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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004461-03.2014.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante ADEMIR 
DONISETI GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos 
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO 
DE ALMEIDA TOLEDO.

São Paulo, 24 de abril de 2018

LEME GARCIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16ª Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004461-03.2014.8.26.0300
Comarca: JARDINÓPOLIS

Apelante: ADEMIR DONISETI GOMES

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO 

Voto: 10940

APELAÇÃO. Embriaguez ao volante, perigo para a vida ou 
saúde de outrem e desacato. Recurso defensivo. Embriaguez 
ao volante. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório 
consistente. Depoimentos dos policiais militares que, aliados às 
circunstâncias do fato, comprovam a condução de veículo, por 
parte do réu, com a capacidade psicomotora alterada. 
Condenação mantida. Perigo para a vida ou saúde de outrem. 
Crime de perigo concreto, direto e iminente. Ausência de 
demonstração de risco real a pessoa determinada. Absolvição 
de rigor. Crime de desacato. Ofensas proferidas contra dois 
funcionários públicos no mesmo contexto. Reconhecimento da 
ocorrência de crime único, pois o sujeito passivo direto é o 
Estado. Pluralidade de funcionários públicos que pode ser 
utilizada como circunstância desfavorável na fixação da 
reprimenda. Pena redimensionada. Regime aberto e 
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 
direitos bem aplicados. Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

ADEMIR DONISETI GOMES contra a r. sentença proferida pela MMª. 

Juíza de Direito Mariana Tonoli Angeli, da 1ª Vara da Comarca de 

Jardinópolis, que, julgando procedente a pretensão deduzida na 

denúncia, o condenou à pena de 01 ano e 09 meses de detenção, em 

regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário 

mínimo, além de suspensão da habilitação para dirigir, pelo prazo de 02 

meses, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e 

prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos, em razão da 

prática dos delitos previstos no artigo 306, caput, do Código de Trânsito 

Brasileiro  Lei n. 9.503/97, no artigo 132, caput e no artigo 331, por 
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duas vezes, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do 

mesmo diploma legal (fls. 142/153).

Em razões de recurso, a Defesa pretende, em 

suma, a absolvição do réu quanto ao delito de embriaguez ao volante, 

sob a alegação de insuficiência probatória (fls. 163/166). 

Contrarrazoado o recurso (fls. 169/172), a 

douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Drª. Maria 

Cristina Garreta Prats Dias, opina pelo seu não provimento (fls. 

177/186).

É o relatório.

O recurso comporta parcial provimento. 

O apelante foi condenado porque, no dia 19 de 

dezembro de 2014, por volta das 01h10, na Rodovia Anhanguera, 

altura do km 326+900m, zona rural, Jardinópolis/SP, conduzia o veículo 

I/GM Captiva Sport v6 AWD, placas EFX-6929, com capacidade 

psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, e porque, nas 

mesmas circunstâncias de tempo e local, expôs a vida e a saúde de 

outrem a perigo direto e iminente.  E ainda porque, nas mesmas 

circunstâncias, desacatou os policiais militares rodoviários Azenilton 

Alves de Sousa e Felipe Augusto Araújo Bispo, no exercício de suas 

funções. 

Inconformada, sustenta a Defesa a ausência de 

provas para a manutenção do édito condenatório pelo delito de 

embriaguez ao volante. 
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Sem razão, contudo. 

A materialidade do ilícito ficou comprovada por 

meio do auto de prisão em flagrante (fls. 02), do boletim de ocorrência 

(fls. 09/11), bem como pela prova oral produzida.

A autoria delitiva, do mesmo modo, é 

inconteste.

Na fase inquisitorial, o apelante permaneceu em 

silêncio, fazendo uso do direito constitucional que lhe foi assegurado 

(fls. 06). Em Juízo, relatou que estava conduzindo seu veículo pela 

Rodovia Anhanguera quando em dado momento percebeu que uma 

viatura policial ligou o giroflex e, em seguida, parou no acostamento. 

Desceu de seu veículo e foi até o encontro dos policiais militares, os 

quais não desceram da viatura. Eles ordenaram que dirigisse o veículo 

até o próximo posto, sendo certo que obedeceu à ordem dada. Negou 

que estivesse conduzindo o veículo em “ziguezague”. Após chegar no 

local, parou seu veículo e foi abordado pelos policiais. Indagado por eles 

quanto à ingestão de bebida alcoólica, negou e de fato afirmou que era 

“cidadão de bem e que os policiais deveriam prender os bandidos e não 

cidadão de bem”. Negou ter proferido ofensas contra os policiais. 

Alegou ter se recusado à realização do teste do etilômetro, pois nunca 

passou por essa situação antes e estava sob pressão, angustiado com 

algumas situações familiares. Negou, ainda, ter dito aos policiais que 

era amigo íntimo do “Capitão Gustavo” (fls. 80  mídia digital).

A testemunha Felipe Alves de Sousa, policial 

militar, relatou que estava em patrulhamento de rotina, juntamente 
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com seu parceiro, quando avistou o veículo conduzido pelo acusado, 

ziguezagueando na pista. Diante disso, utilizando sinais sonoros e 

visuais, por aproximadamente 03 km, tentaram abordar o veículo, mas 

ele não parou. Contudo, em determinado momento ele perdeu a 

entrada da cidade e acabou sendo obrigado a parar em uma área de 

condomínio residencial. Na abordagem, constataram que ele 

apresentava visíveis sinais de embriaguez (forte odor etílico, olhos 

avermelhados, fala desconexa e falta de equilíbrio), de modo que 

solicitaram a realização do teste do etilômetro, mas ele se recusou. 

Confirmou, ainda, que o apelante proferiu ofensas a ele e a seu 

parceiro, dizendo que eles “eram pobres, não sabiam com quem 

estavam lidando, que ele se tratava de pessoa com posses, que eles 

iriam se ver com ele, pois iriam perder a farda, que eram pessoas à 

toa”, além de dizer que era conhecido do Capitão da PM que comandava 

aquele Município. Acrescentou, ainda, que havia um fluxo de veículos 

comum para o local e como medida de segurança rodoviária, durante a 

tentativa de abordagem, seguraram o trânsito atrás daquele veículo 

para garantir a integridade de todos (fls. 100  mídia digital). 

O policial militar Azenilton Alves de Sousa 

confirmou integralmente o depoimento de seu colega, notadamente 

quanto aos sinais de embriaguez, tais como forte odor etílico, andar 

cambaleante, olhos avermelhado, agressividade e fala desconexa. 

Acrescentou, ainda, que, além de dizer que eram “à toa, que não 

tinham o que fazer” e os ameaçado, afirmando que “iria tirar a farda 

deles, pois era uma pessoa de posses na cidade, conhecido do Capitão”, 

também perguntou “se não tinha bandido na Rodovia para eles 

pegarem” e disse que “estavam mexendo com ele como alguém mexe 

com marimbondo” (fls. 108  mídia digital).
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A testemunha Valter Dalpogeto, arrolada pela 

Defesa, afirmou que estava voltando da cidade de Ribeirão Preto, 

quando reconheceu o veículo do acusado sendo abordado por uma 

viatura. Reduziu a velocidade e viu pelo retrovisor quando o acusado, 

que estava do lado de fora, ingressou no veículo, mas não soube 

informar se ele passou a conduzi-lo, pois seguiu viagem (fls. 80  mídia 

digital).

A testemunha Valdir Rodrigues, arrolada pela 

Defesa, nada soube informar sobre os fatos, confirmando apenas que o 

pai do acusado esteve internado com problemas de saúde (fls. 80  

mídia digital).

Como se vê, a negativa do apelante não merece 

prosperar. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares 

indicam que era notória a embriaguez do acusado, o qual apresentava 

sinais típicos daquele estado, tais como forte odor etílico, andar 

cambaleante, olhos avermelhados, falas desconexas e comportamento 

agressivo.

O conjunto probatório é, portanto, suficiente 

para comprovar que o apelante conduzia seu veículo com a capacidade 

psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, embora 

ele tenha se recusado a fazer o exame toxicológico.

Ressalte-se que, com a edição da Lei n. 

12.760/2012, que alterou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 

passou a ser possível que a alteração da capacidade psicomotora do 

agente seja constatada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, 

exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de 
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prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, 

conforme expressamente disposto no §2º. 

Observa-se, portanto, que a importância do 

exame do etilômetro foi relativizada, podendo ser substituído por outros 

meios de prova em direito admitidos para a constatação da embriaguez, 

inclusive pela prova testemunhal, conforme ocorreu no presente caso. 

Nesse sentido, confira-se o entendimento do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RHC. DO ART. 306 CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 
RECUSA DE REALIZAÇÃO DO EXAME. VERFICAÇÃO POR 
OUTROS MEIOS. TESTEMUNHAS. CRIME DE PERIGO 
ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE 
LESIVA NA CONDUTA.
DISPENSABILIDADE.
1. Segundo orientação firme desta Corte, a 
embriaguez ao volante, quando o agente se recusa a 
fazer o denominado teste do "bafômetro", pode ser 
comprovada por outros meios, inclusive 
testemunhal, como no caso em exame em que os 
agentes policiais constataram a presença de fortes 
sintomas de influência etílica.
2. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito 
Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua 
caracterização que o agente conduza veículo automotor 
com capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool ou outra substância psicoativa que 
determine dependência, dispensando a demonstração de 
dano potencial a incolumidade de outrem.
3. Recurso desprovido.1

Sendo assim, a condenação do réu pelo crime 

de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, caput, do Código de 

Trânsito Brasileiro  Lei n. 9.503/97, nos termos em que foi imposta, 

era mesmo a medida de rigor, não se podendo cogitar em absolvição.

1 RHC 64.772/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016, g.n.
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Confirma-se, ainda, a condenação do réu pelo 

crime de desacato, previsto no artigo 331, do Código Penal, cuja autoria 

e materialidade estão devidamente demonstradas no arcabouço 

probatório, tanto que sequer houve insurgência da Defesa. 

Por outro lado, entendo que o decreto 

condenatório pelo crime de perigo para a vida ou saúde de outrem não 

se sustenta.

Com efeito, o artigo 132, do Código Penal, prevê 

pena de detenção, de três meses um ano, se o fato não constitui crime 

mais grave, a quem expõe a vida ou a saúde de outrem a perigo direto 

e iminente. 

Trata-se de crime de perigo concreto, direto e 

iminente, o que significa dizer que, para a configuração do delito, além 

do perigo concreto, ou seja, que em razão da conduta do agente a vida 

ou a saúde da vítima seja exposta a risco de lesão, ele deve ser direto, 

alcançando pessoa certa e determinada, e iminente, pois deve ser 

constatada, ainda, a proximidade de dano ao bem jurídico tutelado. 

A respeito, confira-se os ensinamentos do i. 

doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“Expor é colocar em perigo ou deixar a descoberto. O 
objeto, nesse caso, é a vida ou a saúde de outrem. Trata-
se de um tipo genérico de perigo, válido para todas as 
formas de exposição da vida ou da saúde de terceiros a 
risco de dano, necessitando da prova da existência do 
perigo para configurar-se. Não basta, pois, que a acusação 
descreva o fato praticado pelo agente, sendo 
indispensável, ainda, demonstrar ao juiz o perigo concreto 
sofrido pela vítima (...). Os termos perigo direto e 
iminente, constantes do tipo, significam o risco palpável 
de dano voltado a pessoa determinada. A conduta do 
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sujeito exige, para configurar esse delito, a inserção de 
uma vítima certa numa situação de risco real - e não 
presumido -, experimentando uma circunstância muito 
próxima ao dano.”2 

No caso em tela, a exordial acusatória descreve 

que o apelante conduzia seu veículo “ziguezagueando pela pista de 

rolamento da Rodovia Anhanguera, ciente de expunha a perigo a vida e 

saúde de terceiros, já que se trata de via com grande fluxo de veículo”. 

Contudo, não há qualquer menção à exposição a risco de lesão a 

pessoa ou pessoas certas e determinadas, ou mesmo à iminência do 

dano, circunstâncias que, além de não terem sido descritas na 

denúncia, também não foram reveladas durante a instrução probatória.  

Portanto, de rigor a absolvição do apelante pelo 

delito de perigo para a vida ou saúde de outrem, previsto no artigo 132, 

do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal.

Diante das considerações acima tecidas, passo à 

análise da dosimetria das penas. 

Com relação ao crime de embriaguez ao volante, 

ante a inexistência de circunstâncias modificadoras, confirma-se a 

reprimenda imposta, adequada e suficiente à reprovação e prevenção 

do delito, fixada no mínimo legal, em 06 meses de detenção e 

pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, além da 

suspensão do direito de dirigir, pelo prazo de 02 meses.

De outra parte, a pena imposta pelo crime de 

2 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito penal: 
parte especial  arts. 121 a 212 do Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 
161.
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desacato comporta pequeno reparo. 

Respeitado o entendimento do i. magistrado 

sentenciante, embora as ofensas tenham sido proferidas contra dois 

funcionários públicos, o sujeito passivo direto do delito de desacato é o 

Estado, de modo que, ocorrendo em um mesmo contexto, como foi o 

caso dos autos, deve-se reconhecer a ocorrência de crime único, ainda 

que se possa considerar a pluralidade de funcionários atingidos como 

circunstância judicial desfavorável na fixação da reprimenda.

Nesse sentido já decidiu esta 16ª Câmara de 

Direito Criminal: 

Apelação. Desacato. Pleito almejando a absolvição por 
insuficiência probatória. Sentença que reconheceu a 
prática de desacato, por duas vezes em concurso formal, 
ante a quantidade de funcionários (dois guardas 
municipais) ofendidos pelo recorrente. Sendo as ofensas 
proferidas dentro do mesmo contexto, mesmo em 
face de diferentes funcionários, o crime é único, pois 
o sujeito passivo é o Estado. Delito de menor potencial 
ofensivo. Competência revisional do Colégio Recursal. Não 
conhecido.3

Portanto, na primeira fase, tendo em vista a 

pluralidade de vítimas secundárias atingidas pelas ofensas, a pena-base 

deve ser exasperada na fração de 1/6, resultando em 07 meses de 

detenção. Nas fases seguintes, ausentes agravantes ou atenuantes, 

causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, a 

pena acima aferida se mantém no mesmo patamar.

Somadas as penas, na forma do artigo 69, do 

Código Penal, torna-se definitiva a reprimenda imposta ao apelante em 

3 Apelação 0076242-30.2012.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; 
Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 
14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/05/2016; Data de Registro: 10/05/2016.
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01 ano e 01 mês de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no valor 

unitário mínimo legal, além da suspensão da habilitação para dirigir, 

pelo prazo de 02 meses.

Devido ao quantum da pena aplicada, aliado à 

primariedade do acusado, correta a fixação do regime inicial aberto 

para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do 

Código Penal.

Na mesma esteira, diante das circunstâncias 

favoráveis, mostrou-se também adequada a substituição da pena 

privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, consistentes em 

prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 

dois salários mínimos, em favor de entidade, na forma a ser 

determinada pelo Juízo das Execuções Criminais. 

Posto isso, pelo meu voto, dou parcial 

provimento ao recurso defensivo, a fim de absolver ADEMIR DONISETI 

GOMES da  imputação pela prática do crime previsto no artigo 132, 

caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do 

Código de Processo Penal, e reduzir a reprimenda que lhe foi imposta 

pela prática dos crimes previstos no artigo 306, caput, do Código de 

Trânsito Brasileiro  Lei n. 9.503/97 e no artigo 331, caput, do Código 

Penal, para 01 ano e 01 mês de detenção e pagamento de 10 dias-

multa, no valor unitário mínimo legal, além da suspensão da habilitação 

para dirigir, pelo prazo de 02 meses, subsistindo, quanto ao mais, a r. 

sentença de primeiro grau.

LEME GARCIA
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