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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0014997-37.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante 
VINÍCIUS BENITO MARIN, 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: "Negaram  provimento.

Consolidado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em 
sessão plenária de 05 de outubro de 2016, daquele que prevaleceu no HC n. 
126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, no sentido de que, exaurida a possibilidade 
de tramitação de recursos em segunda instância, ainda que pendentes recursos 
especial e extraordinário sem efeito suspensivo, possível a determinação de início 
imediato do cumprimento da pena, determino a expedição de mandado de prisão 
depois de decorrido o prazo para interposição de recursos ordinários contra a 
presente decisão.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, 13 de junho de 2018.

ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0014997-37.2016.8.26.0451
Apelante: Vinícius Benito Marin 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba
Voto nº 10773

APELAÇÃO CRIMINAL  Lesão corporal de natureza 
leve e ameaça praticadas no âmbito da violência doméstica 
e familiar contra a mulher, bem como desacato  
Materialidades e autoria devidamente comprovadas  Tese 
de ausência de dolo por embriaguez  Inocorrência  Actio 
libera in causa  Impossibilidade de concessão de salvo 
conduto a indivíduos descontrolados que se embriagam 
voluntariamente, podendo cometer crimes  Pedido de 
ineficácia do delito de desacato  Incompatibilidade com o 
Pacto de San José da Costa Rica  Não vislumbrada 
incompatibilidade  Manifestação do pensamento não 
contraditória com punição de crime contra a honra de 
funcionário público no exercício de suas funções  Regime 
inicial semiaberto mantido  Proibição legal de regime 
inicial aberto para reincidentes  Art. 33, § 2º, “c”, do CP  
Recurso não provido.

Trata-se de apelação interposta por 

VINICIUS BENITO MARIN, em face do Ministério Público, contra 

a sentença de fls. 215/220, cujo relatório é adotado e acrescenta-

se que o condenou por infração ao art. 129, § 9º, 147 e 331, c.c. 

o art. 69, todos do CP, à pena de 11 meses e quinze dias de 
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detenção, em regime inicial semiaberto.

Razões às fls. 262/275. Pede sua 

absolvição da imputação de desacato por afastamento da 

eficácia da norma ante a incompatibilidade com o Pacto de San 

Jose da Costa Rica. Superada essa tese, pede, tanto para tal 

imputação quanto para a ameaça, absolvição por atipicidade 

pela inexistência de dolo ante a embriaguez. Por fim, pede sua 

absolvição de todos os crimes por falta de provas. 

Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime inicial aberto. 

O Ministério Público apresentou 

contrarrazões às fls. 279/282. Manifestou-se pelo desprovimento 

do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em 

parecer às fls. 291/301, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VINICIUS BENITO MARIN foi denunciado 

porque, no dia 30 de outubro de 2016, por volta das 04h30min, 

na Rua Oito, 1063, Bosque dos Lenheiros, Piracicaba, ameaçou 

Edjane Muniz de causar-lhe mal injusto e grave.
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Denunciado, ainda, porque, logo após, 

ofendeu a integridade corporal de Edjane, causando-lhe lesão 

corporal de natureza leve.

Denunciado, por fim, porque desacatou os 

guardas municipais Fabrício Antonio Elias e Sheila Mayara 

Matildes de Oliveira Pereira Valverde, no exercício de suas 

funções e em razões delas.

Narra a denúncia que VINICIUS e Edjane 

vivem em união estável há nove anos e, na data dos fatos, 

VINICIUS havia ingerido bastante bebida alcoólica e, após 

ausentar-se em dado momento, retornou com pó branco nas 

narinas, o que provocou indignação de Edjane. VINICIUS, então, 

disse a Edjane que bateria nela, razão pela qual essa se 

socorreu com a filha do casal para a festa, sendo seguida por 

VINICIUS, que lhe deu uma cabeçada. Após, VINICIUS ainda 

desferiu um soco na cabeça de Edjane. Edjane fugiu e foi 

localizada por VINICIUS, que disse “lá em casa a gente resolve”. 

Por fim, narra a denúncia que a guarda municipal compareceu 

ao local, mandando que a guarda Sheila fosse “tomar no cu” e 
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que Fabrício era um “arrombado”.

A materialidade da lesão corporal de 

natureza leve está comprovada pelo laudo de exame de corpo 

de delito de fls. 116/117, o qual descreve “equimose arroxeada 

em região peri orbitária direita e pequeno hematoma palpebral 

esquerdo”.

A materialidade e autoria dos demais 

crimes foram comprovadas pela prova oral coligida em juízo.

VINICIUS foi ouvido tão somente na 

Delegacia de Polícia (fl. 14). Naquela oportunidade, disse que 

brigou com Edjane e que “foi dar uma cabeçada em um rapaz 

que estava protegendo sua esposa e que acabou acertando o 

olho dela”. Negou que tivesse ofendido os guardas municipais.

A negativa de VINICIUS é contrária às 

versões das vítimas e tampouco compareceu em juízo para 

confrontá-las, não havendo como sobrepor-se tal versão tão 

genérica e cheia de esquecimentos, muito provavelmente pelo 

estado de entorpecimento.

Edjane confirmou ter sido agredida por 
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VINICIUS, sem corroborar qualquer outra pessoa que a 

estivesse protegendo. Foi firme no sentido de que VINICIUS 

ficou alterado após questioná-lo sobre ter usado drogas. 

Confirmou também que ele xingou os guardas municipais.

Sheila, Guarda Municipal e vítima do 

desacato, também confirmou que atendeu ocorrência 

envolvendo os fatos e que VINICIUS os ofendeu, precisando ser 

algemado.

Não há que se falar em inexistência de 

dolo por embriaguez voluntária de VINICIUS. Qualquer 

entendimento neste sentido incorreria, inexoravelmente, em 

atribuir salvo conduto para a prática de crimes contra a honra 

quando em estado de embriaguez.

Cabia a VINICIUS, sabedor de seu 

descontrole emocional, não se embriagar e, eventualmente, não 

consumir cocaína. Do contrário, aplica-se a teoria da actio libera 

in causa, não podendo ser beneficiado por sua própria torpeza.

Finalmente, não há que se falar em 

suspensão da eficácia do art. 331, do CP, pelo Pacto de San 
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José da Costa Rica.

A liberdade de expressão é direito 

fundamental de natureza constitucional (CF, art. 5º, IV), contudo 

sofre limitações a outros direitos.

Não é concebível que se pense 

inconstitucional ou suspensa a eficácia por tratado internacional 

de tipo penal que vise proteger a honra da administração pública.

O funcionário público desacatado, no 

exercício de sua função, representa o Estado, e por tal razão a 

pena inclusive chega a ser irrisória (máxima de dois anos e 

apenas de detenção).

Quanto ao regime inicial, trata-se de 

reincidente, com proibição legal para fixação de regime inicial 

aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Ante o exposto, por meu voto, conheço do 

recurso e a ele nego provimento.

Consolidado o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, em sessão plenária de 05 de outubro de 2016, 

daquele que prevaleceu no HC n. 126.292/SP, Rel. Min. Teori 
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Zavascki, no sentido de que, exaurida a possibilidade de 

tramitação de recursos em segunda instância, ainda que 

pendentes recursos especial e extraordinário sem efeito 

suspensivo, possível a determinação de início imediato do 

cumprimento da pena, determino a expedição de mandado de 

prisão depois de decorrido o prazo para interposição de recursos 

ordinários contra a presente decisão.

Alberto Anderson Filho

Relator
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