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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001828-69.2015.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante 
CHANEL DE MELO MARTINS BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso para a 
manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANCISCO 
BRUNO (Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E FÁBIO GOUVÊA.

São Paulo, 18 de maio de 2018. 

Alexandre Almeida
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Desacato e Dano qualificado ao patrimônio 
público  Ação penal pública incondicionada  
Representação  Desnecessidade;
Lesão corporal leve  Representação  Ato que 
prescinde de maiores formalidades  Vítima que 
compareceu à delegacia e lavrou boletim de 
ocorrência  Intenção manifesta de ver a ré 
processada  Legitimidade do Ministério Público 
evidente  Sentença correta  Recurso improvido.

 

Vistos.   

Channel de Melo Martins Barbosa, qualificada 

nos autos, foi processada perante o juízo da 1ª Vara da Comarca de Monte 

Aprazível, apontada como incurso no art. 331, art. 129, caput e art. 163, § 

único, inciso III, todos do Código Penal, pois, no dia 25 de abril de 2015, 

na Rua José de Souza Prado, na cidade de Monte Aprazível, desacatou as 

conselheiras tutelares Gislaine da Silva Marchiori e Maria Creusa Vieira, 

que estavam no exercício da função, além de causar na primeira lesões 

corporais de natureza leve. Além disso, danificou o automóvel do 

Conselho Tutelar, na medida em que desferiu golpes com pedaço de 

madeira contra o veículo.

Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de 

fls. 95/96, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. André Luis Adoni, que 
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julgou procedente a ação penal e condenou o acusado, por infringência ao 

art. 331, art. 129, caput e art. 163, § único, inciso III, todos do Código 

Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano e 3 meses de detenção em regime 

aberto, substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

consistente na prestação de serviços à comunidade e limitação de final de 

semana.

Inconformada apela a Defesa buscando a reversão 

do julgado, pois não houve representação da vítima em relação ao crime de 

lesão corporal e, à essa altura, já aconteceu a decadência. Assim, entende 

que a denúncia é inepta e que o processo deva ser anulado (fls. 114/117).

Recebido o recurso, vieram aos autos as 

contrarrazões (fls. 123/126).

Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de 

Justiça opinou pelo seu improvimento (fls. 130/131).

Anote-se que o processo foi inicialmente 

distribuído para a Col. 6ª Câmara de Direito Criminal (fls. 128), mas foi 

redistribuído para a E. 11ª Câmara de Direito Criminal Extraordinária, 

chegando os autos à conclusão em 9 de fevereiro de 2018 (fls. 133). 

É o relatório.

Cuida-se de apelação interposta por Channel de 

Melo Martins Barbosa contra a r. sentença que o condenou, por 

infringência ao art. 331, art. 129, caput e art. 163, § único, inciso III, todos 

do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano e 3 meses de detenção 

em regime aberto, substituída a privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e limitação de 
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final de semana.

E, na análise da pretensão recursal, cumpre 

reconhecer, desde logo, que o recurso sequer discute a responsabilidade da 

acusada, na medida em que se volta contra a ausência de representação 

expressa da vítima, que, no seu entendimento, ensejaria a nulidade do 

processo.

Acontece, porém, que os crimes de dano 

qualificado e desacato são de ação penal pública incondicionada, ou seja, a 

iniciativa do processo é exclusiva do Ministério Público, de maneira que, 

para esses delitos não há falar em representação da vítima.

Só por isso, então, já não é caso de anulação do 

processo, mas, de qualquer forma, também em relação ao crime de lesão 

corporal a jurisprudência é tranquila no sentido de que a representação não 

depende de forma específica, pois qualquer manifestação de vontade da 

ofendida  como é o caso dos autos, onde foi lavrado boletim de 

ocorrência, onde estava presente a vítima das lesões corporais  é suficiente 

para dar início ao procedimento.

Nesse sentido: “De acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, a representação necessária a 

instauração da ação penal pública condicionada não necessita obedecer 

qualquer regramento formal, podendo ser apresentada verbalmente ou 

por escrito, bastando a demonstração clara do interesse do ofendido em 

ver apuradas a autoria e materialidade do fato contra ele praticado. 

Precedentes.” (HC 229.513/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 15/10/2012).
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Se é assim, uma vez incontroversa a intenção da 

ofendida em ver a ré processada em decorrência das lesões que praticou, 

impossível falar em ilegitimidade do Ministério Público, tampouco em 

inépcia da denúncia, ou nulidade do processo.

Portanto, como esse foi o único argumento trazido 

com o recurso, bem comprovada a responsabilidade da acusada e como a 

pena ficou no mínimo legal, com imposição do regime aberto e 

substituição por restritiva de direitos, o improvimento do recurso é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO 

AO RECURSO para a manutenção da r. sentença pelos próprios 

fundamentos. 

Custas na forma da lei.

ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA

                               RELATOR
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