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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0000234-74.2015.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JELTON JUNIOR DA SILVA FONTES e 

MAYKON RAFAEL SANTOS DE MOURA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "1) De ofício, declararam extinta a punibilidade dos 

acusados Jelton Junior da Silva Fontes e Maykon Rafael Santos de Moura em relação ao crime 

de desacato, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade 

retroativa, com fundamento nos artigos 107, inc. IV, primeira figura, 109, inciso VI, 110, § 1º, 

e 115, todos do Código Penal; 2) deram provimento ao recurso ministerial, para o fim de 

condenar os réus Jelton Junior da Silva Fontes e Maykon Rafael Santos de Moura pelo crime 

de resistência, estabelecendo a pena individual para esse delito em 02 (dois) meses de 

detenção e, diante da solução ora adotada, declararam extinta a punibilidade dos acusados, 

pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com 

fundamento nos artigos 107, inc. IV, primeira figura, 109, inciso VI, 110, § 1º, e 115, todos do 

Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores SÉRGIO 

COELHO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.

São Paulo, 21 de junho de 2018.

SÉRGIO COELHO
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 37806

APELAÇÃO Nº 0000234-74.2015.8.26.0060 PD

COMARCA: AURIFLAMA  VARA ÚNICA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: JELTON JUNIOR DA SILVA FONTES e MAYKON RAFAEL SANTOS DE MOURA   

Menores de 21 anos de idade na data do fato 

Apelação. Crimes de desacato. Reconhecimento, de 

ofício, da prescrição da pretensão punitiva, na 

modalidade retroativa, em relação a ambos os réus. 

Crime de resistência. Recurso ministerial postulando a 

condenação dos réus por esse último delito. 

Possibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. 

Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para 

sustentar a condenação. Penas fixadas nos mínimos 

legais. Recurso ministerial provido. Reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva, na modalidade 

retroativa, também em relação ao crime de resistência.

Pela r. sentença de fls. 188/199, cujo relatório fica 

adotado, JELTON JUNIOR DA SILVA FONTES e MAYKON 

RAFAEL SANTOS DE MOURA, qualificados nos autos, foram 

condenados às penas individuais de 06 (seis) meses de detenção, 

em regime inicial aberto, como incursos nos artigos 331 do Código 

Penal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito, consistente em prestação de serviços à comunidade em 

entidade indicada por ocasião da execução, restando absolvidos da 

imputação por infração ao artigo 329, “caput”, do Código Penal, 

com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

9ª Câmara de Direito Criminal

Apelação nº 0000234-74.2015.8.26.0060 Auriflama 
3

Inconformado, apela o Promotor de Justiça oficiante, 

postulando a condenação dos réus pelo crime de resistência (fls. 

228/232).

O recurso foi regularmente processado, com 

contrarrazões (fls. 240/241), manifestando-se a d. Procuradoria 

Geral de Justiça pelo seu provimento (fls. 250/262).

Este é o relatório.

Inicialmente, tendo em vista que no tocante ao crime de 

desacato não houve recurso ministerial, cumpre reconhecer, de 

ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a 

ambos os réus.

Ora, considerando as penas individuais aplicadas em 

concreto para esse delito (06 meses de detenção), bem como a 

menoridade relativa dos dois acusados na data do fato (fl. 04), 

verifica-se que, entre a data do recebimento da denúncia 

(07/12/2015  fl. 46) e a data da publicação da sentença 

(26/06/2017  fl. 167), fluiu prazo superior a 01 (hum) ano e 06 

(seis meses), suficiente para o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. 

Quanto ao mais, o recurso do órgão acusatório merece 

prosperar.
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De fato, restou comprovado que, no dia 30 de novembro 

de 2014, por vota das 20:15 horas, na Rua João Calefi, nº 160, 

bairro Limoeiro, na Cidade de Guzolândia, Comarca de Auriflama, 

os acusados Jelton Junior da Silva Fontes e Maykon Rafael Santos, 

agindo com unidade de desígnios, opuseram-se à execução de ato 

legal, mediante ameaça, aos policiais militares Osmar Fernandes 

Firmino, José Ewerton Ferreira dos Santos e Ivan Carlos Alves, 

funcionários públicos competentes para executá-lo.

Segundo o apurado, os aludidos policiais militares foram 

acionados para atender ocorrência envolvendo o réu Jelton, o qual 

estaria ameaçando matar o irmão Jeferson da Silva Fontes com 

uma faca. Os militares foram até o local e, ao iniciarem o registro 

da ocorrência, o acusado Jelton, exaltado, desacatou os policiais 

dizendo: “vocês são uns policiais de merda, todos cuzão e se 

tentarem entrar na minha casa eu vou meter bala em vocês”. O réu 

Jelton ainda falou para o policial Ivan: “e você aí, o que está 

olhando com essa cara feia, ei vou meter bala em você”. Assim, os 

policiais militares resolveram encaminhar o acusado Jelton para a 

delegacia, momento em que ele disse “não tem polícia aqui para me 

prender, e se vocês forem bons, terão que me pegar”, razão pela 

qual foi necessário fazer uso de força moderada para contê-lo. 

Nesse instante, o réu Maykon interveio para auxiliar o corréu 

Jelton, dizendo “vocês são uns policiais de merda mesmo, são um 

bando de cuzão e não vão levar ninguém não”, passando a 

atrapalhar a ação policial, razão pela qual foi necessário o uso de 

força física para contê-lo.       
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Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase 

extrajudicial, o increpado Jelton admitiu que ameaçou e desacatou 

os policiais militares (fl. 04). Interrogado em Juízo, o acusado 

Jelton negou os fatos narrados na denúncia, alegando que não 

desacatou e nem ameaçou os policiais que foram atender uma 

ocorrência em sua residência. Acrescentou que não estava 

embriagado, mas, apenas, nervoso e alterado (fl. 150 e CD). 

Por sua vez, na fase policial o increpado Maykon negou 

ter desacatado os policiais militares. Disse que ao ver os policiais 

algemando seu amigo Jelton perguntou o que estava acontecendo 

e, sem que fosse informado sobre os fatos, também foi algemado e 

colocado na viatura (fl. 04). Interrogado em Juízo, Maykon negou 

os fatos narrados na denúncia, alegando não saber o motivo pelo 

qual foi acusado pelos crimes de desacato e resistência. 

Acrescentou que no dia dos fatos consumiu bebida alcóolica, mas 

não ficou embriagado (fl. 150 e CD).

As provas amealhadas aos autos, todavia, são 

amplamente desfavoráveis aos réus.

De fato, as declarações prestadas pelos policiais (fls. 

06/08, 150 e CD), acrescidas do termo circunstanciado (fls. 

04/08), servem como prova cabal da materialidade delitiva e, 

também, se constituem em importantes elementos de prova para a 

definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.

Registre-se que os policiais militares Osmar Fernandes 
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Firmino, Ivan Carlos Alves e José Ewerton Ferreira dos Santos, 

ouvidos sob o crivo do contraditório, deram plena conta do 

ocorrido, confirmando a dinâmica dos fatos acima reproduzidos e, 

consequentemente, os delitos de desacato e resistência envolvendo 

os acusados. Com efeito, em depoimentos seguros, coerentes e 

harmônicos, os referidos milicianos reafirmaram que foram 

acionados em razão de uma briga entre irmãos, oportunidade em 

que o réu Jelton, alterado e nervoso, passou a xingá-los e disse que 

ninguém entraria na casa dele, bem como chamou-os de “bando de 

cuzão” e “policiais de merda”. Declararam que, diante de tais fatos, 

tentaram abordar o acusado Jelton, momento em que ele resistiu à 

abordagem policial, razão pela qual foi utilizado o emprego de força 

física moderada, até para proteger a integridade física do réu. 

Afirmaram que nesse instante o corréu Maykon compareceu ao 

local dos fatos e tentou impedir a prisão puxando o acusado 

Jelton, o qual ficou mais violento, além de desacatar os policiais 

proferindo palavras de baixo calão e chamando-os de “merdas” e 

“bando de cuzão”. 

Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos 

dos agentes policiais, que merecem fé até prova em contrário, 

assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum 

de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não 

ficou sequer arranhada. Vale observar, ademais, por relevante, que 

a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os 

testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e 

apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada 

má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o 
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que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se 

comprovou a respeito.

No ponto controvertido, não há que se falar em 

necessidade de temor por parte dos policiais para caracterização do 

crime previsto no artigo 329, “caput”, do CP, o qual se configurou 

com a conduta violenta dos réus durante a abordagem policial, ou 

seja, quando os milicianos tentaram deter o acusado Jelton, que 

ofereceu resistência ao ato, e quando o corréu Maykon tentou 

puxar o amigo da ação policial, também se rebelando contra os 

agentes da lei.  Ademais, anoto que o estado de exaltação ou ira do 

agente não exclui o dolo genérico exigido pelo tipo penal de 

resistência. Nesse sentido: “É suficiente à configuração do 

delito de resistência conduzir-se o agente com dolo 

genérico” (TACRIM-SP  AC  Rel. Azevedo Junior  JUTACRIM 

28/329/330).

De rigor, portanto, a condenação dos réus Jelton Junior 

da Silva Fontes e Maykon Rafael Santos de Moura pelo crime 

capitulado no artigo 329, “caput”, do Código Penal.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Na primeira fase do cálculo, fixou a pena básica, para 

ambos os réus, no patamar mínimo, ou seja, em 02 (dois) meses de 

detenção.

Na sequência, inviável a consideração da circunstância 
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atenuante da menoridade relativa em favor dos acusados (fl. 04), a 

qual, por força do entendimento sufragado na Súmula nº 231 do 

STJ, não tem o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo 

legal.

Por fim, diante da ausência de causas modificadoras, as 

penas individuais acima estabelecidas restam definitivas.

Diante da solução ora adotada, também há de ser 

reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação 

a ambos os réus, no tocante ao crime de resistência.

De fato, considerando as penas aplicadas em concreto 

para esse delito (02 meses de detenção), bem como a menoridade 

relativa dos dois acusados na data do fato (fl. 04), verifica-se que, 

entre a data do recebimento da denúncia (07/12/2015  fl. 46) e a 

data do presente julgamento, fluiu prazo superior a 01 (hum) ano e 

06 (seis meses), suficiente para o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, lembrando 

que a sentença absolutória não interrompe o curso do prazo 

prescricional. 

Por todo o exposto, 1) de ofício, declaro extinta a 

punibilidade dos acusados Jelton Junior da Silva Fontes e Maykon 

Rafael Santos de Moura em relação ao crime de desacato, pelo 

advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na 

modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inc. IV, 

primeira figura, 109, inciso VI, 110, § 1º, e 115, todos do Código 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

9ª Câmara de Direito Criminal

Apelação nº 0000234-74.2015.8.26.0060 Auriflama 
9

Penal; 2) dou provimento ao recurso ministerial, para o fim de 

condenar os réus Jelton Junior da Silva Fontes e Maykon Rafael 

Santos de Moura pelo crime de resistência, estabelecendo a pena 

individual para esse delito em 02 (dois) meses de detenção e, 

diante da solução ora adotada, declaro extinta a punibilidade dos 

acusados, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 

107, inc. IV, primeira figura, 109, inciso VI, 110, § 1º, e 115, todos 

do Código Penal. 

SÉRGIO COELHO

           Relator

 (assinatura eletrônica)
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