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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Apelação nº 0002922-51.2013.8.26.0101, da Comarca de 
Caçapava, em que é apelante NIVALDO DE OLIVEIRA FILHO, 
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: "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 RICARDO TUCUNDUVA (Presidente) e 
MACHADO DE ANDRADE.

São Paulo, 7 de junho de 2018.

Zorzi Rocha
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Apelação sem revisão nº: 0002922-51.2013.8.26.0101
Apelante: NIVALDO DE OLIVEIRA FILHO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO

Juiz  : ANA LETÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS
Origem: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAÇAPAVA

Voto nº 15.092

Apelação. Crimes de dano qualificado, de resistência 
simples, e de desacato. Absolvição por insuficiência de 
provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria 
comprovadas. Sanção penal e regime sem alteração. Não 
provimento ao recurso.

Adotado o relatório já 

existente (fls.131/132), acrescenta-se que se 

trata agora de apelação do Réu da sentença de 

fls.131/139 na qual foi condenado, em concurso 

material (artigo 69, “caput”, do Código Penal), 

e em regime inicial semiaberto, às penas de: 1. 

08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, 

e 12 (doze) dias-multa, calculados no mínimo 

legal, pela acusação do crime de dano 

qualificado (artigo 163, parágrafo único, 

inciso III, do Código Penal); 2. 02 (dois) 
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meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, pela 

acusação do crime de resistência simples 

(artigo 329, “caput”, do Código Penal); 3. 08 

(oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e 

12 (doze) dias-multa, calculados no mínimo 

legal, pela acusação do crime de desacato 

(artigo 331 do Código Penal). Pretende a 

absolvição por insuficiência de provas, e 

subsidiariamente, para que seja fixado o regime 

aberto para início do cumprimento das penas 

(fls.158/161).

O recurso foi regularmente 

processado, com resposta do Ministério Público 

pelo seu não provimento (fls.163/165).

A Procuradoria Geral de 

Justiça manifestou-se pelo não provimento do 

recurso (fls.170/173).

É o relatório.

Inconsistente o recurso.

A prova oral produzida está 

contida na mídia digital de fls.130.

A materialidade delitiva 

necessária ficou comprovada por meio do: 1. 

boletim de ocorrência (fls.30/33); 2. laudo 

pericial de exame de constatação de danos 
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(fls.68/70).

A autoria ficou demonstrada: 

1. o Réu que, na fase inquisitiva preferiu 

permanecer em silêncio (fls.09), alegou em 

Juízo que: a. estava na garupa da moto, sem 

capacete, e por isso foram abordados pelos 

policiais; b. durante a abordagem, os policiais 

foram truculentos; c. “esse policial que tava 

aqui”, “começou a bater no meu peito”, “ai eu 

levantei a mão, e disse pra ele 'não precisa 

disso'”; d. “veio o outro policial, me passou 

uma rasteira”; e. na Delegacia, “eu só empurrei 

a cadeira com o pé, mas em momento nenhum eu 

quebrei nada”; f. não desacatou os policiais; 

2. o policial militar Rinaldo, confirmando sua 

narrativa extrajudicial (fls.06/07), contou em 

Juízo que: a. o Réu estava na garupa de uma 

moto; b. quando o Réu desceu da moto, “já veio 

pra cima de mim e do meu parceiro”; c. “foi 

difícil contê-lo”, “mas mesmo assim conseguimos 

conduzi-lo pra Delegacia”; d. “na Delegacia ele 

quebrou a cadeira, quebrou um aparelho 

telefônico, um aparelho de linha telefônica, 

dava cabeçada na parede”; e. deu vários socos 

nos policiais, proferindo palavras de baixo 

calão, “estava muito alterado”; f. “não me 

recordo quais foram as palavras que ele disse, 
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mas que ele xingou, ele xingou bastante”; g. 

recorda-se que, no momento da abordagem, o Réu 

arremessou um objeto no mato, que parecia ser 

um tablete de maconha, mas, realizada busca no 

local, nada foi encontrado; 3. a narrativa do 

policial João Carlos (fls.04/05), ainda que na 

fase administrativa, é harmônica com as versões 

 tanto extrajudicial, quanto judicial - do 

policial Rinaldo.

E não há porque colocar em 

dúvida a palavra dos policiais.

O entendimento jurisprudencial 

majoritário tem convergido na direção de que 

são válidos e eficazes os seus depoimentos, 

aptos ao suporte de uma condenação, pois esses 

agentes da autoridade prestam os seus 

esclarecimentos sob o compromisso de dizerem a 

verdade como qualquer testemunha, e as suas 

narrativas devem ser entendidas como 

verdadeiras até a produção de provas em 

contrário com a demonstração da presença de 

falácia, recaindo o ônus dessa produção 

contrária à Defesa, situação que aqui não 

ocorreu.

Assim já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.464.860-SP, 

rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., 
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j. em 18.05.2015, com citação de outros 

precedentes da mesma Corte):

“Necessário ressaltar que os 
depoimentos de policiais, quando em conformidade 
com as demais provas dos autos, constituem 
elementos probatórios idôneos a subsidiar o 

julgador na formação de seu convencimento”.

Assim, as condutas destacadas 

na denúncia ficaram suficientemente comprovadas 

pelas provas produzidas, sendo de rigor a 

mantença da condenação.

As sanções penais foram 

regularmente fixadas e não comportam 

alterações.

Quanto ao pedido de alteração 

do regime, veja-se que a redação do artigo 33, 

§ 2º e § 3º, do Código Penal, revela que a 

escolha do regime inicial de cumprimento da 

reprimenda depende de três fatores decisivos, 

quais sejam, a quantidade da pena aplicada, a 

reincidência e as circunstâncias judiciais.

Assim, impossível a fixação de 

regime inicial aberto pelo simples motivo de 

ser o Réu reincidente, além das circunstâncias 

judiciais que não lhe são favoráveis, tanto que 

as penas-bases para os três crimes foram 

fixadas acima do patamar mínimo legal.
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Ante o exposto, nega-se 

provimento ao recurso.

ZORZI ROCHA
  RELATOR
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