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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
3000392-19.2013.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é 
apelante JOSE ALONSO BARGAS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara Criminal Extraordinária do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram 
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente) e FÁBIO GOUVÊA.

São Paulo, 29 de junho de 2018.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CRIMINAL nº 3000392-19.2013.8.26.0458

Comarca: PIRATININGA

Juízo de Origem: VARA ÚNICA

Apelante: JOSÉ ALONSO BARGAS JÚNIOR 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Magistrado Sentenciante: Dr. Luiz Roberto Fink Junior

VOTO nº 08641

RESISTÊNCIA, DESACATO E DANO AO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO. Recurso defensivo. Absolvição 

geral. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem 

delineadas. Dolo configurado. Penas e Regime 

preservados. Improvimento. 

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta 

por JOSÉ ALONSO BARGAS JUNIOR contra a sentença proferida 

pelo Juízo da Vara Única de Piratininga, que o condenou às penas de 1 

ano, 2 meses de detenção e 10 dias-multa, no piso - substituída, a 

privativa, por uma restritiva de direitos consistente em prestação de 

serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, com regime aberto em caso 

de descumprimento e multa, no valor de 10 diárias - como incurso no 

CP, art. 329, caput (2 meses de detenção), art. 331, caput (6 meses de 

detenção) e art. 163, parágrafo único, III (6 meses de detenção e 10 dias-

multa), na forma do art. 69, caput, admitido recurso em liberdade, na 

qual pleiteia absolvição geral por insuficiência probatória ou por 

atipicidade da conduta - com lastro na ausência de dolo - e, de forma 

subsidiária, absorção do delito de resistência pelo de desacato.
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Devidamente processada, o Parecer da 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.

É O RELATÓRIO.

A acusação é de que o Apelante, aos 31 de outubro 

de 2013, na Av. Coronel Soares, na “Praça dos Revoltados”, Centro, 

Piratininga, quebrou um par de vidros traseiros de viatura policial 

pertencente ao patrimônio público estadual, bem como desacatou, por 

palavras, os Policiais Militares Rogério e Robson no exercício de suas 

funções. Ainda, porque, nas mesmas condições de tempo e local, opôs-

se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário 

público competente para executá-lo.

Judicialmente, negou a autoria. Teria sido abordado 

pelos policiais de forma truculenta. Disse que apanhou e tomou diversos 

choques elétricos, os quais resultaram em espasmos que o fizeram 

quebrar os vidros da viatura. 

Sua versão, todavia, não retrata a realidade dos fatos.

Os Policiais Militares Rogério e Robson, em 

patrulhamento de rotina, na “Praça dos Revoltados”, avistaram um 

aglomerado de pessoas e ouviram som alto vindo de um veículo, cujo 

proprietário resolveram abordar. No momento em que Robson realizava 

vistoria do carro, o Apelante, por diversas vezes investiu contra ele, 

tendo sido detido e algemado. Ao ser colocado no compartimento de 

presos da viatura, JOSÉ chutou os vidros traseiros, vindo a quebrá-los. 

Na sequência, passou a proferir diversas palavras de baixo calão para 

Robson, chamando-o de “macaco”, “cuzão”, “bosta” e “filho da puta”. Em 

razão de sua agressividade, foi solicitado reforço, sendo necessária a 

utilização de arma de choque para contê-lo, como corroborou o Tenente 
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Osnei.

As testemunhas de defesa, por sua vez, na tentativa 

de favorecer o Apelante, apresentaram versões contraditórias e isoladas, 

incapazes de destituir os depoimentos dos agentes públicos, harmônicos 

e coerentes, não havendo comprovação de qualquer animosidade 

anterior a justificar infundada acusação ou qualquer sanha obstinada em 

falsa incriminação, inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que 

toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o 

Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar 

crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 

e 772/682).

E nem se alegue suposta ausência de dolo, no tocante 

à resistência, porquanto ficou demonstrado nos autos que os Policiais 

Militares necessitaram solicitar reforços para contê-lo.

Ademais, os impropérios proclamados e o dano 

causado foram suficientes para caracterizar o elemento subjetivo do 

tipo, lembrando-se que “desacatar significa, por si só, humilhar ou 

menosprezar, implicando algo injurioso, que tem por fim desacreditar a função 

pública” e que “o simples fato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia 

implica em vontade de causar prejuízo, logo, abrangido pelo dolo” (NUCCI, 

Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 13ª ed., São Paulo: RT, 2013, p. 

1218 e p. 842).

Igualmente, melhor sorte não socorre à Defesa no 

tocante a pretendida absorção da resistência pelo desacato. Com efeito, 

as condutas foram realizadas de forma autônoma. Primeiro se deu o 

desacato, com ofensa aos agentes públicos, humilhando-os e 

menosprezando-os, com a finalidade de desacreditar a função pública; a 

resistência somente foi praticada posteriormente. Não se trata, pois, de 
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crime-meio, delito de passagem necessário, obrigatório para a 

consumação do delito-fim. 

Condenação inarredável, portanto.

Analisa-se a dosimetria.

As iniciais de todos os delitos partiram dos mínimos, 

6 meses de detenção e 10 dias-multa (dano qualificado), 6 meses de 

detenção (desacato) e 2 meses de detenção (resistência) e, ausentes 

causas modificadoras, assim se tornaram definitivas. 

Tratando-se de condutas derivadas de desígnios 

autônomos, as penas foram corretamente somadas, atingindo 1 ano, 2 

meses de detenção e 10 dias-multa.

Presentes os requisitos do CP, art. 44, mantém-se a 

substituição pelas “alternativas” eleitas, com regime aberto em caso de 

descumprimento, nada mais podendo pretender.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR

 Assinatura Eletrônica
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