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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0002391-08.2012.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante CESAR 
JUNIOR MAMED, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar arguida e 
negaram provimento ao apelo, mantiveram a r. sentença por seus próprios e jurídicos 
fundamentos.(VU)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO TUCUNDUVA (Presidente sem voto), MARCO ANTONIO 
MARQUES DA SILVA E ZORZI ROCHA.

São Paulo, 24 de maio de 2018.

MARCOS  CORREA 

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0002391-08.2012.8.26.0486

Apelante: Cesar Junior Mamed 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Quatá 

Voto nº 7491

DESACATO Preliminar de prescrição da pretensão 
punitiva  inocorrência  interrupção do lapso 
prescricional com o recebimento da denúncia; Mérito - 
Materialidade e autoria devidamente comprovadas  
Condenação mantida.
Apelo desprovido.

A r. sentença de fls. 200/203, da lavra do MM. Juiz de 

Direito da Vara da Comarca de Quatá, Dr. Diogo Porto Vieira 

Bertolucci, relatório adotado, condenou CESAR JUNIOR MAMED à 

pena de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída 

por prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos, por infração 

ao disposto no artigo 331, caput, do Código Penal.

Inconformado, apela sustentando a extinção da 

punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. No mérito, almeja 

sua absolvição (fls. 207/213).

Contrariado o recurso (fls. 216/221), manifestou-se o 

d. Procurador de Justiça pelo desprovimento (fls. 225/230).

É o relatório.

Preliminarmente, não há que se falar em prescrição da 
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pretensão punitiva. 

O delito foi praticado em 20 de julho de 2012.

A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2014, 

interrompendo o lapso prescricional, de acordo com o artigo 117 do 

Código Penal. Em 27/10/2016 foi proferida sentença condenatória (fls. 

200/203), ou seja, em nenhum dos três períodos houve lapso superior a 

03 anos.

No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante. 

Consta da denúncia que, em 20 de julho de 2012, por 

volta das 18h33min, no assentamento Boa Esperança, na cidade de João 

Ramalho, Comarca de Quatá, CESAR JUNIOR MAMED desacatou 

José Carlos Gonçalves e Antônio Eurico de Matos, policiais militares 

fardados e no exercício das funções. 

Apurou-se que os policiais foram acionados para 

atenderem ocorrência no local dos fatos e, ao chegarem foram recebidos 

pelo denunciado dizendo: quem chamou vocês aqui, seus paus no cu.

De hipótese absolutória não se cogita.

O conjunto probatório foi bem analisado, 

reconhecendo-se a culpabilidade do apelante. 

A materialidade do delito restou incontroversa.
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Da mesma forma a autoria, é inconteste.

Na fase policial CESAR afirmou que estava fazendo 

um churrasco na presença de sua amásia Lucimar dos Santos, ora 

falecida, e tudo transcorria normalmente. Surpreendeu-se com a 

chegada da polícia, pois não havia motivos para ali estarem. Negou tê-

los agredido ou ofendido. Foi retirado de dentro de casa e levado à 

Delegacia (fls. 11). Em juízo, negou os fatos e disse que a polícia foi 

acionada em razão do barulho da música. Os policiais entraram na sua 

casa sem mandado e o agrediram, inclusive perdendo dia de trabalho. 

Negou ter agredido sua mulher. Não foi ao hospital no mesmo dia. Não 

depôs na delegacia. A vizinha Marta presenciou tais fatos (mídia  fls. 

163).

No entanto, sua versão restou completamente isolada.

A vítima Antônio Eurico de Matos afirmou que foram 

acionados via COPOM para atender ocorrência de violência doméstica, 

uma vez que o rapaz estaria agredindo sua esposa. O referido esposo ao 

ver a viatura começou a gritar “quem chamou vocês aqui, seus pau no 

cu”. Diante disso foi dada voz de prisão, mas ele resistiu, inclusive 

lesionando o Soldado Gonçalves na mão esquerda (fls. 09). Em juízo, 

confirmou sua versão.

No mesmo sentido o policial José Carlos Gonçalves 

que corroborou a versão dada por seu colega de farda (fls. 10). Em 

juízo, confirmou sua versão.
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Não há nos autos qualquer razão para que os policiais 

tenham falseado a verdade contra o apelante.

A testemunha Marta Luciana de Campos Lima 

afirmou que estava em casa e o apelante havia brigado com a esposa 

dele, já falecida, tendo ela pedido que ela chamasse a polícia porque o 

apelante estava quebrando os móveis dela. CESAR foi a porta da sua 

casa, momento em que a polícia chegou e houve a discussão. O apelante 

estava bêbado. O réu dizia que conhecia todos os policiais e ligaria para 

seus parentes que também eram policiais. A mulher dele chegou à sua 

casa chorando dizendo que ele bêbado quebrava tudo dela. Ela foi a sua 

casa, bêbado, atrás da mulher, momento em que os policiais chegaram.

Muito embora, ela não tenha dito expressamente que 

presenciou o xingamento, ela corrobora a versão dos policiais que 

tinham sido acionados para resolver caso de violência domestica e faz 

cair por terra a versão do réu de que ingressaram em sua casa sem 

nenhum motivo e o agrediram.

Assim, não há que se falar em insuficiência 

probatória. 

A pretensão de incidência do princípio da 

insignificância como causa geradora da atipicidade do fato não merece 

prosperar. 

Com a devida vênia, não há como aplicar aqui o 
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princípio da insignificância, para fins de absolvição. A norma 

principiológica tem a finalidade única de servir como instrumento 

orientador do Poder Legislativo no momento de valoração das condutas 

que serão consideradas relevantes para o Direito Penal, o que se dará 

com base no grau de lesividade ao bem jurídico tutelado.

O princípio da insignificância, logo, não encontra 

assento em nossa legislação, daí que a sua aplicação pelo Poder 

Judiciário para fins de afastamento da tipicidade material implicaria em 

ofensa ao princípio da reserva legal, bem como ao princípio da 

independência dos poderes, porquanto o Judiciário estaria usurpando 

função inerente ao Legislativo.

Sobre o tema é o ensinamento de Cezar Roberto 

Bitencourt, in verbis: "[...] A seleção dos bens jurídicos tuteláveis pelo 

Direito Penal e os critérios a serem utilizados nessa seleção constituem 

função do Poder Legislativo, sendo vedada aos intérpretes e aplicadores 

do direito essa função, privativa daquele Poder Institucional. Agir 

diferentemente constituirá violação dos sagrados princípios 

constitucionais da reserva legal e da independência dos Poderes. O fato 

de determinada conduta tipificar uma infração penal de menor potencial 

ofensivo (art.98, I, da CF) não quer dizer que tal conduta configure, por 

si só, o princípio da insignificância. [...] Os limites do desvalor da ação, 

do desvalor do resultado e as sanções correspondentes já foram 

valoradas pelo legislador. As ações que lesarem tais bens, embora 

menos importantes se comparados a outros bens como a vida e a 
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liberdade sexual, são social e penalmente relevantes[...]" (in Bitencourt, 

Cezar Roberto. Tratado Direito Penal: Parte Geral I - 15ª edição - 

Editora Saraiva, 2010, pág.51). 

A condenação era mesmo de rigor e fica mantida, nos 

termos do art. 252, do Regimento Interno, não havendo que se falar em 

absolvição.

No tocante à pena, embora não questionada, foi bem 

aplicada.

O juiz sentenciante a exasperou na primeira fase 

considerando que o desacato foi proferido contra policiais e tais atos de 

desprestigio devem ser punidos com mais veemência para que se 

garanta a segurança; Além disso, foram dois agentes, partindo da pena 

de 10 meses e 15 dias de detenção.

Tal sanção restou definitiva ante a ausência de 

circunstâncias modificadoras.

Substituiu por prestação pecuniária de dois salários 

em razão de a pena ter sido fixada acima do mínimo legal. 

Pelo exposto,  afasto a preliminar arguida e nego 

provimento ao apelo, mantenho a r. sentença por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.

MARCOS  CORREA 

RELATOR
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