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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003911-34.2016.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante JOSE 
NILTON DE ALMEIDA REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO ao recurso, para afastar os maus antecedentes e diminuir a pena de 
JOSÉ NILTON DE ALMEIDA REIS para 01 (um) ano de detenção e pagamento de 
10 (dez) dias multa, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo 
automotor por 02 (dois) meses, mantida, no mais, a r. sentença condenatória por 
seus próprios fundamentos.Por força do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal 
Federal nos autos do Habeas Corpus nº 126.292 e, mais recentemente, no 
julgamento da Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, 
uma vez encerrado o julgamento e ultrapassados os prazos dos recursos ordinários, 
providencie-se as comunicações necessárias para que se dê início ao cumprimento 
das penas, expedindo-se o competente mandado de prisão.V.U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E 
REINALDO CINTRA.

São Paulo, 9 de maio de 2018.

FREITAS FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0003911-34.2016.8.26.0495

Apelante: JOSE NILTON DE ALMEIDA REIS 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Registro
Voto nº 20346

Condução de veículo automotor sob influência de álcool 

e Desacato - Artigo 306 da Lei 9.503/97 c.c art. 331 do 

CP  Absolvição por insuficiência de provas da 

embriaguez - Impossibilidade  Narrativa dos policiais 

demonstra a materialidade do delito  Atipicidade da 

Conduta  Inviável  Comprovada a condução da 

motocicleta pelo réu  Desacato não é incompatível com 

a Convenção Americana de Direitos Humanos - Autoria 

e materialidade comprovadas  Robusto conjunto 

probatório  Redução da pena  Maus antecedentes 

afastados - Regime mantido  Recurso parcialmente 

provido.

Vistos.

Ao relatório da r. sentença que 

adoto, acrescento que JOSÉ NILTON DE ALMEIDA REIS foi 

condenado ao cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias 

multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo 

prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, pela prática das condutas 

descritas no artigo 306 da Lei 9.503/97 e no artigo 331 do Código 
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Penal, em concurso material.

Inconformado, apela a defesa 

pleiteando a absolvição do crime de desacato pela atipicidade da 

conduta e do crime de embriaguez pela insuficiência de provas, pela 

ausência de materialidade ou, ainda, por ser crime impossível. 

Subsidiariamente, postula a redução da pena base, o afastamento da 

reincidência ou a sua compensação com a atenuante da confissão 

espontânea e, por fim, a alteração do regime prisional (fls. 183/195).

Devidamente contra-arrazoado o 

recurso (fls. 198/202), subiram os autos a este Egrégio Tribunal. 

A douta Procuradoria de Justiça 

ofereceu parecer pelo parcial provimento do apelo (fls. 210/232).        

É o relatório.

A absolvição do acusado é 

inatendível.

Restou incontroverso que no dia 

13 de outubro de 2016, por volta das 15:56, na rua Bom Jesus de 

Iguape, no município de Sete Barras, na comarca de Registro, JOSÉ 

NILTON DE ALMEIDA REIS, vulgo Zé do Bar, conduziu a 

motocicleta de marca Honda NXR 150 BROS KS, de placas DPD-7218, 
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com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.  

Consta também que, no mesmo 

contexto fático, JOSÉ NILTON DE ALMEIDA REIS desacatou 

funcionário público no exercício da função.

Segundo se apurou, após ter 

ingerido bebida alcoólica, o réu conduziu sua motocicleta pelas ruas da 

cidade, até que em determinado momento perdeu o controle da direção 

e caiu ao solo.

Abordado por policiais militares, 

foi constatado que o apelante apresentava sinais de embriaguez, como 

equilíbrio comprometido, fala pastosa, ironia, agressividade, arrogância, 

desordem nas vestes, olhos avermelhados e odor etílico.

Quando foi colocado na viatura de 

polícia, passou a desacatar a militar Ana Cristina Barbosa, dizendo 

“essa vaca, eu sei onde ela mora, eu vou resolver isso depois”.

A materialidade do crime restou 

comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fls. 03, do boletim 

de ocorrência de fls. 10/12, e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria do delito também é 
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inconteste.

Em solo policial, o acusado 

permaneceu em silêncio comprometedor, atitude que, embora escudada 

em garantia constitucional, é imprópria de pessoa injustamente acusada 

de grave delito (fls. 07). Em juízo, narrou que não se recorda com 

nitidez dos fatos, afirmando que estava a caminho da cidade quando 

resolveu parar para comprar verduras e depois passou em um bar, tendo 

ingerido uma bebida chamada “Para Tudo”. Explicou que misturou essa 

bebida com a cerveja e que um rapaz com quem tem problemas, gritou 

para ele dizendo “ei, você está bêbado?”, momento em que ao tentar 

subir em sua motocicleta, caiu ao chão. Disse que essa rapaz foi quem 

chamou a polícia. Contou, por fim, que não se recorda se desacatou os 

policiais, pedindo desculpas se o fez, pois tem amizade com os 

milicianos da cidade dos fatos (fls. 174/178).

Entretanto, a alegação do réu não 

convence.

O policial militar, Jessé Pereira 

Pinto, na fase administrativa, relatou estava em patrulhamento pelo 

local dos fatos e avistou o acusado conduzindo a motocicleta Honda 

NXR, o qual perdeu o controle da direção, vindo a cair ao solo. Contou 

que se aproximou, junto de sua colega de farda, com a intenção de 

socorrer o réu, no entanto, notaram que ele estava embriago e, por isso, 

colocaram-no no interior da viatura de policia. Descreveu que nesse 
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momento, o acusado se alterou e passou a ameaçar a policial Ana 

Cristina, dizendo “essa vaca, eu sei onde ela mora, eu vou resolver isso 

depois”. Por fim, afirmou que o apelante se negou a fornecer material 

sanguíneo para realização de teste de embriaguez (fls. 06). Sob o crivo 

do contraditório, repetiu sua narrativa e esclareceu que o motorista de 

um caminhão que os acionou, contando que JOSÉ estava dirigindo uma 

motocicleta embriagado. Assegurou que assim que avistaram o réu em 

cima da moto e ele veio a cair ao solo, momento em que o depoente se 

aproximou e o acusado desacatou a guarnição (fls. 168/170).

Sua companheira de farda, ora 

vítima, Ana Cristina Barbosa, em ambas as fases do contraditório, 

corroborou com o depoimento de seu colega, assegurando que avistou o 

réu em cima da moto, antes de ele cair, e que estava bastante alterado 

(fls. 05 e fls. 171/173).

Policiais exercem função pública 

relevante e presumidamente cumprem a lei. Desse modo, não existe 

motivo para desmerecer o depoimento acima. E, ainda, não tinha 

motivo para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos 

nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.

Neste sentido é a doutrina em 

favor do depoimento do miliciano:

“Pois o exercício de tal função não 

desmerece, nem torna suspeito seu 
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titular, presumindo-se que digam a 

verdade, como qualquer testemunha” 

(Julio Fabbrini Mirabete, Processo 

Penal, 2ª Edição, Atlas, 1993, p. 294).

Não há nenhuma razão para 

invalidar o depoimento do policial, pois não se observa no presente 

caso, qualquer intenção deliberada em prejudicar o apelante.

Também não parece plausível que 

o miliciano se daria ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas 

para incrimina-lo gratuitamente, ao menos nada neste sentido foi 

concretamente demonstrado.

As provas colhidas sob o crivo do 

contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia, 

de modo que a confissão da embriaguez do acusado é confirmada pelos 

depoimentos dos milicianos, bem como estes últimos demonstram a 

ocorrência do crime de desacato.

Ademais, a materialidade do 

crime de embriaguez, ao contrário do alega a defesa, restou amplamente 

demonstrada através das narrativas coesas e uníssonas dos policiais 

militares que atenderam a ocorrência. 

O artigo 306, §2º do Código de 

Trânsito Brasileiro, prevê que a embriaguez poderá ser comprovada 

“mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova 
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testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”. Ora, como 

muito bem salientado pela D. Procuradoria de Justiça, “não há que se 

falar em ausência de materialidade, já que o próprio Código de Trânsito 

Brasileiro admite a possibilidade de provas testemunhais como 

comprobatórias de embriaguez”.

Ainda, as narrativas dos 

milicianos corroboram com a confissão do réu, de modo que inconteste 

a sua embriaguez no momento da abordagem policial.

Portanto, comprovadas a 

materialidade e autoria do crime, a r. decisão condenatória deve ser 

mantida.

Também não prospera o pedido 

defensivo de reconhecer a atipicidade do delito de embriaguez, pelo fato 

de o réu não ter conduzido veículo.

Ao contrário do que alega a 

defesa, restou demonstrado nos autos que o acusado dirigiu a 

motocicleta sob influência de álcool. Os policiais militares foram 

seguros e coerentes em afirmar que avistaram o réu ainda em cima da 

motocicleta, logo após que um indivíduo lhes informou que havia um 

homem embriagado conduzindo uma moto.

Além do mais, a alegação do réu 

de que tentava subir na motocicleta e por isso caiu, não foi demonstrada 
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nos autos, sendo certo que o réu poderia ter trazido testemunhas que 

estavam no local dos fatos para comprovar sua narrativa, mas não o fez.

Deste modo, a manutenção da 

condenação é a única solução possível ao caso em tela, tendo em vista 

que restou demonstrada a prática do crime previsto no artigo 306, caput, 

da Lei 9.503/97.

Ainda, inviável acolher a tese 

defensiva de que o crime de desacato é atípico.

Isto porque, o fato de se proferir 

palavras desrespeitosas e agressivas, em manifesto desprestígio para 

com o funcionário público, no exercício de suas funções, ultrapassa em 

muito o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5º, 

inciso IX, da Constituição Federal, tratando-se de verdadeira violação 

ao "respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas", que 

também é assegurado pelo próprio Pacto de São José da Costa Rica, em 

seu artigo 13, item 2, alínea a.

Além do mais, o delito de 

desacato está em vigor no Código Penal e foi recepcionado 

normalmente pela ordem constitucional vigente.

E ainda, o Superior Tribunal de 

Justiça, na edição número 607 do Informativo de Jurisprudência, de 
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16/08/2017, destacou a tese de que não há incompatibilidade do crime 

de desacato, disposto no artigo 331 do Código Penal, com as normas 

internacionais previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos 

(CADH), denominada Pacto de São José da Costa Rica, da qual o Brasil 

é signatário.

Dessa forma, uma vez 

configurado os crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório 

era de rigor, posto que, a materialidade delitiva e a autoria restaram 

devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos 

elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis.

As penas comportam reparo, 

tendo em vista a ausência de maus antecedentes.

A pena base deve ser fixada no 

mínimo legal, por conta do afastamento dos maus antecedentes 

reconhecido pela d. magistrada sentenciante, vez que a certidão de fls. 

150 não atesta o trânsito em julgado da condenação. Assim, a pena para 

cada delito é fixada na base, em 06 (seis) meses detenção e pagamento 

de 10 (dez) dias multa, bem como suspensão da habilitação para dirigir 

veículo automotor por 02 (dois) meses, para o crime de embriaguez ao 

volante, e em 06 (seis) meses de detenção para o delito de desacato.

Na segunda fase, a reincidência, 

comprovada na certidão de fls. 139, foi compensada pela confissão do 

apelante, de modo que as penas acima restaram inalteradas.
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O pleito defensivo para afastar a 

reincidência por ela ser inconstitucional não prospera, pois não se está 

diante de “bis in idem”. 

A referida circunstância agravante 

encontra amparo na própria Constituição Federal, diante da 

interpretação dos princípios da isonomia, proporcionalidade e 

razoabilidade, bem como na individualização da pena.

Tem-se dessa forma, que tal 

acréscimo decorre da necessária distinção que se há de fazer entre os 

agentes, após análise da personalidade de cada um, tendo em vista atos 

pregressos de seu comportamento social. Sendo clara a injustiça, caso 

contrário, em que o reincidente receba o mesmo tratamento dado a um 

condenado primário. 

Portanto, o aumento da pena pela 

reincidência não implica a dupla punição pelo crime cometido, mas, 

diferentemente, pelo que os atos praticados pelo agente, refletem em 

relação ao seu comportamento social. 

Ora, voltar a cometer um crime 

revela maior reprovabilidade no fato concreto em julgamento, e que 

merece uma resposta penal mais severa, justificando a imposição da 

agravante da reincidência.
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Este é o entendimento adotado 

pelos Egrégios Tribunais Superiores 

“PENAL. HABEAS CORPUS. 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. 

REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME INICIALMENTE 

FECHADO. CRIME COMETIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

11.464/07. ORDEM DENEGADA. (...) II. No que refere à suposta 

inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação da reincidência como causa de 

gravame da pena, o Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte Superior de 

Justiça, reconhecem que a aludida agravante genérica foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988, sem que haja violação aos Princípios da Isonomia, 

da Culpabilidade e do Non bis in Idem.(...). IV. Ordem denegada.” (HC 

145.061/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 

28/09/2010, DJe 18/10/2010).

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. 

ROUBO. REINCIDÊNCIA - Dentro dos limites legais, uma vez caracterizada a 

reincidência, a agravante deve ser aplicada. II - Fere o disposto no art. 61, inciso I 

do CP, a rejeição de sua incidência sob pretextos de bis in idem, concretamente 

inocorrente, de não ser o reincidente necessariamente mais perverso e de que o 

Estado é estimulador da reincidência. Recurso provido." (REsp 453818/RS, 5ª 

Turma, DJU de 18/11/2002). 

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. 

REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. Não há falar-se em 

bis in idem se, em obediência ao art. 61, inciso I, do Código Penal, aumentou-se a 

pena sob o fundamento de ser o réu reincidente. Recurso conhecido e provido." 

(REsp 442873/RS, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 

18/04/2003).
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“HABEAS CORPUS. ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. 

CONDUTA ANTERIOR À LEI Nº 12.015/09. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. 

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. NECESSIDADE DE APREENSÃO. 

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. (...). 2. “A não aplicação da 

agravante da reincidência evidencia a violação ao artigo 61, I, do Código Penal, 

pois inexistente a inconstitucionalidade do dispositivo que a prevê. O simples 

reconhecimento da reincidência não importa em bis in idem, porquanto tão-só visa 

reconhecer maior censurabilidade à conduta de quem reitera a prática infracional, 

após o trânsito em julgado da sentença em que anteriormente foi condenado” 

(AgRg no REsp 916657/RS, Relatora Desembargadora convocada Jane Silva, DJ de 

28.4.08).

“A majoração da pena resultante da 

reincidência não configura violação ao princípio do non bis in idem. Com base 

nesse entendimento e assentando a recepção, pela CF/88, do inciso I do art. 61 do 

CP ('São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou 

qualificam o crime: I a reincidência'), a Turma indeferiu habeas corpus em que 

condenado pela prática do crime de roubo, cuja pena fora majorada em razão da 

reincidência, e mantida pelo STJ, sustentava que a sua utilização, como causa 

obrigatória de agravamento de pena, conflitaria com o aludido princípio 

constitucional, porquanto estabeleceria como regra a punição a fato já punido. 

Considerou-se que o acórdão do STJ estaria em consonância com a orientação 

pacificada nesta Corte. Precedentes citados: HC 73.394/SP (DJU de 21.03.1997); 

HC 74.746/SP (DJU de 11.04.1997)” (HC nº 91.688/RS 2ª T Rel. Min. EROS 

GRAU j. 14.08.2007 Informativo 476). 

“Este Supremo Tribunal Federal 

sempre reputou válida a fixação da circunstância agravante da reincidência, não 
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entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida” (STF 1ª 

Turma, HC 93.969/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. em 22.04.2008).

Ressalta-se que apesar de o 

acusado não ter confessado a prática do delito de desacato, a d. 

magistrada a quo reconheceu a atenuante, e a compensou a reincidência 

devidamente reconhecida, como fez quanto ao crime de embriaguez ao 

volante, mantendo-se a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Na derradeira etapa da dosimetria, 

ausentes causas de aumento ou diminuição. 

Por fim, foi corretamente 

reconhecido o concurso material de crimes, sendo somadas as penas e 

perfazendo um montante de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 

10 (dez) dias multa, bem como suspensão da habilitação para dirigir 

veículo automotor por 02 (dois) meses.

Por fim, o regime inicial de 

cumprimento de pena deve ser mantido, justamente por conta da 

comprovada recidiva que, de acordo com o quantum da pena aplicada e 

com o artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal, impossibilita a fixação 

de outro regime que não o semiaberto. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0003911-34.2016.8.26.0495 -Voto nº 15

Por tais razões, pelo meu voto, 

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar os maus 

antecedentes e diminuir a pena de JOSÉ NILTON DE ALMEIDA REIS 

para 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa, bem 

como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 

(dois) meses, mantida, no mais, a r. sentença condenatória por seus 

próprios fundamentos.

Por força do decidido pelo 

Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 

126.292 e, mais recentemente, no julgamento da Medida Cautelar na 

Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, uma vez encerrado o 

julgamento e ultrapassados os prazos dos recursos ordinários, 

providencie-se as comunicações necessárias para que se dê início ao 

cumprimento das penas, expedindo-se o competente mandado de prisão.

Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR


		2018-05-10T17:33:42+0000
	Not specified




