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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0005407-24.2013.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante 
ALDEMI NASCIMENTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal 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 
CARDOSO PERPÉTUO (Presidente) e FRANÇA CARVALHO.

São Paulo, 26 de abril de 2018

DE PAULA SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

13ª Câmara de Direito Criminal

Apelação nº 0005407-24.2013.8.26.0198 - Voto nº 15.600 2

VOTO nº 15.600
Apelação Criminal nº 0005407-24.2013.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha  Vara Criminal 
Apelante: Aldemi Nascimento dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÃO  Desacato  Conduta típica, penalmente 
punível  Materialidade e autoria suficientemente 
comprovadas  Firmeza do conjunto probatório  
Relevância dos depoimentos  Condenação que deveras se 
impunha  Pena bem dosada que não comporta alteração  
Recurso não provido.

Cuida-se de apelação interposta por ALDEMI 

NASCIMENTO DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 218/219, que julgou 

procedente a ação penal e o condenou, como incurso no artigo 331 do 

Código Penal, a 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões de apelação (fls. 232/239), pugna 

pela absolvição, ante a precariedade do conjunto probatório que embasou 

sua condenação. Sustenta que é inocente e que nada fez contra os policiais, 

sendo que apenas solicitou a apresentação do mandado judicial para que 

adentrassem sua residência. Aduz que os policiais supostamente atingidos 

nem mesmo foram ouvidos. Alega, outrossim, que o delito de desacato fere 

a liberdade de expressão e que houve a descriminalização da conduta. 

Postula sua absolvição, nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de 

Processo Penal.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 258/260).

Nesta Superior Instância, a D. Procuradoria de 
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Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 267/273).

É o relatório.

Ab initio, não há que se cogitar de atipicidade da 

conduta correspondente ao desacato, já que prevista em norma penal válida 

e eficaz, emanada do poder competente, a qual integra o ordenamento 

jurídico pátrio.

E são inúmeros e pacíficos os precedentes das 

Cortes Superiores no sentido da higidez, que se mantém, do art. 331 do 

Código Penal no seio do Direito Positivo brasileiro.

Cumpre frisar que a decisão proferida no Resp nº 

1.640.084-SP (2016/0032106-0), pela Quinta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, invocada pelo apelante, não possui efeito erga omnes, sendo que  

gera consequências apenas para as partes envolvidas no processo 

correspondente. Tal julgamento, realizado naquele recurso especial 

específico, não possui efeito vinculante. Desta forma, não acarreta, 

automaticamente, a descriminalização do delito de desacato, previsto no 

artigo 311 do Código Penal, não havendo que se falar que tenha gerado 

abolitio criminis.

Por outro lado, mister se faz destacar, sem se 

ignorar a existência de entendimento diverso, que as disposições emanadas 

do Pacto de São José da Costa Rica, ao qual o Brasil aderiu, não 

apresentam a pretendida incompatibilidade com a vigência da norma legal 

pátria que prevê do delito de desacato. É evidente que a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (instituída por meio do aludido Pacto), ao 

consagrar a liberdade de pensamento e de expressão, de nenhum modo dá 
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guarida ao comportamento de desrespeitar e menoscabar funcionários 

públicos no exercício de suas funções. 

Bem ao contrário, a citada Convenção, ao tratar, 

em seu art. 13, do direito à “liberdade de pensamento e de expressão”, 

previsto no respectivo inciso 1, deixa claro, expressamente, em seu inciso 

2: 

“2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à 
censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser 
expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar:

“a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;

“b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da 
moral públicas”.

Destarte, é expressamente consignada, nos termos 

acima, pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São 

José da Costa Rica), a efetiva possibilidade de responsabilização criminal, 

por meio de previsão legal (no caso, a do art. 331 do Código Penal), por 

atos lesivos aos “direitos” e à “reputação das demais pessoas”, bem como 

à “ordem pública” e à “moral pública”.

Logo, o Pacto de São José da Costa Rica, por 

óbvio, não consagrou o abuso, nem propiciou salvo conduto a ninguém 

para desacatar impunemente funcionários públicos (que se incluem entre as 

“demais pessoas” merecedoras de “respeito”).

Nesse diapasão, não é demais lembrar que, como 

anota Guilherme de Souza Nucci, “desacatar quer dizer desprezar, faltar 

com o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o funcionário” (Código 
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Penal Comentado, 13ª edição, RT, S. Paulo, 2013, págs. 1216/1217).

Trata-se da conduta desrespeitosa ou humilhante 

endereçada a alguém em razão de sua peculiar condição de funcionário. 

Tal como pode ocorrer em relação a outras pessoas em razão de raça, sexo 

etc.

Obviamente, a Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) não adveio para deixar 

impune nenhuma dessas situações, a pretexto de exercício da liberdade de 

pensamento e de expressão. Continuam hígidos, pois, em nosso 

ordenamento, os dispositivos legais específicos que punem condutas 

quejandas. Inclusive, evidentemente, o art. 331 do Código Penal.

Assim, os argumentos trazidos pelo recorrente em 

suas razões, não são suficientes, in casu, para se reconhecer, de plano, a 

atipicidade da conduta do recorrido.

Quanto ao mais, a solução condenatória merece 

ser mantida.

Ficam, com efeito, aqui expressamente adotados 

como razões de decidir os pertinentes fundamentos enunciados na sentença 

quanto à materialidade e à autoria (fls. 218/218vº):

“A materialidade delitiva se encontra consubstanciada no boletim de 
ocorrência de fls. 05/07, bem como na prova oral coligida. A autoria também é 
certa. Ao ser interrogado em solo policial (fl. 09), o acusado disse que vive 
com a testemunha Vanuzia há vinte anos, e apesar de possuir momentos de 
agressividade, dos quais se arrepende depois, acha que não necessita da justiça 
para resolver a situação familiar, pois já se separou por três vezes de Vanuzia, e 
sempre acabam voltando. Quanto aos fatos, achou que não iria “ser nada”, pois 
alguns dias atrás a polícia militar esteve no local e nada foi feito, e achou um 
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abuso a polícia estar acompanhando Vanuzia para retirar os seus pertences 
pessoais da casa, pois como alegou, sempre acabam se resolvendo. Quanto ao 
desacato, por ser cearense e ter a personalidade forte, confirma que no calor do 
momento não pensou nas consequências, que tudo foi 'da boca pra fora', e que 
estava arrependido de tudo o que disse. Por fim, disse que, em sua opinião, 
realmente não vê a polícia com bons olhos. Em juízo, o réu alegou que apenas 
disse aos policiais que resolveria o problema de sua companheira em juízo. 
Que não ofendeu os policiais nem disse que eram todos ladrões. Que a 
testemunha Marcelo não estava presente na ocasião dos fatos. A versão 
apresentada pelo acusado restou isolada nos autos. A vítima Fábio Origuela, 
em juízo, disse 'na data dos fatos fui dar cumprimento a uma ordem judicial na 
residência do réu e quando cheguei tentou impedir a minha entrada, e passou a 
me ofender com as palavras 'seu merda, você não vai entrar', esse tipo de coisa'. 
As declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos das 
testemunhas Marcelo Pedro da Silva e Vanuzia Freitas Xavier. O guarda civil 
municipal Marcelo Pedro da Silva, em solo policial, à fl. 10, disse que 'por 
determinação da autoridade foi com o policial civil Fábio Origuela fazer uma 
notificação na Rua Guadalajara, 326, Jardim Cruzeiro, para Aldemi 
Nascimento dos Santos, que foi junto a companheira do mesmo, Vanuzia 
Freitas Xavier; que o depoente presenciou tudo e confirma por inteiro as 
declarações de Fábio Origuela'. Em juízo, Marcelo ratificou as declarações 
prestadas em delegacia, relatando que o acusado exaltou-se e disse que 'policial 
era tudo ladrão'. A testemunha Vanuzia Freitas Xavier, ouvida em delegacia às 
fls. 11/12, quanto aos fatos, 'que foi em companhia do policial nesta data até a 
sua casa pegar pertences e resolver a situação com seu companheiro, quando 
este ao avistá-la passou a ofender o policial, após este se identificar, e muito 
exaltado xingou-o de 'bosta', e que 'precisava de dez bostas iguais a ele para 
poder deixá-la entrar na casa', e que 'polícia era tudo ladrão e bandido'. Em 
juízo, Vanuzia confirmou as declarações prestadas em solo policial, relatando 
que o réu disse que os policiais eram todos vagabundos e também ofendendo-o 
com outras palavras. Logo, por estarem comprovadas autoria e materialidade 
delitivas, nada existindo nos autos que isente o agente de pena ou exclua a 
ilicitude de sua conduta, a partir das provas orais coligidas, a condenação do 
acusado pelo crime que lhe é imputado na denúncia, é medida de rigor”.

Tal entendimento comporta mantença.

O réu, em Juízo (fls. 176/177), negou as 

imputações. Alegou: “os policiais chegaram lá em casa e queriam pegar 

os pertences da minha esposa. Eu falei que a gente já tinha uma audiência 

para resolver em Juízo, lá em Francisco Morato. Eles falaram que iam 

pegar as coisas dela e eu falei que ia resolver isso em Juízo [...] Eu 



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

13ª Câmara de Direito Criminal

Apelação nº 0005407-24.2013.8.26.0198 - Voto nº 15.600 7

perguntei se eles tinham mandado e eles falaram que não e que iam entrar 

e tirar, mesmo” (fls. 225vº). Negou, portanto, ter preferido qualquer 

ofensa. 

Contudo, apesar do réu haver negado em juízo a 

autoria do delito, os depoimentos orais colhidos se somam para permitir 

conclusão em sentido contrário.

A testemunha Vanuzia, ex-companheira do réu 

(fls. 223/223vº), assim narrou: “o policial foi comigo na minha residência 

para eu pegar meus bens. Porque eu tinha saído de casa por causa da 

agressão física dele. Na Delegacia a Delegada me autorizou a pegar meus 

documentos. Ele não quis deixar eu entrar mesmo com os policiais. E ele 

se alterou com os policiais. Ele disse que eu não ia entrar lá [...] ele 

xingou um monte. [...] Ele falou que eles não podiam fazer, aquilo porque 

era ele quem pagava os policiais. Que eram vagabundos e que faziam 

coisas além do necessário. Xingou de palavrões também”.

No mesmo sentido, o depoimento do guarda 

municipal Marcelo Pedro da Silva (fls. 170/172). Em juízo, confirmou que 

o réu desacatou os policiais que compareceram a sua residência para 

acompanhar a ex-companheira. Assim narrou: “no dia em que fomos 

buscar alguns pertences da senhora lá, os documentos, ele não queria 

deixar entrar. Ele se alterou e tudo. [Ele ofendeu o policial?] Sim. [...] 

Falou que na Polícia era tudo ladrão” (fls. 224vº).

Cumpre ressaltar que os depoimentos do guarda 

municipal deve, sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado 
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não comprovou que este pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo 

injustamente. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das 

detalhadas declarações que prestou, que, inclusive, foram corroboradas 

pela testemunha presencial Vanuzia.

E não existe impedimento algum para que os 

depoimentos de guardas que atuaram na ocorrência sejam utilizados na 

fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ: 

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos 

de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no 

exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável 

eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia 

do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal 

Federal” (STJ, Habeas Corpus nº 149540/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 

04.05.2011).

Como visto, o conjunto probatório erigido nos 

autos durante a instrução processual propiciou suporte à condenação, 

valendo destacar a circunstância de se mostrarem plenamente compatíveis 

entre si e coerentes as provas de cunho oral, colhidas em juízo.

Assim, está comprovado que o apelante 

desacatou os policiais, enquanto estes se achavam em serviço e em razão 

de suas funções.

Prevalece, enfim, a conclusão de que a conduta 

do réu se subsume à descrita no artigo 331 do Código Penal, pois 

desacatou dois funcionários públicos que estavam no exercício de suas 

atribuições.
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Portanto, a condenação era de rigor.

Feita a análise da matéria de fundo, passa-se ao 

estudo da dosimetria penal, assim estabelecida: “Atendendo às disposições 

constantes do artigo 59, bem como ao critério trifásico previsto no artigo 

68, ambos do Código Penal, verifico que o acusado, à época do fato, era 

reincidente, razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) 

meses de detenção”.

Deveras, o Juízo partiu da pena-base mínima e, 

conforme certidão de fls. 47, o sentenciado é reincidente, razão pela qual a 

dosimetria se mostra correta, pois, em razão disto, houve um aumento de 

1/6 (um sexto). E a proporção do aumento aplicado foi adequada e 

proporcional.

Ademais, o regime inicial de cumprimento da 

pena fixado foi o aberto, o mais benéfico possível, descabendo, também 

neste aspecto, alteração. Houve, até, brandura demasiada nesta parte, ante a 

reincidência, mas, na falta de recurso ministerial, descabe agravamento, 

para que não se configure reformatio in pejus.

Tendo em vista, outrossim, que o apelante já foi 

definitivamente condenado por furto qualificado (fls. 47), sendo 

reincidente em crime doloso, e observado, sempre, o princípio da 

suficiência da pena, conclui-se que não faz jus à substituição da reprimenda 

privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nesse ritmo, anote-se que, apesar de não se tratar 

de reincidência específica (o que poderia permitir flexibilização, nos 

termos do art. 44, § 3º, do Código Penal), as circunstâncias peculiares aqui 
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vislumbradas e já expostas demonstram que a substituição por penas 

restritivas de direitos não se mostra suficiente para a adequada punição da 

conduta (erigindo-se o impedimento constante do inciso III do aludido art. 

44).

Com efeito, embora não específica a reincidência, 

verifica-se que é nítida a postura reiterada do apelante de desrespeitar a lei 

de forma acintosa. Vislumbra-se, enfim, comportamento deletério, 

persistência nas atividades delitivas e postura recalcitrante. Logo, é 

necessário que a sanção penal o faça rever, efetivamente, seus padrões de 

conduta e afaste qualquer perniciosa sensação de impunidade. Em suma, o 

princípio da suficiência da pena demonstra que o réu não faz jus à 

substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

E, pelos mesmos motivos, associados á reincidência, descabe, igualmente, 

a suspensão condicional da pena.

Em face do acima explanado, mantém-se 

incólume a r. sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

DE  PAULA  SANTOS

Relator


