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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003388-84.2013.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante 
REGINALDO MOURA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar 
e deram parcial provimento ao recurso para, após absolver o réu do crime de 
desacato diante da atipicidade da conduta, reduzir a pena, como especificado no r. 
acórdão, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA 
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE 
SOUZA NUCCI.

São Paulo, 28 de maio de 2018.

Newton Neves
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 36755
APEL Nº: 0003388-84.2013.8.26.0185
COMARCA: ESTRELA D'OESTE
APTE...: REGINALDO MOURA ALVES
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO

*CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO  Nulidade do feito  
Inocorrência  Procedimento irregular que não trouxe prejuízos ao 
exercício da ampla defesa  Preliminar afastada
Embriaguez em condução de veículo automotor  Conjunto 
probatório suficiente a demonstrar autoria e materialidade delitivas 
 Manutenção da condenação  Reforma das penas 

DESACATO  Ausência de dolo específico  Delito não 
caracterizado  Absolvição, com fulcro no art. 386, III, CPP  
Recurso parcialmente provido (voto nº 36755)*.

A r. sentença de fls. 144/148, com 

relatório adotado, julgou procedente a ação penal 

para condenar REGINALDO MOURA ALVES ao cumprimento 

das penas de 01 ano e 01 mês de detenção, no regime 

aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso 

legal, por infração ao artigo 306, combinado com o 

artigo 298, inciso I, ambos da Lei nº 9.503/97, e ao 

artigo 331, do Código Penal, bem como à suspensão da 

carteira de habilitação pelo prazo de 08 meses, 

substituindo-se a pena corporal por prestação de 

serviços à comunidade pelo mesmo prazo e prestação 

pecuniária no importe de dois salários mínimos.

Recorre o réu, em sede preliminar, pela 

nulidade do feito diante do cerceamento de defesa 

consistente na não oportunização de apresentação da 

resposta à acusação, nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, o que lhe causou efetivo 

prejuízo.
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No mérito, busca a absolvição pelo 

delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro 

porque ausente prova da materialidade delitiva, e 

quanto ao crime de desacato porque atípica a conduta 

(fls. 162/278).

Recurso processado e respondido, com 

manifestação ministerial, em ambas as instâncias, 

por seu desprovimento.

É o relatório.

Ao que se infere dos autos, o feito foi 

processado inicialmente perante o Juizado Especial 

Criminal (fls. 20), tendo o Ministério Público 

requerido, às fls. 27, a redistribuição do feito ao 

juízo comum após observar que o quantum máximo da 

pena superava aquele previsto no artigo 61 da Lei nº 

9.099/95, o que determinado pela N. Magistrada às 

fls. 28.

Ofertada a denúncia e proposta a 

suspensão condicional do processo (fls. 40), houve 

despacho designando, e depois redesignando, 

audiência de proposta de suspensão condicional do 

processo, nos termos do artigo 89, da Lei dos 

Juizados Especiais (fls. 41 e 43), a última com 

determinação de citação e intimação do réu para o 

ato, o que devidamente cumprido (fls. 48).  

Na audiência, a N. Magistrada recebeu a 
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denúncia após o d. defensor apresentar defesa prévia 

oralmente e, havendo em seguida a proposta da 

transação penal pelo Ministério Público e aceite 

pelo acusado, homologou o acordo entre as parte, 

determinando a suspensão condicional do processo por 

dois anos (fls. 53/54).

Descumpridas pelo réu as condições 

impostas, retomou-se o regular curso do processo.

Isto considerado, não há se falar em 

nulidade do feito.

Pese o procedimento ordinário não ter 

sido rigorosamente obedecido, é de se ver que não se 

demonstrou qualquer prejuízo ao réu, porquanto foi 

oportunizada à d. defesa a resposta à acusação antes 

do recebimento da denúncia - ocasião em que ausente 

qualquer objeção pelo d. defensor -, restando assim 

atendido o artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal.

Não se verifica, dessa forma, qualquer 

nulidade pela assertiva de não ter sido à defesa 

possibilitado arrolar testemunhas, na medida em que 

houve sim a oportunidade de, conforme a versão do 

réu, indicar as pessoas que pretendia ouvir ou 

requerer apresentar o rol posteriormente, observada 

a perícia técnica do d. advogado então atuante. 

Afasta-se, portanto, a preliminar 
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arguida.

Foi Reginaldo denunciado porque, no dia 

1º de setembro de 2.013, por volta de 19h, na Rua 

Fernando Andreotti, Centro de Dolcinópolis, Comarca 

de Estrela D'Oeste, dirigiu a motocicleta Honda/CG 

150 Titan KS, na via pública, sob influência de 

álcool, estando com sua capacidade psicomotora 

alterada, com dano potencial para mais de uma 

pessoa.

Também porque, nas mesmas 

circunstâncias de tempo e local, desacatou o 

funcionário Carlos Isaque Barucci, no exercício de 

suas funções.

Segundo a inicial acusatória, após 

ingerir bebida alcoólica, o réu conduziu a 

motocicleta pelo referido logradouro em alta 

velocidade e em zigue-zague, desrespeitando o sinal 

de “pare”, de modo a gerar risco aos demais 

ocupantes da via.

Ocorre que policiais militares em 

patrulhamento de rotina efetuaram a abordagem do 

acusado e constataram que ele apresentava sinais de 

embriaguez, como odor etílico, voz pastosa e 

agressividade.

Em seguida, Reginaldo passou a 

desacatar o miliciano Carlos Isaque Barucci, a ele 
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se referindo como “policial veado”, “corno” e “sem 

vergonha”.

O recurso deve ser provido em parte.

No tocante ao crime previsto na 

legislação de trânsito, resta mantida a condenação.

Anota-se, de início, que os fatos se 

deram no dia 1º de setembro de 2.013, quando já em 

vigor a Lei nº 11.705/08, e não sob a égide da Lei 

nº 9.503/97, que no artigo 306 previa como crime de 

trânsito o fato de dirigir veículo automotor sob a 

influência de álcool, expondo a dano potencial a 

incolumidade de outrem. A exigência do dano 

potencial, que caracterizava o crime, não mais se 

encontra presente na nova redação do artigo 306 do 

CTB, que tipifica a conduta do agente que conduz 

veículo automotor, na via pública, estando com 

concentração de álcool por litro de sangue igual ou 

superior a 0,6g ou concentração de álcool por litro 

de ar alveolar igual ou superior a 0,3mg. 

Assim, na atual sistemática, não mais 

se exige o dano potencial para caracterização do 

delito, bastando a comprovação da condução de 

veículo automotor com dosagem alcoólica acima do 

limite legal, independentemente da demonstração do 

perigo concreto.

Isto considerado, é de se ver que a 
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materialidade delitiva está devidamente demonstrada 

por meio da prova oral, já que, como informado pelo 

próprio réu, recusou-se ele a realizar o teste do 

bafômetro.

Ora, praticado o delito em 1º de 

setembro de 2.013, como já destacado, é de se ver 

que já estava em vigência a alteração do artigo 306, 

do CTB, pela Lei nº 12.760/2012, que acrescentou o § 

2º, pelo qual “A verificação do disposto neste artigo 

poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame 

clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros 

meios de prova em direito admitidos, observado o direito 

à contraprova”. 

Referida lei ainda acrescentou, ao 

artigo mencionado, o § 1º, inciso II, pelo qual a 

conduta tipificada pode ser demonstrada por sinais 

que indiquem alteração da capacidade psicomotora, 

exatamente como ocorrido na hipótese em debate.

Na fase inquisitiva e também em Juízo, 

pese ter negado que estivesse conduzindo sua 

motocicleta de forma imprudente, Reginaldo admitiu 

ter ingerido cerveja mais cedo naquele dia, 

recusando-se a ser submetido ao teste do bafômetro 

na abordagem (fls. 08/09 e mídia digital  fls. 

150).

Já os policiais militares Carlos Isaque 

Barucci e João Carlos Romeira garantiram, sob o 
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crivo do contraditório, que, abordado após conduzir 

sua motocicleta de forma a colocar terceiros em 

risco  inclusive o primeiro miliciano, que já havia 

deixado seu posto e conduzia seu veículo particular -

, notaram que Reginaldo apresentava visíveis sinais 

de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa, 

olhos avermelhados e postura agressiva (mídia 

digital  fls. 127 e 150).

Veja-se que o depoimento de policiais, 

que no cumprimento de sua missão atuam na repressão 

penal, é tão válido como qualquer outro testemunho, 

como já assentado pacificamente pela doutrina e 

jurisprudência. Merecem credibilidade e, se em 

acordo ou conformidade com as demais provas, 

justificam um decreto condenatório. 

Tem-se proclamado, de forma reiterada, 

que a circunstância de a testemunha ser policial não 

afeta, positiva ou negativamente, o valor probante 

de sua palavra. O Col. STF pacificou entendimento 

nesse sentido ao decidir que “o valor do depoimento 

testemunhal de servidores policiais - especialmente 

quando prestados em juízo, sob 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 testemunhal do agente 

policial somente não terá valor, quando se evidenciar 

que este servidor do Estado, por revelar interesse 
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particular na investigação penal, age facciosamente ou 

quando se demonstrar  tal como ocorre com as demais 

testemunhas  que as suas declarações não encontram 

suporte e nem se harmonizam com outros elementos 

probatórios idôneos” (HC.nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. 

Celso de Mello). 

E não há nos autos quaisquer elementos 

que façam crer tenham os agentes da lei faltado com 

a verdade, ou motivos para prejudicar o réu, como 

por ele alegado. 

Suficiente, portanto, o conjunto 

probatório à manutenção da condenação do recorrente 

por infração ao artigo 306, do CTB.

No tocante ao crime remanescente, 

melhor sorte assiste ao apelante.

Comprovado nos autos restou que 

Reginaldo chegou a ofender o miliciano Carlos, tendo 

sua negativa restado afastada pela firme fala dos 

milicianos.

Ocorre que, como se delineia a partir 

da prova oral, a suposta vítima sequer estava em seu 

horário de serviço, não se podendo falar, como 

descrito na denúncia, que o crime se deu “no 

exercício de suas funções”.

 Nem se diga que a conduta de Reginaldo 

visou desacatar o policial “em razão” de sua função.
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Certo é que, ao ofender Carlos, 

Reginaldo chegou a utilizar a palavra “policial” 

antes de emendá-la com uma palavra ofensiva, como 

“sem vergonha” e “corno”, o que informado pelo 

ofendido e testemunha.

Não se pode perder de vista, no 

entanto, que Carlos estava no local dos fatos como 

mero cidadão, tendo avisado os policiais quanto à 

conduta imprudente de Reginaldo na condução de sua 

motocicleta, sendo chamado pelos milicianos que 

procederam à abordagem do réu para que confirmasse 

ser ele o infrator.

Assim, pese Carlos ser policial 

militar, não se pode afirmar que Reginaldo pretendia 

ofendê-lo no exercício de sua função, ou em razão 

dela, sendo possível apenas almejasse insultar a 

vítima por tê-lo delatado aos milicianos que 

efetuaram sua prisão.

Assim, simples desabafo, ou ofensa de 

ordem pessoal, não tem o condão de caracterizar a 

ofensa à função pública exercida pelo policial.

Sobre o assunto, leciona o I. Professor 

Cezar Roberto Bittencourt que “A configuração do crime 

de desacato exige elemento subjetivo especial do 

injusto, consistente na vontade deliberada de 

desprestigiar a função pública exercida pelo ofendido, 

isto é, no propósito de depreciar a função pública 
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exercida pelo sujeito passivo” (“Código Penal 

Comentado”, 7ª ed., p. 1260).

Não se verificando, portanto, o dolo 

específico de ofender a função exercida por Carlos 

na conduta do réu, de rigor sua absolvição por este 

crime com fulcro no artigo 386, inciso III, do 

Código de Processo Penal.

Passa-se a analisar a pena 

remanescente.

Imposta a básica no mínimo legal, 

reconheceu-se, na segunda fase, a incidência do 

artigo 298, inciso I, do CTB - diante do depoimento 

de Carlos no sentido de que o acusado conduzia sua 

motocicleta em alta velocidade e em “zigue-zague”, 

quase chegando a colidir contra o carro do depoente 

e de terceiro após ignorar o sinal de “pare” -, 

majorando-se a pena em 1/6.

Possível, no entanto, a compensação de 

referida agravante com a atenuante da confissão 

espontânea porque, pese ter procurado a todo o tempo 

amenizar sua responsabilidade, Reginaldo admitiu ter 

ingerido bebida alcoólica naquele dia, sedimentando-

se a pena em 06 meses de detenção, mais 10 dias-

multa, no valor unitário mínimo legal.

No tocante à suspensão da habilitação 

para conduzir veículos automotores, é de se ver que 
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foi fixado em prazo deveras acima do mínimo 

previsto, sem qualquer fundamentação, motivo pelo 

qual fica reduzido, agora, para 02 meses.

O regime aberto restou bem eleito, 

mantendo-se agora, diante da redução da pena e regra 

do artigo 44, § 2º, do Código Penal, apenas a 

prestação de serviços à comunidade como pena 

alternativa, pelo mesmo prazo da segregativa.

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar 

levantada e dá-se parcial provimento ao recurso 

para, após absolver o réu do crime de desacato 

diante da atipicidade da conduta, reduzir a pena 

remanescente, como acima lançado.

Newton Neves

Relator
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