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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003542-85.2016.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é 
apelante RENAN LUCAS SIMÕES LOPES, 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 
provimento parcial ao recurso, para diminuir as penas a 1 (um) ano, 2 
(dois) meses e 6 (seis) dias de detenção, preservada, no mais, a 
sentença. 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) e 
FREITAS FILHO.

São Paulo, 6 de junho de 2018.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CRIMINAL nº 0003542-85.2016.8.26.0189

Comarca: FERNANDÓPOLIS 

Juízo de Origem: 2ª VARA CRIMINAL

Apelante: RENAN LUCAS SIMÕES LOPES

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Magistrado Sentenciante: Dr. Vinicius Castrequini Bufulin

VOTO nº 09402

DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM 

HABILITAÇÃO E DESACATO, EM CONCURSO 

MATERIAL. Recurso defensivo. Absolvição geral. LEI 

Nº 9.503/97, ART. 309, caput: procedência bem 

reconhecida. Subsunção da conduta, ao tipo, aferível sem 

a produção de um dano efetivo, ou melhor, sem a 

ocorrência de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando, à 

sua consumação, simples perigo criado ao indivíduo, 

ainda que o objeto jurídico permaneça incólume. CP, art. 

331, caput: Norma que não conflita com a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, promulgada pelo 

Decreto nº 678/1992. Direito à liberdade de pensamento e 

expressão que não é absoluto e não pode servir de 

menosprezo a funcionário público no exercício de sua 

função. Precedente do STF. Dosimetria. Afastamento do 

incremento operado na 1ª etapa do trifásico (desacato). 

Reconhecimento da atenuante da confissão (dirigir sem 

habilitação), que, por representar propagação positiva de 

personalidade, amortizou o quantum pela reincidência. 

Penas reduzidas. Manutenção do regime semiaberto. 

Provimento parcial. 

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta 

por RENAN LUCAS SIMÕES LOPES contra a sentença proferida 
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pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Fernandópolis, que o condenou às 

penas de 1 ano, 4 meses, 20 dias de detenção, em regime semiaberto, 

como incurso no CTB, art. 309, caput  e no CP, art. 331, caput, em 

concurso material, admitido recurso em liberdade.

Pleiteia absolvição geral, por falta de provas; ainda, 

no tocante ao desacato, por ser inconstitucional e incompatível com o 

o art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica). De forma subsidiária, redução da sanção, pela 

confissão; abrandamento da modalidade prisional e substituição da 

privativa por restritivas de direitos. 

Devidamente processada, a Procuradoria-Geral de 

Justiça opinou pelo improvimento.

É O RELATÓRIO.

A acusação é de que RENAN LUCAS, aos 10 de 

setembro de 2016, por volta das 23h04min, na Av. Milton Terra Verdi, 

cruzamento com a R. São Paulo, Centro, Fernandópolis, dirigiu 

veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando 

perigo de dano, bem como desacatou funcionário público no exercício 

da função.  

Prova da inculpação coesa, não há motivos para 

rechaçá-la, notadamente pela confissão do Apelante (não possuía 

habilitação; ignorava que estava na contramão; tentou escapar à 

abordagem policial; xingou o agente por ter sido agredido); e pelos 

firmes e coesos relatos dos agentes públicos. 

Os PMs André Alves e André Luiz contaram que, ao 

checar informação irradiada via Copom noticiando pilotagem perigosa 
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de um motociclista sobre a praça matriz, entre inúmeras pessoas, se 

deslocaram em diferentes viaturas, quando avistaram o Apelante que 

fugiu pela contramão de direção ao notar a aproximação da guarnição, 

mas foi alcançado e detido. Enquanto esperavam o guincho, RENAN 

debatia-se no interior da viatura, motivando a colocação de algemas, 

quando ele passou a desacatar o miliciano André Alves, no exercício 

da função, xingando-o de “filho da puta, arrombado, vai tomar no cú” (sic  

fls. 9).    

Os depoimentos das testemunhas de defesa Milena 

(amiga) e Cristiane (madrasta), a despeito de ventilar suposta grosseira 

dos milicianos em relação ao advogado de RENAN, não abalaram a 

escorreita prova oral. 

A despeito das contundentes críticas, os dizeres dos 

agentes públicos são harmônicos e coerentes, não havendo 

comprovação de qualquer animosidade anterior específica que 

justificasse infundada acusação, anotando-se, inclusive, que toda 

pessoa pode ser testemunha - CPP, art. 202 - e seria um contrassenso o 

Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar 

crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 

771/565 e 772/682).

Como se vê, o Apelante trafegava sem a devida 

habilitação (o que foi por ele sempre admitido) e, ao ficar nervoso com 

a aproximação da viatura, ingressou na contramão de direção, 

colocando em risco a incolumidade pública, o que torna inequívoca a 

procedência, daí porque, contrariamente ao suscitado pela Defesa, a 

subsunção da conduta, ao tipo, é aferível sem a produção de um dano 
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efetivo, ou melhor, sem a ocorrência de lesão ao bem jurídico tutelado, 

bastando, à sua consumação, simples perigo criado ao indivíduo, ainda 

que o objeto jurídico permaneça incólume. Há nítida presunção 

legislativa de que o ato, por si só, representa potencial lesão ao direito 

resguardado.

Assim, evidente a conclusão de que a tutela ao bem 

jurídico se dá tanto pela lesão (ou dano) quanto pelo seu perigo.

Nesse sentido: “O crime do Artigo 309 do Código de 
Trânsito Brasileiro de lesão e de mera conduta, configura-se pelo fato de o 
motorista dirigir de modo anormal, expondo a perigo de dano um número 
indeterminado de pessoas.  A propósito dessa disposição legal, ensina o 
renomado autor Damásio E. de Jesus: 'Transforma-se em crime somente quando o 
motorista dirige de forma anormal, rebaixando o nível de segurança exigido pelo 
Estado e. assim, expondo um número indeterminado de pessoas a perigo de dano 
(perigo coletivo, comum)'” (CRIMES DE TRANSITO, Editora Saraiva, 2a Edição, 
pág. 187)” (TJ/SP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.09.059633-3, 
Rel. Des. PAULO ROSSI, j. 9/9/2009 - grifado). 

Assim, plenamente configurada a elementar 

“gerando perigo de dano”.

No tocante ao desacato, não há que se falar em sua 

incompatibilidade com o art. 13 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada pelo 

Decreto nº 678/1992, que assim dispõe: “Toda pessoa tem o direito à 

liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de 

procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem 

considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 

artística, ou por qualquer meio de sua escolha” (art. 13.1).

Neste particular, importante destacar que o direito à 

liberdade de expressão - também insculpido na Carta Magna de 1988, 

art. 5º, IX -, assim como qualquer outro direito fundamental, não pode 

ser considerado absoluto. 
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A este teor, confira-se: “Na contemporaneidade, não se 
reconhece a presença de direitos absolutos, mesmo de estatura de direitos 
fundamentais previstos no art. 5º, da Constituição Federal, e em textos de 
Tratados e Convenções Internacionais em matéria de direitos humanos. Os 
critérios e métodos da razoabilidade e da proporcionalidade se afiguram 
fundamentais neste contexto, de modo a não permitir que haja prevalência de 
determinado direito ou interesse sobre outro de igual ou maior estatura jurídico-
valorativa” (STF - 2ª Turma - HC nº 93.250/MS, Min. ELEN GRACIE - j. 
27.06.2008).

Fere a razoabilidade a admissão de manifestações 

com o propósito de humilhar, menosprezar o servidor público - no 

exercício de suas funções - ofendendo, como consequência, a própria 

função pública, como na hipótese em tela, sob a alegação de ter agido 

no exercício do direito à “liberdade de expressão”.

De mais a mais, a própria Convenção Americana 

prevê em seu art. 13.2, in litteris:

“O exercício do direito previsto no inciso precedente não 
pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem 
ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar:

a) o respeito dos direitos e da reputação das demais 
pessoas;

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou 
da saúde ou da moral públicas”.

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal: “Aliás, ao 
contrário do que se procurou convencer, o crime em comento não ofende ao 
disposto no artigo 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos - San José 
da Costa Rica -, mas, na realidade lhe dá integral cumprimento, pois referida 
norma prevê a liberdade de expressão a todas as pessoas - direito que não foi 
tolhido do acusado -, mas a seguir, prevê a possibilidade de responsabilização do 
autor pelos seus atos” (5ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 
0010195-61.2011.8.26.0292, Relator Des.  JUVENAL DUARTE, j. 04/2/2014). 

Ainda: “Conforme se vê, o próprio artigo limita a livre 
manifestação do pensamento quando estiver em conflito com outros direitos 
fundamentais. Conclui-se, portanto, que não é lícito a ninguém violar direito de 
outrem por meio de palavras, devendo, nesta hipótese, responder civil e 
criminalmente. Assim, perfeitamente tipificado o delito de desacato, pois, agiu o 
recorrente imotivadamente, com vontade livre e consciente de ofender, humilhar, 
ultrajar, de qualquer modo, os policiais militares, não havendo que se falar em 
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absolvição por atipicidade da conduta, pelo que de rigor a manutenção da 
condenação” (12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 
0099545-05.2014.8.26.0050, Relator: Des. PAULO ROSSI, j. 11/5/2016; Data de 
registro: 17/05/2016).

E, por fim, em recente julgado proferido pelo 

Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do 
Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, 
V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da 
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. 
Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. 
Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático 
de Direito. 6. Ordem denegada” (STF, Habeas Corpus nº 141.949, Rel. Ministro 
GILMAR MENDES, j. 13/3/18). 

Dosimetria

CTB, art. 309 

A pena-base partiu do mínimo e, na segunda etapa, 

operou-se incremento de 1/3, pela dupla reincidência (certidão de fls. 

54/57). 

Respeitado o entendimento de 1º Grau, mas, 

observadas as particularidades, no cotejo entre a sobredita agravante e 

a confissão (rechaçada na Origem, mas plenamente configurada, 

porquanto a única escusa lançada pelo Apelante se refere ao crime de 

desacato), possível a atenuação das sanções, por representar 

propagação positiva de personalidade.

Nesse sentido, o C. STJ: “Deveras, conforme o 
entendimento consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é sempre 
considerada preponderante em relação a uma única agravante de reincidência. 
Essa conclusão decorre da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que 
estabelece a escala de preponderância entres as circunstâncias a serem valoradas 
na segunda etapa do modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, as menoridades 
relativas, assim como a senilidade, possuem maior grau de preponderância em 
relação àquelas decorrentes dos motivos determinantes do crime e reincidência.

A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, 
isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o 
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devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes 
e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que 
estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, 
haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido 
contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, 
ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa 
estipulação” (HC nº 347.799/SP, C. 5ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 
19/05/2016).

No mesmo sentido, destaque-se entendimento desde 
E. Tribunal: “Embora a reincidência seja circunstância preponderante, ex vi do 
artigo 67 do Código Penal, preponderar não significa anular, o que justifica a 
redução da pena, ainda que em menor fração, face à confissão” (Apelação nº 
0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3ª Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. 
SILMAR FERNANDES, j. 21/08/2015).

Assim, redimensiona-se o índice de aumento a 1/6, 

chegando-se a 7 meses de detenção, de forma definitiva, à mingua de 

modificadoras.

CP, art. 331

Respeitosamente, em que pese a mencionada 

circunstância - “em razão de a ofensa ter sido praticada contra oficial militar, o 

que exige maior culpabilidade, porque maior coragem” (fls. 255), mas, 

sopesadas às peculiaridades - comuns a casos quejandos -, afigurava-se 

desnecessária a elevação da inicial do desacato. Assim recomendável 

seu retorno ao mínimo, 6 meses de detenção. 

Na segunda etapa, foram majoradas em 1/3, pela 

dupla recidiva, o que novamente se revelou excessivo, recomendando-

se aumento de 1/5, obtendo-se 7 meses e 6 dias de detenção, 

doravante, permanente, à guisa de variáveis. 

Nesse particular, a despeito da irresignação 

defensiva, não era mesmo o caso de incidência da atenuante da 

confissão, pois parcial e incompleta, à medida em que disse ter 
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xingado somente após ter sido agredido pelos milicianos, circunstância 

refutada pela prova oral.

A este teor, confira-se: “A confissão só pode ser 
reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim 
de prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste 
verdade total da dinâmica da ocorrência penal” (RJTACRIM 31/84). 

No mesmo sentido: “Em se tratando de atenuante da 
confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade 
processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito 
da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação das penas, confissão 
pela metade” (RJTACRIM 33/56).

Como se vê, no tocante a ambos os delitos, a 

aplicação da sanção pecuniária exclusivamente, não seria suficiente à 

reprovabilidade da conduta. 

Derivadas de desígnios autônomos, as penas foram 

somadas, pela regra do CP, art. 69, totalizando agora 1 ano, 2 meses e 

6 dias de detenção.

Em razão da dupla reincidência, inaplicáveis as 

substituições previstas no CP, art. 44 ou concessão de sursis, medidas 

que não seriam socialmente recomendáveis, mas possível, como se 

deu, a fixação do semiaberto, suficiente à reprovabilidade da conduta, 

em razão da quantidade de pena, ausência de violência e, ainda, como 

estímulo à ressocialização, observada a Súmula/STJ, nº 269.

Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao 

recurso, para diminuir as penas a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 6 

(seis) dias de detenção, preservada, no mais, a sentença.

 

EDUARDO ABDALLA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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