavia, ele 

confirmou que o réu estava causando tumulto com seus gritos, mesmo 

depois de devidamente medicado. 

De rigor, pois, a condenação pelo delito de desacato, cuja 

tipicidade, a meu sentir, respeitada orientação em contrário, é incontestável.

Em que pese a bem elaborada argumentação defensiva, 

invocando norma de direito internacional garantidora da liberdade de 

expressão, entendo que o tipo penal do desacato permanece em pleno vigor, 

pois não há, como se sabe, direito absoluto.

O crime, previsto no artigo 331 do Código Penal, integra o 

capítulo dos crimes praticados por particular contra a administração em 

geral e tutela o respeito, o prestígio e a dignidade dos agentes públicos, 

garantindo o regular exercício da função pelas pessoas legitimamente 

investidas em cargos que, em última análise, representam a autoridade 

estatal.

Constitui norma penal incriminadora necessária à repressão 

de ofensas dirigidas ao funcionário público, que merece respeito, assim 

como qualquer outro indivíduo, principalmente por personificar, no 

exercício da função ou em razão dela, a autoridade e a supremacia do poder 

público. Daí a especificidade da norma, que se sobrepõe ao delito de injúria, 

previsto no artigo 140 do Código Penal.
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No caso, a lesividade da conduta daquele que desacata, 

ofende, menospreza ou desrespeita indivíduo investido na função pública 

legitima e fundamenta a norma incriminadora do precitado artigo 331. Esse 

tipo penal foi criado para reprimir ataques verbais injustificados que firam a 

respeitabilidade da administração pública personificada na pessoa do 

servidor, não para tolher a livre manifestação do pensamento, direito 

consagrado constitucionalmente, mas que, como qualquer outro, não é 

absoluto.

Ademais, a Convenção Americana de Direitos Humanos 

veda a restrição do direito de manifestação por vias e meios indiretos, 

preconizando a inibição e repressão do abuso decorrente de controle estatal 

em detrimento do direito à livre manifestação do pensamento e opinião.

Ocorre que a expressão ou a opinião do ser humano não 

pode nem deve lesar direito de outrem, sob pena de incidirem as normas 

previamente estabelecidas, legitimamente elaboradas pelos representantes 

do povo, de quem emana o poder e em favor de quem esse poder deve ser 

exercido. 

Desse modo, a meu sentir, não se caracteriza a invocada 

incompatibilidade do tipo penal em comento com as normas internacionais 

de proteção dos direitos humanos, mormente o Pacto de San Jose da Costa 

Rica, pois a incriminação da conduta visa exclusivamente assegurar o 

regular exercício da função pública, não tolhendo, sequer por via reflexa, a 

liberdade de manifestação.

Sobre o tema, já se pronunciou esta egrégia Corte, 

reafirmando que o artigo 331 do Código Penal permanece em pleno vigor. 

In verbis: “Nesse passo, entender por esta via, ou mesmo pela da 
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inconstitucionalidade dos crimes desta natureza, representaria verdadeiro confronto 

com o princípio da eficiência do Estado (art. 37, caput, da CF), sem mencionar a 

função do Estado e do Direito enquanto interditos. Tratar-se-ia de arrematada ficção 

(ou mesmo irresponsabilidade) fazer pouco caso de delitos referentes à proteção de 

bens jurídicos que dizem respeito ao exercício da autoridade pelo Estado soberano, 

cujo dever impõe zelar pela eficiência da administração lato sensu e pela probidade 

administrativa. Numa palavra: admitir que o injusto-típico referente ao desacato 

atenta contra o direito à liberdade de expressão, ou mesmo, como querem outros, 

emprestar-lhe o caráter de menor potencial ofensivo, é colocar uma pá de cal na 

teoria do bem jurídico, dela fazendo verdadeira tábula rasa, o que não se aceita em 

absoluto. Da mesma forma, a Declaração de Princípios sobre a Liberdade de 

Expressão aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em seu 

108º período ordinário de sessões, em outubro de 2000 e editada em reafirmação ao 

artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos tem caráter norteador 

de eventual produção normativa interna dos países signatários do Pacto de San Jose 

da Costa Rica, não derrogando, ademais, o ordenamento vigente, em razão de não se 

ter a ela dispensado igual natureza jurídica, qual seja, a de tratado internacional. 

Assim, também não há falar em crivo de convencionalidade do tipo legal ora 

guerreado, em face do referido instrumento interamericano” (TJSP, Agravo em 

Execução nº 0204241-82.2013.8.26.0000, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, DJe 

de 13.03.2014).

No mesmo sentido já decidiu esta Colenda Câmara:

“Não se desconhece que não se deve estabelecer privilégios entre as 

pessoas, contudo, 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 
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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 ('policial de 

merda') ou em outros nesse mesmo sentido ('policial de bosta', 'vão se foder', 'vão 

tomar no cu', 'filhos da puta', etc) qualquer sentido de crítica à Administração ou à 

atuação do agente 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.” (Apelação nº 

0001301-35.20015.8.26.0655, Rel. Designado Des. Newton Neves, DJe de 

01.06.2017, VM ).

A confirmar o acerto de tal entendimento, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu, no bojo do Habeas Corpus nº 141.949, julgado em 

13.03.2018, que a tipificação do delito (artigo 299 do Código Penal Militar) 

não é incompatível com a Constituição Federal e com a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

Superados os argumentos que alicerçam a pretensão 

absolutória, imperativa a manutenção da condenação, não comportando 
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qualquer ajuste a reprimenda imposta.

O réu revela má conduta social, acidentou-se quando 

tentava se evadir do local onde estava custodiado, ostenta diversos registros 

criminais (fls. 61/71) e é multirreincidente por roubo majorado tentado (fls. 

68/69 c.c fls. 80 c.c fls. 87), por dois homicídios qualificados, nos quais 

recebeu uma condenação de 12 anos de reclusão, cada um (fls. 69 e fls. 70 c. 

c. fls. 96), por furto qualificado (fls. 69/70 c. c. fls. 77 c. c. fls. 80), por infração 

ao art. 163, § único, inciso III e art. 354, do Código Penal (fls. 70 c.c fls. 81), de 

forma a justificar plenamente os aumentos operados na primeira e na 

segunda etapas da dosimetria, prevalecendo, in casu, a reincidência, em 

detrimento da atenuante da confissão. 

Por fim, considerando que o réu mediante uma ação 

praticou dois delitos de desacato contra os policiais militares (os 

xingamentos se dirigiram tanto a Luciana quanto a Clóvis), mister a 

aplicação do disposto no art. 70 do Código Penal, de forma que, tratando-se 

de delitos idênticos, foi a pena corretamente aumentada de 1/6, totalizando 

o montante de 01 ano e 09 meses de detenção, a ser cumprido em regime 

semiaberto.

3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo 

defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

Relator
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