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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001465-60.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante 
EDSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE SUSPENSÃO DA 
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA 02 MESES, E 
CONCEDERAM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE IMPOSTA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY 
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO 
E LUIZ ANTONIO CARDOSO.

São Paulo, 5 de junho de 2018.

CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0001465-60.2016.8.26.0268
Apelante: Edson Almeida de Oliveira 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto nº 7426

Ementa

Apelação da Defesa  Embriaguez ao volante, Desacato, 
Resistência e Lesão Corporal  Condenações mantidas  
Materialidade e autoria comprovadas  Exame clínico e 
consistentes depoimentos dos policiais e testemunhas  
Revelia do acusado  Penas-base impostas em seu mínimo 
legal para todos os crimes  Necessidade de ajuste da pena 
de suspensão da habilitação para dirigir  Fixação em 
patamar proporcional à pena de detenção  Concurso 
material de delitos bem reconhecido  Fixação do regime 
inicial aberto  Impossibilidade de substituição por penas 
restritivas de direito  Delitos de resistência e lesão 
corporal praticados com violência real contra a pessoa  
Possibilidade de suspensão condicional da pena, a teor do 
artigo 77 do Código Penal  Recurso de apelação 
parcialmente provido. 

Vistos.

EDSON ALMEIDA DE OLIVEIRA foi 

condenado a cumprir a pena de 01 ano e 06 meses de detenção, em regime 

prisional aberto, e a pagar o valor correspondente a 10 dias-multa em seu 

mínimo unitário, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo 

automotor pelo período de 06 meses, por infração ao artigo 306, “caput”, do 

Código de Trânsito Brasileiro, e aos artigos 129, “caput”, 329, “caput”, e 331, 
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“caput”, todos do Código Penal, em concurso material.

Inconformado apela, pretendendo a fixação da 

pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor no patamar 

mínimo, além da substituição da pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direitos.

 Recurso bem processado e respondido em 

contrarrazões. 

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial 

provimento do apelo, tão somente para a redução do período de suspensão da 

habilitação.

É o relatório.

Consta da denúncia que no dia 21 de março de 

2016, por volta das 08,40 horas, na Rua Vereador João Aquino Soares, cidade 

de Juquitiba, EDSON ALMEIDA DE OLVEIRA, conduziu veículo 

automotor, na via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão 

da influência de álcool. 

Consta também que nas mesmas condições de 

tempo e local, o acusado desacatou os policiais militares Leomar Neves Pupo 

Filho e Anderson Inocêncio Alves, funcionários públicos no exercício da 

função.
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Consta ainda que o réu se opôs à execução de ato 

legal, mediante violência física empegada contra o policial militar Anderson 

Inocêncio Alves, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. 

Segundo o apurado, o acusado conduzia o veículo 

GM-Chevette, placas BVU-7955, na via pública, quando em razão de seu 

estado de embriaguez, perdeu o controle do automóvel e colidiu com outros 

dois veículos, pertencentes a Gilmar Alves de Oliveira Santana e Silvana 

Gouveia Pimentel. 

Ocorre que policiais militares compareceram ao 

local e constataram os sinais de embriaguez apresentados pelo réu, que então 

passou a ofendê-los, chamando-os de “paus no cu”, “bosta” e “coxinha”. 

Ademais, quando os policiais militares tentaram 

deter o réu, ele passou a se debater, resistindo à realização de ato legal e 

causando lesões no braço esquerdo do policial militar Anderson Inocêncio 

Alves, consistentes em escoriações no punho esquerdo.  

Interrogado pela autoridade policial, o réu admitiu 

a ingestão de bebida alcoólica antes de se lançar à direção do veículo, e 

também admitiu as ofensas aos policiais militares que o detiveram, negando, 

contudo, que houvesse agredido os agentes públicos. 

Entretanto, o acusado se recusou a se submeter ao 

exame do etilômetro ou a fornecer prova para realização de exame 

toxicológico, razão pela qual ele foi conduzido ao atendimento hospitalar, 

onde foi realizado exame clínico por médico, sobrevindo a constatação de seu 

estado de embriaguez.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0001465-60.2016.8.26.0268 -Voto nº 7426 5

O réu não foi interrogado em Juízo, pois optou por 

se tornar revel, o que parece despropositado a quem estivesse sendo acusado 

injustamente da prática de um crime. 

Ouvidos em Juízo, os policiais militares Leomar 

Neves Pupo Filho e Anderson Inocêncio Alves confirmaram os fatos narrados 

na denúncia, esclarecendo que o acusado apresentava sinais de embriaguez e 

que durante a abordagem ele resistiu à ação, tentando tomar para si a arma de 

fogo do policial Anderson, causando-lhe escoriações no punho esquerdo. 

Já as testemunhas Gilmar Alves de Oliveira 

Santana e Silvana Gouveia Pimentel informaram que o acusado conduzia o 

seu veículo sob o efeito de álcool e acabou por provocar um acidente, 

abalroando outros automóveis. Disseram ainda que o acusado apresentava 

comportamento agressivo, voz pastosa, andar cambaleante e odor etílico, e 

que ele insultou e agrediu os policiais militares que atenderam à ocorrência. 

Pois bem, há provas bastantes de que o acusado 

estava em intenso estado de embriaguez quando conduzia o seu veículo 

automotor e que deu causa a um acidente de trânsito, além de ter desacatado e 

agredido os policiais militares responsáveis pela sua prisão, chegando mesmo 

a causar lesões corporais em um deles, conforme constatado em laudo 

pericial. 

Vale consignar que a Defesa sequer se insurgiu 

contra as condenações, pleiteando apenas a redução do período de suspensão 

da habilitação, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por 

penas restritivas de direito. 
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E nesse sentido, observo que embora o MM. Juízo 

tenha fixado as penas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, assim 

não o fez em relação à pena de suspensão da habilitação para dirigir, 

estabelecida no patamar de 06 meses. 

Entretanto, a meu sentir, a pena de suspensão da 

habilitação para dirigir deve seguir os mesmos parâmetros da pena corporal e, 

portanto, deve ser fixada no mínimo de 02 meses, a teor do artigo 293 do 

Código de Trânsito Brasileiro.

As demais penalidades permanecem tal como 

fixadas, e considerando-se o concurso material de infrações, a pena do 

acusado permanece como definitiva em 01 ano e 06 meses de detenção e 10 

dias-multa em seu mínimo unitário, além de suspensão da habilitação para 

dirigir pelo período de 02 meses.  

O regime prisional aberto, até mesmo em razão da 

quantidade de pena imposta, fica mantido. 

A despeito da quantidade de pena aplicada, o réu 

não faz jus à substituição por penas restritivas de direitos, eis que houve a 

prática de crimes com violência real contra a pessoa  resistência e lesão 

corporal , de modo a não preencher os requisitos do artigo 44, inciso I, do 

Código Penal.

De outra parte, estão presentes os requisitos legais 

do artigo 77 do Código Penal para a suspensão condicional da pena.

De outra parte, estão presentes os requisitos legais 
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do artigo 77 do Código Penal para a suspensão condicional da pena.

Assim, suspendo a pena ora aplicada ao réu pelo 

prazo de 03 anos, e nos termos do artigo 78, § 1º, do mencionado “Codex”, 

durante o primeiro ano do prazo da suspensão, o condenado deverá prestar 

serviços à comunidade, conforme futura determinação do Juízo das 

Execuções.  

Vale consignar que a determinação do patamar 

intermediário de três anos para a suspensão condicional da pena é 

proporcional ao período estabelecido para a detenção  01 ano e 06 meses , 

razão pela qual o réu não faz jus à mencionada suspensão pelo prazo mínimo 

de 02 anos. 

Por fim, a suspensão condicional da pena foi 

concedida como benefício ao acusado, pois preenchidos os requisitos 

previstos na lei penal, de sorte que, se assim entender mais benéfico, poderá 

ele, no momento da audiência admonitória, recusar a benesse e optar pelo 

cumprimento da pena de detenção que lhe foi imposta.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL 

DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA 

AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO 

FACULTATIVO. RECURSO ESPECIAL FINALIDADE 

DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI. 1. O 

recorrente foi condenado a 3 meses de detenção, em 

regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 

9º, do Código Penal, sendo deferida a suspensão 

condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos 
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do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o 

cumprimento de algumas condições. 2. O Magistrado 

cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, 

após definir o quantum da pena privativa de liberdade e 

seu regime de cumprimento, e diante da explicitada 

impossibilidade de sua substituição por restritiva de 

direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, 

pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, "c", 

e 77, ambos do Código Penal. 3. Assim, embora a 

suspensão condicional da pena seja um benefício que pode 

ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa 

somente há ser feita no momento adequado (audiência 

admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a 

análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. 

Dessa forma, não é cabível, nesse momento, a revogação 

do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez 

que, somente após o trânsito em julgado e designada 

audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que 

poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde 

com as condições estabelecidas e entenda ser mais 

benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Precedentes: REsp 1384417/DF, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/03/2015, 

DJe 06/04/2015; HC 184.161/MS, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 

24/06/2011. 4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1646690/SP, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

14/03/2017, DJe 17/03/2017)

ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE 

SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO 
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AUTOMOTOR PARA 02 MESES, E CONCEDO A SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA, 

MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA.

Andrade de Castro
Relator
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