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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº 
0016215-22.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é recorrente 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido DAVID 
ANDRADE DOS SANTOS.

ACORDAM, em 11ª 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 XAVIER DE 
SOUZA (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER.

São Paulo, 6 de junho de 2018. 

Alexandre Almeida
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso em sentido estrito  Denúncia  
Desacato e resistência  Rejeição em relação ao 
crime menos grave (resistência)  Absorção deste 
pelo crime de desacato  Ações praticadas no 
mesmo momento  Cabimento, no caso concreto  
Decisão mantida  Recurso improvido.

 

Vistos. 

DAVID ANDRADE DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, foi denunciado perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca 

de Praia Grande, apontado como incurso no art. 329 e art. 331, ambos do 

Código Penal, pois, no dia 29 de janeiro de 2016, por volta das 16 horas, 

na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1.270, cidade de Praia Grande, 

desacatou o policial militar Vinícius Laurentino da Silva. Nas mesmas 

condições de tempo e espaço, opôs-se a execução de ato legal, mediante 

emprego de violência exercida contra o policial militar Vinícius Laurentino 

da Silva.

Acontece que o Magistrado, entendendo que o 
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crime de resistência fica absorvido pelo desacato, rejeitou a denúncia em 

relação ao primeiro, com fundamento no art. 395, incisos I e III, do Código 

de Processo Penal e, como o crime remanescente é de menor potencial 

ofensivo, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal 

(fls. 45 dos autos apensados).

Inconformado recorre o representante do 

Ministério Público buscando a reforma da decisão para que seja recebida a 

denúncia em relação ao crime de resistência, prequestionando, ao final, 

toda a matéria (fls. 1/13).

Recebido o recurso, vieram aos autos as 

contrarrazões (fls. 21/24) e, mantida a decisão (fls. 25), subiram os autos ao 

E. Tribunal de Justiça, onde a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo seu 

provimento (fls. 42/44).

É o relatório.

Improcede o inconformismo manifestado pelo 

Ministério Público.

De fato, no entendimento do ilustre Magistrado o 

crime de resistência deve ser considerado absorvido pelo de desacato, 

motivo pelo qual rejeitou a denúncia em relação ao primeiro, e, como o 

crime remanescente é de menor potencial ofensivo, determinou a remessa 

dos autos ao Juizado Especial Criminal para apuração do delito previsto no 

art. 331 do Código Penal (fls. 45 dos autos apensados).

Acontece que o representante do Ministério 

Público em exercício perante o Juizado Especial Criminal da Comarca da 
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Praia Grande, entendendo presentes os requisitos legais, propôs ao acusado 

a imediata aplicação da pena de 20 dias-multa, de valor unitário mínimo, 

convertida na entrega de cestas básicas, o que acabou aceito, homologado 

pelo Juízo (fls. 60) e foi devidamente cumprido, resultando na extinção da 

punibilidade do réu, nos termos do art. 84, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95 (fls. 79). 

Pois bem.

Não se discute que esta Colenda 11ª Câmara de 

Direito Criminal do Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de 

que, em casos análogos ao aqui narrado, a melhor solução seria o 

recebimento da denúncia em relação ao crime de resistência, porque a peça 

acusatória narra o fato típico com todas as suas circunstâncias e descreve 

de maneira suficiente a conduta do acusado, a ponto de possibilitar que se 

defenda amplamente.

Vale dizer, se preenche os pressupostos do art. 

41, do Código de Processo Penal, seria, a princípio, o caso de receber a 

inicial acusatória, para, ao final, decidir sobre o mérito da questão. 

Nesse sentido: “(...) Na seara criminal busca-se 

a verdade real, razão pela qual o feito deve ser instruído, os envolvidos 

devem ser ouvidos em juízo, para que depois se aplique o direito ao caso 

concreto. Não necessariamente o crime de resistência é crime meio para 

a prática do delito de desacato” (Recurso em sentido estrito nº 

3007387-88.2013.8.26.0477, Relatora Desembargadora Maria Tereza do 

Amaral, d.j. 11/11/2015).  
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Entretanto, não é menos verdade que esta Câmara 

também vem entendendo que, se toda a ação criminosa foi uma sucessão 

de atos devem ser vistos como desdobramento um do outro, a ponto de 

prevalecer apenas o crime mais grave, no caso o de desacato, aplicando-se 

o princípio da consunção.

Nesse sentido:

“(...) Além disso, necessário se faz assinalar que 

a resistência narrada na denúncia absorve o desacato, considerando que 

as mencionadas infrações penais foram praticadas no mesmo contexto 

fático. Para se chegar a essa conclusão, basta a transcrição de trecho da 

inicial acusatória: '... após avistarem o denunciado expondo a venda 

cervejas e comunicá-lo que seriam apreendidas, o denunciado, resistindo 

em entregá-las, foi em direção a tais guardas e, apontando o dedo para o 

rosto do guarda civil metropolitano BOAVENTURA DA SILVA FARIAS 

NETO, o ameaçou ao dizer-lhe 'vou pegar uma quadrada para te matar' 

e o injuriou ao chamá-lo de 'macaco' e de 'negro', instante em que foi 

contido e conduzido ao 89º Distrito Policial da Capital.” (fl. 2-D). Nesse 

sentido acena precedente deste Tribunal: 'Desacato e resistência. 

Validade das palavras de policiais. Declarações de testemunha. 

Materialidade e autoria comprovadas. Princípio da consunção. Absorção 

do crime de desacato pelo de resistência. Situações ocorridas no mesmo 

contexto fático. Absolvição quanto ao crime de desacato. 

Redimensionamento da pena. Reincidência. Regime semiaberto. Recurso 

parcialmente provido.' (TJ/SP Apelação nº 0000703-28.2011.8.26.0136, 
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Relator Desembargador Francisco Bruno, 10ª Câmara de Direito 

Criminal, julgamento em 21/2/2013)”. (Apelação nº 

0007623-68.2012.8.26.0011, Desembargador Xavier de Souza, d.j. 

30/07/2014  sem destaques no original).

Por aqui, então, a análise dos fatos narrados na 

denúncia revela, de plano, que as condutas delituosas se deram todas em 

um mesmo contexto, pois o réu teria desacatado o policial militar David 

Andrade dos Santos, chamando-o de “policial de merda”, “verme”, 

“rato”, e tentou empreender fuga, mas, após perseguição, foi alcançado, 

mas se opôs à prisão desferindo um soco no rosto da vítima. 

Vale dizer, considerando que nessa análise 

preliminar foi possível constatar, de plano, que os fatos se deram em um 

mesmo contexto, sem demonstração de desígnios autônomos, o crime 

menos grave (resistência) pode mesmo ser considerado absorvido pelo de 

maior gravidade (desacato), de maneira que não se pode considerar 

indevida a rejeição da denúncia. 

De mais a mais, como o réu já cumpriu os termos 

da transação penal  proposta pelo membro do Ministério Público em 

exercício perante o juizado especial criminal que, portanto, aceitou a 

competência  e teve julgada extinta a punibilidade em relação ao crime de 

desacato, à essa altura a questão está até mesmo superada pelo 

arquivamento dos autos principais, de maneira que o improvimento do 

recurso é medida que se impõe à correta solução do caso em questão. 

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO 
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AO RECURSO.

ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA

  RELATOR
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