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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001273-75.2012.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS ANTÔNIO DE 
SOUZA.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto 
pelo Ministério Público, para, em vista de duas infrações praticadas em concurso formal à 
norma do artigo 331, na forma do artigo 70, e por duas infrações praticadas também em 
concurso formal à norma do artigo 147, na forma do artigo 70, enfeixadas as duas séries já 
na forma do artigo 69, caput, todo do Código Penal, e considerando a pena total, definitiva 
e já concursiva concretizada a esses ilícitos de oito (8) meses e cinco (5) dias de detenção, 
se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, de ofício, já com base 
precípua no artigo 107, inciso IV, 109 e 110 do Código Penal, julga-se extinta a 
punibilidade do acusado Marcos Anônio de Souza em face das referidas infrações, em vista 
da prescrição punitiva em sua forma retroativa. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALMEIDA 
SAMPAIO (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E KENARIK 
BOUJIKIAN.

São Paulo, 21 de maio de 2018

SÉRGIO MAZINA MARTINS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0001273-75.2012.8.26.0169

Comarca e Vara: Duartina  Vara Única

Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo

Apelado: Marcos Antônio de Souza

Voto nº 6806

Apelação criminal. Desacato. Ameaça. Embriaguez. 
Culpabilidade. Dolo. A embriaguez do agente não subtrai a 
culpabilidade ou o dolo da conduta de desacato e ameaça.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério público do 

Estado de São Paulo em face da sentença de primeira instância que 

absolveu o acusado Marcos Antônio de Souza das imputações 

contra ele dirigidas na denúncia consistentes em desacato e ameaça.

Reclama o Ministério Público, em suma, a condenação do réu 

nos termos da denúncia. 

O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-

se a Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento ao apelo.

É o relatório.

Cabe, de ofício, o reconhecimento da extinção da punibilidade.

A existência material dos fatos está devidamente provada nos 

autos (fls. 3-5) vindo também confirmada em diversos momentos da 
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prova oral aqui reunida.

Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em 

desfavor do apelante.

O acusado Marcos (fls. 30) negou em juízo a autoria do crime. 

Relatou que, na data dos fatos, após ter ingerido bebidas alcoólicas 

em grande quantidade, foi solicitado por policiais para que abaixasse 

o som do rádio de sua casa. Disse também que apenas se negou a 

fazê-lo por entender que o horário ainda permitia que mantivesse o 

som no volume desejado. Negou qualquer desacato ou ameaça aos 

policiais.

Por outro lado, os policiais militares Aparecido e Fernando (fls. 

30) relataram em juízo que, na data dos fatos, atenderam ocorrência 

referente a um desentendimento familiar. Ao chegaram ao local dos 

fatos, foram recebidos pelo acusado que, visivelmente alterado, 

passou a xingá-los de “vermes” e “filhos da puta”, ameaçando ainda 

ambos os depoentes ao dizer que os mataria pois sabia onde 

moravam. Em sequência, o réu subiu no telhado de sua casa e 

passou a atirar telhas contra os policiais, pulando então ao telhado da 

casa vizinha, onde seguiu quebrando telhas, atirando-as contra os 

depoentes. Após cerca de duas horas, desceu do telhado e foi contido 

pelos policiais,

O relato dos agentes policiais foi confirmado pela testemunha 

Elizeu (fls. 30), vizinho do acusado, que confirmou que Marcos subiu 

no telhado de sua casa e atirou telhas contra os policiais, xingando-os 

e ameaçando-os.
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Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se 

conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos 

capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em 

juízo. 

Diante de tal conjunto probatório, decidiu o juízo de origem pela 

absolvição do acusado, argumentando que o estado de embriaguez 

em que este se encontrava na ocasião afastaria o dolo da conduta 

criminosa.

Tal entendimento, pese respeitável, no entanto, não merece 

prosperar.

Veja-se que a embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, 

inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal, não 

havendo que se falar em ausência de dolo em virtude de embriaguez. 

Ademais, vê-se que o acusado, em seu depoimento, lembrou-se dos 

fatos narrados na denúncia, limitando-se a negar as ameaças e 

desacatos, demonstrando assim que, se embriagado estava, tal 

embriaguez não impediu o correto registro dos fatos na memória do 

agente. No mais, o acusado em momento algum alegou ter agido de 

forma descontrolada em razão da bebida ingerida. Assim, não há 

como se falar em ausência de dolo na conduta, mantendo-se 

incólume a imputabilidade do réu. 

Registre-se que dolosa a conduta foi, na medida em que 

animada com consciência e vontade de produção das condutas 

ilícitas em foco. Não seria a embriaguez, no caso, assim admirável 

que poderia subtrair referidas qualidades de sua conduta.
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No mais, plenamente provada a autoria dos crimes em juízo, 

não apenas através do depoimentos dos policiais, mas também em 

virtude do depoimento de testemunha ocular dos fatos.

Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo 

substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor 

desses ilícitos. 

Passa-se à dosimetria das penas.

O réu é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais e 

ausentes circunstâncias desfavoráveis no caso. No entanto, o teor e 

natureza das ofensas em ameaças proferidas, dirigidas contra a vida 

dos policiais, indicam que a aplicação de simples pena da multa não é 

suficiente, no caso, para a devida repreensão da conduta. Assim, a 

título de pena-base, aplica-se pena privativa de liberdade mínima de 

seis (6) meses de detenção, para cada um dos crimes de desacato, e 

de um (1) mês de detenção, para cada um dos crimes de ameaça.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem 

consideradas, ou ainda causas de aumento ou diminuição de pena, 

fixam-se as penas nos patamares acima determinados.

Uma vez que dois foram os crimes de desacato cometidos 

através de uma única conduta, deve ser aplicada a pena de somente 

um deles, acrescida de um sexto (1/6), nos termos do artigo 70 do 

Código Penal, chegando-se assim à pena de sete (7) meses de 

detenção para esta série de crimes.

Tal raciocínio se aplica, da mesma forma, em relação aos 
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crimes de ameaça, chegando-se à pena de um (1) mês e cinco (5) 

dias de detenção, para esta segunda série de crimes.

Uma vez que os crimes de desacato foram cometidos através 

de dolo específico e distinto daquele referente aos crimes de ameaça, 

devem as penas referentes a cada série de crimes ser 

aritmeticamente somadas, nos termos do artigo 70, in fine, do Código 

Penal, chagando-se assim à pena final e definitiva de oito (8) meses e 

cinco (5) dias de detenção, se o caso a ser inicialmente no regime 

prisional aberto.

Uma vez definidas as penas para cada crime nos patamares 

acima expostos ―  seis (6) meses de detenção para cada crime de 

desacato e um (1) mês de detenção para cada crime de ameaça ― , 

verifica-se que tais penas, nos termos dos artigo 109 e 110 do Código 

Penal, sujeitam a pretensão punitiva estatal a prazo prescricional de 

três (3) anos.

Ocorre que a denúncia contra o acusado foi recebida em 23 de 

agosto de 2012 (fls. 13), sendo a sentença absolutória ―  que, de 

resto, não interrompe o prazo prescricional ―  publicada somente em 

29 de fevereiro de 2016 (fls. 51). Verifica-se claramente, portanto, que 

o prazo prescricional de três anos já transcorreu entre o recebimento 

da denúncia e este acórdão condenatório. Não há outra solução no 

caso, portanto, que não aquela de extinção da punibilidade do 

acusado pela verificação da prescrição da pretensão punitiva em sua 

forma retroativa quanto a todos os ilícitos aqui em julgamento.

Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso 
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interposto pelo Ministério Público, para, em vista de duas infrações 

praticadas em concurso formal à norma do artigo 331, na forma do 

artigo 70, e por duas infrações praticadas também em concurso 

formal à norma do artigo 147, na forma do artigo 70, enfeixadas as 

duas séries já na forma do artigo 69, caput, todo do Código Penal, e 

considerando a pena total, definitiva e já concursiva concretizada a 

esses ilícitos de oito (8) meses e cinco (5) dias de detenção, se o 

caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, de ofício, 

já com base precípua no artigo 107, inciso IV, 109 e 110 do Código 

Penal, julga-se extinta a punibilidade do acusado Marcos Anônio 

de Souza em face das referidas infrações, em vista da prescrição 

punitiva em sua forma retroativa.

Mazina Martins

Relator
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