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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Apelação nº 0001861-34.2015.8.26.0539, da Comarca de Santa 

Cruz do Rio Pardo, em que são apelantes ROBSON APARECIDO 

DE SOUZA e ANDREI LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA, é apelado 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

" Negaram provimento aos recursos. V.U. Sustentou oralmente o 

I. Defensor, Dr. Rogério Mondin Pissinati e, usou da palavra, o 

Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Carlos Roberto Marangoni 

Talarico.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (Presidente sem 

voto), IVAN SARTORI E CAMILO LÉLLIS.

São Paulo, 22 de maio de 2018.

Euvaldo Chaib

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 41896

APELAÇÃO nº 0001861-34.2015.8.26.0539

Comarca: SANTA CRUZ DO RIO PARDO - (Processo nº 0001861-34.2015.8.26.0539)

Juízo de Origem: Vara Criminal

Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal

Apelantes: Robson Aparecido de Souza e Andrei Luiz Candido de Oliveira 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Relator

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA, DESACATO, LESÃO CORPORAL, DANO 

QUALIFICADO E AMEAÇA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – 

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A PRÁTICA DE TODOS OS CRIMES 

NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA PENAL 

INALTERADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

VOTO DO RELATOR

ROBSON APARECIDO DE SOUZA e ANDREI 

LUIZ CÂNDIDO DE OLIVEIRA foram condenados pelo r. 

Juízo da Vara Criminal da Comarca de SANTA CRUZ DO RIO 

PARDO, nos autos do Processo nº 0001861-34.2015, 

sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Leonardo 

Labriola Ferreira Menino: ROBSON como incurso nos artigos 

147, “caput”, 331 e 329, “caput”, c.c. o art. 29, todos do 

Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de detenção, em 

regime aberto; e, ANDREI, como incurso nos artigos 129, 

“caput”, 163, parágrafo único, inciso III, 331 e 329, “caput”, 

c.c. o art. 29, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 

05 (cinco) meses de detenção e, ao pagamento de 10 (dez) dias-

multa, fixados no mínimo legal. Foi concedido o sursis aos 

réus, suspendendo-se a execução da pena pelo prazo de 02 
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anos, com a obrigação de prestarem, no primeiro ano da 

suspensão, serviços à comunidade (fls. 300/310).

Os apelantes foram processados porque, no 

dia 12 de abril de 2015, se opuseram à execução de ato legal, 

mediante violência e ameaça contra os Policiais Militares 

Paulo Aparecido da Silva e Cléber Luis Barbosa, funcionários 

competentes para executá-lo. Consta, ainda, que, na mesma 

circunstância, desacataram os mesmos policiais. Também 

consta que, na mesma data e local, ANDREI deteriorou o 

automóvel Fiat Palio Weekend, placa DJM-6465, pertencente 

ao Estado São Paulo. Além disso, na mesma data e local, 

ANDREI ofendeu a integridade corporal do Policial Militar 

Cleber Luis Barbosa, causando-lhe lesões corporais de 

natureza leve. Por fim, na mesma data, no interior da 

Delegacia de Polícia da cidade de Espirito Santo do Turvo, 

ROBSON ameaçou o Policial Militar Paulo Aparecido da Silva 

de causar-lhe mal injusto e grave.

Apela ROBSON, pleiteando a absolvição em 

relação a todos os crimes ao mote da fragilidade do quadro 

probatório, ausência dos requisitos legais para o 

reconhecimento dos delitos e falta de dolo. Pleiteia, ainda, a 

absolvição em relação ao crime de desacato ao fundamento da 

atipicidade da conduta. Pugna, por fim, pela substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos 

(fls. 353/373).

Apela ANDREI, pleiteando a absolvição em 

relação a todos os crimes ao fundamento da atipicidade das 

condutas por ausência de dolo (fls. 374/378).

Contrariados os recursos (fls. 381/385), o 

douto Procurador de Justiça Dr. Fernando Carlos Buck opina 
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pelo desprovimento dos apelos (fls. 401/403).

É o relatório.

Os recursos não comportam provimento.

Ao que verte dos autos, ROBSON teve uma 

discussão com a testemunha de acusação Danilo Oliveira 

em um bar. Embora não tenham chegado às vias de fato, o 

proprietário do estabelecimento, receoso, acionou a Polícia 

Militar, que acabou chegando ao local quando ROBSON, 

acompanhado de ANDREI, já haviam se dirigido à residência 

da testemunha de Defesa Lindrenava, sogra do primeiro e 

tia do segundo.

Os policiais se dirigiram ao local para apurar 

o ocorrido e ao chegarem, no que se extrai do reportado 

pelos milicianos, foram recebidos ao brado de ofensas 

noticiadas como “filho da puta”, “polícia arrombada” e 

“verme”.

Dada voz de prisão aos apelantes, ambos 

passaram a resistir ao ato legal, investindo fisicamente 

contra os policiais, sendo necessária a utilização de gás de 

pimenta para conter a ação de ambos. ANDREI chegou, 

inclusive, a desferir um soco contra o policial Cleber Luis, 

causando-lhe a lesão corporal de natureza leve atestada no 

laudo pericial de fls. 157/158.

Enquanto os policiais algemavam o réu 

ROBSON, ANDREI quebrou o vidro da janela da viatura de 

polícia em que já se encontrava, conforme fotos de fls. 22 e 

laudo pericial a fls. 116/125.

Finalmente, no Distrito Policial, ROBSON 

proferiu ameaça contra o policial Paulo Oliveira, dizendo que 

se fosse preso, o mataria quando saísse do cárcere.
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Este é o teor dos relatos dos agentes da lei, 

que se alinham em harmonia à narrativa contida no exórdio 

acusatório e às provas coligidas aos autos.

Não obstante os réus tentem se eximir de 

responsabilização criminal, atribuindo aos policiais 

abordagem truculenta, o modus operandi empregado pelos 

apelantes e o desdobramento lógico dos fatos não favorecem 

a linha argumentativa.

Começa que há contradições latentes nos 

dizeres dos réus. ANDREI sustentou que quando da chegada 

da Polícia Militar, ROBSON já se encontrava dentro da casa. 

ANDREI teria entrado em seguida ao ingresso dos policiais e 

visualizado prontamente que ROBSON já havia sido atirado 

ao solo, sendo, ato contínuo, agredido pelo policial Cleber 

Luis (mídia audiovisual).

ROBSON, a sua vez, narrou os fatos de 

forma diametralmente oposta. Relatou ter percebido a 

presença dos policiais quando eles tentavam ingressar na 

residência, sendo impedidos pela sogra. Adiu que ao sair da 

casa para averiguar o que estava sucedendo, os policiais o 

avistaram e jogaram gás lacrimogêneo (mídia audiovisual).

Contrapondo o relato de ANDREI, portanto, 

ROBSON não estava estirado ao solo quando da entrada do 

primeiro na casa, já que teria sofrido represália policial na 

parte externa da residência. 

Depois, não há nos autos registro de 

animosidade específica entre os milicianos e os apelantes, 

de modo que nada conduz à trivial tese de defesa que 

defende a parcialidade de tais testemunhos, largamente 

rechaçada pela jurisprudência.
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Quanto ao tema, impinge erigir a vetusta 

regra de julgamento pela qual a palavra de agentes públicos, 

quando isenta, não pode ser desacreditada somente em 

razão da função pública que exercem. É necessário o 

surgimento de dados com alguma veemência para derruir a 

presunção de veracidade desses testigos, sendo 

perfeitamente plausível a condenação baseada nos seus 

depoimentos, máxime quando corroborados por outros 

elementos de convicção, dentre eles, a prova indiciária.

No mesmo sentido a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: “Os depoimentos dos agentes 

policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, 

máxime quando corroborados com outras provas produzidas 

nos autos, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar 

as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)” (HC 

182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 

27/05/2013).

Também: “Conforme entendimento desta 

Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em 

flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a 

embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado 

em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.” 

(STJ  HC 276.253, 5º Turma - Relator Ministro JORGE 

MUSSI  Dje 18/02/2014).

Como qualquer elemento de prova, o 

testemunho prestado por policial é submetido ao crivo do 

contraditório judicial e deve ser apreciado pelo magistrado 

com a cautela dispensada às demais provas constantes do 

processo, para que, com base em todas, forme sua 

convicção e fundamentadamente exponha as razões de sua 
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decisão. Não por outro motivo o Código de Processo Penal 

consagra, em seu art. 155, caput, o princípio da persuasão 

racional ou livre convencimento motivado.

Os elementos probatórios coligidos aos 

autos, portanto, permitem concluir com a certeza necessária 

ao édito condenatório que os réus desacataram funcionários 

públicos e, ainda, se opuseram à execução de ato legal com 

violência. 

O núcleo do tipo penal do art. 331 é o verbo 

“desacatar”, que significa ofender, humilhar, agredir ou 

desprestigiar. Nas célebres linhas de LUIZ RÉGIS PRADO, 

“representa a conduta do agente direcionada a funcionário 

público com o propósito de ofendê-lo, humilhá-lo, atentando 

contra o prestígio da função pública, e que pode se manifestar 

através de palavrões, gritos, vias de fato, agressões, gestos 

obscenos, vaias, ruídos, ameaças, empurrões etc.” (Curso de 

Direito Penal Brasileiro, volume 3: parte especial, arts. 250 a 

359-H, 2013, pg. 686).

Ambos os recorrentes insultaram os policiais 

que cumpriam o estrito dever legal (RT 524/363, 530/414, 

540/352, 580/408 e 711/340). Não se exige, por certo, 

elemento subjetivo especial do tipo para a configuração do 

delito, bastando o dolo genérico para a prática delitiva.

O delito de resistência também se 

aperfeiçoou na medida em que os apelantes se opuseram à 

diligência policial com violência, tendo tal oposição mediante 

o modus operandi perpetrado, frente à atuação legítima de 

agentes públicos, feito com que incida no tipo penal 

incriminador. A este teor, ensina o saudoso NÉLSON 

HUNGRIA: “uma vez que o ato seja regular na sua forma e se 
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funde 'in thesi' em preceito legal, já não é permitida a 

resistência” (Comentários do Código Penal, 1ª ed., Forense, 

1958, vol. IX, nº 160, p. 415). 

Esta Colenda Quarta Câmara Criminal 

perfilha entendimento no sentido de que não se há falar em 

absorção ou incidência do princípio da consunção entre os 

delitos porque as condutas são distintas e com desígnios 

autônomos, de sorte que o concurso material é inarredável.

Neste sentido, o distinto precedente de lavra 

do eminente Desembargador IVAN SARTORI: “é que os 

delitos perpetrados infringem bens jurídicos distintos, não 

sendo a resistência meio para se chegar ao desacato. Para 

configurar-se o tipo previsto no art. 329 do CP, basta a 

utilização de violência ou grave ameaça impeditiva da 

execução do ato legal pelo servidor competente, não sendo 

necessário menosprezar a relevante função pública por ele 

exercida” (Apelação nº 0003768-67.2011.8.26.0415, j. em 

02/12/2014).

O crime de dano também restou 

sobejamente demonstrado com a prova pericial e oral. 

Embora o réu ANDREI tenha sustentado que quebrou a 

janela da viatura policial porque estava sufocando em razão 

de gás de pimenta espirrado dentro da viatura, a alegação, 

além de inverossímil, até porque os próprios policiais 

tomariam assento no auto logo em seguida, é contrariada 

pela prova oral, vez que todos os demais ouvidos no 

processo relataram que o uso de gás de pimenta foi 

realizado na frente da residência e que a viatura se 

encontrava estacionada do outro lado da rua.

O elemento subjetivo do delito é extraído da 
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ação do agente, que, detido no interior da viatura, desfere 

chute contra a janela visando à ruptura do objeto, o que foi 

atestado, repise-se, por laudo pericial.

No mesmo sentido, a prova oral delineia que 

ANDREI desferiu soco contra o policial Cleber Luis, que veio 

a sofrer a lesão corporal comprovada em exame pericial 

(fls. 157/158).

Não há se falar, tampouco, em consunção 

quanto ao delito de resistência à luz do disposto no § 2º, do 

art. 329, do Código Penal, que estabelece que “as penas 

deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes 

à violência”.

Finalmente, comprovou-se que ROBSON 

ameaçou o policial Paulo Oliveira no Distrito Policial. A 

ameaça foi narrada pelos milicianos e o próprio réu afirmou 

em seu interrogatório judicial que se encontrava muito 

nervoso.

 Quanto ao crime de ameaça, não há como 

reputar penalmente irrelevante a ameaça de agente que 

profere esconjuros de morte a agente da lei. Há inequívoco 

caráter intimidatório na ação a importunar a tranquilidade 

psíquica da vítima, caracterizando-se, pois, o crime sob o 

relevo material da tipicidade.

Ademais, para a caracterização do crime de 

ameaça é prescindível que o agente esteja com ânimo calmo 

e refletido. Nos dizeres de DAMÁSIO EVANGELISTA DE 

JESUS, “partimos do conceito de dolo, no delito de ameaça, 

consistente na vontade de expressar o prenúncio de mal 

injusto e grave a alguém, visando à sua intimidação. Se o 

dolo próprio do delito é esse, não fica excluído quando o 
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sujeito procede sem ânimo calmo e refletido. O estado de ira 

não exclui a intenção de intimidar. Tudo se reduz a uma 

questão de fato, que deve ser resolvida de maneira singular, 

caso por caso, uma vez que só excepcionalmente o estado de 

ira pode excluir o elemento subjetivo” (Código Penal Anotado, 

p. 509, Saraiva, 12ª edição, 2002).

 É, por certo, sob o estado de cólera que o 

agente perde as travas morais e revela o seu âmago violento, 

quando então as ameaças são mais incisivas e 

ameaçadoras, circunstância que não pode, em hipótese 

alguma, ser afastada da Jurisdição. O estado de ira não tem 

o condão de afastar o dolo, porquanto subsistente na 

vontade de intimidar. Finalmente, a paixão e a emoção não 

excluem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, 

inciso I, do Código Penal.

Por tais razões, a expiação dos apelantes 

pelos delitos narrados na denúncia é inarredável.

Não se redimensiona a reprimenda, eis que 

as penas e a regência prisional são as mais benéficas aos 

réus.

As penas em relação a todos os delitos foram 

calibradas no mínimo legal e somadas na forma do art. 69 

do Código Penal.

A substituição penal é incabível porque 

ambos os réus praticaram crimes que envolvem violência e 

grave ameaça, de sorte que tais circunstâncias são 

refratárias à benesse pleiteada, nos moldes do art. 44, inciso 

I, do Código Penal.

Ademais, as circunstâncias desveladas nos 

autos revelam que as brandas penas alternativas não se 
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mostram recomendáveis a cumprir as funções preventiva e 

repressiva da sanção penal.

De toda sorte, os réus foram beneficiados 

com a suspensão da execução da pena privativa de 

liberdade, na forma do art. 77 do Código Penal, de modo que 

não há de quê se queixarem.

Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se 

provimento aos recursos.

EUVALDO CHAIB

Relator


