
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

13ª Câmara de Direito Criminal

Registro: 2018.0000445267

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0005246-22.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILVAN 
ALVES DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 13ª 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 
CARDOSO PERPÉTUO (Presidente) e FRANÇA CARVALHO.

São Paulo, 14 de junho de 2018

DE PAULA SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 16.235
Apelação Criminal nº 0005246-22.2015.8.26.0011
Comarca: São Paulo  1ª Vara Criminal do Fórum Regional de Pinheiros
Apelante: Gilvan Alves de Moura
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

RESISTÊNCIA E DESACATO  Materialidade e autoria 
suficientemente comprovadas  Firmeza do conjunto 
probatório  Relevância dos depoimentos dos policiais  
Condutas típicas  Condenação pela prática de ambos os 
delitos que deveras se impunha  Pena mantida  Negado 
provimento ao recurso. 

Cuida-se de apelação interposta por GILVAN 

ALVES DE MOURA contra a r. sentença de fls. 126/129, que julgou 

procedente a ação penal e o condenou, como incurso nos artigos 329, 

caput, e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 

09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 

Inconformado, apela o réu (fls. 153/168). Nas 

razões recursais, alega que o acervo probatório não é suficiente para 

embasar uma condenação. Alega que estava apenas na garupa da moto e 

foi o condutor que desobedeceu á ordem de parada. Aduz que os 

depoimentos dos policiais não é suficiente para a condenação e devem ser 

vistos com reservas, dada a imparcialidade. Afirma que, havendo dúvida, 

deve ser privilegiado o princípio in dubio pro reo. Assevera, outrossim, 

que a conduta é atípica. Argumenta que estava amedrontado e não pensava 

de forma coerente, razão pela qual não está comprovado o dolo específico.  

Postula sua absolvição, nos termos, do art. 386, VI, ou, subsidiariamente. 

Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

13ª Câmara de Direito Criminal

Apelação nº 0005246-22.2015.8.26.0011 - Voto nº 16.235 3

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 177/185).

Nesta Superior Instância, a D. Procuradoria de 

Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 192/193vº).

É o relatório.

Ab initio, não há que se cogitar de atipicidade da 

conduta correspondente ao desacato, já que prevista em norma penal válida 

e eficaz, emanada do poder competente, a qual integra o ordenamento 

jurídico pátrio.

E são inúmeros e pacíficos os precedentes das 

Cortes Superiores no sentido da higidez, que se mantém, do art. 331 do 

Código Penal no seio do Direito Positivo brasileiro.

Cumpre frisar que a decisão proferida no Resp nº 

1.640.084-SP (2016/0032106-0), pela Quinta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, invocada pelo apelante, não possui efeito erga omnes, sendo que  

gera consequências apenas para as partes envolvidas no processo 

correspondente. Tal julgamento, realizado naquele recurso especial 

específico, não possui efeito vinculante. Desta forma, não acarreta, 

automaticamente, a descriminalização do delito de desacato, previsto no 

artigo 311 do Código Penal, não havendo que se falar que tenha gerado 

abolitio criminis.

Por outro lado, mister se faz destacar, sem se 

ignorar a existência de entendimento diverso, que as disposições emanadas 

do Pacto de São José da Costa Rica, ao qual o Brasil aderiu, não 

apresentam a pretendida incompatibilidade com a vigência da norma legal 

pátria que prevê do delito de desacato. É evidente que a Convenção 
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Americana de Direitos Humanos (instituída por meio do aludido Pacto), ao 

consagrar a liberdade de pensamento e de expressão, de nenhum modo dá 

guarida ao comportamento de desrespeitar e menoscabar funcionários 

públicos no exercício de suas funções. 

Bem ao contrário, a citada Convenção, ao tratar, 

em seu art. 13, do direito à “liberdade de pensamento e de expressão”, 

previsto no respectivo inciso 1, deixa claro, expressamente, em seu inciso 

2: 

“2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à 
censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser 
expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar:

“a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;

“b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da 
moral públicas”.

Destarte, é expressamente consignada, nos termos 

acima, pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São 

José da Costa Rica), a efetiva possibilidade de responsabilização criminal, 

por meio de previsão legal (no caso, a do art. 331 do Código Penal), por 

atos lesivos aos “direitos” e à “reputação das demais pessoas”, bem como 

à “ordem pública” e à “moral pública”.

Logo, o Pacto de São José da Costa Rica, por 

óbvio, não consagrou o abuso, nem propiciou salvo conduto a ninguém 

para desacatar impunemente funcionários públicos (que se incluem entre as 

“demais pessoas” merecedoras de “respeito”).

Nesse diapasão, não é demais lembrar que, como 

anota Guilherme de Souza Nucci, “desacatar quer dizer desprezar, faltar 



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

13ª Câmara de Direito Criminal

Apelação nº 0005246-22.2015.8.26.0011 - Voto nº 16.235 5

com o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o funcionário” (Código 

Penal Comentado, 13ª edição, RT, S. Paulo, 2013, págs. 1216/1217).

Trata-se da conduta desrespeitosa ou humilhante 

endereçada a alguém em razão de sua peculiar condição de funcionário. 

Tal como pode ocorrer em relação a outras pessoas em razão de raça, sexo 

etc.

Obviamente, a Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) não adveio para deixar 

impune nenhuma dessas situações, a pretexto de exercício da liberdade de 

pensamento e de expressão. Continuam hígidos, pois, em nosso 

ordenamento, os dispositivos legais específicos que punem condutas 

quejandas. Inclusive, evidentemente, o art. 331 do Código Penal.

Assim, os argumentos trazidos pelo recorrente em 

suas razões, não são suficientes, in casu, para se reconhecer, de plano, a 

atipicidade da conduta do recorrido.

Quanto ao mais, a solução condenatória merece 

ser mantida.

Ficam, com efeito, aqui expressamente adotados 

como razões de decidir os pertinentes fundamentos enunciados na 

sentença:

“A ação Penal é procedente. Os policiais militares confirmaram que 

Gilvan, ao desembarcar da motocicleta opôs-se a execução de ato legal e 

proferiu ofensas ao policial Jose Carlos no exercício de suas funções. O policial 

Jose Carlos revelou que resolveram abordar os ocupantes da motocicleta pois 

no local são verificadas várias ocorrências envolvendo motociclistas. Então, ele 
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e o outro policial Caio deram ordem de parada, contudo o condutor do veiculo 

Luis Felipe empreendeu fuga e quando conseguiram aproximar-se do condutor 

da moto, ele foi em direção a viatura deixando-a no chão e continuou a fuga a 

pé. Enquanto isso José Carlos foi ao encalço a Gilvan que ingressou no 

condomínio onde reside e resistiu a abordagem investindo contra ele, com 

empurrão sendo que caíram ao solo e também ofendeu-o dizendo 'policial de 

merda' entre outras expressões desmerecedoras de sua função. O policial Caio 

César revelou que enquanto foi ao encalço de Luis Felipe, seu parceiro José 

Carlos foi tentar deter Gilvan, quando já estava com Luis próximo a viatura 

visualizou Gilvan e o policial José Carlos em luta corporal, de modo que foi ao 

socorro dele após algemar o primeiro envolvido. Assim, conseguiu segura-lo e 

tira-lo de cima do policial José Carlos oportunidade em que Gilvan proferiu 

diversos xingamentos como 'policial cuzão', 'filhos da puta', dentre outras. O réu 

por sua vez, confirmou que estava na garupa da motocicleta dirigida por Luis 

Felipe, o qual não parou a moto quando solicitado pelos policiais e depois em 

fuga foi detido e levou um soco no rosto. Neste momento, amedrontado com a 

situação resolveu ingressar no condomínio onde mora mas foi segurado pelo 

policial José Carlos, então caíram ao solo. Mas em momento algum agiu com 

violência ou proferiu qualquer ofensa a sua pessoa. O réu disse que não houve 

testemunhas presenciais desta conduta, somente quando ele e Luis Felipe 

estavam no interior da viatura surgiram alguns populares. Após analise 

cuidadosa de toda a prova colhida chego à conclusão que Gilvan praticou as 

condutas de resistência opondo-se a execução de ato legal por parte do policial 

José Carlos e também o desacatou no exercício de suas funções quando proferiu 

as expressões 'policial de merda', 'policial cuzão' e 'policial filho da puta'. De 

fato, após analisar o quadro probatório, nota-se que de qualquer ângulo que se 

examine a questão como bem ressaltou a Dra Promotora de Justiça, conclui-se 

o réu praticou os crimes de resistência e desacato, até porque com as ofensas 

proferidas menosprezou a função pelo policial José Carlos exercida de maneira 

a torna-la indigna. A versão apresentada por Gilvan durante o interrogatório, 

sob o prisma do contraditório, não exime sua responsabilidade, posto que ele 



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

13ª Câmara de Direito Criminal

Apelação nº 0005246-22.2015.8.26.0011 - Voto nº 16.235 7

disse ter fugido da abordagem e que tentou desvencilhar-se do policial Jose 

Carlos, quando caíram ao chão, o que demonstra efetivamente a conduta de 

resistência. No que tange as ofensas os policiais Jose Carlos e Caio César não 

teriam motivos para imputar-lhe acusações falsas até porque o outro envolvido 

Luis Felipe que obteve o beneficio da transação penal não foi acusado de 

nenhuma dessas condutas. Assim, se houvesse a intenção dos policiais de causar 

prejuízo e imputar acusações falsas o fariam aos dois envolvidos, o que não 

ocorreu. Como se vê, as provas colhidas demonstraram efetivamente que Gilvan 

praticou as condutas descritas na denúncia” (fls. 127/128).

Deveras, o réu, assim se manifestou em juízo: 

“estava vindo da casa da minha mãe, que estava tendo uma festa, aí eu 

tenho carro só que ficaram vários carros parados e eu não consegui sair, 

nessa eu encontrei ele e falou que estava indo na casa da namorada 

buscar ela e falou que me deixaria em casa e eu aceitei, subi na garupa da 

moto e fui com ele, e nós estávamos vindo, nessa eles vieram no 

cruzamento e quando o rapaz cruzou eles deram sinal com a viatura para 

parar. E nisso ele pegou e acelerou e eu falei para ele parar de acelerar 

com medo de acontecer algum acidente, e nessa falei pra ele parar então 

porque eu morava lá e chamaria a minha família, nessa que ele parou o 

rapaz já veio e bateu com a viatura na moto e já jogou ele longe, já veio e 

deu um murro na boca dele e aí já falei 'o senhor mandou nós parar para 

fazer isso aí?' aí eu entrei no condomínio ele pegou na minha blusa e ficou 

me puxando e eu tentando entrar para dentro e eu falei que não precisava 

disso, eu fiquei apavorado, queria entrar, não sabia o que eles queriam 

fazer. [...] só falei para ele me soltar, que não precisa disso não. [...] ele 

simplesmente pegou na minha camiseta e ficou me puxando, depois eu não 

sei o que ele fez, pegou a camiseta e colocou na minha cara e falou que ia 
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me desmaiar e eu não vi mais nada, fiquei falando que não precisava disso 

não” (fls. 140). Afirmou que foi o condutor da moto que desobedeceu à 

ordem de parada e esclareceu que na sequencia correu. Assim contou: 

“corri, eu apavorei, primeiro que bateu na moto e jogou a moto no portão 

e depois já desceu e deum um murro na cara do menino [...] eu corri, eu 

queria ir pra casa” (fls. 141).

Todavia, os policiais militares que oficiaram na 

ocorrência foram categóricos no relato da abordagem e das circunstâncias 

em que surpreendido o acusado. 

José Carlos narrou: “estávamos em 

patrulhamento à noite, era feriado e na região tem bastante roubo a 

transeunte praticado por indivíduos em motocicleta, vimos dois indivíduos 

na motocicleta, achamos a atitude suspeita, demos ordem de parada, se 

recusaram, começamos o acompanhamento, pedimos apoio das viaturas, 

mais ou menos cinco a sete minutos de acompanhamento onde os 

indivíduos se deslocaram até a residência do Gilvan, até o momento em 

que pararam e o condutor jogou a moto na viatura e o Gilvan 

desembarcou e correu para dentro do condômino dele. Diante da situação, 

se recusou a abordagem imaginamos que poderia ser um procurado, que 

poderia estar armado ou que poderiam ter cometido algum ilícito. Fui 

atrás do Gilvan, ele já estava no interior, foi quando ele resistiu, não quis 

obedecer a ordem legal, veio para cima de mim, caímos no chão. 

Enquanto isso o meu parceiro ficou do lado de fora, deteve o condutor, 

algemou o condutor no portão e entrou no condômino para me socorrer. 

Foi quando a gente conseguiu deter ele. E durante a detenção proferiu 

'vem me pegar, PM de 'merda', enfim, detemos as partes e conduzimos 
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para a DP” (fls. 132). 

Caio César também historiou os fatos: “a gente 

acompanhou eles nos bairros, João XXIII, Parque Ipe, e nessa rua de 

frente com um condômino, a moto atravessou na frente da viatura, o 

garupa pulou e foi para dentro do condômino. O piloto saiu correndo, eu 

fui atrás do outro e o meu parceiro foi no condômino atrás do Gilvan. 

Nesse meio tempo, que eu consegui pegar o rapaz, quando olhei para 

dentro do condômino eles estavam brigando, luta corporal. Eu algemei o 

outro rapaz e fui para dentro do condomínio, ele estava por cima deles eu 

acho, não me lembro, foi quando eu fui, consegui tirar ele e algema-lo, e 

levamos para delegacia. [...] Xingou muita coisa.[...] Nessa hora do 

'policial de 'merda' eu não estava próximo, eu não vi, mas na hora que eu 

cheguei lá ele estava xingando ele. [Desmerecendo a função pública?] Sim 

senhora. [...] Era tipo vem cá seu 'merda', vem cá seu 'bosta'. Isso na 

minha presença [...] Ele xingando no ato 'policial de 'merda' eu não 

presenciei, posterior ele falou seu 'policial filho da puta, aqui você não vai 

entrar', 'policial de merda' eu não ouvi, mas 'policial filho da puta', 

'policial cuzão', isso eu estava presente e isso eu vi” (fls. 134/136). E, ao 

ser questionado se ele resistiu à abordagem, ele esclareceu: “até o último 

minuto. Até a hora que tirei ele de cima e conseguimos algemar ele” (fls. 

135).

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos 

policiais devem, sim, ser levados em consideração, mesmo porque o 

acusado não comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em 

prejudicá-lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das suas 

detalhadas declarações.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

13ª Câmara de Direito Criminal

Apelação nº 0005246-22.2015.8.26.0011 - Voto nº 16.235 10

E não existe impedimento algum para que os 

depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na 

fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ: 

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos 

de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no 

exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável 

eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia 

do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal 

Federal” (STJ, Habeas Corpus nº 149540/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 

04.05.2011).

Portanto, comprovou-se que o réu resistiu à 

ordem dos policiais e os desacatou.

E, diante das circunstâncias em que flagrado, 

descabe alegar que a atuação dos referidos agentes públicos foi irregular ou 

que a ordem dada por eles, foi ilegal ou ilegítima. Como visto, ele foi 

abordado em atitude suspeita. 

Assim, a averiguação dos fatos pelos policiais e a 

atuação efetiva destes se mostrava de rigor, não cabendo cogitar de que as 

condutas do apelante foram atípicas. 

Aliás, ainda que se considere que foi o condutor 

da motocicleta que desobedeceu à ordem de parada, ficou suficientemente 

demonstrado que o acusado tentou empreender fuga e resistiu à 

abordagem, inclusive entrando em luta corporal com o policial que tentou 

o abordar.

Sobre a regularidade da ação policial e a 

configuração do crime de resistência, confira-se julgado desta Corte:
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“RESISTÊNCIA - OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, 
MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA A FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO COMPETENTE PARA A EXECUÇÃO - 
DEPOIMENTO DE POLICIAIS, EM SINTONIA COM AS 
DEMAIS PROVAS AMEALHADAS NOS AUTOS A MERECER 
CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO CORRETA - RECURSO 
IMPROVIDO” (Apelação nº 3001355-93.2013.8.26.0048, Des. Rel. 
Willian Campos, j. em 27/05/2014).

Quanto ao delito de desacato, não há dúvida, no 

que tange ao cometimento do aludido crime, de que o acusado agiu com 

dolo específico e direto de ofender os funcionários públicos em questão, 

desacatando-o efetiva e concretamente. Diga-se o que se disser, é óbvio 

que quem chama agente público de “policial de merda”, “policial cuzão” e 

“policial filho da puta” sabe perfeitamente o que está fazendo e tem a 

vontade dirigida de desacatar. 

Assim, está comprovado que o apelante se opôs à 

prática de ato legal, qual seja, a sua abordagem, com violência contra os 

policiais, e que deveras os desacatou.

Nesse ritmo, já se decidiu em hipótese similar 

que “deve ser mantida a condenação pelos delitos de resistência e dano 

qualificado, pois restou demonstrado que o apelante agrediu os policiais 

que tentavam contê-lo e danificou a viatura, bem público estadual, que o 

levaria à delegacia” (Apelação nº 0000765-34.2014.8.26.0372. Des. Rel. 

Camilo Léllis, j. em 26/05/2015).

Portanto, a condenação era de rigor, quanto a 

ambos os delitos.

Quanto à dosimetria, as penas-base de ambos os 

delitos foram fixadas nos montantes mínimos legalmente previstos (06 
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meses de detenção para o desacato e 02 meses de detenção para a 

resistência). 

Na segunda fase, as sanções foram majoradas em 

1/6, por presente a agravante da reincidência, comprovada pela certidão de 

fls. 46. Resultando 07 (sete) meses de detenção para o desacato e 02 (dois) 

meses e 10 (dez) dias para a resistência.

Achando-se os delitos em concurso material, as 

penas devem ser somadas resultando em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias 

de detenção, nos termos do art. 69 do Código Penal. 

E o regime prisional inicial, deveras, deve ser o 

semiaberto, visto que a comprovada reincidência do apelado assim o 

justifica. Vale observar que a Súmula nº 269 do C. STJ está assim lançada: 

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes 

condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as 

circunstâncias judiciais”.  Nesse contexto, em face do texto da Súmula 

citada, que já estabelece clara benesse, é evidente que descabe regime 

ainda mais brando do que o nela expressamente previsto (semiaberto). 

Enfim, a análise individualizada das 

peculiaridades do caso e da conduta do apelado, como acima explanado, 

corrobora o entendimento de que o regime prisional inicial deve ser o 

semiaberto, para que a penalidade tenha contornos de suficiência em face 

da situação concreta.

Quanto ao mais, anote-se que não havia, mesmo, 

que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 
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de direitos, uma vez que o próprio inciso I do artigo 44 do Código Penal é 

expresso quanto à proibição de substituição da sanção prisional restritiva 

de direitos se o crime for cometido com violência ou grave ameaça. Como 

constou da sentença, o réu agiu “com violência contra a pessoa do policial 

José Carlos” (fls. 129). Ademais, trata-se, como visto, de reincidente e, 

somando-se isto à postura que assumiu perante os agentes públicos no 

presente caso, fica patenteado o comportamento desregrado do acusado, de 

modo que a substituição da pena prisional se revelaria, inclusive, 

manifestamente insuficiente para a punição adequada, vulnerando a norma 

do inciso III do mencionado artigo.

Vale observar, por fim, que também não é caso de 

se aplicar, nesta peculiar hipótese concreta, o sursis, pois a reincidência o 

impede, nos termos do art. 77, I, do Código Penal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso. 

Assim que esgotadas as instâncias recursais ordinárias, providencie-se o 

necessário para a expedição de mandado de prisão, nos termos do decidido 

pelo C. Supremo Tribunal Federal no H.C. nº 126292/SP (Rel. E. Min. 

Teori Zavascki, j. 17/02/2016), reafirmado pelas decisões que indeferiram, 

por maioria de votos, as medidas cautelares nas Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade nºs 43 e 44, em 05/10/2016.

DE  PAULA  SANTOS

Relator
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