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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003433-65.2013.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante SWELLEN 
CRISTINA RIBEIRO E SILVA, 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: "NEGARAM PROVIMENTO ao 
recurso, 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): Swellen Cristina Ribeiro e Silva

Apelado(a)(s): Ministério Público

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE  materialidade  prova oral e o 
teste do etilômetro confirmando que a acusada conduzia veículo 
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool. 
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE  autoria  prova oral 
confirmando que a acusada conduzia o veículo embriagada - 
confissão judicial da ré de que havia ingerido bebida alcoólica e 
depois conduzido veículo  depoimento de policial que confirma a 
abordagem da ré na condução de veículo e com sinais de 
embriaguez  depoimento de colega da ré confirmando a ingestão 
de cerveja e a abordagem policial no momento em que davam uma 
volta de carro pela cidade  de rigor a condenação. 
DESACATO  materialidade e autoria  prova oral que confirma 
que a acusada proferiu ofensas a funcionários públicos, quais 
sejam, policiais militares, no exercício da função  de rigor a 
condenação.
PENA  EMBRIAGUEZ AO VOLANTE e DESACATO  
primeira fase  base fixada no mínimo legal  segunda fase  
presença da atenuante da confissão, contudo, sem reflexos na pena 
porque no patamar mínimo legal  Súmula 231 do STJ - ausência 
de causas de aumento e diminuição de pena  reconhecido o 
concurso material  soma das penas  substituição da pena 
privativa de liberdade por prestação pecuniária de 04 salários 
mínimos  redução do valor  impossibilidade  ausência de 
documentos que comprovem o alegado desemprego  
hipossuficiência que deve ser discutida perante o Juízo das 
Execuções Criminais  situação econômica passível de 
modificação até a execução  improvimento ao apelo.
REGIME  inicial aberto.
 

Ao relatório da r. sentença1, proferida pelo 
Dr. Reinaldo Moura de Souza2, que ora se adota, acrescenta-se que a 
apelante foi condenada como incursa no artigo 306, do Código de 
1 Folhas 108.
2 Vara Única da Comarca de Cardoso.
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Trânsito Brasileiro e no artigo 331, do Código Penal3, à pena de 6 
meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-
multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo 
automotor, pelo prazo de 2 meses, para o primeiro delito; e  à pena de 
6 meses de detenção, em regime aberto, para o segundo  delito. As 
penas privativas de liberdade foram substituída por uma restritiva de 
direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 4 salários 
mínimos.

A ré apelou4 pedindo a redução da 
prestação pecuniária para 01 salário mínimo.

Apresentadas contrarrazões5.

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

É o relatório.

Do crime de embriaguez ao volante.

A prova oral, o teste do etilômetro7 e o 
laudo toxicológico de dosagem alcoólica8 confirmam que a acusada 
conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em 
razão da influência de álcool. Patente, portanto, a materialidade 
delitiva.

A autoria também restou inconteste, tanto 
que sequer foi objeto de inconformismo.

A ré, em juízo9, admitiu a ingestão de 
cervejas com amigos e que depois entraram no carro para dar uma 
volta, com posterior abordagem policial, ocasião em que parou o 
veículo, cedeu documentos pessoais e do carro e concordou em 
submeter ao teste do bafômetro. Confirmou ainda ter proferido 
algumas palavras contra os policiais, contudo, alegou que não se 
3 Fato ocorrido em 11/05/2013.
4 Folhas 121.
5 Folhas 126.
6 Folhas 137.
7 Folhas 07.
8 Folhas 09.
9 Folhas 114  mídia digital. 
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recordava dos dizeres.

Assim, a ré confessou a ingestão de 
bebida alcoólica e a posterior abordagem policial na condução de 
veículo. 

E a confissão está em sintonia com a 
prova coligida. 

A testemunha Camila, em juízo10, 
confirmou inicialmente apenas a ingestão de cerveja num bar com a 
ré, a saída de carro para dar uma volta pela cidade e a abordagem da 
ré pelos policiais. Negou que a ré tivesse desacatado os policiais, 
contudo, depois da advertência sob o falso testemunho, a testemunha 
mudou a versão, dizendo que ratificava a declaração prestada na fase 
policial, na qual afirmava que de fato a ré desacatou os policiais 
xingando-os de “bostinha”, “policiais de merda, vai caçar serviço”. 

O militar Adejair, em juízo11, disse que 
estava em patrulhamento quando avistou a ré dirigindo um veículo 
Palio, cor prata. Em abordagem constatou que a ré apresentava forte 
odor etílico, bastante falante, brava e alterada. Disse que a acusada 
ainda xingou-o assim como a seu parceiro como “bostinha”, “policiais 
de merda, vai caçar serviço”. Disse que a ré concordou em se 
submeter ao teste do etilômetro, que resultou positivo para a 
embriaguez, o que o levou a conduzir a ré até a delegacia.  

  
Assim, vista a prova, a autoria delitiva se 

infere pela confissão, que foi corroborada pelo depoimento do militar 
Adejair e pelo depoimento de Camila, colega da ré.

De rigor a condenação da ré pelo crime de 
embriaguez ao volante. 

 
Do crime de desacato.

A materialidade e a autoria não foram 
objeto de inconformismo. 

10 Folhas 114  mídia digital. 
11 Folhas 114  mídia digital.
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Embora a ré tenha confirmado que proferiu 
algumas palavras contra os policiais, alegou que não se recordava 
dos dizeres.

 
No entanto, as testemunhas Camila e 

Adejair confirmaram que a ré teria xingado os policiais de “bostinha”, 
“policiais de merda, vai caçar serviço” no momento da abordagem 
policial. 

Assim, a materialidade e a autoria delitiva 
se inferem pelo depoimento da colega da ré, assim como do 
depoimento do militar Adejair, os quais comprovam que a acusada 
desacatou os funcionários públicos no exercício de suas funções.

Não se apurou nos autos que as 
testemunhas tivessem algum motivo para injustamente incriminar a 
ré. 

Assim, de rigor a condenação da acusada 
também pelo crime de desacato. 

Passemos à dosimetria da pena. 

Na primeira fase, ausentes circunstâncias 
judiciais desfavoráveis, a base para os dois crimes foi fixada no 
mínimo legal, qual seja, em 6 meses de detenção, e ao pagamento de 
10 dias-multa, além da suspensão de sua habilitação para dirigir 
veículo automotor pelo prazo de 2 meses para o delito de embriaguez 
ao volante; e em 06 meses de detenção para o crime de desacato.

Na segunda fase foi reconhecida a 
atenuante da confissão, ainda que parcial, contudo, sem reflexos na 
pena porque no mínimo legal, consoante enunciado da Súmula 231 
do STJ.

Na terceira fase, à míngua de causas 
modificadoras da pena, a reprimenda definitiva do delito de 
embriaguez ao volante resultou em 6 meses de detenção, e ao 
pagamento de 10 dias-multa, além da suspensão de sua habilitação 
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses; e o do crime de 
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desacato em 06 meses de detenção.

O regime fixado foi o aberto.

Reconhecido o concurso material, as 
penas foram somadas.

Preenchidos os requisitos legais, a pena 
privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de 
direitos consistente em prestação pecuniária no valor de quatro 
salários mínimos. 

A Defesa pleiteou a redução da prestação 
pecuniária para 01 salário mínimo sob a alegação de que a acusada 
se encontrava desempregada. 

O pedido não comporta acolhimento.

De fato, como bem ponderou o douto 
Promotor de Justiça12, os documentos juntados não comprovam a 
ausência de vínculo empregatício. 

A Defesa apenas juntou cópias das 
páginas 12 e 13 da Carteira de Trabalho, das quais se pode observar 
dois registros de admissão e respectivas dispensas pelos 
empregadores Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e Usina 
Guariroba Ltda, e não juntou cópia da página 14, que poderia 
comprovar efetivamente o desemprego alegado pela ré.

Isso não obstante, registre-se que a 
questão envolvendo a hipossuficiência da acusada deve ser discutida 
perante o Juízo das Execuções Criminais, fase adequada para aferir a 
sua condição financeira, uma vez que até a execução a situação 
econômica da condenada poderá se alterar.

Portanto, mantém-se a prestação 
pecuniária tal como lançada na r. sentença.

Em razão do julgamento da apelação, 
tendo se exaurida a jurisdição neste E. Tribunal, de rigor o cabimento 
12 Folhas 128.
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da execução provisória do condenado nos termos do julgamento do 
habeas corpus nº 126.292 pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, 
expeça-se ofício determinando a execução das penas do condenado, 
após o transcurso do prazo para oferecimento de recursos ordinários.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 
recurso, com determinação.

LAURO MENS DE MELLO
Relator

Assinatura Eletrônica
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