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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004629-58.2011.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante 
ALEXANDRE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram, no essencial, o r. édito singular, 
encampada sua motivação (art. 252 do RITJ), arredada a multa e, deram provimento 
parcial ao recurso, nos termos do v. Acórdão.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS 
SOARES DE MELLO (Presidente sem voto), CAMILO LÉLLIS E EDISON BRANDÃO.

São Paulo, 22 de maio de 2018

IVAN SARTORI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0004629-58.2011.8.26.0575

Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Juízo de Origem: 1ª Vara 

JuIZ: Wyldensor Martins Soares

Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Criminal

Apelante: ALEXANDRE DA SILVA

Apelado:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

                                 VOTO DO RELATOR

Ementa: Apelação  Desacato  Autoria e 

materialidade comprovadas  Narrativa dos milicianos que não 

pode ser desprezada, se não há indicativo ao revés  Dolo 

configurado  Desnecessidade de ânimo calmo e refletido  

Precedente  Pena de multa afastada, em se cuidando de delito a 

não admitir a cumulação com a corporal  Recurso provido em 

parte.

Ação penal em que incurso Alexandre da Silva no art. 

331 do CP.

Proposta transação penal, foi aceita pelo réu (fls. 

124/v.), mas, descumprida condição (prestação de serviços à 

comunidade), o benefício foi revogado (fls. 192/v.).

Sobreveio r. sentença de procedência, impostas as 

penas de 07 meses de detenção, regime aberto, e 11 dias-multa, 

diária mínima.

Recorre o condenado, buscando a absolvição (fls. 
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223/5).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. 

Hideo Ozaki, é pelo desprovimento (fls. 245/6v.).

Recurso bem processado.

É o relatório, adotado, no mais, o de primeiro grau.

Anota-se, de início, que não há JECRIM na comarca 

de origem, daí o processamento pelo juízo comum e competência 

desta Corte.

Consta dos autos que, a 1º de julho de 2011, 

Alexandre da Silva desacatou os guardas municipais Ilso Aparecido 

de Assis e Fernando Henrique Silva do Amaral, no exercício de suas 

funções. 

Narra a denúncia que o acionado foi advertido pelos 

agentes públicos de que não poderia permanecer com seus 

cachorros no interior do refeitório do Serviço de Obras Sociais - SOS, 

o que lhe causou revolta, de modo que passou a chamá-los de 

“guardas de merda”, “guardas de bosta”  e “vagabundos”, a par de 

dizer que iria “pegá-los” (fls. 01/2-d).

Daí este processo.

Nas vezes em que ouvido, o increpado admitiu que 

discutiu com os guardas municipais, os quais foram muito 

desrespeitosos com ele, implicando com seus cachorros e 

mandando, com rispidez, que colocasse os animais para fora. Não 

proferiu xingamentos, nem faltou com o respeito, ao contrário, um 

dos agentes legais é que lhe deu uma gravata e o sufocou enquanto 

era encaminhado à delegacia (fl. 06  distrito policial; e, mídia de fl. 

129  juízo).  

De todo modo, as vítimas foram firmes em seus 

depoimentos em solo policial, ratificando um deles (Ilso), em 
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pretório, a prova acusatória em todos os seus termos.

Os guardas municipais foram uníssonos ao narrar 

que o acionado, pessoa em situação de rua, costumava almoçar no 

SOS e levava consigo seus cães, mesmo ciente de que no local não 

era permitida a permanência de animais, porquanto as cozinheiras 

já o haviam alertado. Naquele dia, resolveram adverti-lo para que 

colocasse os cachorros para fora ou saísse com eles. Ele acabou 

saindo, mas ao fazê-lo, passou a proferir impropérios dirigidos aos 

depoentes, tais como “guardinhas de merda”, “guardinhas de bosta” 

e “vagabundos”. Não satisfeito, disse a Fernando Henrique que ia 

pegá-lo ou que diria a amigos que o fizessem. Deram-lhe voz de 

prisão (fls. 07/8  delegacia; e, mídia de fl. 129  juízo).

E não é de suspeitar-se da narrativa dos agentes da 

lei, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como 

qualquer testemunha, sem falar que interesse nenhum teriam em, 

graciosamente, increpar o réu. 

Nessa senda:

“(...) Com relação à prova condenatória - depoimentos 

de policiais - sempre afirmo que os depoimentos dos 

policiais envolvidos nas diligências devem ser 

analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por 

uma questão lógica e racional, eles preponderam 

sobre a declaração de quem é acusado de um delito, 

pois geralmente este tenta fugir de sua 

responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, 

sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem 

qualquer animosidade específica contra o agente, ele 

vá a juízo mentir, acusando uma pessoa inocente. Sua 
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declaração, como a de todas as outras testemunhas e 

vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos 

que contém. Confrontar-se-á com as outras provas 

obtidas na instrução e até com qualidade da pessoa 

que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela 

é forte para a condenação, não importando quem a 

trouxe. (...)” (STJ  HC 372.072, Rel. Min. Nefi 

Cordeiro, DJe 22.02.2017);

 

“(...) 5. A eficácia probatória do testemunho da 

autoridade policial não pode ser desconsiderada tão 

só pela sua condição profissional, sendo plenamente 

válida para fundamentar um juízo, inclusive, 

condenatório. Precedentes. (...)” (STJ  HC 

314.454/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, DJe 17.02.2017);

“(...) 2. Os depoimentos de agentes policiais, sob o 

crivo do contraditório, merecem credibilidade, sendo 

aptos a confirmar a prática delitiva, em especial 

quando corroborados por outras provas e ante a 

ausência de elemento desabonador quanto aos relatos 

por eles prestados. (...) Acresça-se, ainda, que esta 

Corte possui entendimento firme no sentido de que o 

depoimento policial prestado em juízo, como in casu, 

constitui meio de prova idôneo a respaldar a 

condenação, notadamente quando ausente dúvida 

sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à 

defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da 
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prova. A propósito: AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. 

Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 

17/11/2016.” (STJ  AREsp 1.013.235/DF, Rel. 

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06.02.2017).

Também desta Casa de Justiça:

“(...) E não há que se desmerecer a palavra dos 

policiais, pois não são suspeitos, apenas pela função 

que ocupam. Ao revés, por serem agentes públicos 

investidos em cargos cujas atribuições se ligam 

umbilical e essencialmente à segurança pública, não 

têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, 

principalmente quando os relatos apresentados são 

coerentes e seguros, de maneira que, não havendo 

absolutamente nada no conjunto probatório que 

desabone seus testemunhos, a estes deve ser 

conferida relevante força probante” (Apelação nº 

0000225-90.2015.8.26.0617, 4ª Câmara Criminal, 

Rel. Camilo Léllis, j. 14.02.2017).

Nesse contexto, patente o menoscabo em relação à 

condição de servidor público dos guardas municipais e no exercício 

de suas funções.

Por isso que hialino o dolo.

É o quanto basta à configuração do desacato, ainda 

que estivesse o acusado exaltado, no momento em que proferiu as 

palavras, uma vez que despiciendo ânimo calmo e refletido por parte 
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do agente, considerado que tanto não exige o tipo.

Nesse sentir: Apelação nº 0002117-

91.2015.8.26.0210, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni 

Pereira, j. 05.09.2017; Apelação nº 0039615-27.2012.8.26.0050, 3ª 

Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Cesar Mecchi Morales, j. 

15.12.2015; e Apelação 990.08.146529-9, Rel. Des. Carlos Biasotti, 

j. 30.07.2009.

Tudo, pois, a determinar a condenação tal como 

lançada.

Passa-se ao exame da reprimenda.

A base foram fixadas 1/6 acima do mínimo legal, em 

07 meses de detenção e 11 dias-multa, dados os maus antecedentes 

(fl. 178), tornadas definitivas, diante da ausência de outras 

circunstâncias modificadoras.

Fixou-se o regime aberto, negada a substituição, 

porquanto “o réu já foi beneficiado em duas ocasiões com penas 

alternativas e não se emendou de modo que a substituição não se 

mostra suficiente” (fl. 127v.).

Nada, pois, a reparar, mesmo porque ausente 

insurgência defensória no particular e, em se tratando de regime 

aberto, nenhum o prejuízo do acusado, pois essa regência, na 

prática, equivale à liberdade.

Lamentável, mas verdadeiro.

Verifica-se, entanto, que laborou em equívoco o 

douto sentenciante, porquanto não há previsão no tipo penal acerca 

da cumulação da pena física e da multa. Assim, correto o 

escarmento final de 07 meses de detenção, afastada a coima 

pecuniária.

Destarte, mantém-se, no essencial, o r. édito 
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singular, encampada sua motivação (art. 252 do RITJ), arredada a 

multa.

Dá-se provimento parcial ao recurso, nos termos 

acima.

 

    IVAN SARTORI

                       Desembargador Relator 
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