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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0001732-91.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante 
MARCIO ROBERTO CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial 
provimento ao recurso para fixar a pena de Márcio Roberto Camargo como 
incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, em 4 meses de detenção, em 
regime aberto, e por infração ao art. 331, do Código Penal, a cumprir 7 
meses de detenção, em regime aberto, e para deferir os benefícios da 
justiça gratuita, mantida, no mais, a r. sentença recorrida. Comunique-se. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores JUVENAL DUARTE (Presidente sem voto), TRISTÃO 
RIBEIRO E GERALDO WOHLERS.

São Paulo, 14 de junho de 2018.

DAMIÃO COGAN

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0001732-91.2016.8.26.0604

APELANTE: MARCIO ROBERTO CAMARGO 

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SUMARÉ

VOTO Nº 36731

Apelação Criminal. Lesão corporal decorrente de 
violência doméstica e desacato. Pretensão de absolvição 
do primeiro delito ao argumento da fragilidade 
probatória e o cerceamento defesa. Postula ainda a 
absolvição da condenação pelo delito de desacato 
porque, segundo afirma, ofende ao Tratado 
Internacional de Direitos Humanos e, de forma 
subsidiária, requer a redução das penas, nos termos do 
art. 65, do Código Penal, o cancelamento das medidas 
protetivas de urgência ou a compensação das condições 
impostas na r. sentença. Por fim, busca a concessão da 
Justiça Gratuita. Conjunto probatório robusto a 
sustentar as condenações pelos crimes de lesão corporal 
e desacato. Cerceamento de defesa não demonstrado. 
Penas remodeladas e regime adequado. Medidas 
protetivas de urgência e condições de sursis são 
institutos que ostentam finalidades diferenciadas e não 
se compensam. Recurso parcialmente provido para 
readequar penas e deferimento dos benefícios da justiça 
gratuita.

Márcio Roberto Camargo foi condenado a cumprir 11 meses 

de detenção como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, e a pena de 8 

meses de detenção por infração ao art. 331, do Código Penal, totalizando 

suas penas em  1 ano e 7 meses de detenção, nos termos do art. 69, do 

Código Penal, em regime aberto, com a concessão de sursis, cominada a 

prestação de serviços a comunidade, em conformidade com os artigos 78 e 

79, ambos do Código Penal. Concedido o apelo em liberdade (fls. 167).

Irresignado apela pretendendo a absolvição da condenação 

pelo crime de lesão corporal ao argumento da fragilidade probatória. 
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Sustenta cerceamento de defesa porque foi agredido pela suposta vítima e 

não houve determinação da juntada aos autos do exame de lesão corporal 

para corroborar suas afirmações. Pretende também a absolvição do delito 

de desacato, uma vez que contraria os tratados internacionais de direitos 

humanos e, de forma subsidiária, requer a redução das penas básicas em 

conformidade com o art. 65, do Código Penal, o cancelamento da medida 

cautelar no tocante ao delito de lesão corporal ou a compensação das 

condições impostas na mesma com aquelas determinadas na r. sentença, 

nos termos do art. 78, § 2º, “c”, e art. 46, § 4º, ambos do Código Penal, uma 

vez que já esta  cumprindo há um ano e meio, a partir do dia 16 de abril de 

2016. Por fim, almeja os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 117).

Foi contrariado o reclamo. A douta Procuradoria de Justiça 

manifesta-se pelo improvimento (fls. 194 e 203).

É o relatório.

Inicialmente a tese sustentada pela defesa no sentido de que 

foi requisitado pela autoridade policial o exame de corpo de delito do réu, o 

qual poderia constatar a agressão que o réu afirma ter sofrido pela vítima, 

não caracteriza o alegado cerceamento de defesa.

Isso porque inicialmente consta nos autos que, na polícia, a 

ofendida e os policiais disseram que o réu alegou que fora mordido por 

cachorro por isso o machucado na mão. De ver que o referido laudo foi 

requisitado pela autoridade policial, sendo certo que é de natureza apenas 

cautelar conforme se lê a fls. 23, de modo que difere do requisitado com 

referência à ofendida, a fls. 18, justificado para o fim de elaboração de 

exame de corpo de delito em razão da lavratura do boletim de ocorrência 

de delito de lesão corporal.
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Além disso, a digna defesa somente a fls. 158, na fase dos 

memoriais, mencionou a respeito do referido laudo, porém não requereu a 

vindo do mesmo aos autos até mesmo em outros momentos que se 

manifestou (fls. 83/84, 137/138).

Saliente-se que essa providência em nada beneficiaria o 

apelante, posto que o conjunto probatório não deixou dúvidas de que o 

apelante agrediu a vítima, como a seguir se verá.

Consta dos autos que o apelante, no dia 31 de março de 

2016, por volta das 20:00 horas, desacatou os policiais militares que se 

encontravam no exercício de suas funções com palavras de baixo calão. 

Nas mesmas circunstâncias, ofendeu a integridade física de Mônica Gomes 

Bispo, causando em sua ex-companheira as lesões corporais descritas no 

laudo de exame de corpo de delito, a fls. 145.

Segundo o apurado, o acusado Márcio conviveu em união 

estável com a vítima Mônica durante seis anos e estavam separados. No 

dia dos fatos, o acusado iniciou uma discussão com a vítima, passou a 

agredi-la e a empurrou contra a parede. Depois apertou o seu pescoço com 

a mão e a arrastou pelas pernas por várias vezes. As agressões somente 

cessaram com a presença da genitora da ofendida.

A Polícia Militar foi acionada e, no local dos fatos, o apelante 

exaltado passou a desacatá-los com palavras de baixo calão.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas, pelos 

laudos médico e de exame de corpo de delito, a fls. 13 e 39.

Quanto à autoria esta exsurge da prova oral amealhada nos 

autos.
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As testemunhas Wesley e Thiago, policiais militares, disseram 

que, no local dos fatos, a vítima estava com a roupa rasgada e com vários 

hematomas, oportunidade que ela afirmou que fora agredida pelo réu e 

pelo mesmo foi arrastada pelos cabelos. Relataram que o acusado Márcio 

os chamou de “policias de merda”- e “queria saber quem iria pegá-lo” (fls. 

67/69, midia)

A vítima Monica, na policia, descreveu a dinâmica dos fatos 

conforme o narrado na inicial. Em Juízo, não foi localizada (fls.40 e 117 e 

122).

O acusado, na polícia e em juízo, relatou que seu filho alertou 

que a ofendida estava quebrando os objetos da casa e, ao tentar impedi-la 

foi por ela agredido. Relatou que a ofendida utilizou um pedaço da calha 

para atingi-lo e, por isso, teve a mão cortada. Contou que a expulsou da 

casa, porém negou qualquer pratica de agressão contra a mesma ou as 

referidas ofensas aos policiais. Explicou que estava com o portão trancado 

e aceitou acompanhar os policiais ao saber que a vítima Monica iria 

representa-lo. Todavia, ao ser alertado pelos mesmos que seria preso, 

recusou acompanha-los e acabou por eles agredido (fls. 42 e midia).

As declarações da vítima na polícia foram confirmadas pelos 

relatos das testemunhas de forma coerente e uniforme, o que confere 

merecida credibilidade.

Soma-se a isso, o laudo de exame de corpo de delito que 

constatou a vítima apresentava escoriações finas, tipo arrasto, na região 

posterior do ombro esquerdo e na região posterior inferior do ombro direito 

(próximo da axila), escoriações no joelho esquerdo, na região ventral 

próxima mediana na mão direita, cinco equimoses circulares (15 mm cada) 
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no terço médio posterior do braço esquerdo, equimose azulada (15 mm de 

diâmetro) no terço médio e distal lateral do braço direito, equimose azulada 

(40 x 10 mm) no terço dista anterolateral da coxa esquerda, logo acima do 

joelho, equimose azulada (50 x 10 mm) no terço próxima lateral do braço 

esquerdo, a fls. 145. 

Ademais, também restou demonstrado que o apelante proferiu 

palavras ofensivas em desprezo à função pública dos policiais militares.

Portanto, o conjunto probatório é seguro e comprova que o 

apelante praticou lesão corporal leve contra Mônica, prevalecendo-se das 

relações domésticas, bem como praticou o delito de desacato contra a 

função pública dos policiais.

De outro lado, quanto à tese sustentada no sentido de que o 

delito de desacato deixou de ser tipificado no nosso ordenamento jurídico 

por ser incompatível às leis internacionais de direitos humanos da liberdade 

de expressão também não merece acolhida. 

É preciso pontuar que a liberdade de expressão, de 

pensamento e informação não é ilimitada e deve ser contida em seus 

excessos intoleráveis. 

Observe-se que a decisão da 5ª Turma, a qual é mencionada 

como fundamento nas razões da apelação do réu , ou seja, o Recurso 

Especial n.º 1.640.084, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgada me 15 de 

dezembro de 2016, foi apreciada pela Terceira Seção do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus n.º 379269, Ministro 

Antonio Saldanha Palheiro, voto vencedor, por maioria, julgado em 24 de 

maio de 2017, que decidiu que o direito à liberdade de expressão não é 

absoluta diante da ausência de força vinculante. Salientou ainda que o 
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exercício dos direitos humanos deve estar em consonância com os demais 

direitos e nesse processo de harmonização o Estado estabelece o 

equilíbrio com observação ao principio da legalidade em suas normas 

penais, como seguir anotado: 

HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO 
PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO 
DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA 
(PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA 
ABSOLUTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA 
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). 
AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. TESTE TRIPARTITE. VETORES DE 
HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA CONVENÇÃO 
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. 
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO 
PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO 
NACIONAL (MARGIN OF APPRECIATION) . INCOLUMIDADE DO CRIME DE 
DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM 
QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE, 
IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO (Habeas Corpus 
n.º 379.269/MS, 3ª Seção, STJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, por 
maioria  julg. 24/05/2017, publ. DJE 30/06/2017).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DESACATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO 
DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA 
TIPICIDADE. COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO 
PÁTRIO. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. HABEAS CORPUS N. 
379.269/MS. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO 
ESPECIAL DESPROVIDO (Recurso Especial nº 1.726.123/SP, STJ, 5ª Turma, 
relator Ministro Felix Fischer, decisão em 10/04/2018).

A pena para o crime de lesão corporal foi fixada acima do 

legal, ou seja, o triplo, justificado pelas circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, nos termos do art. 59, do Código Penal, em razão da 

multiplicidade de lesões causadas na vítima. Todavia a elevação de 1/3 é 

suficiente e adequada resultando em 4 meses de detenção Ausentes 

circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco de aumento e 

diminuição
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Não há circunstâncias atenuantes a considerar vez que o 

apelante sustentou que agiu em legitima defesa, o que não foi confirmada 

pelo conjunto probatório.

No tocante ao delito de desacato, a pena foi elevada de 1/3 

porque duas foram as vitimas, porém a elevação de 1/6 e suficiente ao 

presente caso, resultando as penas em 7 meses de detenção, patamar 

mínimo. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco 

causas de diminuição ou aumento.

Anote-se que o réu negou a conduta de menosprezo à função 

pública, todavia também não há circunstância atenuante a ser considerada, 

pois não comprovada pela prova produzida nos autos.

Reconhecido o concurso material justificado pela prática de 

dois crimes com condutas distintas, as penas em conformidade com o art. 

69, do Código Penal, resultam em 1 ano e 3 meses de detenção

Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o art. 

44, do Código Penal, vez que o delito previsto no art. 129, § 9º, do Código 

Penal, é cometido com violência. Além disso, no tocante ao delito de 

desacato, essa medida não seria socialmente recomendável. 

De outro lado, foi concedida a suspensão condicional da pena, 

com as condições estabelecidas nos artigos 78 e 79, ambos do Código 

Penal.

O regime para cumprimento da pena imposta foi o inicial 

aberto face ao art. 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal.
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No tocante ao pleito de isenção de custas processuais, fica 

deferida, embora o art. 12, da Lei nº 1.060/50 tenha sido revogado 

expressamente pelo Novo Código de Processo Civil, o seu art. 98 

estabelece que a justiça gratuita compreende as taxas ou custas judiciais (§ 

1º, I, do art. 98) e, em seu § 3º determina que:

“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da 
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 
de existir a situação de insuficiência de recursos que 
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (art. 
98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil).

De outro lado, não há como acolher a pretensão da 

compensação das condições das medidas protetivas de urgência com as 

condições do sursis estabelecidos na r. sentença.

Isso porque as condições das medidas protetivas de urgência 

aplicadas em conformidade com a Lei n.º 11.340/2006, prescindem da 

existência de ação judicial e visam garantir a finalidade dessa Lei que é a 

garantia da integridade física e psíquica da vitima.

Todavia, no presente caso em razão da existência da ação 

penal que resultou em sentença condenatória, na qual não foi justificada a 

necessidade da manutenção dessas medidas, tenho como certo que se 

extinguem com o trânsito em julgado dessa decisão.

De ver que as condições estabelecidas para o cumprimento 

da concessão do sursis resultam da substituição da pena privativa de 

liberdade imposta resultante da condenação do apelante na r. sentença.

Portanto, não se confundem e não podem ser compensadas. 
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Isso posto, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar 

a pena de Márcio Roberto Camargo como incurso no art. 129, § 9º, do 

Código Penal, em 4 meses de detenção, em regime aberto, e por 

infração ao art. 331, do Código Penal, a cumprir 7 meses de detenção, 

em regime aberto, e para deferir os benefícios da justiça gratuita, 

mantida, no mais, a r. sentença recorrida. Comunique-se.

José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator


