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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004169-58.2014.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante FABIO 
BRANDAO VICENTE, 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: "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 LUIS 
SOARES DE MELLO (Presidente) e EDISON BRANDÃO.

São Paulo, 22 de maio de 2018

CAMILO LÉLLIS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0004169-58.2014.8.26.0125

Comarca: Capivari

Apelante: Fabio Brandao Vicente

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Magistrada: Marcia Yoshie Ishikawa 

Voto nº 25235

APELAÇÃO CRIMINAL  DESACATO  Absolvição Descabimento  

Materialidade delitiva e autoria devidamente comprovadas pela prova 

oral  Validade do depoimento dos agentes públicos  Dolo evidenciado 

 Condenação mantida  Pena e regime criteriosamente estipulados  

Recurso desprovido.

Vistos.

A r. sentença de fls. 85/90 e 104 condenou Fábio 

Brandão Vicente à pena de 07 meses de detenção, em regime 

inicial semiaberto, substituída a reprimenda privativa de 

liberdade por prestação de serviços à comunidade, ou a 

entidades públicas, pelo prazo daquela, como incurso no art. 

331 do Código Penal, bem como o absolveu, com fulcro no art. 

386, VII, do Código de Processo Penal, das imputações 

concernentes ao delito insculpido no art. 309 da Lei 

9.503/97.

Inconformado, apela o réu em busca da 

absolvição, também quanto ao delito de desacato, 
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salientando, em suma, insuficiência de provas ou ausência de 

dolo em sua conduta. Aduz, neste intento, que, malgrado 

estivesse exaltado, não dirigiu os insultos elencados na 

denúncia aos guardas que o abordaram, acrescentando que a 

discussão acalorada não é o suficiente para atrair o elemento 

subjetivo, indispensável para aperfeiçoamento do tipo. Por 

fim, ressalta que sequer testemunhas estranhas à guarda civil 

foram arroladas para escorar a frágil tese acusatória (fls. 

112/116).

Contrariado o recurso (fls. 122), subiram os 

autos, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado 

pelo desprovimento do apelo (fls. 128/132).

 

É o relatório.

O acusado foi processado e posteriormente 

condenado porque, no dia 26 de agosto de 2014, por volta das 

20h23, na Rua Chile, Bairro Santo Antônio Capivari, 

desacatou os funcionários públicos municipais Cyro Fernando 

de Azevedo e Arnaldo Carlos de São José, quando cada qual 

exercia função de Guarda Civil Municipal. 

A materialidade delitiva decorre do termo 

circunstanciado (fls. 06/07), do auto de exibição e apreensão 

(fls. 08/09) e de toda a prova oral coligida durante a 

instrução.

Deflui da prova oral, ainda, a certeza quanto a 

autoria. 
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Sob o crivo do contraditório, o réu negou os fatos. 

Afirmou que estava estacionado havia horas, quando foi 

abordado pelos servidores públicos, que, desde o início, 

exerceram comportamento violento, ingressando em seu 

automóvel sem autorização. Falou aos guardas que eles não 

poderiam agir de tal forma, no que lhe responderam: “você 

quer nos ensinar a fazer nosso serviço?”. Disse-lhes, então, 

que não, mas que eles sequer haviam lhe solicitado os 

documentos. Os agentes públicos afirmaram que havia uma 

denúncia, a partir do que permitiu a revista no automóvel. 

Como os guardas não encontraram nada, acabou se 

alterando, tendo sido algemado, colocado na viatura e 

conduzido até a unidade policial. Em nenhum momento 

proferiu insultos ou xingamentos aos servidores (mídia digital 

 fls. 77).

Todavia, os guardas municipais responsáveis pela 

abordagem discursaram em sentido oposto, e, por intermédio 

de relatos firmes e harmoniosos, rechaçaram a versão 

ofertada pelo acusado.  

Arnaldo Carlos de São José explicou que, na 

companhia de seu colega de profissão, foram até o local dos 

fatos para apurar denúncia dando conta de que um indivíduo 

estava conduzindo automóvel de forma imprudente. Lá, 

depararam-se com o réu, que já desceu do carro os tratando 

mal. Ao tomar conhecimento da denúncia, Fabio passou a 

ofendê-los, dizendo-lhes que “eles não eram de nada, eram de 

bosta”, chamando-os, ainda, de “coxinha” e mandando-os 

“tomar no cu” (mídia digital  fls. 77). 
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Exatamente na mesma linha o relato apresentado 

por Cyro Fernandes de Azevedo, seu colega de farda (mídia 

digital  fls. 77). 

E é de se dar credibilidade aos depoimentos dos 

guardas, devendo ser prestigiado o testemunho por eles 

prestado, pois se tratam de pessoas credenciadas à repressão 

da criminalidade, não tendo interesse em acusar inocentes, 

merecendo crédito até prova robusta em contrário.

É mais do que remansosa a jurisprudência no 

sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, 

civis, guardas municipais e agentes penitenciários não são  

apenas pela função que ocupam  suspeitos como 

testemunhas em processo criminal.

Pelo contrário, por serem agentes públicos 

investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e 

essencialmente à segurança pública, não têm qualquer 

interesse em imputar falsamente crimes, 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.

De fato, posiciona-se a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal 

no sentido de que: 

 “Os depoimentos de policiais, devidamente 

confirmados em juízo, constituem-se prova idônea à 

condenação" (STJ, 6ª Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. 
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Hamilton Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 

06.02.2006; p. 326).

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE 

AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento 

testemunhal de servidores policiais - especialmente 

quando prestado em juízo, sob a 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 [...]" (STF, 1.ª Turma, HC 

n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 

26.03.96: in DJU 18.10.96).

Além do mais, consoante já decidiu o Eminente 

Desembargador Airton Vieira ao se deparar com caso análogo, 

os depoimentos de agentes públicos, tais como “[...] de 

guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de 

quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros 

policiais.”1, de modo que a ausência de testemunhas alheias à 

aludida corporação em nada enfraquece a tese de acusação, 

como quis fazer crer a combativa defesa.

Logo, diante dos elementos de convicção 

coligidos, não há que se cogitar em absolvição.

Ora, o preceito primário do art. 331 do Código 

Penal preconiza que constitui o crime em questão a conduta 

de “desacatar funcionário público no exercício da função ou em 
1 (TJSP;  Apelação 0014245-22.2013.8.26.0176; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de 
Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/03/2018; Data de 
Registro: 08/03/2018)
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razão dela”.

Destarte, plenamente comprovado o cometimento 

desse delito pelo apelante, visto que clara a intenção de 

ofender os guardas municipais que o abordaram para apurar 

denúncia de crime de direção perigosa.

Ademais, ao revés do que sugeriu a defesa, o fato 

de o acusado estar nervoso não descaracteriza o desacato, 

pois essa condição não dá ao cidadão o direito de ofender 

impunemente funcionário público no exercício de sua função. 

Admitir tal comportamento seria descriminalizar 

a intenção de insultar, pois nenhum indivíduo normal dirige 

ofensa a outrem sem que de alguma forma se encontre 

contrariado em seus interesses pessoais. 

Portanto, vislumbra-se que o animus do acusado 

foi direcionado a desprezar e diminuir os agentes enquanto 

servidores públicos, no exercício de suas funções, restando 

caracterizado o dolo.

A propósito, confira-se: 

“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 e regime bem fixados  

Recurso desprovido.” (Relator(a): Ivan 

Sartori; Comarca: Itapecerica da Serra; Órgão 

julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do 
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julgamento: 09/08/2016; Data de registro: 

12/08/2016)

“Apelação - Desacato (art. 331 do Código Penal) 

Acusado absolvido com fulcro no art. 386, inciso III, do 

CPP - Recurso Ministerial - Condenação  nos termos 

da denúncia - Procedência - Materialidade e autoria 

demonstradas - Firmes e coerentes depoimentos 

prestados pela vítima e testemunha - Não há que se 

falar em conduta atípica, porque, independentemente 

de o guarda municipal ter competência ou não para 

aplicar multa de trânsito, basta para a caracterização 

do crime de desacato o fato dele estar no exercício de 

sua função, ou que a ofensa seja proferida em razão 

dela -  Precedentes do STF e STJ  -  Condenação de 

rigor. Dosimetria - Pena-base fixada acima do mínimo 

legal, frente às circunstâncias do crime desfavoráveis 

ao agente e à personalidade deturpada do acusado -  

Incabível a substituição penal e o “sursis”, por tais 

benesses não serem socialmente recomendáveis 'in 

concreto' Imposição do regime inicial semiaberto, nos 

termos do art. 33, § 3º, do CP -  Decisão reformada - 

Recurso ministerial provido”. (TJSP: Ap. n.º 0006697-

96.2009.8.26.0624, Rel. Salles Abreu, 11.ª Câm. 

Crim., j. em 11.12.2013).

Por fim, consigne-se que, embora não se olvide a 

existência de posicionamentos antagônicos, o crime de 

desacato encontra agasalho na constituição.

De um lado, sabe-se da proteção insculpida no 

art. 5º, XI, da CF que assegura ser “livre a expressão da 

atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação, 
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independentemente de censura ou licença”.

Também não se ignora que a liberdade de 

pensamento e expressão foi reforçada no art. 13 da 

Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, 

promulgada pelo Decreto n° 678/1992, segundo o qual “Toda 

pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. 

Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e 

difundir informações e idéias de toda natureza, sem 

consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em 

forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de 

sua escolha.” (art. 13.1).

Cumpre frisar, contudo, que o direito à liberdade 

de expressão (assim como os demais direitos fundamentais) 

não é absoluto, vale dizer, pode sofrer limitações e restrições, 

desde que de caráter excepcional. 

Sobre o assunto, veja-se o posicionamento do 

Pretório Excelso:

“PROCESSO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE 

PRAZO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. INÉPCIA DA 

DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 

INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA. 

VALORAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE EM 

HABEAS CORPUS. 

(...) 6. Na contemporaneidade, não se reconhece a 

presença de direitos absolutos, mesmo de 

estatura de direitos fundamentais previstos no 

art. 5º, da Constituição Federal, e em textos de 
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Tratados e Convenções Internacionais em matéria 

de direitos humanos. Os critérios e métodos da 

razoabilidade e da proporcionalidade se 

afiguram fundamentais neste contexto, de modo a 

não permitir que haja prevalência de determinado 

direito ou interesse sobre outro de igual ou maior 

estatura jurídico-valorativa. 7. Ordem denegada.” 

(HC 93250/MS, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 

27.06.2008).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. 

DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. 

VIOLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. SUPREMACIA DO 

INTERSSE PÚBLICO. LIMITAÇÕES. POSSIBILIDADE. 

ARTIGO 37, CAPUT, CB/88. OFENSA INDIRETA. 

ARTIGO 92, § 2º, LC N. 53/01 DO ESTADO DE 

RORAIMA. APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

1. As alegações de desrespeito aos postulados da 

ampla defesa e do devido processo legal 

consubstanciam ofensa reflexa à Constituição do 

Brasil, circunstância que não viabiliza o acesso à 

instância extraordinária. Precedentes. 2. Inexistem 

garantias e direitos absolutos. As razões de 

relevante interesse público ou as exigências 

derivadas do princípio de convivência das 

liberdades permitem, ainda que 

excepcionalmente, a restrição de prerrogativas 

individuais ou coletivas. Não há, portanto, 

violação do princípio da supremacia do interesse 

público. 3. Eventual ofensa ao caput do artigo 37 da 

CB/88 seria apenas indireta, vez que implica o prévio 

exame da legislação infraconstitucional, não permitindo 
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a interposição do apelo extremo. 4. A questão referente 

à suposta inconstitucionalidade do artigo 92, § 2º, da 

Lei Complementar estadual n. 53/01 não foi argüida 

perante as instâncias precedentes, o que impede sua 

apreciação por este Tribunal. Agravo regimental a que 

se nega provimento.” (RE 455283/RR, 2a Turma, Rel. 

Min. Eros Grau, DJ 05.05.2006).

Nessa toada, não se vislumbra incompatibilidade 

material entre o delito de desacato e a Constituição Federal.

Tal crime tem por escopo a proteção do respeito, 

do prestígio da função pública, assegurando, por 

consequência, o regular andamento das atividades 

administrativas, no qual figura como sujeito passivo não 

apenas o Estado, mas também o servidor maculado na sua 

honra profissional (vítima secundária)2.

Do cotejamento resultante do conflito desses dois 

princípios, pois, não há como tolerar, escudada no direito à 

livre expressão, manifestações verdadeiramente afrontosas ao 

prestígio da Administração Pública, desacompanhadas da 

respectiva responsabilidade penal. 

Em outros dizeres, é perfeitamente permitida a 

crítica, ainda que exacerbada, sobre os atos da Administração 

Pública, externando pensamentos que lhe são contrários e 

desfavoráveis. Referido direito, afinal, é um dos pilares 

sustentadores do Estado Democrático de Direito. 

2 Manual de Direito Penal, Parte Especial, Rogério Sanches Cunha, Editora JusPODIVM, 
7a, ed., 2015, p. 776.
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O que não se pode aceitar, todavia, são 

manifestações acintosas com o nítido propósito de humilhar, 

menoscabar ou menosprezar o servidor (desacreditando, por 

consequência, a própria função pública), como no caso dos 

autos, sob o manto de se validar o desproporcional exercício 

da liberdade de expressão em nítida violação de direitos da 

mesma envergadura.

Saliente-se que a própria Convenção Americana 

prevê em seu art. 13.2 que:

“2. O exercício do direito previsto no inciso precedente 

não pode estar sujeito a censura prévia, mas a 

responsabilidades ulteriores, que devem ser 

expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para 

assegurar:

a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais 

pessoas; ou

b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, 

ou da saúde ou da moral públicas”.

Nesse sentido, confira-se, também, o seguinte 

julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“Habeas Corpus  Crime de desacato - Alegada 

derrogação do tipo penal pela Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos  Pacto de San José. Não 

ocorrência. Ordem denegada” (Habeas Corpus nº 

2182246-08.2015.8.26.0000, 9ª Câm. Crim., Rel. Souza 

Nery, j. 05.11.2015).

Condenação, pois, irrefutável.
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A pena, criteriosamente imposta, experimentou 

acréscimo tão somente na segunda etapa, a teor da 

reincidência (certidão no apenso próprio), o que se afigura 

incensurável. 

Aliás, é precisamente pela recidiva que se 

apresenta adequada a imposição do meio semiaberto para 

início do desconto da reprimenda, até para que se preserve a 

função preventiva da pena. 

Quanto ao mais, a pena corpórea foi substituída 

por restritiva de direitos, inexistindo margem para 

insatisfação defensiva. 

Destarte, preserva-se a r. sentença na íntegra.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento 

ao recurso.

CAMILO LÉLLIS 

     Relator
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