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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0002214-84.2015.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante 

LUCAS DE SOUZA SOUTO, 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: "Deram provimento parcial 

ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por 10 (dez) dias-

multa, de valor unitário mínimo, 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 31.734 (RL)

Apelação criminal nº 0002214-84.2015.8.26.0083  Aguaí

Apelante: LUCAS DE SOUZA SOUTO

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA

DESACATO. Prova robusta da autoria e da 
materialidade. Policiais militares que confirmaram as 
ofensas verbais e gestos feitos pelo réu. Condenação 
mantida. Pena mínima, fixado o regime aberto e 
substituída a corporal, na forma do artigo 44, do CP, 
por prestação pecuniária. Possibilidade de 
substituição da pena por multa, no piso legal (art. 44, 
§ 2º, 1ª parte, do CP). Apelo parcialmente provido. 

Vistos.

Trata-se de apelação interposta por LUCAS DE 

SOUZA SOUTO de sentença que o condenou, como incurso no artigo 331, caput, 

do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, 

substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 01 

(um) salário mínimo, postulando a absolvição em razão da atipicidade da conduta 

ou por insuficiência da prova.

O recurso foi regularmente processado e, nesta 

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

da irresignação (fls. 251/254). 

É o relatório.

Consta da denúncia que, em 02 de maio de 
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2015, por volta das 17h00, na Rua Vereador Oscar Costa, nº 28, em Aguaí, o 

acusado desacatou os policiais militares Wilson José Custódio e Alan David 

Neves, no exercício da função ou em razão dela. 

A absolvição reclamada não é possível.

Com efeito, a materialidade delitiva está 

demonstrada pelo termo circunstanciado de fls. 07/09 e pela prova oral colhida. 

A autoria é igualmente inegável, tendo em vista 

que as vítimas prestaram declarações seguras e harmônicas no sentido de que 

estavam em patrulhamento quando desconfiaram do apelante e resolveram 

abordá-lo. Nada de ilícito foi encontrado e o réu foi liberado, porém, ele começou a 

proferir xingamentos, mandando-os “tomar no cu”, e fez gestos mostrando o dedo. 

Conseguiram prendê-lo na residência dele, após o uso moderado de força e 

algemas (fls. 07, 08 e mídia digital). 

Observe-se que os policiais militares 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 de pessoa inocente, como no caso em exame. 

O acusado, por sua vez, apresentou versões 

distintas em ambas as fases da persecução penal. Na etapa inquisitorial, 

confirmou que efetuou gestos obscenos e proferiu xingamentos (fls. 08). Em juízo, 

todavia, negou a imputação, alegando que fora agredido pelos policiais, mas nada 

lhes disse. Afirmou que não conhecia os milicianos (mídia digital).
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Diante da versão pouco digna de crédito do réu 

e dos relatos coerentes e seguros dos policiais militares, ficou bem configurado o 

dolo de desacatar funcionário público no exercício da função. 

Vale lembrar, a respeito, que “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 

dever” (TACRIM-SP  Ap. 1.054.155/0, 13ª Câmara, Rel. Des. Teixeira de Freitas, 

j. em 05.08.1997, RJTACRIM 36/121).

Assim, patentes a autoria e a materialidade, 

inafastável o delito de desacato, previsto no artigo 331, caput, do Código Penal.

A pena foi fixada no piso, considerando-se, 

inclusive, a menoridade relativa do réu (fls. 11), deferida a substituição prevista no 

artigo 44, do Código Penal, por prestação pecuniária no valor de um salário 

mínimo, fixado o regime aberto para o caso de conversão.

Porém, é possível a substituição da privativa 
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de liberdade por multa, nos termos do artigo 44, § 2º, primeira parte, do Código 

Penal, medida que atende à necessidade de prevenção e reprovação do delito, 

diante da diminuta repercussão do fato e das condições pessoais do acusado.

Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao 

recurso para substituir a pena privativa de liberdade por 10 (dez) dias-multa, de 

valor unitário mínimo, restando mantida, no mais, a sentença impugnada.

TRISTÃO RIBEIRO
         Relator

     (assinado eletronicamente) 
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