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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000016-89.2017.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante 
FERNANDO HENRIQUE SUZUKI DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U. 
Estabelecida a “culpa”, autoriza-se imediato cumprimento da pena, sem ofensa ao 
princípio da presunção de inocência (STF-HC 126.292/SP, de 17/02/2016 e MC nas ADCs 
43 e 44, de 05/10-/2016). Comunique-se, respeitado prazo de eventuais “Embargos” (ou 
respectivo Julgamento), para cumprimento e imediata e consequente realização de 
admonitória  penas restritivas de direitos, expedindo-se, então, Guia de Execução.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
RIBAS (Presidente) e GRASSI NETO.

São Paulo, 28 de junho de 2018

ALCIDES MALOSSI JUNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000016-89.2017.8.26.0120.
Apelante: FERNANDO HENRIQUE SUZUKI DA COSTA (Advogado, 

Dr. Vinícius Dias da Silva).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dr.ª Juliana Dias Almeida De Filippo.
Comarca: Cândido Mota.

VOTO Nº 11.374.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, 
DESACATO. CONDENAÇÃO. RECURSO 
DA DEFESA.

Apelo defensivo visando à absolvição por 
insuficiência de provas. Descabimento.

Pertinência da condenação ante o caderno 
probatório formado. Bem firmada a 
condenação. Induvidosa a materialidade, 
dimanada das peças de instrução, como a 
autoria, haja vista os decisivos 
depoimentos das duas vítimas, em ambas 
as fases da persecução penal. As 
ofendidas, funcionárias da ANVISA, 
visando apurar denúncia anônima sobre 
realização de tatuagens e venda de 
bebidas alcóolicas sem autorização para 
tanto em sua oficina mecânica, 
identificaram-se no local e foram 
dispensadas pelo acusado, pela condição 
de gênero feminino, além de terem 
recebido ameaças verbais de morte. 
Inexistência de motivos para supor por um 
interesse oblíquo das vítimas em 
prejudicar o réu. O acusado falhou no 
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ônus probatório de demonstrar a não 
identificação das vítimas, como o fato de 
que as acusações seriam falsas, fruto de 
complô das ofendidas com uma terceira 
mulher, ex-amante sua, que as teria 
instruído a prejudica-lo. Condenação 
mantida.
 
Negado provimento.

 

VISTO.

Trata-se de recurso de “APELAÇÃO 

CRIMINAL”, interposto por FERNANDO HENRIQUE 

SUZUKI DA COSTA, contra r. sentença condenatória 

proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Judicial da 

Comarca de Cândido Mota (cf. certidão de publicação, na data de 

04/07/2017  fls. 83).

Consta que o acusado Fernando (qualificado a 

fls. 07), foi, inicialmente, denunciado por desacato e ameaça, 

por duas vezes em cada delito, porque, em 14/12/2016, por 

volta das 10h10min, no imóvel situado na Rua Fadlo Jabur, 

n° 82, na cidade e Comarca de Cândido Mota, desacatou as 

funcionárias públicas Catarina Cesário Leão Zubcov e 

Sandra Regina Caetano, no exercício de suas funções, e, no 
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mesmo contexto fático, ameaçou-as, por palavras, de causar 

mal injusto e grave, consistente na morte de ambas (cf. 

denúncia  fls. 42/43, recebida em 27/03/2017  fls. 45). Segundo o 

Ministério Público, o réu Fernando é proprietário e gestor de 

oficina mecânica especializada em motocicletas no local. Na 

data dos fatos, as vítimas Catarina e Sandra dirigiram-se ao 

local, devidamente identificadas, para apurar delações 

anônimas acerca da venda não autorizada de bebidas 

alcóolicas e da contínua atividade não autorizada de 

tatuagem, por um indivíduo chamado “Juliano” no local dos 

fatos, visando, ainda, orientar o acusado sobre como 

proceder a respeito dos novos empreendimentos. No 

entanto, ao tomar ciência da inspeção, Fernando desacatou 

as ofendidas, dizendo “não vou ser atendido por mulheres” e 

“manda homem vir falar comigo”. Na sequência, além de ter 

incitado a esposa, chamando-a de dentro do imóvel para 

agredir as inspetoras da ANVISA, já que “como homem, ele 

não iria bater nelas”, Fernando ainda arrematou: “Eu sou 

abutre, como carniça! Se vocês quiserem passar vivas até o 

final do ano, é melhor não passarem mais nessa rua!”. A 

força policial foi acionada pelas vítimas, temerosas das 

ameaças, registrando-se, em seguida, ocorrência policial (fls. 

02/04), que ensejaria a persecução penal.
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Após regular processamento do feito, a ação 

penal foi julgada PROCEDENTE, sendo o ora apelante 

Fernando, então, CONDENADO como incurso no artigo 147, 

caput (por duas vezes, em concurso formal) e no artigo 331, na forma 

do artigo 69, todos do Código Penal  “ameaça” e “desacato”, 

às penas totais de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de 

detenção, em regime inicial aberto, com substituição da 

pena corporal por pena restritiva de direitos consistente em 

prestação de serviços comunitários (fls. 72/77). O réu 

permaneceu solto no curso da instrução e, em vista do 

escarmento, bem como por ausência de pressupostos legais 

para uma prisão, apela em liberdade.

Dos autos não consta qualquer certidão de 

trânsito em julgado da sentença para a Acusação.

No recurso, o apelante Fernando visa à 

absolvição por insuficiência de provas (fls. 85/87).

Contrarrazões do Ministério Público pelo 

desprovimento do recurso (fls. 93/94).

A douta Procuradoria Geral de Justiça alvitrou, 

em seu parecer, também pelo desprovimento do recurso 
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defensivo (fls. 110/112).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Na fase inquisitiva, foram colhidos os 

depoimentos de relevância para o caso (fls. 05, 06, 07). Por 

constar o apelante de seis processos penais, alguns deles 

em curso (cf. certidões de objeto e pé  fls. 24, 26, 27, 29, 30/31, 33, juntadas 

aos autos oportunamente), não foi oferecida a proposta de 

suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 76 

da Lei n° 9.099/95. Na sequência, as vítimas Catarina 

Cesário Leão Zubcov e Sandra Regina Caetano Dias foram 

ouvidas, interrogando-se Fernando como último ato 

instrutório (depoimentos colhidos por sistema audiovisual  mídia anexa aos 

autos DIGITAIS).

Em que pese os esforços defensivos, 

incabível um desate técnico diverso da condenação.

O ilustre defensor, em suas razões recursais, 

fundamenta-se apenas na palavra do réu sobre os fatos, 

desprestigiando as narrativas coesas e integralmente 
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harmônicas prestadas pelas duas vítimas, olvidando-se 

que o acusado não cumpre com o ônus probatório de 

desconstituir os relatos de Catarina Zubcov e Sandra Dias. 

Com efeito, insistiu Fernando, em seu interrogatório judicial, 

que as ofendidas não se identificaram no início da inspeção, 

não vendo alternativa senão a de convidá-las a se retirarem e 

tornarem ao local, apenas quando estivessem 

adequadamente identificadas. Em seguida, reputou como 

“absurda” a ação penal, alegando que se tratava de fruto de 

um complô entre as duas vítimas e uma terceira mulher, 

também agente da ANVISA, com quem mantivera, durante 

breve separação da esposa, relacionamento extraconjugal, 

tendo, assim, sua ex-amante instrumentalizado duas colegas 

de trabalho para prejudicá-lo (mídia anexa aos autos DIGITAIS). A 

versão do acusado, no entanto, carece de respaldo 

probatório e peca por incoerência.

Por certo, Fernando sequer declinou o nome 

da ex-amante. Tampouco arrolou sua esposa, que estava no 

interior do imóvel (posto que incitada pelo réu a agredir as agentes da 

ANVISA, furtando-se em fazê-lo ele próprio, por não se atrever, como homem, a 

agredir mulheres) para coonestar o fato de que as duas vítimas 

haviam se apresentado sem qualquer identificação. Essa 

narrativa, ademais, é fartamente destronada por 
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ambos os relatos judiciais das ofendidas. Catarina 

Zubcov e Sandra Dias foram ambas uníssonas, ao 

informarem em juízo que estavam devidamente 

identificadas como representantes da Vigilância 

Sanitária, portando crachás e utilizando veículo 

oficial. Nenhuma das duas o conhecia. Dirigiram-se ao local 

para apurar delações anônimas, relativas à atividade de 

tatuagem e de “piercing” no local por um indivíduo 

identificado como “Juliano”, e de venda de bebidas 

alcóolicas. A intenção das duas agentes não era multar o 

local, como assinalou Catarina Zubcov, mas o de orientar o 

empreendedor Fernando sobre como proceder, para não 

misturar atividade de comércio de alimentos com a de oficina 

mecânica. Por isso, bastante incongruente a escusa do réu, 

ao buscar desconstituir a plausibilidade das acusações, por 

ser mecânico de motocicletas, quando todo o contexto 

delitivo se iniciou com a visita das representantes da ANVISA 

para apurar a prática de atividades, em princípio, 

incompatíveis com a regularmente exercida pelo acusado. 

Ressalte-se que as vítimas foram claras em juízo, ao 

afirmarem, de maneira categórica, que ambas estavam 

IDENTIFICADAS. Da mesma forma, os relatos das duas 

ofendidas harmonizam-se no sentido da sequência narrativa: 
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primeiro, Fernando recusou-se a falar com elas, exigindo a 

presença de agente do sexo masculino, de modo a 

nitidamente desmerecer as funcionárias públicas (em sentido 

penal) por questão de gênero; na sequência, veiculou 

ameaças, de proêmio incitando a mulher a agredir as duas 

agentes da ANVISA e, por fim, afirmando que era um abutre, 

comia carniça e elas, se desejassem passar pelo final de 

ano, não deveriam retornar ao local. O efeito intimidativo foi 

claramente demonstrado nos autos, com especial ênfase no 

relato de Sandra Dias (mídia anexa aos autos DIGITAIS), bem como 

por meio do próprio acionamento da força policial, como 

elemento indiciário do efeito psicológico surtido. Destarte, 

restou claro que o acusado Fernando, longe de somente 

exercitar o direito de vedar o ingresso de estranhos, em 

respeito à inviolabilidade domiciliar, valeu-se de meios 

ilícitos, de caráter criminoso, para cercear a atividade 

fiscalizatória pelo Estado. Ademais, a narrativa do réu ainda 

desmonta pela incongruência: Fernando buscou destronar 

as acusações, afirmando que as funcionárias jamais se 

identificaram adequadamente; portanto, chega a ser, no 

mínimo, ilógico pontuar que a ação penal era produto de um 

complô entre as duas vítimas e uma ex-amante sua (nem o 

liame extraconjugal nem a efetiva “armação” do trio de mulheres foram 

comprovados, aliás).
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Superadas essas considerações sobre o 

mérito propriamente dito, de rigor ponderar pela precisão do 

desate condenatório na sentença.

Passo às penas.

Seguindo o modelo trifásico, assim foram 

dosadas as reprimendas, reproduzindo-se a dosimetria, nos 

excertos mais relevantes, com as vênias de estilo, “verbis”: 

“Portanto, comprovadas as infrações penais, passo à dosimetria da pena. 

1. Do crime de ameaça em relação à vítima Catarina Cesario Atenta aos 

critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é 

primário e não ostenta antecedentes criminais em seu desfavor (fls. 24/33). 

Desse modo, fixo a pena base em seu mínimo de 01 (um) mês de detenção. 

Não há agravante ou atenuante, tampouco causa de aumento ou diminuição 

de pena, motivo pelo qual a torno definitiva no patamar acima aplicado, à 

míngua de circunstâncias modificadoras. 2. Do crime de ameaça em relação 

à vítima Sandra Regina Da mesma forma, considerando os elementos do 

art. 59 do Código Penal, observo que o acusado é primário e não ostenta 

antecedentes criminais em seu desfavor (fls. 24/33). Desse modo, que fixo a 

pena base em seu mínimo de 01 (um) mês de detenção. Não há agravante 

ou atenuante, tampouco causa de aumento ou  diminuição de pena, motivo 

pelo qual a torno definitiva no patamar acima aplicado, à míngua de 

circunstâncias modificadoras. As ameaças, no mais, conforme mencionado, 

foram praticadas na forma prevista pelo artigo 70 do CP, já que resultantes 

de uma só ação. Assim, de rigor a elevação da pena cominada de 01 mês 

em 1/6, resultando em 01 mês e 05 dias de detenção em relação às ameaças 

praticadas. 3. Do crime de desacato Mais uma vez, com base nos critérios 
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norteadores do art. 59 do Código Penal, noto que o acusado é primário e 

não ostenta antecedentes criminais em seu desfavor (fls. 24/33). Desse 

modo, que fixo a pena base em seu mínimo de 06 (seis) meses de detenção. 

Não há agravante ou atenuante, tampouco causa de aumento ou diminuição 

de pena, de modo que a torno definitiva no patamar acima aplicado. 

Tratando-se de evidente concurso material de crimes entre o desacato e as 

ameaças, as penas privativas de liberdade aplicadas devem ser somadas, 

de acordo a regra estabelecida no art. 69 do Código Penal, resultando em 07 

meses e 05 dias de detenção. Considerando o disposto no art. 33, parágrafo 

2º, c, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o 

aberto. Presentes os requisitos previstos pelo artigo 44 do CP, sobretudo 

face à natureza das infrações, que se revelam de menor potencial ofensivo, 

e atendendo-se ao princípio da proporcionalidade, de rigor a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em 

prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena 

substituída, em que pese a ameaça à pessoa. (...) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a ação para CONDENAR FERNANDO HENRIQUE SUZUKI DA 

COSTA, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 331, por uma vez, 

e 147, por duas vezes, ambos do CP, este na forma do artigo 70 do CP, na 

forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento de uma pena de 07 

meses e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, pena privativa que 

substituo por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da 

pena substituída.” (fls. 74/76).

À parte de certas ressalvas, correta a 

dosimetria das penas. A primariedade do acusado está 

demonstrada nas bases documentais, porquanto nenhuma 

das certidões criminais registram prévias condenações 

criminais definitivas (as certidões de objeto e pé de fls. 24 e 33  
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Processos n° 77/2012 e 202/2013, respectivamente, registram feitos de 

punibilidade declarada extinta; a certidão de fls. 30/31 aponta o Processo n° 

3158/2016, contendo pedido de medida protetiva nos termos da Lei n° 

11.340/2006; as certidões de fls. 26, 27 e 29  Processos n° 1806/2016, 

1467/2016 e 127/2013, referem-se a dois processos por ameaça e um por furto, 

sendo o réu, nesse último caso, indicado como vítima). Não havia, de fato, 

circunstâncias técnicas de outro quilate a serem 

consideradas, à exceção do modo de cometimento do 

desacato, praticado como expressão do desequilíbrio 

social entre os gêneros, o que, aliás, deve ser erradicado. 

Porém, havendo recurso unicamente defensivo, viceja em 

favor do apelante a vedação à “reformatio in pejus”. Correto, 

a propósito, o reconhecimento do concurso formal entre os 

dois delitos de ameaça. Por outro lado, não o avaliou o Juízo 

monocrático também para os crimes de desacato. Sobre 

eventual concurso formal também em relação ao desacato, 

indicado na denúncia, na inércia da Acusação não há o que 

se avaliar. O regime aberto, em se tratando de acusado 

primário, e não se vislumbrando razões técnicas para 

especial reconhecimento de uma gravidade concreta 

exacerbada, mostrou-se adequado, nos termos do artigo 33, 

§ 2°, “c” e § 3°, do Código Penal. Malgrado a natureza do 

delito de ameaça, incongruente, por princípio, com os 

requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, a pena 

alternativa de prestação de serviços comunitários reforça o 
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caráter pedagógico da sanção penal e atende aos fins 

punitivo e dissuasório daquela, em conformidade com o 

artigo 59 do Código Penal.

Do exposto, por meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso.

Estabelecida a “culpa”, autoriza-se imediato 

cumprimento da pena, sem ofensa ao princípio da presunção 

de inocência (STF-HC 126.292/SP, de 17/02/2016 e MC nas ADCs 43 e 44, 

de 05/10-/2016). Comunique-se, respeitado prazo de eventuais 

“Embargos” (ou respectivo Julgamento), para cumprimento e 

imediata e consequente realização de admonitória  penas 

restritivas de direitos, expedindo-se, então, Guia de 

Execução.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR
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