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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0000072-60.2016.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante 

THIAGO DA CONCEIÇÃO MINACA, 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: "Rejeitada a matéria 

preliminar, deram provimento parcial ao recurso para excluir da condenação a 

pena de multa, restando mantida, no mais 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 30.615 (RL)

Apelação criminal nº 0000072-60.2016.8.26.0348  Martinópolis 

Apelante: THIAGO DA CONCEIÇÃO MINACA

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA

DESACATO. Preliminar de nulidade em razão de a 
diligência policial ter ocorrido em residência, sem 
mandado judicial. Inocorrência. Prova robusta da 
autoria e da materialidade. Condenação mantida. Pena 
privativa de liberdade bem dosada e justificada. 
Exclusão da pecuniária não cominada na espécie. 
Apelo provido parcialmente, rejeitada a preliminar. 

Vistos.

Trata-se de apelação interposta por THIAGO DA 

CONCEIÇÃO MINACA de sentença que o condenou, como incurso no artigo 331, 

caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 

07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e 12 (doze) dias multa, de valor 

unitário mínimo, substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos 

consistente na prestação de serviços à comunidade.

A defesa alega, preliminarmente, que os policiais 

invadiram a residência, à noite, sem mandado judicial, o que caracteriza nulidade, 

e, quanto ao mérito, postula a absolvição por não constituir o fato infração penal. 

 

O recurso foi regularmente processado e, nesta 

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

da irresignação (fls. 232/234). 

É o relatório.
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Consta da denúncia que, no dia 05 de dezembro 

de 2015, por volta das 22h00, na Avenida Valentim Gentil, na cidade de Indiana, 

Comarca de Martinópolis, THIAGO DA CONCEIÇÃO MINACA desacatou os 

policiais militares Adilson de Camargo e Adler Rogério de Souza, no exercício das 

funções. 

Inicialmente, afasta-se a matéria preliminar 

arguida.

Nada houve de irregular na prisão do réu, não 

havendo se falar em violação de domicílio por parte dos policiais, pois justificada a 

entrada deles e a detenção do acusado por estar supostamente em flagrante delito 

(logo após a prática do crime de desacato). Assim, não há qualquer nulidade, 

porque se trata de crime permanente, dispensando até mesmo mandado de busca 

e apreensão para o ingresso dos agentes em qualquer local, durante o dia ou no 

período noturno, devido à situação de flagrante delito, tratando-se, portanto, da 

exceção trazida pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ressalta-se que, conforme informações de fls. 

05/08, o réu também foi autuado em flagrante delito, no mesmo dia, pelo crime de 

tráfico de entorpecentes, após o encontro de porções de crack e uma de cocaína 

na residência dele. 

Feitas tais observações, verifica-se que, no 

mérito, o apelo comporta provimento parcial, sendo impossível, no entanto, a 

absolvição pretendida.

Com efeito, o ofendido Adler Rogério de Souza, 
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policial militar, relatou que estava na companhia do colega Camargo com a viatura 

estacionada nas imediações da praça, quando avistaram o acusado pilotando uma 

motocicleta e com o capacete mal colocado, em desacordo com as normas de 

trânsito. Alguns minutos depois, em patrulhamento pela cidade, cruzaram 

novamente com Thiago, que os encarava, fazendo gestos e provocações. 

Acompanharam a motocicleta do acusado até que ele estacionou em frente à 

residência dele. O apelante começou a proferir ofensas, dizendo “filhos da puta, 

cuzão, vou te pegar, volta aqui seus cuzão, polícia de merda”. Resolveram solicitar 

apoio de outros policiais porque familiares do réu ali estavam e poderiam gerar 

tumulto. Com a chegada dos colegas de farda, parentes do acusado começaram a 

atirar pedaços de pau, tijolões, pedras, cadeiras e capacetes, sendo necessária a 

utilização de gás de pimenta para contê-los (fls. 13/14 e mídia digital). 

No mesmo sentido, o depoimento do policial 

Adilson de Camargo na fase investigatória (fls. 15/16).

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, como no caso em 

exame. 

O acusado, por sua vez, negou a imputação, 

alegando que conduzia a motocicleta e passou próximo da viatura, mas não 

intimidou os policiais, sendo que Adler e Camargo passaram em frente à residência 

dele proferindo ofensas. Logo depois, outros milicianos apareceram e queriam 

prendê-lo sem motivo. Seu pai não permitiu a entrada dos policiais e foi agredido 

pelo miliciano Januário (mídia digital).
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O declarante André Minaca Alves dos Santos 

disse que presenciou o momento em que o policial Camargo passou em frente a 

casa xingando o acusado. Logo depois, tal policial retornou com outros colegas de 

farda e eles entraram na casa agredindo o réu e o pai dele (mídia digital).

Tal relato foi corroborado por Carlos Eduardo 

Souza da Cruz, Cicero Luiz Candido, Juliano Ritelle Nonato, Jeferson Vinicius 

Angelo e Rodrigo Minaca Alves (mídia digital). 

Contudo, os relatos das testemunhas de defesa 

devem ser recebidos com cautela, por possuírem interesse em eximir o acusado 

de responsabilidade, especialmente diante da relação familiar e de amizade íntima 

entre eles, inexistindo qualquer razão para que os ofendidos acusassem 

falsamente um inocente.

Assim, isolada no robusto quadro probatório a 

negativa do réu, restou bem configurado o crime de desacato: “Caracteriza desacato 

o ofender, humilhar, espezinhar ou agredir o funcionário em detrimento do prestígio e decoro 

da função por ele exercida. São meios hábeis à perpetração do delito tanto o emprego do 

palavrão, de expressões grosseiras, de palavras de baixo calão, gritos, gestos ou escritos, 

desde que presente o agente público (...)” (TACRIM-SP  AC  Rel. Manoel Pedro 

Pimentel  JUTACRIM 23/43-44).

E mais: “DESACATO  Agente que ofende direta e 

voluntariamente a honra e o prestígio de policial no exercício de suas funções  

Configuração  Fato do réu estar exaltado ou nervoso, se o seu comportamento não foi 

provocado por atitude indevida do funcionário  Irrelevância  Inteligência: artigo 233, do 

Código Penal, artigo 331, do Código Penal. Configura o crime de desacato a conduta do 

agente que ofende direta e voluntariamente a honra e o prestígio policial no exercício de suas 

funções, não o exculpando o fato de estar exaltado ou nervoso se o comportamento do réu 

não foi provocado por atitude indevida do funcionário, que estava apenas cumprindo seu 
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dever” (TACRIM-SP  Ap. 1.054.155/0, 13ª Câmara, Rel. Des. Teixeira de Freitas, j. 

em 05.08.1997, RJTACRIM 36/121).

A pena foi bem dosada e não comporta reparo, 

eis que partiu do piso legal e, em razão do concurso formal, sofreu acréscimo 

mínimo de um sexto, tornando-se definitiva em sete meses de detenção, deferida a 

substituição prevista no artigo 44, do Código Penal, e fixado o regime aberto para o 

caso de eventual conversão.

Contudo, fica afastada a pena de multa imposta 

na sentença, vez que não cominada cumulativamente no crime de desacato (artigo 

331, do Código Penal).

Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar, 

dá-se provimento parcial ao recurso para excluir da condenação a pena de multa, 

restando mantida, no mais a sentença impugnada.

TRISTÃO RIBEIRO
         Relator

      (assinado eletronicamente)
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