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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0006602-08.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante 
MICAEL ROGER FERREIRA BITENCOURT, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao 
recurso interposto por Micael Roger Ferreira Bitencourt, para reduzir a pena 
para 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, mantendo-se, no mais, 
a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E JOÃO MORENGHI.

São Paulo, 13 de junho de 2018.

PAULO ROSSI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0006602-08.2016.8.26.0079
Comarca de Botucatu - 2ª Vara Criminal
Apelante: Micael Roger Ferreira Bitencourt 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO Nº 29.519

Recurso de Apelação  Resistência e Desacato 
(Artigos 329, “caput” e 331, “caput”, c.c. artigo 69, 
todos do Código Penall)  Absolvição  
INADMISSIBILIDADE - Condutas dolosas, 
ofensivas à agente da autoridade. Condenação de 
rigor. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pena 
diminuída. Manutenção do regime inicial 
semiaberto e negativa da substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos e 
suspensão condicional da pena  “Sursis”  Delito 
praticado com violência e reincidência em crime 
doloso.

Recurso parcialmente provido.

 1 - Trata-se de Recurso de Apelação 

interposto em favor de Micael Roger Ferreira Bitencourt, 

contra a r. Sentença datada de 17 de outubro de 2017, 

proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Botucatu, que julgou procedente a Ação Penal e o 

condenou à pena de 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de 

detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso nas 
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penas do artigo 329, caput e artigo 331, caput, c.c. artigo 

69, todos do Código Penal (fls.134/145).

Em razões recursais, pleiteia a r. Defesa 

sua absolvição, conforme dispõe o artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a 

fixação do regime inicial aberto (fls.153/157). 

O Representante do Parquet ofereceu as 

contrarrazões a fls.153/157. A Douta Procuradoria Geral de 

Justiça opinou pelo provimento parcial ao recurso 

(fls.168/171).

 É o relatório.

 2  Ao que consta da denúncia, no dia 29 

de junho de 2016, por volta das 23:00 horas, na Rua José 

Miguel Salomão, Jardim Brasil, na Cidade e Comarca de 

Botucatu, o Apelante, desacatou funcionários públicos no 

exercício da função. 

 Consta, ainda, que nas mesmas 

circusntâncias acima  descritas, instantes depois, o Apelante 

opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, a 

funcionários competentes para executá-lo. 

 Segundo o apurado, policiais militares 

realizavam 

patrulhamento de rotina quando avistaram o recorrente, em 
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atitude suspeita, em estabelecimento comercial conhecido 

pelo comércio de drogas. Os milicianos decidiram abordá-lo 

e deram a ele ordem para que saisse do local e colocasse as 

mãos na cabeça. 

 O recorrente se recusou a atender os 

policiais chamando-os de “seus bostas fardados”, e dizendo 

“não vão colocar as mãos em mim”. Após receber voz de 

prisão, o recorrente disse “então quero ver vocês me 

pegarem”.

 Na sequência, o recorrente investiu contra 

um dos policiais, tentando agredí-lo, razão pela qual o 

policial desferiu um soco contra ele, que se desequilibrou. 

Ao tentar investir novamente contra o policial, foi contido 

por seu colega de farda, que conseguiu imobilizá-lo.  

 Durante o trajeto até a Delegacia de 

Policia, o Apelante ainda ameaçou os policiais militares, 

dizendo que iria matá-los assim que fosse liberado.

 A denúncia foi oferecida em 16 de 

fevereiro de 2017 (fls.58/59), e recebida em 20 de março de 

2017 (fls.62/63). A r. Sentença foi publicada em Juízo.

 Inconteste que a materialidade delitiva 

restou comprovada, tendo em vista o termo circunstanciado 

(fls.02/03), e pela prova oral produzida nos autos. 
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  Interrogado em Juízo (audiência realizada 

pelo sistema audiovisual), o Apelante afirmo que no dia dos 

fatos, os policiais militares vieram lhe enquadrar, mas já 

chegaram o ofendendo, chamando-o de filho da puta, 

apontando a arma para sua casa. Por isso, xingou os 

policiais com as palavras que estão na denúncia, falou que 

eles eram um bosta, que só eram homens porque estavam de 

farda. Nega a resistência. Ele queria que colocasse as mãos 

na cabeça, mas apenas debateu-se. Nega que tenha ido para 

cima dos policiais. Depois que estava algemado foi 

agredido e disse que se eles continuassem agindo dessa 

forma, receberiam um tiro, mas nega que tenha feito 

ameaça contra os policiais. Na realidade, quem ofendeu o 

interrogado foi o Destro, sendo que foi ele quem o agrediu. 

Esse é o primeiro desacato que tem contra os policiais, que 

por sua vez já tem histórico de violência, segundo assistiu 

na televisão.

 O policial militar Gustavo Luiz Gomes 

Destro, ouvido em Juízo (audiência realizada pelo sistema 

audiovisual), afirmou que estava em patrulhamento com 

Doriguel nas proximidades do bar, onde viram o réu em 

atitude suspeita e tinham denúncias contra ele. Resolveram 

abordar, sendo que o réu estava alterado e disse que não 

obedeceria os policiais. O réu chegou a investir contra a 

guarnição, sendo que teve que desferir um soco em sua 

face. No caminho, o réu ameaçou a guarnição de morte, 
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falando que iria matar os dois policiais. Ratifica que o réu 

se referiu aos policiais como "bostas fardados", ratificando 

os termos da denúncia que lhe foi lido nesta data. O bar 

tinha bastante gente naquele dia. Ele investiu contra os 

policiais, obrigando o depoente a se defender.

 O policial militar Marcelo Doriguel, 

ouvido em Juízio (audiência realizada pelo sistema 

audiovisual), afirmou os mesmos fatos que seu colega de 

farda acima.

 Nesse contexto, não há como acolher a 

tese defensiva, tendo se revelado correta a condenação do 

recorrente, pois fundadas na prova oral, não existindo razão 

para se desprezar os insuspeitos depoimentos dos policiais 

militares que auxiliaram na abordagem do recorrente, 

porquanto não tinham motivo para falsamente incriminar 

pessoa inocente. Ao menos, nada de concreto nesse sentido 

se alegou ou foi demonstrado, não se podendo 

simplesmente repudiar o firme relato deles, nada existindo 

que pudesse tisnar de parcialidade os testemunhos. 

A propósito:

“O valor do depoimento testemunhal de 

servidores policiais - especialmente quando prestado em 

juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de 

inquestionável eficácia probatória, não se podendo 
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desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais 

incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O 

depoimento testemunhal do agente policial somente não 

terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do 

Estado, por revelar interesse particular na investigação 

penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal 

como ocorre com as demais testemunhas - que as suas 

declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, 

com outros elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0, 

Relator Ministro Celso de Mello, j. 18.2.97, D.O.U. de 

11.4.97, p. 189).

Do Desacato

Cumpre salientar que desacato é delito 

formal que se concretiza no momento em que o autor 

ofende, menospreza, humilha ou ameaça o funcionário 

público no exercício de sua função, por palavras e gestos.

Segundo Hungria, desacato é:

“(...) a grosseira falta de acatamento, 

podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou 

caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos 

obscenos, gritos agudos, ou seja, qualquer palavra que 

redunde em vexame, humilhação; desprestígio ou 

irreverência ao funcionário”.
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 Pelo que se infere da prova dos autos, 

restou suficientemente demonstrado que o acusado 

desacatou os Policiais Militares que estavam no exercício 

de suas funções.

A conduta do Apelante, indiscutivelmente, 

desrespeitou, desprestigiou os funcionários públicos, no 

exercício de suas funções, uma vez que estavam cumprindo 

com seus deveres funcionais.

Conforme cediço e sempre se tem 

decidido, no crime de desacato, a vítima não é o 

Funcionário em si mesmo, mas a própria dignidade e 

respeito devidos à Administração Pública. (RJDTACRIM 

OUTUBRO/DEZEMBRO/1991, VOLUME 12, PÁGINA: 

150, RELATOR MARREY NETO).

A propósito:

“O fato de o agente ofender, humilhar ou 

espezinhar Funcionário Público, em detrimento do 

prestígio e decoro da função por ele exercida, corporifica a 

figura típica penal, prevista no art. 331 do CP, quer a 

ofensa, seja verbal ou na forma de gesto, pois pouco 

importa a maneira como ela é lançada contra o sujeito 
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passivo” (RJDTACRIM, VOLUME 19, 

JULHO/SETEMBRO/1993 PÁGINA: 92, RELATOR 

CANELLAS DE GODOY).

O depoimento prestado é claro e coerente, 

não restando dúvidas sobre as ofensas ditas ao policial. O 

depoimento em Juízo dos policiais militares resta amparado 

pelas demais provas nos autos, uma vez que seus 

respecitrivos depoimentos na fase Administrativa são 

harmônicos e complementares, ou seja, não deixa dúvida da 

dinâmica dos fatos e da prática dos delitos a que Micael foi 

acusado.

Assim, perfeitamente tipificado o delito, 

pois, agiu o recorrente imotivadamente, com vontade livre e 

consciente de ofender, humilhar, ultrajar, de qualquer 

modo, os Policiais Militares, não havendo que se falar em 

absolvição, pelo que de rigor a condenação.

Da Resistência

Já o delito de resistência se configura no 

momento em que há oposição do agente ao ato legal 

mediante violência ou ameaça contra funcionário público 

ou seu auxiliar, é o caso dos autos, conforme se depreende 
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dos depoimentos acima citados (fase Administrativa e 

Juízo). 

A conduta do réu se moldou ao disposto 

no artigo 329, caput, do Código Penal, uma vez agiu com 

violência contra servidor público, elemento indispensável 

para a configuração do tipo penal, o que ficou demonstrado 

nos depoimentos coligidos aos autos.  

Conforme leciona o Dr. Guilherme de 

Souza Nucci, in Código Penal Comentado, 8ª Edição:

“A (resistência) ativa consiste justamente 

no emprego de violência ou ameaça contra funcionário 

público, servindo para configurar o crime; a passiva é a 

oposição sem ataque ou agressão por parte da pessoa, que 

se pode dar de variadas maneiras: fazendo “corpo mole” 

para não ser preso e obrigando os policiais a carregá-lo 

para a viatura; não se deixar algemar, escondendo as 

mãos; buscar retirar o carro da garagem antes de ser 

penhorado; sair correndo após a voz de prisão ou ordem de 

parada, entre outros.” (In Código Penal Comentado, 8ª 

Edição, pág.1082).

Outrossim, nenhum ato ilícito ou abusivo 

praticado por parte dos policiais militares, que estavam 

apenas cumprindo com seu dever funcional. Impõe-se, 
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portanto, a confirmação da r. Sentença condenatória pela 

prática do crime de desacato e resistência.

A pena merece reparo. Senão vejamos.

O MM. Juiz a quo, quando da análise das 

circunstâncias judiciais insculpidas no artigo 59, do Código 

Penal, fixou a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) acima 

do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) meses de detenção 

pela prática do delito de desacato, e 02 (dois) meses e 10 

(dez) dias de detenção pela prática do delito de resistência, 

considerando os maus antecedentes do Apelante (fls.80/81  

Autos nº 2012/000243). Ressalto que em que pese o trânsito 

em julgado da r. Sentença do processo acima ser posterior a 

prática do delito em comento, ocorreu antes da decisão que 

condenou o Apelante por este processo, de modo que a 

circunstância judicial desfavorável é medida de rigor.

Na segunda fase, presente a agravante da 

reincidência (Autos nº 2009/000781  fl.44), compenso com 

a atenuante da confissão pela prática do delito de desacato, 

e aplico o aumento na fração de 1/6 (um sexto) pela prática 

do delito de resistência, o que perfaz a pena em 07 (sete) 

meses de detenção pela prática do delito de desacato, e 02 

(dois) meses e 21 (vinte e um) dias pela prática do delito de 

resistência.

Na terceira e última fase, as penas devem 
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ser somadas, conforme dispõe o artigo 69, do Código Penal, 

o que perfaz a pena em 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) 

dias de detenção.

Correta a fixação do regime semiaberto, 

nos temos do que dispõe o artigo 33, parágrafo 3º, do 

Código Penal, bem como em face da Súmula nº 269, do 

Superior Tribunal de Justiça que diz: “É admissível a 

adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes 

condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se 

favoráveis as circunstâncias judiciais.”, deixando, portanto, 

de promover seu abrandamento.

Neste sentido já decidiu:

 “II. É admissível a adoção de regime 

prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena 

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

circunstâncias judiciais. Súmula 269 do STJ.” 

(20090110476018APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1ª 

Turma Criminal, julgado em 28/01/2010, DJ 01/03/2010 p. 

181).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENA
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Não é cabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se 

cuidar de crime praticado mediante violência contra a 

pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal); tampouco a 

suspensão condicional da pena  Sursis, tendo em vista que 

o ora Apelante é reincidente em crime doloso (artigo 77, 

inciso I, do Código Penal1).

3 - Ante o exposto, dá-se parcial 

provimento ao recurso interposto por Micael Roger Ferreira 

Bitencourt, para reduzir a pena para 09 (nove) meses e 21 

(vinte e um) dias de detenção, mantendo-se, no mais, a r. 

Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

 

                             PAULO ANTONIO ROSSI
          RELATOR

1 A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, 
por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: 
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso.
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