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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0000134-45.2016.8.26.0623, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é 

apelante ANTONIO CESAR BARUQUE DEZZOTTI, é apelado 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 

recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

JUVENAL DUARTE (Presidente) e GERALDO WOHLERS.

São Paulo, 7 de junho de 2018.

Tristão Ribeiro

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 31.487 (RL) – Digital 

Apelação criminal nº 0000134-45.2016.8.26.0623  Vargem Grande do Sul

Apelante: ANTONIO CESAR BARUQUE DEZZOTTI

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA

AMEAÇA E DESACATO. Prova robusta da autoria e da 
materialidade dos delitos. Condenação mantida. 
Penas mínimas. Correta a soma das penas, diante do 
concurso material. Adequada a substituição por 
restritiva de direitos, fixado o regime aberto para o 
caso de conversão. Apelo improvido.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO 

CESAR BARUQUE DEZZOTTI de sentença que o condenou, como incurso nos 

artigos 147, caput, e 331, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do 

mesmo diploma legal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, 

substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à 

comunidade, postulando a absolvição com fundamento na ausência de provas e 

ao argumento de que estava sob o efeito de medicamentos. 

 

O recurso foi regularmente processado e, nesta 

instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento 

da irresignação (fls. 221/223). 

É o relatório.

Consta da denúncia que, no dia 03 de setembro 

de 2016, por volta das 04h30, defronte a residência localizada na Rua Coronel 

Mariano Parreira, n° 573, Centro, na cidade de Vargem Grande do Sul, o acusado 

ameaçou causar ao ofendido Luis Antônio Ribeiro Fontão mal injusto e grave, por 
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meio de palavras, atemorizando-o, dizendo que “iria matá-la, comer sua filha e pegar 

sua esposa”.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias 

de tempo e lugar acima mencionadas, o acusado desacatou os policiais militares 

Jaime Zani e Francisco de Assis da Costa Belchior, funcionários públicos, no 

exercício da função, dizendo “seus vermes, seus policiais de bosta, saiam daqui”.

O apelo não comporta provimento.

Com efeito, a materialidade delitiva está 

demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 14/16 e pela prova oral colhida. 

A autoria delitiva é igualmente inegável, tendo 

em vista que a vítima Luis Antônio Ribeiro Fontão confirmou ter sido ameaçada 

pelo réu, em razão dele possuir interesse no imóvel em que o declarante estava 

morando. Relatou que o acusado dizia que iria matá-lo, “pegar” a mulher e a filha 

dele e quebrar o seu veículo. Esclareceu que o apelante está em tratamento 

médico, mas acredita que ele faz chantagem emocional para conseguir o que quer 

(mídia digital). 

Não se perca de vista que a vítima apresentou 

declarações seguras, harmônicas e coerentes, não demonstrando qualquer indício 

de deliberada intenção de prejudicar o apelante. Conforme já se decidiu, "a vítima é 

sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça 

ou da violência, suportou o prejuízo e não se opõe a acusar inocente, senão procura 

contribuir  como regra, para a realização do justo concreto" (TACRIM, RT 739/627).

Da mesma forma, os policiais militares relataram 

que se dirigiram ao local dos fatos para atender ocorrência de desinteligência, pois 

o acusado estaria brigando com familiares e ameaçando o vizinho. Ali, o 
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encontraram bastante alterado e o vizinho dele contou que estavam discutindo, 

porque o réu estava tocando bateria, fazendo muito barulho e não queria cessar a 

perturbação. Conversaram com as partes, apaziguaram os ânimos, registraram a 

ocorrência na delegacia e as liberaram. Cerca de duas horas depois, novamente 

foram solicitados ao local e surpreenderam o acusado muito mais agressivo e 

exaltado, trancado no quarto dele, com uma faca, ameaçando se matar, ocasião 

em que os desacatou e os ofendeu, chamando-os de “policiais de bosta”, “vermes” 

e outros termos de baixo calão (mídia digital).

Observe-se que os policiais são agentes 

públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por 

isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se 

não se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. 

A respeito do assunto é iterativa a 

jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos 

princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou 

inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).

O recorrente, por sua vez, negou as imputações, 

na fase policial, alegando que apenas queria conversar com a vítima (fls. 10/11). 

Em juízo, declarou não se recordar do que ocorreu com a chegada dos policiais e 

alegou estar sob tratamento psiquiátrico. Contou que estava bem alterado e 

passando por problemas pessoais e sem dormir havia vários dias. Disse que 

tomou medicamentos para dormir (dez comprimidos de “Rivotril” e quatro 

comprimidos de “Lexotan”) e não conseguiu, em razão de um jantar na casa da 

vítima. Esclareceu que se dirigiu ao vizinho por diversas vezes para pedir a 

redução do barulho da conversa, mas não foi atendido. Discutiram e chamou a 

polícia (mídia digital).

Vale destacar que não há nos autos qualquer 
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elemento a indicar que o réu não possuía, ao tempo do evento, a plena 

capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 

com esse entendimento. Ao contrário, ficou evidente que o acusado, ainda que 

estivesse sob efeito de medicamentos ingeridos por conta própria, como alegou, 

estava consciente do que fazia quando agiu, sabendo que a conduta era ilícita, 

tanto que apresentou declarações na fase policial (fls. 12) e, posteriormente, se 

submeteu a exame clínico, que restou inconclusivo (fls. 44/45). 

Diante da prova colhida, ficaram patentes a 

autoria, a materialidade e o dolo de ameaçar o vizinho, assim como bem 

configurado o crime de desacato, tendo em vista que o acusado ofendeu policiais 

militares com palavras de baixo calão no exercício das funções. 

As penas não comportam qualquer redução, eis 

que fixadas nos menores patamares possíveis, ou seja, em um mês de detenção, 

para a ameaça, e em seis meses de detenção, para o desacato. 

E, somadas as penas em razão do concurso 

material, a reprimenda atingiu sete meses de detenção, tendo sido substituída, na 

forma do artigo 44, do Código Penal, por prestação de serviços à comunidade, 

fixando-se o regime aberto, para o caso de conversão, nada mais podendo 

pleitear a Defesa.

Ante o exposto, nega-se provimento ao 

recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.

TRISTÃO RIBEIRO
         Relator

      (assinado eletronicamente)
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