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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000028-32.2014.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante JOSE 
ANTONIO TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para absolver o réu da prática do crime 
de lesão corporal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e corrigir a 
pena de multa aplicada ao delito de embriaguez, resultando a pena definitiva em 01 ano e 
08 meses de detenção e pagamento de 20 dias-multa, além da suspensão da habilitação 
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 meses, com determinação. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVAN 
SARTORI (Presidente) e IVANA DAVID.

São Paulo, 10 de maio de 2018

LAURO MENS DE MELLO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelante(s): Jose Antonio Teixeira

Apelado(a)(s): Ministério Público

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE  materialidade  prova oral e o 
exame clínico confirmando que o acusado conduzia veículo 
automotor com capacidade psicomotora alterada em face da 
influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE  autoria  prova oral 
confirmando que o acusado conduzia o veículo estando 
embriagado  validade.
DANO QUALIFICADO  réu que danificou a viatura depois de 
colidir por duas vezes com o seu veículo  materialidade 
comprovada pelo laudo e pela prova oral  autoria decorrente do 
depoimento dos policiais e da testemunha Mathias  validade  
dolo evidenciado pelo depoimento de Juliana que afirmou que o 
acusado, ingressando no carro, disse que iria atrás dos policiais. 
RESISTÊNCIA  materialidade e autoria  prova testemunhal  
declarações dos policiais militares no sentido de que o réu se opôs 
à ordem de sair do carro, sendo necessária força moderada.
LESÃO CORPORAL  materialidade  laudo confirmando que se 
ofendeu a integridade física do policial Robson.
LESÃO CORPORAL  autoria  depoimento do policial vítima 
que alega não saber se acabou machucado quando se esquivou da 
segunda colisão ou quando pulou por cima do capô  não 
demonstrado que o acusado foi o responsável pelas lesões  de 
rigor a absolvição. 
DESACATO  autoria e materialidade comprovadas  réu que 
jogou o carro na direção da viatura, mais precisamente na direção 
do policial condutor, desprestigiando assim o agente público, no 
exercício de suas funções. 
PENAS  DANO  DESACATO  EMBRIAGUEZ AO 
VOLANTE  RESISTÊNCIA-  base no patamar mínimo legal  
ausentes agravantes e atenuantes  ausentes causas de aumento e 
diminuição da pena  correção de ofício da pena de multa aplicada 
ao delito de embriaguez  provimento parcial para absolver o 
réu da prática do crime de lesão corporal.
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Ao relatório da r. sentença1, proferida pelo 
Dr. Iuri Sverzut Bellesini2, que ora se adota, acrescenta-se que o 
apelante foi condenado como incurso no artigo 163, parágrafo único, 
inciso III; artigo 329, caput; artigo 331, caput; artigo 129, caput, todos 
do Código Penal, e  artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97, todos em 
concurso com material preconizado no artigo 69 do Código Penal3, à 
pena de 2 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao 
pagamento de 21 dias-multa, além da suspensão da habilitação para 
dirigir veículo automotor, por 06 meses.

O réu apelou4 alegando, preliminarmente, 
nulidade porque na sentença foi considerado o depoimento de 
Juliana, cujo impedimento foi suscitado por ser esposa do réu quando 
dos fatos.  No mérito, sustenta que não houve lesão provocada pelo 
réu, como também que não ficou comprovada a prática de desacato e 
resistência. Aduziu ainda ausência de dolo quanto aos crimes de 
dano e embriaguez. Pugnou também pela substituição da pena 
privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a suspensão 
condicional da pena e, por fim, o regime aberto.

Apresentadas contrarrazões5.

A douta Procuradoria Geral de Justiça 
opinou6 pelo não provimento ao recurso.

É o relatório.

A preliminar de nulidade se embaralha 
com o mérito e, assim sendo, com ele será analisada. 

No mérito.

O réu, em juízo7, negou os fatos descritos 
na denúncia. Disse que, pela manhã, teve uma discussão com sua 
esposa. A Polícia Militar foi acionada e compareceu em sua 
residência. Juliana, sua esposa, foi instruída pelos policiais a registrar 
1 Folhas 321.
2 1ª Vara da Comarca de Orlândia.
3 Fato ocorrido em 28/12/2013.
4 Folhas 331.
5 Folhas 351.
6 Folhas 359.
7 Folhas 287  mídia digital. 
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a ocorrência na Delegacia de Polícia e assim ela o fez. Em seguida, 
pegou seu veículo para ir à Delegacia de Polícia para dar a sua 
versão sobre os fatos, momento em que, por distração, depois de um 
conhecido lhe chamar, acabou colidindo contra a viatura policial por 
acidente. Disse que havia ingerido bebidas alcoólicas na noite anterior 
aos fatos, até por volta das 23:00 horas, asseverando ter depois 
passado a madrugada com mãe que estava doente. Negou ter atirado 
seu veículo contra o policial. Após a colisão, empregou marcha a ré 
com o intuito de fugir do local, instante que acabou colidindo 
novamente contra a lateral da viatura. Disse que nada tinha contra as 
testemunhas policiais. Alegou que foi algemado e agredido pelos 
policiais. Assegura que não resistiu à abordagem policial. 

A vítima Robson, em juízo8, disse que 
trabalhava na companhia de seu colega de farda, Carlos Henrique, 
quando foram solicitados pela esposa a comparecer no local da 
residência do acusado, onde havia ocorrido uma desinteligência 
familiar, com ameaça e agressão. Em contato com a esposa Juliana, 
ela informou que o acusado estava bastante alterado, o que de fato foi 
constatado, e ainda dizia que o réu ficou na rua à noite toda e chegou 
ameaçando-a e agredindo-a. Juliana foi orientada acerca de seus 
direitos e ela disse que iria até a Delegacia de Polícia por meios 
próprios. Seguia em patrulhamento de rotina, depois de deixar a casa 
do réu, e, pouco tempo após, o réu se aproximou em alta velocidade e 
colidiu contra a traseira da viatura policial. Estacionou a viatura, 
desceu do veículo e o acusado empregou marcha a ré em seu veículo 
e, com o mesmo automóvel, acelerou em sua direção, colidindo 
contra a viatura policial novamente. Disse que ao momento estava 
saindo da viatura e já estava com um pé e com a metade do corpo do 
lado de fora do veículo, quando o acusado jogou o carro na sua 
direção. Em seguida, conjuntamente com Carlos Henrique, foi em 
direção ao acusado e ordenou que o réu deixasse o veículo. O réu se 
recusou mediante violência, com socos e chutes, momento que, com 
emprego de força, imobilizou o réu e o algemou. Foi solicitado apoio 
de outra viatura por causa da colisão e porque acabou lesionado e, 
em seguida, conduziu o réu à delegacia de Polícia. Não se recordou 
exatamente onde se deram as lesões, afirmando que teria sido no 
joelho, braço e mão. Asseverou que não dizer exatamente quando 
acabou se machucando, se no momento em que se esquivou ou ao 
sair da viatura. Disse que depois de algemado o réu não foi 
8 Folhas 185  mídia digital.
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necessário força. No distrito policial, encontrou Juliana, esposa do 
réu, que lhe informou que, após deixá-los, o réu ingressou em seu 
automóvel com o intuito de sair à procura dos policiais, ligando para 
terceira pessoa e afirmando que necessitaria de uma arma para 
acertar dois policiais. O acusado apresentava odor etílico no momento 
da prisão. Disse que conhecia de vista o réu e estranhou a atitude 
dele no dia dos fatos. 

A vítima Carlos Henrique, em juízo9, 
confirmou que, no dia dos fatos, foi solicitado por Juliana, esposa do 
réu, a comparecer na residência dela. Segundo a esposa, o réu 
estava perturbando e ameaçando-a. Chegando à casa do réu, 
percebeu que ele estava bastante alterado e totalmente embriagado. 
Juliana informou ainda que, pouco tempo antes da chegada dos 
policiais, havia ido até a Delegacia de Polícia para registrar ocorrência 
policial contra o acusado. Contudo, como estava ocorrendo a 
lavratura de um auto de prisão em flagrante, acabou indo embora sem 
registrar o delito. Disse que conhecia o réu e pediu para que se 
acalmasse. Asseverou que o acusado era pessoa boa, mas naquele 
dia estava embriagado e apresentava características de que tinha 
feito uso de outras coisas, o que inclusive teria sido confirmado pelo 
réu, o qual admitiu ter “cheirado cocaína”. Em seguida, deixou o local.  
Em patrulhamento de rotina, notou, pelo retrovisor, um veículo 
Fiat/Uno, cor branca, de propriedade do réu, se aproximando 
rapidamente. Logo em seguida, o acusado colidiu contra a traseira da 
viatura policial. Seu colega de farda, Robson Morato, condutor do 
veículo oficial, estacionou a viatura e desceu do automóvel. Ao avistar 
o policial Robson fora da viatura, em pé, o réu jogou o seu veículo 
contra Robson, que pulou sobre o automóvel do réu para não ser 
ferido. O réu colidiu, ainda, contra a porta do motorista da viatura 
policial, local onde a vítima Robson estava em pé. Asseverou que 
depois da colisão, o canto dianteiro do carro do réu estava 
praticamente dentro da viatura. Deu a volta no veículo para fazer a 
rendição do acusado, momento em que ele resistiu à atuação policial 
mediante violência, desferindo chutes e socos, e ainda o puxou para 
dentro do veículo. Foi necessário uso de força física moderada para 
contê-lo e algemá-lo. Na Delegacia, Juliana informou que seu marido 
saiu de casa com o intuito de matar os policiais, mas não acreditou 
porque ele estava bêbado. Disse que foi somente o policial Robson 
quem sofreu lesão. Disse que o réu, ainda, desacatou-os dizendo 
9 Folhas 137  mídia digital.
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“seus policiais de merda; seus bostas; seus cuzões, vou acabar com 
vocês”, dentre outros xingamentos. Disse que no uso de força foi 
necessário agredir o réu no rosto, asseverando não se recordar de ter 
havido chutes na costela do acusado. Disse que acreditava que o solo 
onde colocado o réu não estava quente por se tratar do horário das 9 
horas da manhã. Depois que o réu foi algemado e colocado ao solo 
não foi agredido. 

A testemunha Mathias recordou10 que, no 
dia dos fatos, pela manhã, avistou a viatura policial descendo pela 
Rua 06 quando ouviu um estouro. Viu que o acusado colidiu contra a 
traseira do veículo policial. Um dos milicianos, ainda, gritou para o réu 
“você está louco”. Em seguida, o réu colidiu novamente contra a 
viatura, na posição em que estava um dos policiais, que, percebendo 
a manobra do acusado, entrou novamente na viatura. Contudo, na 
segunda colisão, o veículo do acusado estava em baixa velocidade, o 
que não demonstrou que tivesse intenção de matar. Após 
desembarcarem da viatura, os policiais retiraram o acusado de seu 
automóvel mediante uso de força e o algemaram, porque o réu não 
obedeceu ordem para sair do veículo. Notou que o acusado estava 
sob a influência de álcool, pois sua fala era desconexa.  Disse que o 
policial Robson saiu da viatura passando por cima do capô do carro 
do réu. Não notou nenhuma lesão no policial, assim como no 
acusado. Disse que o acusado foi retirado à força do interior do carro 
e mesmo depois não verificou nenhuma lesão no réu.

Juliana Bento, ex-cônjuge do acusado, em 
juízo, confirmou11 que acionou a Polícia Militar após um 
desentendimento com o acusado no interior de sua casa. Após o 
atendimento pelos policiais Carlos Henrique e Robson, o réu pegou o 
carro e deixou a residência. Não sabe o que aconteceu fora de casa. 
Disse que não se recordava se o réu havia dito que estava indo atrás 
dos policiais. O réu não é pessoa violenta, mas no dia do fato estava 
“bem, bem, bem alterado”. Disse que o casal passava por uma crise e 
andava ele descontrolado. Indagada se o réu estava machucado 
depois dos fatos, respondeu que sim. Perguntado onde eram os 
machucados, não indicou, respondendo ter visto o réu na delegacia, 
algemado, deitado no chão e bastante sujo.

10 Folhas 275.
11 Folhas 137  mídia digital.
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Anoto que a Defesa contraditou a 
testemunha Juliana porque era esposa do réu no momento dos fatos. 
A MM. Juíza, disse que como a testemunha já se encontrava 
divorciada, não ostentava mais impedimento legal, e a compromissou 
a dizer a verdade.

As testemunhas Marcionila12, José13, 
Luiz14 e Onias15 não presenciaram os fatos e somente viram, em 
visita, que o acusado estava machucado, acrescentando a 
testemunha José que o réu apresentava ferimentos na boca e no 
nariz e reclamava de ter lesão na costela, além de afirmar que tinha 
apanhado, mas sem dizer que tinha sido de policiais. A testemunha 
Luiz afirmou que o réu comentou que os policiais o pegaram e o 
agrediram muito, sem mencionar a razão. 

As testemunhas Eduardo e Rafael 
disseram, em juízo16, que após os fatos, dirigiram-se até o local. A 
testemunha Eduardo disse que não viu o acusado machucado. A 
testemunha Rafael narrou que viu o acusado com o rosto 'ralado' e os 
policiais batendo no acusado, aduzindo que era o policial Carlos 
quem desferia socos no rosto, enquanto o militar Robson apenas 
segurava o réu algemado.

Da embriaguez ao volante. 

A prova oral e o exame clínico de 
verificação de embriaguez17 confirmam que o acusado conduzia 
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool. Patente, portanto, a materialidade delitiva.

O fato de a prova oral demonstrar que o 
réu tinha a fala desconexa e o exame clínico de verificação de 
embriaguez não atestar a fala pastosa não enfraquece o conjunto 
probatório, isto porque os fatos se deram pela manhã e o exame 
clínico, com certeza, se deu após o término do registro da ocorrência 
e bem poderia nesse período ter mudado a sua condição física.  
12 Folhas 150.
13 Folhas 151.
14 Folhas 152.
15 Folhas 159.
16 Folhas 287  mídia digital.  
17 Folhas 26.
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A autoria também é certa. 

O réu negou os fatos descritos na 
denúncia, sob a alegação de que havia ingerido bebidas alcoólicas, 
mas na noite anterior aos fatos. E que passou a madrugada com sua 
mãe que se achava doente. 

No entanto, a negativa restou isolada do 
conjunto probatório.

A versão de que teria passado a 
madrugada ao lado de sua genitora doente não restou demonstrado, 
ônus que lhe incumbia, consoante regra contida no artigo 156 do 
Código de Processo Penal. 

Aliás, o acusado, na delegacia18, afirmou 
que havia ingerido o conteúdo de mais ou menos oito latinhas de 
cerveja e que ainda tinha feito uso de um eppendorf de cocaína, além 
de ter tomado medicamentos de uso controlado. 

Em que pese a testemunha Juliana, em 
juízo, não tenha se reportado à condição física do réu, o miliciano 
Robson afirmou que o réu apresentava odor etílico por ocasião em 
que, conduzindo o veículo de sua propriedade, colidiu com a viatura 
policial, ao passo em que o policial Carlos mencionou que o réu 
estava embriagado e apresentava características de que tinha feito 
uso de outras coisas, inclusive assinalando que teria sido confirmado 
pelo réu, o qual admitiu ter “cheirado cocaína”. A testemunha Mathias 
corroborou com o depoimento do policial Robson, pois ao lado de 
confirmar que o acusado, na condução de veículo acabou colidindo 
duas vezes na viatura policial, afirmou que havia notado que o 
acusado estava sob a influência de álcool, pois sua fala era 
desconexa. 

A testemunha Juliana, na fase policial19, 
afirmou que o réu havia saído de casa por volta das 15 horas do dia 
anterior e retornou no dia seguinte, de manhã, por volta das 6:30 
horas, bêbado e descontrolado, porque além de bebida alcoólica, ele 
fez uso de cocaína.

18 Folhas 12.
19 Folhas 08.
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As testemunhas de defesa nada 
esclareceram acerca da condição de embriaguez do réu.

Assim, inconteste que o acusado, na 
condição de embriagado, conduzia veículo.

De rigor a condenação do réu pela 
embriaguez ao volante. 

Do crime de dano ao patrimônio 
público. 

A materialidade do dano está comprovada 
pelo boletim de ocorrência20, pela prova oral, pelas fotografias dos 
veículos colididos21 e pelo laudo do veículo22, que atestou a 
realização de perícia no veículo Volkswagen Parati, pertencente à 
frota da Polícia Militar, em que constatou danos aparentes de aspecto 
recente localizados no terço médio e posterior do flanco esquerdo e 
na região traseira, decorrentes de amolgamentos e atritamentos, o 
que comprometeu a porta, para-choque e tampa do porta-malas. 

A autoria também restou inconteste. 

O acusado disse que, por distração, 
acabou colidindo contra a viatura policial por acidente. E, após a 
colisão, disse que empregou marcha a ré com o intuito de fugir do 
local, instante que acabou colidindo, novamente, contra a lateral da 
viatura. 

Assim, o réu admite ter colidido duas 
vezes contra a viatura policial, o que está em sintonia com os 
depoimentos dos militares e da testemunha Carlos.

O policial Carlos confirmou que duas 
foram as colisões. Narrou que o acusado na condução de seu veículo 
Fiat/Uno, cor branca, colidiu contra a traseira da viatura policial. Em 
seguida,  o réu colidiu, ainda, contra a porta do motorista da viatura 

20 Folhas 12/15.
21 Folhas 23/25.
22 Folhas 71/72  laudo da viatura policial.
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policial, local onde a vítima Robson estava em pé.

O militar Robson, em juízo, narrou que o 
réu colidiu contra a traseira da viatura policial e depois de descer da 
viatura, o acusado empregou marcha a ré em seu veículo e, com o 
mesmo automóvel, acelerou em sua direção, colidindo contra a 
viatura policial novamente.

A testemunha Mathias também corroborou 
os depoimentos dos policiais, afirmando que o réu colidiu com a 
traseira da viatura policial e depois colidiu novamente contra a viatura.

Assim, vista a prova, a autoria delitiva se 
infere pelo interrogatório, assim como pelo depoimento dos militares e 
da testemunha Mathias, os quais indicam o réu como indivíduo que, 
após colidir duas vezes com seu veículo na viatura policial, provocou 
danos no veículo oficial.

A Defesa busca a absolvição ante a falta 
de dolo. No entanto, não se acolhe a referida tese. 

A testemunha Juliana, esposa do réu à 
época dos fatos, em juízo, afirmou que não se recordava se o réu 
havia dito que ia atrás dos policiais.  

No entanto, em sede policial23, a 
testemunha Juliana, em resumo, disse que o réu havia saído de casa 
por volta das 15 horas do dia anterior e retornou no dia seguinte, de 
manhã, por volta das 6:30 horas, bêbado e descontrolado, porque 
além de bebida alcoólica, ele havia feito uso de cocaína.  Disse que 
implicou por causa do carro do cunhado, por causa da calçada recém-
pintada e, na sequencia, implicou com vizinhos, xingando-os, e 
posteriormente arrancou com as próprias mãos uma lixeira instalada 
defronte a casa. Disse que já estava na delegacia quando recebeu 
telefone da filha que dava conta de que o réu estava na posse de um 
facão e ameaçando matar todo mundo. Depois, com a solicitação de 
policiais e o comparecimento deles, o réu passou a questioná-los e 
praticamente a desafiá-los, quis saber os seus nomes e quis “bater 
boca”. Acrescentou que um dos policiais declarou conhece-lo e saber 
que o réu era gente boa, aduzindo que o réu havia bebido e que era 
23 Folhas 08.
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melhor ficar quieto. O réu então quis “crescer” e os policiais 
mostraram-se mais enérgicos, fazendo o acusado recuar. Depois dos 
policiais se afastarem, o réu falou que ia atrás dos dois milicianos que 
o tinham desafiado, ia jogar o carro na viatura e matá-los. 

E os mencionados relatos foram 
ratificados pelos depoimentos das testemunhas policiais Robson e 
Carlos, ao passo em que afirmaram que Juliana narrou que o réu 
estava bastante alterado e que teria dito que o acusado ingressou no 
automóvel com o intuito de sair à procura deles. 

Assim, do conjunto probatório, restou 
demonstrado o dolo, uma vez que o acusado ingressou no seu 
veículo com o propósito de ir atrás dos policiais e, na condição de 
muito alterado e desafiado, restou claro que a finalidade era atacar de 
alguma forma os milicianos e a forma encontrada foi provocar os 
embates na viatura policial, uma vez que os agentes públicos se 
encontravam em seu interior.   

O esquecimento pela testemunha Juliana 
é natural, pois foi ouvida24 sob o crivo do contraditório depois de 
quase 01 ano da ocorrência dos fatos25. Isso não obstante, do breve 
resumo de suas declarações, observa-se que o dia foi bastante 
tumultuado, cheio de situações diversas, o que dificultou deveras a 
lembrança de tudo o que ocorreu naquele dia. 

A Defesa alega nulidade porque na 
sentença foi considerado o depoimento de Juliana, cujo 
impedimento foi suscitado por ser esposa do réu quando dos 
fatos.  

Destaca-se que, nos termos do artigo 202 
do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de 
testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do 
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se 
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

Logo, fica claro que todos têm a obrigação 
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, 

24 Folhas 134  audiência de instrução em 11/11/2014.
25 Fatos ocorridos em 28/12/2013.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000028-32.2014.8.26.0404 - Orlândia - VOTO Nº 16303
 12/18

excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e 
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, a testemunha Juliana, 
na qualidade de ex-esposa do réu, poderia eximir-se da obrigação de 
depor se quisesse, mas assim não se manifestou, conforme se 
depreende do seu depoimento gravado por sistema audiovisual. 

A Defesa se insurgiu com relação à oitiva 
de Juliana e alegou impedimento apenas por ter sido ela esposa do 
réu por ocasião dos fatos. O Patrono não demonstrou e sequer 
cogitou que referida testemunha tivesse interesse em injustamente 
incriminar o acusado.

Não se pode excluir o depoimento tão 
somente por Juliana ostentar a condição de ex-esposa do acusado, 
sendo indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato 
para averiguar-se sua validade.

Ademais, toda prova tem valor relativo e 
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, 
inclusive a testemunhal.

No caso dos autos não se vislumbra 
existência de interesse de Juliana em falsamente incriminar o 
acusado.

Assim, plenamente válido o seu 
depoimento a embasar decreto condenatório, uma vez que não 
demonstrado nos autos sua parcialidade e porque também não restou 
evidente que pretendesse recusar-se a depor se valendo da regra do 
artigo 206 do Código de Processo Penal.

Ademais, a reforçar a ausência de dolo, a 
Defesa menciona o depoimento da testemunha Mathias no ponto em 
que ele menciona que o veículo do acusado estava em baixa 
velocidade. No entanto, o mencionado relato está atrelado à segunda 
colisão, já que no alusivo ao primeiro embate, a referida testemunha 
chegou a dizer que ouviu um estouro, a indicar que o acusado se 
aproximou sim com o ânimo exaltado, o dolo. 
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Do crime de resistência.

A materialidade do delito de resistência 
restou comprovada pela prova oral colhida que indica a oposição a 
ato legal, mediante violência contra um dos policiais militares, 
competentes para executá-la.

Quanto à autoria, o réu negou que tivesse 
oferecido resistência à abordagem. 

Contudo, a negativa não convenceu.

O policial Robson disse que ordenou ao 
réu que deixasse o veículo, mas ele se recusou mediante violência, 
com socos e chutes, momento que, com emprego de força, imobilizou 
o réu e o algemou. E, em seguida, conduziu o réu à delegacia de 
Polícia.

O miliciano Carlos afirmou que deu a volta 
no veículo a fim de conter o réu, ocasião em que ele, resistindo à 
atuação policial mediante violência, desferiu chutes e socos e ainda o 
puxou para dentro do veículo. Aduziu que foi necessário uso de força 
física moderada para contê-lo e algemá-lo.

A testemunha Mathias mencionou que os 
policiais retiraram o acusado de seu automóvel mediante uso de força 
e o algemaram, porque o réu não obedeceu à ordem para sair do 
veículo, em consonância com os relatos dos policiais.

Ademais, a testemunha Juliana disse que 
o réu estava bem alterado e implicou com todos, arrancando, 
inclusive com as mãos, uma lixeira, o que demonstra que ele já 
estava de fato bem alterado e assim nessas condições, e não 
diferente, foi ao encalço dos policiais para com eles também implicar 
e, encontrando a viatura, resolveu abalroar o seu carro com o veículo 
oficial. 

Não se duvida que o acusado tenha dado 
trabalho para ser contido e também se mostrado violento, tal como 
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asseveraram os policiais Robson e Carlos e a testemunha Mathias. 

Assim, resta claro que o acusado se opôs 
à execução de ato legal.

É bem verdade que o miliciano Carlos 
disse que no uso de força foi necessário agredir o réu no rosto, 
asseverando não se recordar de ter havido chutes na costela do 
acusado.

Em que pese a testemunha Mathias, em 
juízo tenha apenas mencionado que foi necessário o uso de força 
pelos policiais para retirar o acusado do interior do carro, em sede 
policial26, descreveu com mais pormenores tal circunstância, narrando 
que o soldado Carlos mandou o réu “sair do carro e ele não obedeceu. Nesse 
ínterim o soldado Robson estava deixando a viatura, passando por sobre o capô do Uno. 
O soldado Carlos Henrique havia aberto a porta do Uno para retirar o conduzido 

presente (o réu), que revidou com socos e ponta pés. O soldado Carlos Henrique usou 
de força física necessária para fazer frente à agressividade do condutor do Uno, 
desferindo socos contra este. O soldado Robson chegou e só então foi possível dominar o 

conduzido presente, que foi algemado e deitado ao solo”. 

Dessa forma, restou claro que o militar 
Carlos, com o fim de revidar a violência perpetrada pelo réu, desferiu 
socos contra o réu.

Desta feita, não se pode acolher a tese da 
Defesa no sentido de que diversos crimes foram imputados ao réu a 
fim de justificar tamanha agressão, até porque como se constatou o 
acusado, de fato, ofereceu resistência e só a partir daí que houve o 
desferimento de socos pelo miliciano. 

Assim, de rigor a condenação do réu pela 
prática do crime de resistência. 

Do crime de desacato. 

O acusado foi denunciado pela prática do 
crime de desacato porque, ao jogar o carro em direção ao policial 
militar, teria desprestigiado o policial militar Robson, no exercício de 

26 Folhas 06.
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suas funções.

A materialidade do delito restou 
comprovada pelos boletins de ocorrência e pela prova oral.

 O policial Carlos disse que depois de o 
réu colidir contra a traseira da viatura policial, seu colega de farda, 
Robson, estacionou a viatura e desceu do automóvel. Ao avistar o 
policial Robson fora da viatura, em pé, o réu atirou o seu veículo 
contra Robson, colidindo contra a porta do motorista da viatura 
policial, local onde a vítima Robson estava em pé. 

No mesmo sentido o depoimento do 
miliciano Robson.

A testemunha Mathias também afirmou 
que o réu colidiu numa segunda vez contra a viatura, na posição em 
que estava um dos policiais.

Assim, demonstrado que o réu 
despretigiou o militar Robson ao jogar o carro em sua direção, assim 
como no momento em que propriamente colidiu propositadamente 
com o veículo oficial da Policia Militar.

Do crime de lesão corporal culposa. 

A prova oral e o laudo juntado27 
comprovam que se ofendeu a integridade corporal da vítima Robson. 
Presente, portanto, a materialidade. 

No entanto, a autoria não restou 
demonstrada. 

O policial Robson confirmou que o 
acusado jogou o carro que dirigia na sua direção e por conta disso 
acabou ingressando na viatura a tempo, antes do embate. E 
acrescentou que não se recordava exatamente onde se deram as 
lesões, afirmando que teria sido no joelho, braço e mão.  Aduziu ainda 
que não sabia se a lesão teria se dado no momento que se esquivou 
da conduta do réu ou se foi no momento em que saiu da viatura e 
27 Folhas 55.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000028-32.2014.8.26.0404 - Orlândia - VOTO Nº 16303
 16/18

pulou o capô do carro do acusado.  

Assim, não restou inconteste que o 
acusado foi o responsável em provocar a contusão na mão do 
ofendido. 

Dessa forma, de rigor a absolvição do 
acusado pela prática de lesão corporal.  E, de outro lado, impõe-se a 
condenação do réu pelos crimes de embriaguez ao volante, de dano 
qualificado, de resistência e desacato. 

Passemos à dosimetria da pena. 

Considerando a primariedade e os bons 
antecedentes, a base para todos os crimes foi fixada no patamar 
mínimo legal. 

Na segunda e terceira fase, as penas para 
todos os delitos permaneceram inalteradas.

Assim, a pena definitiva para o crime de 
dano qualificado restou em 06 meses de detenção e ao pagamento 
de 10 dias-multa; para o crime de resistência a pena resultou em 02 
meses de detenção; para o crime de desacato a pena resultou em 06 
meses de detenção; e, por fim, para o delito de embriaguez ao volante 
a pena resultou em 06 meses de detenção e 11 dias-multa, além da 
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 
06 meses.

Corrige-se apenas a pena multa fixada ao 
crime de embriaguez ao volante para 10 dias-multa, pois à pena 
pecuniária deve se aplicar os mesmos critérios observados para a 
pena privativa de liberdade, que foi fixada no mínimo legal.   

Na r. sentença, reconhecido o concurso 
material, as reprimendas foram somadas, resultando a pena definitiva 
de 01 ano e 08 meses de detenção e pagamento de 20 dias-multa, 
além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo 
prazo de 06 meses. 

A suspensão condicional da pena também 
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não foi aplicada porque o réu demonstrou com as condutas total 
descaso com a coisa pública, seus agentes e a sociedade como um 
todo e, pelo mesmo motivo, foi fixado o regime semiaberto, o que não 
demanda reparos. 

Registre-se o ônus ao erário, decorrente 
do reparo na viatura policial, foi de R$ 4.087,5228, o que também 
demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu.

A substituição da pena privativa de 
liberdade por penas restritivas de direito também é incabível. As 
condutas do réu, deveras, são permeadas de maior reprovabilidade, o 
que inviabiliza a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, III, 
do Código Penal.

A Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, § 
2º do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da 
sentença desconte o tempo de prisão provisória, prisão administrativa 
ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para 
fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Ocorre que referida alteração apenas tem 
razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no 
quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância 
como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência.

Ainda que se entenda que o tempo de 
prisão processual deve ser descontado para a aplicação do artigo 33, 
§2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em 
razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade, com base no 
artigo 33, §3º, do Código Penal.

No caso em tela, conforme demonstrado, 
há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a 
mantença de sua espécie mais gravosa, destarte, não tem relevância 
a aplicação do dispositivo em estudo.

Em razão do julgamento da apelação, 
tendo se exaurida a jurisdição neste E. Tribunal, de rigor o cabimento 
da execução provisória do condenado nos termos do julgamento do 
28 Folhas 98. 
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habeas corpus nº 126.292 pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, 
expeça-se mandado de prisão em desfavor do condenado. 

Ainda que se trate de regime semiaberto é 
imperiosa a expedição de mandado de prisão para que se dê o início 
da execução após o transcurso do prazo para oferecimento de 
recursos ordinários.

Ante o exposto, afastada a preliminar, 
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para absolver 
o réu da prática do crime de lesão corporal, com fulcro no artigo 386, 
VII, do Código de Processo Penal e corrigir a pena de multa aplicada 
ao delito de embriaguez, resultando a pena definitiva em 01 ano e 08 
meses de detenção e pagamento de 20 dias-multa, além da 
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 
06 meses, com determinação.

LAURO MENS DE MELLO
Relator

Assinatura Eletrônica
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