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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0039434-23.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EDEVALDO 
DOS REIS QUESADA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso 
defensivo para reduzir a pena de desacato do recorrente para 07 (sete) meses de detenção e 
substituir a pena privativa de liberdade total por prestação de serviços à comunidade e por 
multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, no piso. Comunique-se, imediatamente, o Juízo das 
Execuções Criminais dos termos da presente decisão (Portaria 5/2016 da Egrégia 
Presidência da Seção Criminal). V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX 
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), KENARIK BOUJIKIAN E FRANCISCO 
ORLANDO.

São Paulo, 18 de junho de 2018

LUIZ FERNANDO VAGGIONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 4871
Apelação nº 0039434-23.2015.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Edevaldo dos Reis Quesada
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Apelação. Desacato e dano qualificado. Prova. Suficiência.  
Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Condenação 
mantida. Pena alterada. Erro material. Redução da pena de 
desacato na segunda fase em relação ao acréscimo pela 
agravante de reincidência. Regime semiaberto adequado. 
Substituição da pena privativa de liberdade por prestação de 
serviços à comunidade e multa. Ressarcimento do dano afastado. 
Recurso parcialmente provido.

Ao relatório da r. sentença de fls. 148/155 e 188/189, que passa a 

integrar a presente decisão, acrescenta-se que EDVALDO DOS REIS 

QUESADA foi condenado às penas de 08 (oito) meses de detenção, por 

incurso no 331 do Código Penal, e de 06 (seis) meses de detenção, pelo 

delito do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do mesmo Código. Foi 

fixado o regime inicial semiaberto e substituída a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas e ressarcimento aos cofres 

públicos do montante gasto para efetuar o reparo do bem danificado.

 

Inconformado, o acusado apelou (fls. 157 e 202). A r. sentença 

transitou em julgado para o Ministério Público (fl. 213). 

Em suas razões, pleiteia a absolvição do delito de desacato por 

atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo (fls. 171/173 e 

208).

 

O recurso foi contra-arrazoado (fl. 181/187 e 211). A douta 

Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do 

recurso (fls. 217/221).
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É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso 

interposto.

Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à 

análise do mérito.

O recurso comporta parcial provimento. 

Segundo a denúncia, no dia 05 de dezembro de 2015, por volta das 

16h49min, na Rua Pantanal, n° 13, na cidade de Campinas, o acusado 

desacatou os policiais militares Tiago Machado da Silva Rodrigues e 

Armando Bruno Teixeira Santos, funcionários públicos, no exercício de sua 

função, dizendo-lhes “vai tomar no cu, seus policiais filhos da puta, pode 

prender, quero ver prender, seus merdas”.

Consta ainda da inicial que, nas mesmas circunstâncias de tempo 

e local, o réu deteriorou uma viatura policial, patrimônio este do Poder 

Executivo estadual, ao quebrar o vidro lateral direito traseiro com chutes.

A materialidade dos delitos foi comprovada pelo auto de prisão em 

flagrante delito (fl. 26); pelo boletim de ocorrência (fls. 32/35); pelos 

laudos periciais (fls. 95/96 e 130) e pela prova oral colhida. 

A autoria também é inconteste.

Os policiais militares Tiago Machado da Silva e Armando Bruno 

Teixeira Santos afirmaram que foram acionados para atender 

desinteligência entre um casal no local dos fatos e, ao chegarem ali, uma 
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mulher informou que não tinha chamado os policiais e dispensou sua 

presença. Quando estavam indo embora, o acusado apareceu e começou a 

proferir xingamentos contra eles, dizendo repetidamente “vai tomar no cú, 

seus policiais filhos da puta, pode prender, quero ver prender, seus merda”. 

Diante disso, realizaram a abordagem e deram-lhe voz de prisão. 

Colocaram-no na viatura, momento em que ele passou a chutar o vidro do 

carro, chegando a quebrar o vidro lateral direito traseiro. Amarraram suas 

pernas e levaram-no ao pronto-socorro, pois lesionara o pé nesse intento, 

como também apresentava lesões corporais anteriores. Indagado sobre 

estas lesões, ele respondeu que fora agredido pelo cunhado momentos 

antes (fls. 07 e 09 e mídia digital). 

Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o 

testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas 

municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como 

qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à 

prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos 

probatórios inseridos no processo penal. Confira-se:

(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO 
COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 
83/STJ. 1. A condenação do agravante foi alicerçada nos 
testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com 
os demais elementos constante nos autos, portanto, em 
conformidade com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação 
que atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao 
recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do 
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no 
AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).

Some-se à isso que o recorrido, em sede policial, admitiu em parte 

ter ofendido os policiais militares e confessou ter danificado a viatura 

policial (fl. 10). Contou que, no dia dos fatos, discutiu com sua esposa, 

deu um empurrão em sua filha e saiu de casa. Em razão disso, foi 
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agredido por seu cunhado e amigos deste. Quando estava retornando para 

sua residência, viu o cunhado e passou a ofendê-lo. Os policiais militares 

que ali estavam acharam que as ofensas eram direcionadas a eles e, por 

isso, ele foi abordado. Confirmou que, nesse momento, começou a proferir 

xingamentos contra os agentes policiais. Foi preso e, ao ser colocado na 

viatura, chutou-a, quebrando o vidro traseiro. 

Em juízo, alterou parcialmente seus relatos, não mais admitindo 

que proferira qualquer xingamento contra os policiais militares. Disse que 

estava embriagado e estava ofendendo seu cunhado, mas os policiais 

entenderam que suas palavras foram ditas para eles. Os agentes jogaram 

gás de pimenta nele, colocaram-no dentro da viatura e, porque não estava 

respirando, chutou o vidro (mídia digital).

Tal versão, contudo, restou isolada nos autos. Os policiais foram 

coerentes e harmônicos entre si relatando que o acusado proferiu palavras 

ofensivas diretamente a eles, desafiando-os ainda a prendê-lo. Dessa 

forma, não se tratou de mera confusão pelos policiais quanto aos 

xingamentos ditos contra o cunhado.

Incontroverso, portanto, que o acusado ofendeu os policiais 

militares que estavam no exercício da função pública, pois se 

encontravam no local dos fatos para atender uma ocorrência.

Em que pese o entendimento da defesa, o fato de o réu estar muito 

nervoso e alterado por questões familiares não o autorizava a chamar os 

policiais de “filhos da puta”, de “merda” e mandá-los “tomar no cu”. 

Outrossim, essas expressões, ofensivas e totalmente desvinculadas da 

atuação dos policiais, são suficientes para demonstrar o dolo de ofender e 

menosprezar os funcionários públicos. 
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Ademais, o fato de o acusado estar sob influência de álcool não 

afasta sua responsabilidade penal, pois a ingestão foi voluntária (artigo 

28, inciso II, do Código Penal).

Dessa forma, a embriaguez voluntária e a irritação não são 

circunstâncias aptas a excluir o dolo de ofender, pois não é dado ao 

cidadão, sempre que contrariado em seus interesses pessoais, ofender 

funcionários públicos que agem no estrito cumprimento do dever legal. 

Nesse sentido:

“(...) também a prova do desacato é robusta e aponta para a efetiva 
ofensa proferida pelo apelante, que disse aos policiais “policiais do 
caralho, isso não vai ficar assim”. Nota-se que a ofensa, proferida com 
o uso de palavras de baixo calão, carregou a profissão das vítimas, em 
nítido intuito de menosprezá-los pela função que exerciam. E 
desnecessário que o autor do crime esteja calmo e contido quando da 
prática delitiva, livre de qualquer emoção. A ira, a irritação e o  
descontentamento não impedem a injúria verbal, sendo irrelevante o 
estado de  espírito do apelante (Ap. Crim. n. 
0000140-42.2015.8.26.0573, da Comarca de Conchas, rel. Des. ALEX 
ZILENOVSKI, j. 26.06.2017). 

Quanto ao dano qualificado, igualmente demonstrada sua prática 

pelo acusado, tanto pela prova oral produzida, quanto pelo laudo pericial 

do veículo (fls. 95/96), que aponta estilhaçamento do vidro vigia traseiro, 

orientado de dentro para fora da viatura policial. Destaca-se que sequer 

houve insurgência da defesa quanto a esse delito.

Destarte, a condenação do acusado pelos crimes de desacato e 

dano qualificado é medida que se impõe. 

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código 

Penal, foi verificada a existência de maus antecedentes, comprovados por 

uma condenação por receptação (execução n° 01 - folha de antecedentes 
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às fls. 69/76).  Tal circunstância foi compensada pelo juízo a quo com a 

“manifestação de sincero arrependimento”, mantendo-se as penas-base de 

cada delito no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Não seria o caso de compensação, com a devida vênia, pois a pena-

base deveria ter sido fixada acima do mínimo diante da existência de 

circunstância judicial desfavorável. No entanto, ante a ausência de 

insurgência ministerial, o cálculo permanece como elaborado.

Já na segunda fase, quanto ao delito de dano, a agravante de 

reincidência, demonstrada por uma condenação por roubo, extinta em 

25/11/2014 (execução n° 01 - folha de antecedentes às fls. 69/76), foi 

compensada com a confissão do acusado, mantendo-se a pena inalterada. 

Por outro lado, quanto ao desacato, por não ter havido confissão 

do réu em relação a esse delito, a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto) 

pela agravante de reincidência.

Indevidamente entendeu o juízo a quo que a pena resultou em 08 

(oito) meses de detenção, o que deve ser corrigido para 07 (sete) meses de 

detenção.

Por fim, ausentes causas de aumento e diminuição, as penas 

tornaram-se definitivas em 06 (seis) meses de detenção, para o dano 

qualificado, e 07 (sete) meses de detenção, para o desacato.

Ante o concurso material, as penas devem ser somadas, 

resultando em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção. 

Diante da reincidência do acusado, adequada a fixação do regime 

inicial semiaberto.
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Entendendo presentes os requisitos legais, a pena privativa de 

liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade ou a 

entidades públicas e por ressarcimento aos cofres públicos do valor gasto 

para efetuar o reparo da viatura. 

Verifica-se, contudo, que o ressarcimento imposto não se adequa a 

nenhuma das penas restritivas de direitos do artigo 43 do Código Penal. 

Caso se tratasse de prestação pecuniária a ser paga à vítima, sua 

importância deveria ser fixada nos limites de 01 (um) a 360 (trezentos e 

sessenta) salários-mínimos. Contudo sequer foi fixado valor de 

ressarcimento.

Essa pena deve, portanto, ser afastada, aplicando-se, em seu 

lugar, a pena de multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no piso, por ser a 

mais benéfica.

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso 

defensivo para reduzir a pena de desacato do recorrente para 07 (sete) 

meses de detenção e substituir a pena privativa de liberdade total por 

prestação de serviços à comunidade e por multa, no valor de 10 (dez) 

dias-multa, no piso. Mantém-se, no mais, a r. sentença.

Comunique-se, imediatamente, o Juízo das Execuções Criminais 

dos termos da presente decisão (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência 

da Seção Criminal).

LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
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