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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0087106-25.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
DOUGLAS SANTOS DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram  parcial provimento para 
absolver DOUGLAS SANTOS DA CRUZ da imputação que lhe foi feita de 
infração ao art. 331, do CP, com fundamento no art. 386, III, do CPP, mantida a 
condenação por infração ao art. 329, “caput”, do CP, à pena de 2 meses e 10 dias de 
detenção, em regime inicial aberto.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO 
ROCHA.

São Paulo, 6 de junho de 2018.

ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0087106-25.2015.8.26.0050
Apelante: DOUGLAS SANTOS DA CRUZ 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto nº 10683

APELAÇÃO CRIMINAL  Resistência e desacato  
Materialidades e autoria devidamente comprovadas  
Consunção do crime de desacato ao crime de resistência  
Conduta praticada no contexto da resistência  Atipicidade 
material  Pena  Reincidência  Idoneidade da folha de 
antecedentes para atestar mau antecedente e reincidência  
Precedentes do Supremo Tribunal Federal  Recurso 
parcialmente provido.

Trata-se de apelação interposta por 

DOUGLAS SANTOS DA CRUZ, em face do Ministério Público, 

contra a sentença de fls. 146/150, cujo relatório é adotado e 

acrescenta-se que o condenou por infração aos arts. 329, “caput” 

e 331, ambos do CP, à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, 

em regime inicial aberto.

Razões às fls. 163/170. Pede sua 

absolvição das imputações por falta de provas ou, ainda, por 

atipicidade, porquanto impossível a prática de violência e 
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ameaça contra guardas municipais. Pede, ainda, sua absolvição 

do crime de desacato por inexistência de dolo, ou a consunção 

ao crime de resistência. Subsidiariamente, pede a 

desclassificação da resistência para desobediência. Quanto à 

pena, pede seja afastada a reincidência pela inidoneidade da 

folha de antecedentes e substituição da pena privativa de 

liberdade por penas restritivas de direitos.

O recurso foi contrarrazoado pelo 

Ministério Público às fls. 173/175. Manifestou-se pelo 

desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em 

parecer às fls. 184/190, opinou pelo parcial provimento do 

recurso. 

É o relatório.

DOUGLAS SANTOS DA CRUZ foi 

denunciado porque, no dia 8 de outubro de 2015, por volta das 

06h55min, nas dependências da Prefeitura de São Paulo, 

Viaduto do Chá, 15, Centro, opôs-se à execução de ato legal, 

mediante violência e grave ameaça a funcionários competentes 
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para executá-lo.

Denunciado, ainda, porque, após a 

resistência, desacatou funcionários públicos no exercício da 

função.

Narra a denúncia que DOUGLAS invadiu 

garagem da Prefeitura, ignorando a proibição emanada pelos 

guardas municipais Roberto Alcanfor Soares e Edson Furtado 

Coelho, razão pela qual foi abordado para ser revistado. 

DOUGLAS, então, opôs-se à execução da ordem para que 

colocasse as mãos sobre a cabeça, proferindo grave ameaça 

aos funcionários, dizendo que iria matá-los, bem como se utilizou 

de força física para se desvencilhar dos guardas municipais. 

Após ser contido, DOUGLAS desacatou os guardas municipais, 

proferindo xingamentos.

As materialidades e autorias restaram 

comprovadas.

Como bem ressaltou o magistrado de 
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origem, vítimas e testemunhas constantemente são 

consideradas pelas defesas como indignas de fé sem qualquer 

indício para tanto. Curioso que, quando da tomada das 

declarações em juízo, nunca se insurgem as defesas técnicas 

contra o compromisso de dizer a verdade exigido pelos 

magistrados. No mínimo contraditório se alegar em alegações 

finais e razões recursais acerca da inidoneidade da prova oral, 

mas nunca se insurgir contra o compromisso de dizer a verdade 

sob as penas do falso testemunho.

Dito isso, suficiente as palavras dos 

guardas municipais, que confirmaram integralmente o teor da 

denúncia.

Que as ameaças proferidas por 

DOUGLAS realmente não se revestiam de idoneidade, procede 

a alegação defensiva. Contudo, foi denunciado por resistência 

por também ter feito uso de violência, precisando inclusive ser 

contido também à força.

Subsumida, pois, a conduta ao art. 329, 
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do CP.

Por outro lado, a meu ver, o desacato foi 

praticado no mesmo contexto da resistência, nela, pois, inserido, 

razão pela qual deve ser absolvido por atipicidade.

Não é porque “foi contido”, consumando-

se a resistência, que se trata de conduta desvinculada da 

primeira. Evidente que a situação de contenção forçada advinda 

da prévia violência desencadeou a continuidade dos fatos para 

que fosse praticado o desacato, razão pela qual se faz imperiosa 

a absolvição, ainda que reprovável a conduta.

Fosse o caso de DOUGLAS ser contido, 

posto em viatura da guarda civil metropolitana e, após certo 

tempo, desacatar os funcionários públicos e poder-se-ia cogitar 

de desígnio autônomo para a prática deste crime, o que não 

ocorreu na espécie.

Por fim, no tocante a pena, afasta-se a 

alegação de que a folha de antecedentes não serve para atestar 
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reincidência.

A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal é firme nesse sentido, conforme fazem prova os 

seguintes julgados: RHC n. 118.380/SP, Rel. Min. Teori 

Zavascki, julgado em 04/02/2014, DJe de 13/02/2014; HC n. 

103.970/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 05/10/2010, DJe 

de 29/11/2010; HC n. 103.969/MS, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, julgado em 21/09/2010, DJe de 07/10/2010; HC n. 

107.274/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 

12/04/2011, DJe de 19/04/2011.

E, conforme se depreende dos autos, 

DOUGLAS foi condenado na ação penal 

0054691-62.2010.8.26.0050 por furto, transitada em julgado a 

condenação para a defesa em 10.01.2014.

Não há que se falar em substituição da 

pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito por 

expressa proibição legal (CP, art. 44, “caput”), à vista da 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0087106-25.2015.8.26.0050 -Voto nº 10683 8

violência empregada.

Ante o exposto, por meu voto, conheço do 

recurso e a ele dou parcial provimento para absolver DOUGLAS 

SANTOS DA CRUZ da imputação que lhe foi feita de infração ao 

art. 331, do CP, com fundamento no art. 386, III, do CPP, 

mantida a condenação por infração ao art. 329, “caput”, do CP, à 

pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial 

aberto.

Alberto Anderson Filho

Relator
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