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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001293-19.2016.8.26.0204, da Comarca de General Salgado, em que é apelante 
JOÃO GASPAR ROBERTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SÉRGIO RIBAS (Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.

São Paulo, 10 de maio de 2018.

GRASSI NETO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0001293-19.2016.8.26.0204
Apelante: JOÃO GASPAR ROBERTO 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: General Salgado
Voto nº 16601

Crime de Trânsito  Condução de veículo automotor com 
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 
álcool ou de outra substância psicoativa  Recusa do agente 
em submeter-se ao exame do etilômetro  Conjunto 
probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimento 
policiais harmônicos  Validade
A constatação de que o motorista conduzia veículo automotor em 
via pública em estado de embriaguez mediante prova testemunhal 
harmônica dos policiais que atenderam a ocorrência é 
perfeitamente válida, até mesmo pelo princípio de presunção de 
veracidade inerente aos atos administrativos em geral. Após o 
advento da Lei n. 12.760/12, ficou superada a discussão quanto à 
efetiva necessidade de que a embriaguez venha a ser comprovada 
por exame laboratorial, realizado com etilômetro dentro do prazo 
de verificação do INMETRO ou em amostras de sangue.

Desobediência e Desacato ? Conjunto probatório desfavorável 
ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das 
vítimas policiais  Suficiência à aferição da realização do tipo 
penal, da autoria e do dolo
A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo 
fundado motivo que recomende seja a palavra do policial 
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de 
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos 
atos administrativos em geral, tendo especial importância, tanto 
para confirmar os fatos, quanto sua autoria e dolo, referentes a 
abordagem em que o réu proferiu, no caso do desacato, expressão 
que visava a humilhar funcionário público no exercício de suas 
funções.

Apelação  Guia de Execução a ser expedida após acórdão 
condenatório proferido por órgão de Segundo Grau no qual a 
privação de liberdade foi substituída por pena restritiva de 
direitos  Trânsito em Julgado da matéria de fato  
Interposição eventual de Recursos Especial e Extraordinário 
desprovida de efeito suspensivo  Admissibilidade
Eventuais recursos de natureza especial ou extraordinária que 
venham a ser interpostos, respectivamente para o STJ ou para o 
STF, não estão abarcados na ideia de duplo grau de jurisdição, 
mesmo porque vêm eles desprovidos de efeito devolutivo amplo, 
na medida em que não se prestam ao debate da matéria fático-
probatória, tendo seu âmbito de cognição restrito à matéria de 
direito. Sua previsão não visa, com efeito, a outorgar uma terceira 
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ou quarta oportunidades para que determinado pronunciamento 
jurisdicional, contra o qual o sucumbente se insurge, seja revisto; 
sua finalidade precípua é, antes, proporcionar a essas Cortes 
superiores a possibilidade de verificar se houve, in concreto, 
vulneração à lei federal ou às normas constitucionais, bem como, 
subsidiariamente, estabilizar, uniformizar e pacificar sua 
interpretação. 
A presunção de inocência não possui  nenhum princípio o tem  
caráter absoluto, devendo ser analisada sempre em conjunto com 
os demais princípios de igual hierarquia que integram o 
arcabouço Constitucional, tais como aqueles da 
proporcionalidade e da duração razoável do processo, cabendo ao 
intérprete valorar cada um deles, sopesando-os, para determinar 
qual irá prevalecer em cada situação concreta. Em havendo 
colidência entre princípios, a divergência a ser dirimida será, com 
efeito, apenas aparente.
Na seara criminal, a coisa julgada se forma de modo fracionado, 
conforme a ação penal avança. O próprio Supremo Tribunal 
Federal reconheceu cuidar-se de instituto de envergadura 
constitucional, que se consolida em capítulos autônomos, cujo 
conteúdo vai precluindo, consoante não venha a ser atacado no 
curso da ação por recurso.
Torna-se, portanto, a parte relativa ao mérito da acusação e às 
provas “indiscutível, imutável”, tão logo seja realizado o 
julgamento em segundo grau de jurisdição, de tal sorte a ocorrer 
exatamente nesse momento o trânsito julgado desse capítulo da 
decisão, devendo o Juiz, então, se a privação de liberdade tiver 
sido substituída por restrição de direitos, determinar a expedição 
de carta de guia, para que seja iniciado de imediato o 
cumprimento dessa pena.

Vistos,

Pela r. sentença de fls. 131/135, prolatada pela 

MMª Juíza Melissa Bethel Monlina de Lima cujo relatório ora se adota, 

JOÃO GASPAR ROBERTO foi condenado como incurso no art. 330 

do CP, às penas 15 dias de detenção e de 10 dias-multa, como 

incurso no art. 331 do CP, às penas de 06 meses de detenção e por 
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infração ao art. 306 do CTB, às penas de 06 meses de detenção e de 

10 dias-multa, além de 02 meses de suspensão ou proibição de se 

obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. 

Aplicado o concurso material de infrações, previsto no art. 69 do CP, 

as penas foram somadas, resultando em 01 ano e 15 dias de 

detenção, em regime inicial aberto, em 20 dias-multa, à razão de 1/30 

do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, além da 

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 

02 meses. 

A pena privativa de liberdade foi substituída por 

restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 

01 salário mínimo, e prestação de serviços à comunidade.

Foi, ainda, deferido ao acusado o direito de 

recorrer em liberdade.

Inconformado, apela o réu em busca de absolvição 

por todos os delitos, sob a alegação de falta de provas ou atipicidade 

da conduta.

Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta 

Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.

É o Relatório.

O recurso não merece prosperar.

A condenação do acusado pelos crimes de 

embriaguez ao volante, desobediência e desacato foi bem decretada e 

veio embasada em suficiente acervo probante. 

Consta dos autos que o ora apelante teria sido 

surpreendido por Policiais Militares conduzindo seu veículo 

Volkswagen/Saveiro 1.6, ano 2002/2003, placas DIJ 
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0137/Fernandópolis-SP, pela via pública, com a capacidade 

psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. 

Segundo restou apurado, João trafegava com seu 

automóvel quando recebeu ordem de parada dada pelos milicianos.

João parou, então, contrariado, e desceu de seu 

veículo, aparentando estar embriagado, com voz pastosa, andar 

cambaleante, odor etílico e olhos vermelhos. 

Foi, por isso, convidado a efetuar o teste do 

etilômetro, mas se recusou e passou, em seguida, a desacatar os 

policiais, chamando-os de “vagabundos”, além de desobedecê-los, 

tendo fugido do local dos fatos com o veículo.

A realização do tipo penal restou perfeitamente 

demonstrada pela prova oral. 

Aquela que foi colhida na instrução criminal (fls. 

128/129 e 136), conta com os depoimentos dos Policiais Militares nos 

exatos termos narrados, e mostrou-se, outrossim, apta não apenas 

para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua 

vinculação à autoria dos crimes.

No que concerne ao valor dos depoimentos 

prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem 

inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.

A esse respeito, confira-se:

Habeas corpus  Condenação baseada em 

depoimentos de investigadores, que descreveram o 

ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em 

mais elementos probatórios

 A simples condição de policial não torna a testemunha 
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impedida ou suspeita. 1

Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de 

Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles 

impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não 

pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas 

se harmonizam com os demais elementos colhidos no 

processo e nada indique que tivessem eles a intenção de 

prejudicar inocentes. 2

A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no 

sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a 

palavra do policial considerada com reservas, suas declarações 

deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, 

que é inerente aos atos administrativos em geral.

A negativa ofertada pelo acusado nas duas 

oportunidades em que ouvido restou, pois, isolada nos autos (fls. 11 e 

137/138).

Para a configuração do delito ou da contravenção 

penal, com efeito, bastaria a condução de veículo automotor após a 

ingestão de álcool, não sendo necessária a demonstração de que o 

veículo era dirigido causando perigo ou gerando efetivo dano. Tal 

delito é, com efeito, de perigo abstrato, sendo irrelevantes para a 

configuração do crime provas que, efetivamente, tenha exposto a 

perigo a incolumidade pública.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 51.577/SP. Paciente/Impetrante: 

Francisco Carneiro Neto. Relator:  Ministro Rodrigues de Alckmin. 1ª Turma. Votação 
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. 
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.

2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação nº 795.471/2 - 
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou 
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos 
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga 
Franceschini. 12ª Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados 
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.
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Uma vez constatado o estado de embriaguez 

daquele que conduz veículo automotor em via pública, por sinais que 

indiquem alteração da capacidade psicomotora, como no presente 

caso, não há como afastar-se a realização do tipo penal previsto no 

art. 306 do CTB se não chegou a ser produzida contraprova idônea, 

como, por exemplo, um exame de sangue que atestasse o contrário.

Com relação aos crimes previstos no art. 330 e art. 

331, ambos  do CP, bem ressaltou o i. Promotor de Justiça, às fls.163, 

que:

Quanto à tese de que a versão apresentada pelos 

milicianos, no que se refere aos crimes de desobediencia e 

desacato, seria parcial e tendenciosa, não deve ser 

acolhida, haja vista que diferentemente do arguido pelo 

apelante, não há necessidade da versão apresentada pelos 

militares ser chacelada por um civil, notadamente quando 

há outros elementos a corroborar. Ademais, os militares 

gozam de fé pública e seus depoimentos possuem total 

credibilidade.

Era, pois, de rigor a condenação.

As penas para os três crimes, tendo sido 

criteriosamente dosadas no mínimo legal, e fundamentadas em 

perfeita consonância com o sistema trifásico, realmente não comporta 

qualquer reparo.

a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 

do CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal, 

em 15 dias de detenção e em 10 dias-multa, para o delito tipificado no 

art. 330 do CP, em 06 meses de detenção para o crime tipificado no 

art. 331 do CP e em 06 meses de detenção e em 10 dias-multa, além 

de 02 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo 

automotor, por infringência ao art. 306 do CTB; 
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b) na segunda foram elas mantidas inalteradas em 

razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes;

c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, não 

houve modificação no subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência 

de causa de aumento ou diminuição.

Chegou-se a um total final de 15 dias de detenção 

e de 10 dias-multa para o crime do art. 330 do CP, de 06 meses de 

detenção para o crime do art. 331 do CP e, por fim, às penas de 06 

meses de detenção e de 10 dias-multa, além de 02 meses de 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor por infração ao art. 306 do CTB.

Do concurso de crimes:

Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as 

reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do 

concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. 

Chegou-se corretamente a um total final 

consolidado de 01 ano e 15 dias de detenção, de 20 dias-multa, à 

razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, 

além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo 

prazo de 02 meses, que foi tornado definitivo, na ausência de 

circunstâncias modificadoras..

Preenchidos os requisitos, a pena privativa de 

liberdade foi substituída por restritivas de direitos, consistente em 

prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Para eventual reconversão da pena alternativa em 

privativa de liberdade, foi, ante o quantum da pena final e em razão da 
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primariedade do acusado, adequadamente fixado o regime inicial 

aberto.

Cumpre, por fim, observar que tem prevalecido o 

entendimento no sentido de formar-se a coisa julgada criminal de 

modo fracionado, em capítulos autônomos, cujo conteúdo vai 

precluindo, consoante a ação penal avança, e não seja atacado no 

curso da ação por recurso, quer por opção ou falha da parte 

sucumbente, quer por absoluta vedação legal. 3

Na medida em que a parte relativa ao mérito da 

acusação e às provas se torna “indiscutível, imutável”, a partir da 

realização do julgamento em segundo grau de jurisdição, é forçoso 

reconhecer que a imediata expedição de carta de guia para o 

cumprimento da pena, nos termos do art. 674 do CPP, não implicará 

em descumprimento ao quanto previsto no art. 283 do CPP, dada a 

ocorrência do trânsito julgado ao menos desse capítulo da decisão.

Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo 

Defensivo interposto em favor de JOÃO GASPAR ROBERTO, 

restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.

Com lastro na fundamentação lançada, fica, 

portanto, desde já determinada a expedição, após o decurso de prazo 

para interposição de eventuais embargos, de carta de guia, para que 

seja iniciado de imediato o cumprimento da pena em definitivo. 
3 Constitucional  Habeas Corpus  Princípio Constitucional da presunção de 

inocência (CF, art. 5º, LVII)  Sentença penal condenatória confirmada por Tribunal 
de Segundo Grau de Jurisdição  Execução Provisória  Possibilidade

1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, 
ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo art. 5º, LVII da CF. 2. Habeas 
corpus denegado (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 126.292/SP. 
Impetrante: Maria Claudia de Seixas. Paciente: Marcio Rodrigues Dantas. Coator: Relator 
do HC nº 313.021 do Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Teori Zavascki. 
Tribunal Pleno. Maioria de votos. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ata nº 71/2016. Diário 
da Justiça Eletrônico n. 100. 17 Maio 2016. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=309493860&tipoApp=.pdf
>. Acesso em: 03 Abr. 2017.
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Deve o apelante ser ainda formalmente intimado 

de que, nos termos do art. 44, § 4º, do CP, eventual descumprimento 

da pena alternativa, consistente em prestação de serviços à 

comunidade e prestação pecuniária, poderá implicar em sua 

reconversão na pena de 01 ano e 15 dias de detenção, em regime 

inicial aberto, que foi a originalmente fixada.

ROBERTO GRASSI NETO

Relator
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