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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
3019012-08.2013.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante KEOMA DE 
SOUZA SALOMAO, 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 apelo de KEOMA 
DE SOUZA SALOMÃO a fim de reduzir sua pena total para 1 (um) ano e 2 (dois) meses 
de detenção, mantido o regime aberto e concedido o sursis, por dois anos, nos termos do 
artigo 78, § 2º, 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) 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 3019012-08.2013.8.26.0320

Comarca: LIMEIRA

Apelante: KEOMA DE SOUSA SALOMÃO

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO n° 32.314

DIREÇÃO INABILITADA, DESACATO e RESISTÊNCIA. 
Condutas de dirigir veículo automotor na via pública sem 
CNH, gerando perigo de dano. Oposição violenta contra 
intervenção dos policiais militares durante abordagem para 
verificar documentação do veículo e do próprio acusado. 
Ofensas verbais. Configuração. 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. 
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra dos policiais. 
Revelia em juízo. Suficiência para a procedência da ação 
penal. PENA. Afastamento do acréscimo decorrente de maus 
antecedentes. Ausência de condenação transitada em julgado. 
Violação ao princípio da presunção de inocência. Súmula nº 
444 do STJ. Redução para o mínimo legal. Concretização em 1 
ano e 2 meses de detenção. Regime aberto. Sursis mediante 
condições. Artigo 78, § 2º, CP. Apelo provido parcialmente 
para esse fim.

1. KEOMA DE SOUZA SALOMÃO (RG n° 47.423.097, 

61.548.810 e 61.578.384-SSP/SP), por infração ao artigo 309 do Código de Trânsito e 

artigos 329, caput, e 331 c.c. o art. 69, todos do Código Penal, foi condenado à pena 

total de 2 (dois) anos de detenção, no regime aberto, porque, no dia 15 de 

novembro de 2013, por volta das 17h30, na rua Bem Te Vi, altura do nº 18, 

comarca de Limeira, dirigiu veículo automotor na via pública sem a devida 

habilitação e gerando perigo de dano. Consta, ainda, que KEOMA, abordado por 

policiais militares, opôs-se à execução de ato legal mediante violência e, em 

seguida, desacatou-os, xingando-os de “vermes” e “policiais de merda”. 

Inconformado com a r. sentença de fls. 99/105, cujo relatório 
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se adota, apelou, representado pela Defensoria Pública, pugnando pela reforma 

do julgado. Insiste na absolvição do desacato por atipicidade decorrente da 

incompatibilidade do respectivo tipo com a Convenção Americana de Direitos 

Humano por reprimir a liberdade de expressão, direito imanente ao regime 

democrático e expressamente consagrado na Constituição Federal. Requer, 

outrossim, a absolvição, pelo mesmo fundamento, da imputação de “direção 

embriagada”, ao argumento de que a conduta não gerou perigo concreto de dano. 

Ainda sob o fundamento da atipicidade, alega que a tentativa de fugir, se 

desvencilhando das algemas, não configura o delito de resistência. Em relação aos 

delitos de resistência e desacato, alega que a prova é insuficiente para fundar 

condenação, eis que os depoimentos dos policiais são parciais e pouco 

esclarecedores. Aduz, ainda, que a revelia do acusado não pode prejudicá-lo, 

inexistindo nos autos prova da vontade deliberada de humilhar ou menoscabar os 

policiais no exercício da função. Acena com a absorção do desacato pelo crime de 

resistência e, por fim, requer a redução das penas ao mínimo legal, porquanto 

ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (fls. 111/121).

O recurso foi contrariado (fls. 123/131), manifestando-se a 

douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Carlos Roberto 

Marcos Garcia, pelo desprovimento (fls. 142/150).

É o relatório.

2. O recurso comporta parcial provimento.

Traz a sentença, em édito condenatório pródigo de 

fundamentação, a indicação de elementos probatórios aptos a justificar a punição 

de KEOMA pelos crimes de direção inabilitada, desacato e resistência em 

concurso material.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram 
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evidenciadas pelo termo circunstanciado de fls. 3/6 e pelo boletim de ocorrência 

de fls. 7/9, bem como pelas declarações dos policiais Diego Faleiros e Daniel 

Godoy.

Ao que consta, o acusado, após empinar sua moto na via 

pública, conduzindo-a numa das rodas por trecho onde havia diversas pessoas até 

perder o controle e cair, foi abordado pelos policiais, que solicitaram a 

apresentação da documentação pessoal e do veículo. Nesse momento, KEOMA se 

insurgiu, disse-lhes que não apresentaria seus documentos e os xingou de 

“vermes” e “policiais de merda”. Em seguida, tentou fugir, opondo-se à atuação 

dos policiais, que o detiveram com emprego de força moderada.

Os fatos são incontroversos, confirmados que foram pelos 

próprios policiais, cujos depoimentos são dignos de fé, pois ausente indício de que 

faltaram com a verdade ou pretenderam prejudicar o acusado. Ademais, KEOMA, 

tendo oportunidade de apresentar sua versão em juízo, tornou-se revel.

As provas, à vista das peculiaridades do caso concreto, são 

mais que suficientes para a procedência da ação penal. Os relatos trazidos pelos 

policiais são firmes, convergentes e se complementam, dando a real dimensão do 

ocorrido.

Remanesce, pois, condenado, em concurso material, por 

infração ao artigo 309 do Código de Trânsito e artigos 329 e 331 do Código Penal.

Não procedem as teses de atipicidade das condutas.

Além de não possuir CNH, o apelante, na condução de sua 

motocicleta, o fazia de forma perigosa, empinando-a por trecho onde havia 

diversas pessoas que frequentavam evento universitário nas imediações, 

chegando, inclusive, a perder o controle do veículo, quase provocando um 

acidente de maiores proporções. Evidente, no caso, o perigo concreto de dano.

De outro lado, a oposição violenta do réu se deu contra ato 
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legal dos policiais, nada justificando a resistência por ele oferecida, razão porque 

incorreu na figura delitiva do artigo 329 do Código Penal.

Por fim, tal como bem anotou o ilustre Procurador de Justiça 

oficiante, decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou 

entendimento de que “desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão 

dela continua a ser crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal” (HC nº 

379.269/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Relator para acórdão Min. 

Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 24 de maio de 2017).

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.

A conduta prevista 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.

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 exatamente para reprimir ataques verbais injustificados que firam 
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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 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 
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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 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') 
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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 ).

Superados os argumentos que alicerçam a pretensão 

absolutória, imperativa a manutenção da condenação, comportando, contudo, um 

pequeno ajuste a reprimenda imposta.

Inexiste condenação transitada em julgado a justificar o 

reconhecimento dos maus antecedentes, motivo pelo qual, à vista da ausência de 

outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, a pena-base dos crimes 

deve ser reduzida ao mínimo legal. Esse, inclusive, o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça consagrado no teor da súmula nº 444.

Assim, fixo a pena-base do crime de trânsito, do desacato e 

da resistência, no mínimo legal, respectivamente, 6 (seis), 2 (dois) e 6 (seis) meses 

de detenção, totalizando, diante da ausência outras majorantes, 1 (um) ano e (dois) 

meses de detenção, mantido o regime aberto.

Ante a impossibilidade de substituir a privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, devido à prática de crime exercido com violência, 

cabível, subsidiariamente, a concessão do sursis, por dois anos, com as condições 

previstas no artigo 78, § 2º, do Código Penal.

No caso de recusa ou descumprimento do benefício, fixa-se, 

de antemão, ante a notória ausência de casa de albergado no Estado Bandeirante, 

a modalidade de prisão albergue domiciliar.
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3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento 

ao apelo de KEOMA DE SOUZA SALOMÃO a fim de reduzir sua pena total para 

1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, mantido o regime aberto e concedido o 

sursis, por dois anos, nos termos do artigo 78, § 2º, do Código Penal.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

Relator
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