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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0019087-61.2013.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBER 
LUZIANO DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos 
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CARDOSO PERPÉTUO (Presidente) e FRANÇA CARVALHO.

São Paulo, 24 de maio de 2018

DE PAULA SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 16.073
Apelação Criminal nº 0019087-61.2013.8.26.0009
Comarca: São Paulo  Foro Regional de Vila Prudente  Vara da Região 
Sul 1 de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Apelante: Cleber Luziano de Moraes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÃO  Desacato  Prescrição não verificada  
Materialidade e autoria suficientemente comprovadas  
Firmeza do conjunto probatório  Relevância do 
depoimento do policial em juízo  Condenação mantida  
Recurso parcialmente provido para afastar a imposição de 
prestação de serviços à comunidade prevista no parágrafo 
1º do art. 78 do CP, pois indevidamente cumulada com as 
condições estabelecidas no parágrafo 2º, “a”, “b” e “c”, do 
mesmo artigo.

Cuida-se de apelação interposta por CLEBER 

LUZIANO DE MORAES contra a r. sentença de fls. 212/217, que julgou 

procedente a ação penal e o condenou, como incurso no artigo 331 do 

Código Penal, a 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com 

suspensão condicional da pena “por 2 (dois) anos, mediante as condições 

ventiladas no artigo 78, §§ 1º e 2º, do Código Penal, a saber: a) no 

primeiro ano da suspensão, o réu condenado deverá prestar serviços à 

comunidade (artigo 46, do Código Penal), conforme estabelecido pelo 

Juízo da Execução Penal; b) proibição de frequentar bares, boates, casas 

noturnas e congêneres; c) proibição de se ausentar da Comarca onde 

reside por mais de 8 (oito) dias sem prévia comunicação e autorização do 

Juízo da Execução Penal; d) comparecimento mensal pessoal e 

obrigatório perante o Juízo da Execução Penal para informar a justificar 

suas atividades”. O réu foi absolvido da imputação de estar incurso no art. 

147 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo 
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Penal, e foi julgada extinta sua punibilidade quanto aos delitos de injúria e 

dano, por conta da decadência, nos termos do art. 107, IV, do Código 

Penal.

Em suas razões de apelação (fls. 240/251), pugna 

pelo reconhecimento da prescrição, pois transcorridos mais de 03 (três) 

anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença no Diário 

Oficial. Afirma, outrossim, que “efetivamente inexistiram provas para a 

condenação do apelante”. Destarte, busca a reforma da sentença, com o 

reconhecimento da extinção da punibilidade e o levantamento da fiança, ou 

sua absolvição, nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo 

Penal, uma vez que a exaltação que apresentou, “quando de sua prisão, 

não se traduz em crime de desacato e, ademais, inexistem provas 

suficientes para a condenação” (fls. 250).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 258/261).

Nesta Superior Instância, a D. Procuradoria de 

Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 265/266).

É o relatório.

Ab initio, não há que se falar em prescrição da 

pretensão punitiva.

Acerca dos marcos interruptivos da prescrição, 

dispõe o art. 117 do Código Penal:

“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
“I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; 
“II - pela pronúncia; 
“III - pela decisão confirmatória da pronúncia; 
“IV - pela publicação da sentença ou acórdão 
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condenatórios recorríveis; 
“V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; 
“VI - pela reincidência”.

Nesse ritmo, note-se que o lapso prescricional foi 

interrompido com o recebimento da denúncia em 18/12/2013 (fls. 52) e se 

reiniciou até ser novamente interrompido pela publicação da sentença em 

cartório, o que efetivamente se deu em 30/05/2016, cf. fls. 218. Aliás, 

quanto a isto constou expressamente na decisão de fls. 236/237: “Indefiro o 

pedido de reconhecimento de extinção de punibilidade do réu da presente 

Ação Penal formulado pela Defesa uma vez que, ao contrário do narrado 

na petição, a sentença condenatória prolatada às folhas 212 a 217 foi 

publicada em Cartório na data de 30 de maio de 2016, conforme se 

verifica na Certidão de Registro de Sentença de folha 218. Dessa maneira, 

em tal data foi implementado o marco interruptivo da prescrição previsto 

no inciso IV do artigo 117 do Código Penal, e portanto o termo final da 

prescrição em abstrato no presente caso concreto foi protraído para a 

data de 30 de maio de 2019, a qual ainda não decorreu”.

Diferentemente do que sustenta o apelante, não é 

a publicação da sentença no Diário Oficial que interrompe a prescrição, 

mas, sim, sua publicação em cartório, nos termos do que dispõe 

expressamente o art. 389 do Código de Processo Penal:

“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos 
autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse 
fim”.

Sobre o tema, vale a nota de Damásio E. de Jesus, 

fundada na jurisprudência: “O prazo prescricional da ação (da pretensão 

punitiva) interrompe-se na data da publicação da sentença condenatória 
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(STF, HC 54.925, DJU 12.4.77, p. 1966). A publicação da sentença, de 

acordo com o STF, se dá no momento em que, no cartório, ela é recebida 

(RTJ 51/658 e 71/850). Assim, não se pode confundir publicação da 

sentença em mãos do escrivão, que interrompe a prescrição, com 

publicação para efeito de intimação das partes. Entendemos também que a 

prescrição se interrompe na data em que o escrivão recebe a sentença do 

juiz, independentemente do registro e de outras diligências. Caso 

contrário, seria deixar ao critério do escrivão a contagem do prazo, o que 

certo não quis a lei (STF, RTJ 58/783) (vide RF 112/198)” (Código de 

Processo Penal Anotado, 25ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2012, p. 

358). 

Não discrepa a glosa de Guilherme de Souza 

Nucci: “outro ponto que foi resolvido é a data exata de interrupção, ao 

menos da sentença condenatória. Dá-se no dia em que for publicada, vale 

dizer, entregue em mãos do escrivão, em cartório, conforme dispõe o art. 

389 do CPP” (Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, Editora 

RT, p. 617).

No caso, a sentença foi recebida em cartório e 

registrada em sistema no dia 30/05/2016 (fls. 218). E, no dia seguinte, em 

01/06/2016, o Ministério Público tomou ciência de seu conteúdo (fls. 219).

Portanto, entre o recebimento da denúncia em 

18/12/2013 (art. 117, I, CP) e a publicação da sentença condenatória, em 

cartório, em 30/05/2016 (art. 117, IV, CP), não transcorreram mais de 03 

(três) anos (prazo a ser observado in casu, cf. art. 109, VI, c.c. art. 110, § 

1º, ambos do Código Penal, considerando-se a pena fixada), razão pela 



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

13ª Câmara de Direito Criminal

Apelação nº 0019087-61.2013.8.26.0009 - Voto nº 16.073 6

qual não há que se cogitar de prescrição da pretensão punitiva. 

Quanto ao mais, a solução condenatória merece 

ser mantida.

Ficam, com efeito, aqui expressamente adotados 

como razões de decidir os pertinentes fundamentos enunciados na sentença 

quanto à materialidade e à autoria (fls. 215):

“Quanto ao crime de desacato, com efeito, em que pese se negativa de 
autoria sustentada pelo réu, tem-se que o policial militar Guilherme Gomes 
Gonçalves, confirmou que, acionados para atender ocorrência de 
desinteligência em família, conduziram vítima e acusado ao Distrito Policial e, 
lá chegando, quando dada a voz de prisão de prisão em flagrante pela 
Autoridade Policial, o réu desrespeitou as autoridades presentes e disse que 
'poderia colocar as algemas, que ele estava pouco se fodendo'(sic). Portanto, 
satisfatoriamente demonstradas as elementares do crime de desacato, 
consoante os termos do artigo 331 do Código Penal, impondo-se a condenação 
do réu exclusivamente às penas deste delito”.

Tal entendimento comporta mantença.

O réu, em juízo (fls. 176/177), negou as 

imputações. 

Todavia, o policial militar Guilherme, que oficiou 

na ocorrência foi categórico no relato da abordagem e das circunstâncias 

em que surpreendido o acusado, demonstrando a efetiva responsabilidade 

deste quanto ao ato de desacatar. Deveras, o declarante deixou claro que o 

apelante, exaltado, perante o delegado, “xingou” e afirmou, dirigindo-se 

aos policiais, “pode me algemar, tô me fodendo para vocês” (sic, mídia 

digital). 

Ou seja, de forma grosseira e agressiva, diminuiu 

e desprestigiou, ofensivamente, os agentes públicos, com indiscutível 
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menoscabo.

E o outro policial, Ricardo, em juízo, ratificou o 

que dissera durante o inquérito, quando descrevera, da mesma forma, o 

desacato verificado.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos 

policiais deve, sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado 

não comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo 

injustamente. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das 

detalhadas declarações que prestou.

Como visto, o conjunto probatório erigido nos 

autos durante a instrução processual propiciou suporte à condenação, 

valendo destacar a circunstância de se mostrarem plenamente compatíveis 

entre si e coerentes as provas de cunho oral, colhidas em juízo.

Assim, está comprovado que o apelante 

desacatou os policiais, enquanto estes se achavam em serviço e em razão 

de suas funções.

Prevalece, enfim, a conclusão de que a conduta 

do réu se subsume à descrita no artigo 331 do Código Penal, pois 

desacatou dois funcionários públicos, os policiais militares Guilherme 

Gomes Gonçalves e Ricardo Bezerra de Souza, que estavam no exercício 

de suas atribuições.

Portanto, a condenação era de rigor.

Quanto à punição aplicada, verifica-se que foi 

fundamentada na sentença e, por proporcional ao caso concreto, afigura-se 
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possível mantê-la. E, quanto ao pedido de levantamento da fiança, bem 

decidiu o Juízo a quo, nos seguintes termos: “resta indeferido o pedido de 

levantamento do valor depositado judicialmente pelo réu a título de fiança 

criminal conforme o Ofício de folha 59, uma vez que se trata de réu 

condenado e o valor da fiança será utilizado para quitação de custas 

judiciais” (fls. 236).

Cabe, porém, pequeno reparo no decisum 

recorrido, pois, como se verifica, o Juízo cumulou o cumprimento da 

prestação de serviços (condição constante do parágrafo 1º do art. 78 do 

Código Penal) com as condições previstas no art. 78, § 2º, “a”, “b” e “c”, 

do Código Penal (in casu, proibição de frequentar bares, boates, casas 

noturnas e congêneres; proibição de se ausentar da Comarca onde reside 

por mais de oito dias sem prévia comunicação e autorização do Juízo da 

Execução Penal; comparecimento mensal pessoal e obrigatório perante o 

Juízo da Execução Penal para informar a justificar suas atividades).

Contudo, é certo que as últimas condições 

(elencadas no parágrafo 2º), na dicção legal, substituem a exigência do 

parágrafo 1º do mesmo dispositivo. Logo, não é possível a cumulação das 

imposições explicitadas nos dois parágrafos, sob pena de bis in idem. 

Nesse sentido, o posicionamento do C. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CRIMINAL. SURSIS. 

INACUMULAVEIS AS DISPOSIÇÕES DOS PARAGRAFOS PRIMEIRO E 

SEGUNDO DO ARTIGO 78 DO CODIGO PENAL. AS DISPOSIÇÕES 

PREVISTAS NO PARAGRAFO 2º, DO ART. 78, DO CODIGO PENAL, SÃO 

SUBSTITUTIVAS DAS ESTATUIDAS NO PARAGRAFO 1º, VEDADA A 

ACUMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA 
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EXCLUIR DA CONDENAÇÃO A INCIDENCIA DO PARAGRAFO 2º, DO 

ART. 78, DO CODIGO PENAL” (REsp 27.886/RJ, Rel. Min. José 

Cândido de Carvalho Filho, Sexta Turma, j. em 08/02/1993).

Nesse rumo, também, a nota de Damásio E. de 

Jesus acerca da cumulação das condições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 

em comento: “inadmissibilidade: TARJ, ACrim 50.842, RT, 718:467; 

TAMG, ACrim 191.889, RJ, 58-59:524” (Código Penal Anotado, 22ª ed., 

São Paulo, Saraiva, 2014, p. 344). 

Assim, por não ser possível a cumulação das 

referidas imposições e para se evitar reformatio in pejus, exclui-se a 

condição mais gravosa, qual seja a prestação de serviços à comunidade, 

ficando mantidas as demais imposições.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao 

recurso, para afastar a prestação de serviços à comunidade prevista no 

parágrafo 1º do art. 78 do Código Penal, pois indevidamente cumulada 

com as condições estabelecidas no parágrafo 2º, “a”, “b” e “c”, do mesmo 

artigo (quais sejam, in casu, proibição de frequentar bares, boates, casas 

noturnas e congêneres; proibição de se ausentar da Comarca onde reside 

por mais de oito dias sem prévia comunicação e sem autorização do Juízo 

da Execução Penal; comparecimento mensal pessoal e obrigatório perante 

o Juízo da Execução Penal para informar e justificar suas atividades), as 

quais ficam mantidas, preservada, no mais, a r. sentença.

DE  PAULA  SANTOS

Relator
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