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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001517-16.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ANDERSON 
RODRIGO DE LIMA LOPES CAVALCANTE, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Anderson Rodrigo de Lima 
Lopes Cavalcante para absolvê-lo das acusações de ter infringido o art. 147 do 
Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, e 
aplicar-lhe a pena de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime 
previsto no art. 331 do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA 
TEREZA DO AMARAL.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

SALLES ABREU

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0001517-16.2016.8.26.0637

Apelante: ANDERSON RODRIGO DE LIMA LOPES CAVALCANTE 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Tupã

Juiz: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato

Voto nº 44.622

APELAÇÃO  Desacato e Ameaça  Recurso da defesa  Absolvição 
 Improcedência quanto ao primeiro crime  Materialidade e 

autoria demonstradas  Ofensas com palavras de baixo calão a 
policiais militares no exercício de suas funções  Palavra dos 
policiais  Validade  Condenação mantida  Procedência quanto ao 
segundo delito  Promessa de mal injusto aos policiais militares  
Impossibilidade de concretização  Conduta incapaz de causar 
fundado temor nos ofendidos  Absolvição que se impõe  
Dosimetria da pena  Réu primário e sem antecedentes  Dolo 
normal à espécie  Aplicação da pena de multa isolada   Recurso 
parcialmente provido.

Trata-se de apelação interposta contra a r. 

sentença de fls. 107/114 que julgou procedente a ação penal movida em 

face de Anderson Rodrigo Lima Lopes Cavalcante e o condenou ao 

cumprimento de 07 meses de detenção, no regime inicial aberto, como 

incurso no art. 147 c.c. art. 331, na forma do art. 69, caput, todos do Código 

Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de 

direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual 

período, em entidade a ser definida no Juízo da Execução. Inconformada, 

recorreu a defesa postulando a absolvição do acusado por insuficiência de 

provas (fls. 124/129).

Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério 

Público (fls. 150/153), a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento 

do recurso (fls. 150/56).
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É o relatório.

O reclamo comporta parcial acolhimento.

Consta da denúncia que no dia 24 de janeiro 

2016, aproximadamente às 07h31min, na Rua Avelino José Oliveira, nº 

280, na cidade de Queiroz, Anderson Rodrigo de Lima Lopes Cavalcante 

desacatou Alex dos Reis Pacheco e Marcelo Redressa da Silva, 

funcionários público no exercício de suas funções.

Consta ainda que, nas mesmas condições de 

tempo e lugar, Anderson Rodrigo de Lima Lopes Cavalcante ameaçou, por 

palavras, Alex dos Reis Pacheco e Marcelo Redressa da Silva, de causar-

lhes mal injusto e grave.

Conforme apurado, o recorrente os ofendidos 

são policiais militares e foram acionados por Priscila Santos da Silva, em 

razão do comportamento agressivo do recorrente, seu companheiro à 

época dos fatos.

Então, os ofendidos acompanharam Priscila até 

sua residência, onde, do lado externo, o apelante os ofendeu chamando-os 

de “vagabundos”. Em seguida, munido de uma pá, o apelante partiu para 

cima de Alex, que se defendeu empurrando-o.

O recorrente ingressou na residência e, 

posicionando-se em uma das janelas, ameaçou os policiais dizendo: “isso 

não vai ficar assim”. 

Em relação ao delito de desacato, a 

materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05) e 

pela prova oral amealhada aos autos.

A autoria também é incontroversa.
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E isto porque, muito embora tenha negado os 

fatos, os firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares Alex dos 

Reis Pacheco e Marcelo Redressa da Silva não deixam dúvidas de que 

Anderson Rodrigo de Lima Lopes Cavalcante os desacatou no exercício de 

suas funções. Em suma, disseram que foram acionados pela esposa do 

acusado e, quando chegaram ao local, ele estava muito alterado, ocasião 

em que passou xingá-los proferindo as seguintes palavras: “polícia de 

merda não iria entrar na casa dele” e “filha da puta nenhum ia encostar 

nele”. Posteriormente, já no interior do imóvel, ele os ameaçou (mídia).

Repise-se que os ofendidos apresentaram 

relatos uníssonos acerca dos fatos, não havendo motivos para desmerecer 

suas palavras, notadamente porque em nada lhes aproveitaria a 

incriminação falsa e leviana de pessoa que sabem ser inocente. 

A par disso, os relatos de Priscila Santos da 

Silva e Zicleide de Lima no sentido de que não presenciaram nenhum 

xingamento ou ameaça, devem ser recebidos com certa ressalva, pois são, 

respectivamente, esposa e mãe do réu e têm claro interesse na solução 

que lhe for mais favorável.

Ressalte-se que desacatar significar desprezar, 

faltar com o respeito ou humilhar. Pode implicar em qualquer tipo palavra 

grosseira ou ato ofensivo contra pessoa que exerce função pública, 

incluindo-se também ameaças e agressões físicas.1

O crime se constitui na vontade consciente de 

praticar a ação ou proferir a palavra injuriosa, com o propósito de ofender 

ou desrespeitar o funcionário a quem se dirige.2 

Assim, ao proferir palavras de baixo calão contra 

os policiais militares no exercício de suas funções, Anderson Rodrigo de 
1 (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Ed. RT, 10ª Edição, pág. 1.144)

2 (HELENO CLÁUDIO FRAGOSO em Lições de Direito Penal - Parte Especial II, 5ª edição, Forense, 1986, p. 465).
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Lima Lopes Cavalcante incorreu no tipo penal previsto no art. 331 do 

Código Penal, com o que sua condenação era mesmo medida de rigor.

Já o mesmo não se pode dizer em relação ao 

crime disposto no art. 147 do Código Penal.

No delito de ameaça o agente procura intimidar 

alguém, anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo. Faz-se 

necessário, ainda, que seja algo nocivo à vítima, além de se constituir em 

prejuízo grave, sério e verossímil. É indispensável, também, que o ofendido 

se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal possa, certamente, lhe 

acontecer, de modo a ter sua tranquilidade abalada.

No presente caso, cuida-se de réu sem 

envolvimento anterior em nenhum tipo de delito e, a despeito da 

reprovabilidade de sua conduta, seria pouco provável que o mal injusto 

prometido efetivamente se concretizasse.

Ademais, é pouco crível que os ofendidos, 

agentes da lei experientes, se sentiram realmente intimidados com as 

palavras proferidas pelo acusado. 

Por conseguinte, a absolvição quanto ao crime 

de ameaça é medida que se impõe.

Passa-se, então, à dosimetria da pena.

A reprimenda do acusado foi fixada em 06 meses 

de detenção, no regime inicial aberto, tornada definitiva à míngua de outras 

modificadoras.

Contudo, considerando-se a primariedade e as 

circunstâncias judiciais favoráveis ao réu (fls. 95/96), bem como o dolo 

normal à espécie, aplica-se somente pena de 10-dias multa, no valor 
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unitário mínimo, consoante preceito secundário do art. 331 do Código 

Penal, medida esta suficiente à repreensão da conduta praticada.

Ante o exposto posto, pelo meu voto, DÁ-SE 

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Anderson 

Rodrigo de Lima Lopes Cavalcante para absolvê-lo das acusações de ter 

infringido o art. 147 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. III, do 

Código de Processo Penal, e aplicar-lhe a pena de 10 dias-multa, no valor 

unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal.

Salles Abreu
Relator 


