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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001719-09.2017.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante 
SILMARA CRISTINA PRUDENCIO, 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: "deram parcial provimento ao 
apelo interposto por Silmara Cristina Prudêncio, somente para afastar a pena 
pecuniária aplicada e substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma 
restritiva de direito, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus 
próprios fundamentos. 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 AUGUSTO DE SIQUEIRA.

São Paulo, 14 de junho de 2018.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0001719-09.2017.8.26.0103

Apelante: Silmara Cristina Prudencio 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Corréu: Renato Alves da Silva
Comarca: Caconde
Voto nº 7802

APELAÇÃO CRIMINAL  AMEAÇA E DESACATO  

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 

DE PROVAS  NÃO ACOLHIMENTO  Tendo o 

conjunto probatório demonstrado, com segurança, a 

prática dos delitos de ameaça e desacato, inviável a 

absolvição - Não se pode negar valor aos depoimentos de 

policiais quando os mesmos são essencialmente 

harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para 

incriminarem injustamente a ré. Recurso parcialmente 

provido, somente para afastar a pena pecuniária aplicada 

e substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma 

restritiva de direito.

Vistos. 

Silmara Cristina Prudêncio interpôs recurso de 

Apelação da r. sentença datada de 30.10.2017, proferida pelo MMº. Juiz 

de Direito da Vara Única da Comarca de Caconde, que a condenou à 

pena de 07 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao 

pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e substituiu a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes 

em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e prestação 

pecuniária, no valor correspondente a um salário mínimo, por incursa 

nos artigos 147 e 331 do Código Penal (fls. 522/528). 

Em suas razões, a Defesa pleiteou a 
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absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 535/537). 

Já o Ministério Público, em contrarrazões, 

reiterou os memoriais de fls. 510/514 e pugnou pelo não provimento 

do recurso (fls. 545/547). 

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça 

opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 563/565). 

É o relatório.

A ora apelante foi denunciada como incursa 

nos artigos 147 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, 

porque, no dia 13.12.2016, por volta das 18h30min, na Rua Professora 

Alayr Toro Nabuco, altura do nº 120, na cidade de Tapiratiba, Comarca 

de Caconde, ameaçou o policial militar Luís Henrique Barbosa Passos, 

por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave; bem como porque, nas 

mesmas circunstâncias de tempo e local, desacatou funcionários 

públicos no exercício da função. 

Após regular instrução, sobreveio a sentença 

que a condenou, nos termos da inicial. 

Em que pesem as alegações da Defesa, o 

recurso não pode ser provido, exceto para afastar a pena pecuniária 

aplicada e substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma 

restritiva de direito, uma vez que, no mais, analisando-se o conjunto 

probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMº. 

Juiz de Direito sentenciante.

Com efeito, indiscutível a prática dos delitos 

em face do boletim de ocorrência (fls. 217/221), bem como da prova 
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oral. 

Interrogada em Juízo, a ré negou a prática dos 

delitos, alegando, em síntese, que não ameaçou ou desacatou os 

policiais que abordaram seu filho. Acrescentou que não leu o teor do 

termo de seu interrogatório na Delegacia (fls. 419/420  mídia digital). 

Tal negativa, contudo, foi frontalmente 

contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.

Em depoimento bastante seguro, a vítima Luís 

Henrique Barbosa Passos (Luiz Henrique Barbosa Passos), policial 

militar, esclareceu que, cientificado de um acidente de trânsito, dirigiu-

se ao local, onde encontrou o veículo já estacionado e o filho da ré 

mexendo embaixo do carro, tendo ele negado que era o condutor. 

Segundo Luís, durante a abordagem, a ré chegou ao local exaltada, 

tendo proferido palavras de baixo calão aos policiais, além de ameaças a 

ele, dizendo que iria dar um tiro na sua cabeça, olhando em sua direção 

(fls. 419/420  mídia digital). 

No mesmo sentido foram os depoimentos da 

vítima Maurício Alexandre Zuchini e da testemunha Jaime de Arruda 

Junior, também policiais militares, os quais narraram os fatos à 

semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, os 

xingamentos proferidos pela acusada, dentre os quais, que eles eram 

“autoridades de bosta”, “policiais de bosta”; bem como as ameaças por 

ela proferidas ao ofendido Luís, dizendo que deveria ter trazido “a 

calibre 12” e desferido um tiro na cabeça dele (fls. 419/420  mídia 

digital). 

Cabe ressaltar, nesse passo, que os 
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depoimentos prestados pelos policiais militares, na Delegacia e em 

Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode 

negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados 

por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do 

dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores 

de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até 

prova em contrário, inexistente nesses autos. 

Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar - 

Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial 

Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma 

vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém 

como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, 

fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 

103.338-3/6 - São Paulo  9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 

30.1.2008-V.U.).

No mesmo sentido o Supremo Tribunal 

Federal pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de 

servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do 

contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo 

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 este 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. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de 

Mello).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que 

os policiais estivessem perseguindo a apelante, ou que tivessem 

qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser 

inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais 
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militares. 

Por sua vez, a testemunha Fabio Robinson 

Alves da Silva se limitou a dizer que presenciou a abordagem do filho 

da acusada e o momento em que a ré chegou ao local, após o que foi 

embora e não viu o que aconteceu. Acrescentou que, quando retornou, 

todos já haviam sido encaminhados para a Delegacia. Por fim, disse que 

os policiais não esboçaram qualquer reação preconceituosa com os 

envolvidos pelo fato de serem ciganos (fls. 419/420  mídia digital).

Já a testemunha Cintia Aparecida Vasconcelos 

Silva confirmou que os policiais abordaram o filho da ré em frente a sua 

casa e que a acusada e o corréu chegaram alterados ao local, mas ficou 

dentro de casa e não conseguiu escutar o que era falado (fls. 419/420  

mídia digital).

Nesse contexto, bem demonstrado ficou que a 

ré efetivamente desacatou os policiais militares, dirigindo-lhes palavras 

em tom pejorativo quando exerciam suas funções; bem como ameaçou 

a vítima Luís de causar-lhe mal injusto e grave, o que caracteriza, 

perfeitamente, a prática das condutas previstas nos artigos 147 e 331, 

ambos do Código Penal.

A esse respeito: “O crime de desacato se configura por 

qualquer palavra que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao 

funcionário público” (TACRIM-SP  AC  Rel. Manoel Pedro  RT 369/277)

“O art. 331 do CP diz respeito ao ato consciente e 

voluntário, pelo qual o agente procura diminuir a pessoa do funcionário público dentro de 

suas funções ou em razão delas, através de injúrias ou gesto que a exponham ao ridículo” 

(TACRIM  SP  AC  Rel. Rezende Junqueira  RT 446/423). 

Ressalto, por oportuno, que o crime de ameaça 

se consuma ainda quando a promessa de causar mal injusto e grave à 
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vítima seja proferida em momento de discussão, mesmo porque a 

emoção decorrente de briga não exclui a imputabilidade penal (artigo 

28, I, do CP).

Dessa forma, para configurar o delito em foco, 

desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração penal 

eventual estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT 

582/336, 607/313, 639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM 

20/183, 22/51, 25/45-46, 28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM 

25/179, 41/232, 91/344 e 99/49; RF, 161/397).

Como bem observou Edgard Magalhães 

Noronha, “o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (Direito 

Penal, 26ª ed., Saraiva, 1994, vol. II, nº 387, pág. 160).

Outrossim, cumpre mencionar que não se pode 

falar em ausência de dolo quanto ao crime de desacato, pois a natureza 

das palavras dirigidas aos funcionários públicos, de caráter 

manifestamente ofensivo, não deixa qualquer dúvida quanto à intenção 

da ré de humilhar, desprestigiar os agentes públicos, que não fica 

afastada ainda que a acusada estivesse exaltada (artigo 28, inciso I, do 

CP). 

A propósito: “Apelação  Desacato  Autoria e 

materialidade comprovadas  Narrativa dos servidores que não podem ser desprezadas, se 

não há indicativo ao revés  Dolo configurado  Desnecessidade de ânimo calmo e 

refletido  Precedente  Apenamento físico mantido, mas, afastado o pecuniário  Regime 

fechado que se altera para o intermediário  Pena de detenção a não admitir o regime 

mais gravoso  Exegese do art. 33 "caput" do Estatuto Repressivo  Recurso parcialmente 

provido.” (TJ/SP, Rel. Ivan Sartori, Data de Julgamento: 12/05/2015, 4ª Câmara de Direito 

Criminal)

Em face de tão sólido conjunto probatório, que 
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é uníssono em incriminar a ré, impõe-se a condenação, tal como lançada 

no ato sentencial. 

Quanto à pena privativa de liberdade, a 

sentença também não merece reparo, uma vez que, considerando o 

disposto nos artigos 59, 68 e 69 do Código Penal, ela foi corretamente 

aplicada no mínimo legal, resultando em 07 meses de detenção.

Anoto, por oportuno, que, com relação ao 

crime do artigo 331 do Código Penal, a pena pecuniária constitui pena 

alternativa à pena privativa de liberdade, e não cumulativa. Desta 

forma, afasto a pena pecuniária aplicada pelo sentenciante quanto a este 

delito, já que sua aplicação exclusiva não se mostra suficiente para 

repressão e prevenção da conduta.

O regime aberto foi corretamente fixado, com 

fundamento no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, o MMº. Juiz sentenciante substituiu a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, todavia, 

considerando a quantidade de pena aplicada, nos termos do artigo 44, § 

2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 

somente uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à 

comunidade, por igual prazo, em local a ser designado pelo Juiz da 

Execução, o que entendo ser adequado e suficiente à prevenção e à 

reprovação do crime.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao 

apelo interposto por Silmara Cristina Prudêncio, somente para afastar a 

pena pecuniária aplicada e substituir a pena privativa de liberdade por 

apenas uma restritiva de direito, mantendo, no mais, a r. sentença de 
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primeiro grau, por seus próprios fundamentos. 

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
                      Relator
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