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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Apelação nº 0000673-66.2015.8.26.0616, da Comarca de 

Itaquaquecetuba, em que é apelante PAULO RICARDO BARBOSA 

DA SILVA, 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: 

"Deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de 

multa aplicada para 20 (vinte) diárias, corrigindo-se, ainda, de 

ofício, erro material constante do dispositivo da r. sentença 

apelada, para fazer constar que a condenação se deu por 

desacato (artigo 331, do Código Penal) e não por desobediência 

(artigo 330, do Código Penal), mantendo-se, no mais, a r. decisão 

recorrida. v.u..", 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, 24 de abril de 2018.

Euvaldo Chaib

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 41500

APELAÇÃO nº 0000673-66.2015.8.26.0616

Comarca: ITAQUAQUECETUBA - (Processo nº 0000673-66.2015.8.26.0616)

Juízo de Origem: 2ª Vara Criminal

Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal

Apelante: PAULO RICARDO BARBOSA DA SILVA 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Relator

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DE DESACATO E 

DE DANO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA PLEITEIA A 

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – O RÉU CONFESSOU 

EXTRAJUDICIALMENTE OS CRIMES – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA E 

INCONVINCENTE – RELATOS DE GUARDAS CIVIS – VALIDADE – LAUDO 

PERICIAL COMPROVA O ESTADO DE EMBRIAGUEZ – CONDENAÇÃO MANTIDA – 

PENAS APLICADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS – NECESSIDADE SOMENTE DE 

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – CORREÇÃO TAMBÉM DE ERRO MATERIAL 

CONSTANTE DA R. SENTENÇA, DE OFÍCIO, QUANTO À CLASSIFICAÇÃO 

JURÍDICA DO CRIME DE DESACATO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO DO RELATOR

PAULO RICARDO BARBOSA DA SILVA foi 

condenado pelo r. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

ITAQUAQUECETUBA, nos autos do Processo nº 2686/2015, 

sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Sérgio Cedano, 

como incurso no artigo 330 e artigo 163, parágrafo único, inciso 

III, ambos do Código Penal, e artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, à 

pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime 

aberto, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados no 

mínimo legal, e 06 (seis) meses de suspensão da habilitação 

para dirigir veículo automotor, substituída a prisão por pena 
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alternativa de prestação de serviços à comunidade 

(fls. 194/197).

O apelante foi processado porque, no dia 06 de 

setembro de 2015, conduziu, na via pública, motocicleta, da 

marca Honda CG150, placa EKF 4520, com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 

outra substância psicoativa que determine dependência. Consta, 

ainda que, nas mesmas circunstancias de tempo e lugar, o 

apelante desacatou os guardas civis municipais Wellington 

Fernando Bom e Claudio Roberto Souza da Conceição, no 

exercício de suas funções. Por fim, é dos autos que, nas mesmas 

circunstancias de tempo, no interior da Delegacia de Policia de 

Itaquaquecetuba, o recorrente destruiu coisa alheia, consistente 

na parede de gesso da Delegacia, patrimônio pertencente ao 

Estado.

Apela, pleiteando a absolvição, em apertada 

síntese, por insuficiência probatória (fls. 199/204).

Contrariado o recurso (fls. 209/211), o douto 

Procurador de Justiça Dr. Delcio Delarco opina pelo seu 

desprovimento (fls. 220/223).

É o relatório.

Embora louvável o esforço da combativa 

Defesa, não merece prosperar a pretensão absolutória.

É que há suficiente prova tanto da 

materialidade dos crimes quanto da autoria do sentenciado.

Interrogado na Delegacia de Polícia, PAULO 

admitiu amplamente a prática dos fatos. Disse ter pilotado a 

motocicleta referida na denúncia após ingerir bebida alcoólica, 

assumiu o desacato e confirmou o dano imputado (fls. 08). Em 

Juízo, admitiu ter quebrado o banco da Delegacia (mídia 

digital).
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Aquela confissão extrajudicial do acusado 

encontra respaldo em prova testemunhal, que a confirma 

seguramente.

Efetivamente, os Guardas Municipais 

Wellington e Cláudio disseram uniformemente que, após 

avistarem o réu na condução de motocicleta, sendo que ele 

transitava de forma perigosa pela via pública, resolveram 

abordá-lo. Ele cheirava a álcool. Acabou desacatando os 

servidores e, na Delegacia de Polícia, quebrou objetos ali 

existentes (mídia digital).

Não há, assim, nenhuma dúvida da autoria 

criminosa.

Sobre a prova, tenha-se em mente ser inegável 

o valor probatório da confissão extrajudicial quando entrosada 

com outros elementos de convicção, como por exemplo, as 

máximas da experiência e a prova indiciária (MAGALHÃES 

NORONHA, Curso de Direito Processual Penal, 3ª ed., Saraiva, 

nº 65, p. 119; JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de 

Direito Processual Penal, 1ª ed. atualizada, 1997, v. II, p. 303; 

ADALBERTO Q. T. CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo 

Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, cap. XVIII, nº 4, p. 195; RT 

715/481, 724/712, 725/667, 729/583, 742/605 e 752/632). 

Nesse contexto, a retratação sob o crivo do 

contraditório só tem força se outros elementos de convicção 

vierem em seu auxílio, até porque não basta ao réu alegar o 

que lhe aprouver para combalir o teor da acusação imputada, 

na medida em que “simples afirmação, sem o prestígio e o 

conforto de outras provas, colocando-se em ângulo sombrio nos 

autos, não é suficiente para trazer ao descortino 'in dúbio pro 

reo'” (FERNANDO ALMEIDA PEDROSO, Prova Penal, Aide, p. 

51).
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Além disso, não há porque duvidar das 

palavras dos guardas civis ouvidos. Eles não estavam 

impedidos de depor. Antes, deviam mesmo ser ouvidos a 

respeito dos fatos, como se extrai do art. 6º, inciso III, do 

Código de Processo Penal. 

A só condição de guardas civis - assim como 

ocorre em relação aos policiais - não torna as testemunhas 

suspeitas. Seus depoimentos são colhidos mediante o 

compromisso de dizer a verdade, como qualquer outra 

testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas em 

conjunto com as demais provas.

Seria estranho o Estado selecionar pessoas 

para integrar o seu de seus funcionários e depois suspeitar 

delas quando agem no cumprimento do dever. 

A propósito do assunto, há julgado bastante 

conhecido emanado do Supremo Tribunal Federal, acórdão da 

lavra do Ministro CELSO DE MELLO, onde deixou assentado 

que: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais 

 especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do 

contraditório  reveste-se de inquestionável eficácia probatória, 

não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de 

agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão 

penal. O depoimento testemunha do agente policial somente não 

terá valor quando se evidenciar que esse servidor do estado, por 

revelar interesse particular na investigação penal, age 

facciosamente ou quando se demonstrar  tal como ocorre com 

as demais testemunhas  que suas declarações não encontram 

suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios 

idôneos” (HC 74.608-0  DJU 11.04.97, p. 12.189).

No mesmo sentido a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: “Os depoimentos dos agentes 
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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).

Também os laudos juntados demonstram a 

ocorrência dos delitos.

O laudo de fls. 141 atesta o estado de 

embriaguez do réu. O índice de alcoolemia apurado (de 2,1 g/ l 

de sangue) supera, e muito, o máximo tolerado pela legislação 

vigente.

O laudo de fls. 114, por seu turno, comprova 

os danos praticados pelo acusado no interior da Delegacia de 

Polícia (um banco foi arrancado da parede, tendo ocorrido 

fratura da parede de gesso).

A condenação deve, assim, ser integralmente 

mantida, porquanto o réu pilotou motocicleta, apesar do 

estado de comprovada embriaguez; desacatou os Guardas 

Municipais ouvidos, ao chamá-los de “lixo”; e causou dano ao 

patrimônio público, ao destruir objetos no interior da 

Delegacia de Polícia local.

As penas não merecem redução. Foram 

aplicadas nos mínimos legais.
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A pena de suspensão da habilitação, por sua 

vez, foi bem fixada pelo tempo de 06 (seis) meses, mesmo prazo 

da pena de prisão. 

Na verdade, apenas a multa deve ser reduzida 

para 20 (vinte) diárias, porquanto não foi aplicada pena de 

multa pelo crime de desacato.

Regime inicial aberto.

A pena de prisão foi substituída por uma 

alternativa (prestação de serviços), aqui mantida.

Finalmente, a r. sentença recorrida contém 

erro material passível de correção, de ofício: em seu 

dispositivo, consta que o réu foi condenado com base no artigo 

330, do Código Penal (desobediência), quando está claro que a 

condenação se deu por desacato (artigo 331, do Código Penal), 

ficando aqui revista a classificação do crime. 

Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se 

parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de multa 

aplicada para 20 (vinte) diárias, corrigindo-se, ainda, de ofício, 

erro material constante do dispositivo da r. sentença apelada, 

para fazer constar que a condenação se deu por desacato 

(artigo 331, do Código Penal) e não por desobediência (artigo 

330, do Código Penal), mantendo-se, no mais, a r. decisão 

recorrida.

EUVALDO CHAIB

Relator
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