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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0006178-10.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI 
ROBERTO EVANGELISTA SANTOS, 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: "AFASTARAM a preliminar e 
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso somente para fixar as penas de 
DAVI ROBERTO EVANGELISTA SANTOS em 04 anos e 01 mês de reclusão, em 
regime inicial fechado, 08 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial 
semiaberto, e o pagamento de 24 dias multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença 
pelos seus próprios fundamentos.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 sem voto), OTAVIO ROCHA E 
REINALDO CINTRA.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

FREITAS FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0006178-10.2017.8.26.0635

Apelante: DAVI ROBERTO EVANGELISTA SANTOS 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto nº 20087

Adulteração de sinal identificador de veículo 

automotor, desacato e desobediência  Preliminar  Não 

acolhida - Absolvição  Impossibilidade  Fatos típicos e 

puníveis  Robusto conjunto probatório  Autoria e 

materialidade comprovadas  Pedidos subsidiários  

Necessidade somente de refazer a pena  Demais 

pedidos impossíveis  Afastada a preliminar arguida e 

Recurso parcialmente provido.

Vistos.

Ao relatório da r. sentença, que 

adoto, acrescento que, DAVI ROBERTO EVANGELISTA SANTOS 

foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial 

fechado, e 02 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, bem 

como ao pagamento de 36 dias multa, no piso, por incurso nos artigos 

311, “caput”, artigo 330 e artigo 331, na forma do artigo 61, inciso I, e 

artigo 69, “caput”, todos do Código Penal (fls. 132/143). 

Inconformado, apela a defesa do 

acusado pleiteando, preliminarmente, a nulidade processual uma vez 

que houve a indevida utilização de algemas. No mérito busca a 
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absolvição dos três crimes, seja por ausência de provas, seja por 

ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a redução das penas fixadas, 

bem como a aplicação somente da pena de multa para o crime do artigo 

331, do CP, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena 

corporal por restritiva de direitos (fls. 152/159). 

Bem processado o recurso, com a 

apresentação de contrarrazões (fl. 174/186), opinou a douta 

Procuradoria Geral de Justiça pelo seu parcial provimento (200/209).        

É o relatório.

Inicialmente, a preliminar arguida 

não prospera, uma vez que se encontra preclusa, pois em alegações 

finais nada foi mencionado a respeito de qualquer inconformismo por 

parte da Defesa quanto ao uso de algemas pelo acusado durante a 

audiência. Ainda, vale lembrar que é tranquilo na jurisprudência deste 

Tribunal, o entendimento de que não basta ao reconhecimento de 

nulidade a simples alegação de sua ocorrência. Há que se demonstrar o 

efetivo prejuízo suportado pela parte que a reclama, o que não ocorreu 

no caso.

A esse respeito, o julgado do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Em tema de nulidades processuais, o 

nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio pás de nullité sans gríef, no 
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qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando, além de 

alegada opportuno tempore, comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente" (HC 

23548/SP; HC 2002/0089469-0, Ministro Hamilton Carvalhido (1112), Sexta 

Turma, julgado em 03/02/2005, publicado em DJ 11/04/2005 p.3,83).

Destarte, não há qualquer 

nulidade a ser declarada no presente processo.

Quanto ao mérito, dúvida alguma 

paira acerca da ocorrência dos crimes e da responsabilidade do acusado.

Narra a denúncia que, em data 

incerta, mas anterior ao dia 07 de julho de 2017, por volta das 

11h30min, em local incerto, mas nesta Capital, o acusado adulterou o 

sinal identificador da motocicleta Honda C/100 Biz, cor vermelha, 

retirando-lhe o emplacamento e suprimindo a numeração do chassi.

Consta, também, que no dia 07 de 

julho de 2017, por volta das 11h30min, na Avenida Waldemar Roberto, 

10, Rio Pequeno, nesta Capital, o acusado desobedeceu a ordem legal 

do funcionário público Bruno Henrique Bortolozo.

Consta, por fim, que no dia 07 de 

julho de 2017, após as 11h30min, nas dependências da 51ª Delegacia de 

Polícia  Rio Pequeno, nesta Capital, o acusado desacatou o policial 

civil Clóvis Augusto Cardoso de Mello, no exercício de sua função.
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Segundo o apurado, em 

circunstâncias a serem esclarecidas no curso da instrução penal, o 

acusado suprimiu a numeração do chassis da motocicleta Honda C/100 

Biz, cor vermelha, e retirou o seu emplacamento.

Nestas condições, na data dos 

fatos, trafegava pela Avenida Waldemar Roberto com a referida 

motocicleta sem emplacamento quando foi avistado por Policiais 

Militares, que lhe deram ordem de parada.

Ato contínuo, o acusado 

desobedeceu a ordem legal emanada por sinais sonoros e luminosos do 

Policial Militar Bruno Henrique Bortolozo e evadiu-se pela via pública. 

Durante o acompanhamento, o acusado ainda jogou o motociclo contra 

as motocicletas conduzidas pelos Policiais Militares, tentando lhes 

derrubar ao solo.

Ao final, o acusado foi abordado e 

detido pelos Policiais Militares, sendo que, submetido à revista pessoal, 

nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Em seguida, os policiais 

militares constataram que a numeração do chassis do motociclo tinha 

sido suprimida.

Posteriormente, ao ser 

apresentado na Delegacia de Polícia, o acusado desacatou o policial 

civil Clóvis Augusto Cardoso de Mello enquanto este lhe conduzia, 
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mandando-o “tomar no cu”. 

A materialidade do delito restou 

comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 12/14, auto de 

exibição e apreensão de fls. 16/17, laudo pericial de fls. 84/88, bem 

como da prova oral coligida aos autos. 

A autoria do crime também é 

inconteste. 

O ora apelante foi interrogado em 

sede policial, não se manifestou (fls. 09). 

Posteriormente, sob o crivo do 

contraditório, o negou os fatos. Disse que não adulterou o sinal 

identificador da motocicleta, pois era de leilão e já recebeu sem a placa, 

sendo que dava para pesquisar a procedência, mediante consulta da 

numeração do chassis, o que realizou junto a um despachante. Negou 

ainda, ter desobedecido ao sinal de parada determinado pelos policiais 

militares, bem como alegou que foi o policial Clóvis que o agrediu 

fisicamente para que se submetesse à fotografia e à revista pessoal, 

antes de ser preso (mídia digitalizada) 

Ocorre que a versão exculpatória 

apresentada pelo acusado não convence, pois restou isolada diante do 

conjunto de provas carreado aos autos em seu desfavor, senão vejamos.
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O policial militar Bruno Henrique 

Bortolozo narrou os fatos conforme descritos na peça inicial. Disse que 

viram a moto conduzida pelo ora acusado, a qual estava sem a placa e 

em péssimo estado de conservação, assim, resolveram aborda-lo. 

Porém, o acusado tentou fugir desobedecendo a ordem de parada, até 

abalroando uma das motos dos policiais. Depois disso o policial relata 

que o réu mostrou-se agressivo e que “inflamava as pessoas da 

comunidade para que viessem a intervir em sua prisão”. O policial ainda 

descreve que o réu tentou reagir a prisão tanto que pediram apoio e 

outro policial militar ali compareceu (mídia digitalizada). 

Corroborando o relato acima, está 

o testemunho do policial militar Sérgio Silva de Andrade, o qual prestou 

apoio aos seus colegas na detenção do acusado. Ele relatou que o réu 

estava muito agressivo e que fazia uso habitual da motocicleta em 

questão e quando passava uma viatura perto da comunidade, ele 

ameaçava os policiais e fugia para o interior das vielas da favela (mídia 

digitalizada). 

Ainda foi ouvido o policial civil 

Clovis Augusto Cardoso de Mello, sendo que ele descreveu a 

apresentação da ocorrência pelos Policiais Militares ao 51º DP, onde 

estava de serviço. Afirmou que o réu se negou a ser fotografado e se 

negou a tirar a roupa para ser revistado de forma minuciosa. Disse que 

foi nesse momento em que ele o desacatou, mandando-o “tomar no cu”, 
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fato presenciado pelos policiais Bruno e Sérgio (mídia digitalizada). 

Como se percebe, os policiais 

militares e o policial civil relataram, em uníssono e com segurança, a 

prática dos delitos pelo acusado. Inexistem nos autos elementos que 

lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, 

presumindo-se legítimas, até prova em contrário, os depoimentos de 

pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de 

proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a 

confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes 

idêntico crédito quando viessem depor em Juízo.

E ante o sólido e invariável 

conjunto de depoimentos dos agentes da lei, as escusas cambiáveis e 

ligeiras do acusado se desacreditam totalmente.

Em verdade, inexiste qualquer 

fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos agentes da 

lei, que prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não 

possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente o 

recorrente.

Mas não é só.

Ressalta-se que o acusado não 

logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afasta-lo da 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0006178-10.2017.8.26.0635 -Voto nº 9

condenação, ou seja, nenhum fato que alegou foi comprovado nos 

autos. 

Além do mais, lembra-se de que 

ele não se manifestou na fase administrativa, o que não o beneficia, pois 

é de se estranhar este comportamento de uma pessoa que se diz 

inocente. Ao invés, aquele que é injustamente acusado procura 

demonstrar, exaustivamente, sua honradez. Mesmo sendo direito 

constitucional a pessoa permanecer em silêncio, este apenas significa 

que a versão defensiva ainda não estava apta a confrontar a realidade 

dos fatos, como no presente caso, pois se fosse verdadeira a narrativa 

prestada em juízo não haveria razão para ela não ter sido apresentada 

desde logo, perante a autoridade policial.

Sobre o assunto:

“Revela notar que a prova do fato 

criminoso não constituiu somente no testemunho dos policiais; o 

primeiro indício que se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos 

de inocência do réu, foi o silêncio a que se resistiu, na fase do inquérito 

(fl. 7). Como nada respondesse à autoridade policial a respeito da grave 

imputação de que era argüido, nisso mesmo deu a conhecer sua culpa. É 

que ninguém deixa de repelir com todas as forças injusta acusação, 

notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do 

Ministério Publico. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto 

(50, 17, 142): Quem cala não confessa, mas também não nega (´Qui 
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tacet non utique fatetur, sed tamen verum est non negare´). Ainda: 

´Muito embora o silêncio do interrogando seja uma faculdade 

procedimental, é difícil acreditar que alguém, preso e acusado de delito 

grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma prerrogativa 

constitucional´(RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice).” 

(Apelação Criminal 993.05.01105-4, TJSP, 5ª Câmara de Direito 

Criminal, rel. Carlos Biasotti, julgado em: 25/06/09).

Ademais, importante destacar o 

que foi mencionado pelo d. Procurador de Justiça, no sentido de que, 

como ocorre nos crimes de receptação, a posse injustificada do bem 

gera a presunção de responsabilidade do réu, invertendo-se o ônus da 

prova. De fato, se este não apresenta justificativa convincente, deve ser 

autorizada a condenação, uma vez que a prova direta do delito de 

adulteração de sinal identificador de veículo dificilmente é produzida, 

porquanto a ação é, normalmente, clandestina, sem a presença de 

testemunhas.

Passo outro, a ordem de parada 

emanada pela Polícia Militar pela suspeita de alguma irregularidade 

dissociada ao tráfego regular, incide no crime de desobediência e não na 

infração administrativa do artigo 195 do CTB.

Salienta-se, também, que no 

presente contexto, não há falar-se em ausência de configuração dos 

elementos da figura típica do desacato, por haver o apelante agido com 

ânimo irrefletido, pois o estado de exaltação ou nervosismo do agente 
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não pode ser aceito para justificar a afronta contra funcionários públicos 

no exercício de suas funções. 

Diante do exposto, suficiente o 

conjunto probatório a ensejar a condenação do apelante, não havendo 

que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em 

face da ausência de dolo.

Superada esta questão, passam-se 

às penas, as quais, por sua vez, necessitam de alteração.

Na primeira etapa, o artigo 59 do 

Código Penal confere discricionariedade do magistrado para fixar a 

pena base, analisando os elementos ali elencados, dentro, é claro, dos 

limites legais.

Antes de mais nada, incogitável a 

fixação apenas de multa para o crime de desacato, uma vez que as 

circunstâncias judicias negativas ao réu, conforme será exposto, 

impendem a concessão de tal benefício.

No presente caso, verifica-se que 

as circunstâncias dos fatos, em si, não são favoráveis ao réu, pois atuou 

com dolo acentuado, conforme se depreende da prova colhida, inclusive 

chegou a atingir a viatura de um dos policiais, mostrando-se o tempo 
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todo agressivo. Assim, é certo que as básicas não devem permanecer no 

piso. Porém, o aumento aplicado realmente foi exacerbado, devendo ser 

reduzido para 1/6. Assim, para o crime do artigo 311, do CP, a pena 

base perfaz: 03 anos e 06 meses de reclusão, e o pagamento de 11 

dias multa. Já para o crime do artigo 330, do CP, a pena base perfaz: 

17 dias de detenção, e o pagamento de 11 dias multa. E, para o crime 

do artigo 331, a pena base perfaz: 07 meses de detenção. 

Após, foi corretamente 

reconhecida a agravante pela reincidência (fls. 105), entretanto, sem 

razão o aumento aplicado em 1/3, o qual também se mostrou excessivo. 

Desse modo, aplica-se a fração de 1/6, perfazendo a pena de, para o 

crime do artigo 311, do CP: 04 anos e 01 mês de reclusão, e o 

pagamento de 12 dias multa. Já para o crime do artigo 330, do CP, a 

pena base perfaz: 19 dias de detenção, e o pagamento de 12 dias 

multa. E, para o crime do artigo 331, a pena base perfaz: 08 meses e 

05 dias de detenção. 

Diante da ausência de outras 

causas a serem consideradas no cálculo, as penas acima alcançadas se 

tornaram definitivas. E, em razão do concurso material, totalizam 04 

anos e 01 mês de reclusão, 08 meses e 24 dias de detenção, e o 

pagamento de 24 dias multa, no piso.
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Por derradeiro, impossível a 

concessão da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, 

pois não seria medida suficiente à repreensão do acusado, reincidente 

em crime grave (roubo majorado e corrupção de menores). 

Ademais os regimes foram 

corretamente fixados, devendo permanecer o inicial fechado, para o 

crime de reclusão e o inicial semiaberto, para o crime de detenção, ante 

as circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como a reincidência do 

acusado, sendo que a fixação do regime mais brando não seria o 

adequado para inibir reiteração de novos delitos.

Por tais razões, pelo meu voto, 

AFASTO a preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso 

somente para fixar as penas de DAVI ROBERTO EVANGELISTA 

SANTOS em 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial 

fechado, 08 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial 

semiaberto, e o pagamento de 24 dias multa, no piso, mantida, no 

mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Aguinaldo de FREITAS FILHO

RELATOR
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