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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002468-29.2015.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante JOSE ADELCIO 
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo defensivo 
apenas para reduzir a pena acessória de suspensão da carteira de habilitação para o prazo 
de 02 meses, e para afastar a pena de multa aplicada à condenação pelo crime de desacato, 
mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
RIBAS (Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.

São Paulo, 14 de junho de 2018

ELY AMIOKA

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 05.989

Apelação nº 0002468-29.2015.8.26.0642

Comarca: Ubatuba  1ª Vara

Apelante: José Adelcio da Silva (solto)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Apelação criminal  Embriaguez ao volante, desacato e corrupção 
ativa  Sentença condenatória pelos artigos 306, do Código de 
Trânsito Brasileiro, 331 e 333, do Código Penal, em concurso 
material de delitos  Recurso defensivo buscando a absolvição, 
pelos crimes de desacato e corrupção ativa.
Crime de embriaguez ao volante  Materialidade e autoria 
devidamente comprovadas  Réu que admitiu ter conduzido seu 
veículo após ingerir bebida alcoólica  Relato do miliciano ouvido 
em juízo, em consonância com o resultado do teste do etilômetro, 
que confirma o estado de embriaguez do acusado  Crime de 
perigo abstrato  Ausência de exigência legal de comprovação de 
perigo efetivo de dano ou capacidade automotora alterada  De 
rigor a condenação.
Crime de desacato  Autoria e materialidade igualmente 
comprovadas  Depoimentos seguros dos milicianos que merecem 
credibilidade. Réu que proferiu palavras/expressões visando 
desacatar os agentes policiais  Condenação que se impõe. 
Crime de corrupção ativa  Autoria e materialidade que também 
restaram comprovadas  Acusado que efetivamente ofereceu 
vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a 
deixar de praticar ato de ofício  Decreto condenatório inalterado. 
Dosimetria da pena  Pequeno reparo no tocante à pena acessória 
de suspensão da CNH. Aplicação do critério da proporcionalidade 
à pena corporal  Afastamento da pena de multa aplicada ao crime 
de desacato, eis que sanção penal prevista é alternativa à privativa 
de liberdade  Regime inicial aberto mantido. 
Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de 
direitos que não comporta reparos.
Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para reduzir a 
pena acessória do crime de embriaguez ao volante, e para afastar a 
pena de multa aplicada cumulativamente ao crime de desacato.

Ao relatório da r. sentença1 de fls. 115/120, prolatada pelo 

MM. Juiz de Direito, Dr. Eduardo Passos Bhering Cardoso, ora adotado, acrescento que 

José Adelcio da Silva foi condenado, em concurso material de crimes, às penas de: a) 06 

meses de detenção, em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no mínimo 

1 Sentença publicada em 22.09.2016.
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legal, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 meses, 

como incurso no art. 306, caput, da Lei 9.503/97, substituída a pena privativa de liberdade 

por prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública ou privada de caráter social 

a ser especificada na execução; b) 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 

pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 331, do Código Penal, 

substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a 

entidade pública ou privada de caráter social a ser especificada na execução; e c) 02 anos 

de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, 

como incurso no art. 333, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por 

duas restritivas de direitos, consistentes (1) na prestação de serviços à comunidade ou a 

entidade pública ou privada de caráter social a ser especificada na execução, e (2) na 

prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente, nos termos do art. 44, do 

Código Penal. Permitido o recurso em liberdade.

Não houve recurso Ministerial (certidão de trânsito em 

julgado  fls. 154).

Inconformada, apelou a Defesa, buscando a absolvição do réu 

quanto aos crimes de desacato e corrupção ativa (fls. 126/131).

Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério 

Público às fls. 135/137, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

improvimento do recurso defensivo. (fls. 158/162).

É o relatório.

Consta da denúncia que, no dia 09 de abril de 2015, por volta 

das 21:00 horas, na Rua Praia da Almada, 76, Perequê-Açu, na cidade e Comarca de 
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Ubatuba, José Adelcio da Silva2 conduziu o veículo Chevrolet/Classic, de placas 

ENB-2777-Pindamonhangaba/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool, estando com concentração superior a 0,3 miligramas de álcool por 

litro de ar alveolar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e 

lugar, José Adelcio da Silva desacatou funcionários públicos no exercício da função.

Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e 

espaço, José Adelcio da Silva ofereceu vantagem indevida ao funcionário público Antônio 

Carlos dos Santos Junior, Policial Militar, para determiná-lo a deixar de praticar ato de 

ofício.

Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado ingeriu 

bebidas alcoólicas e conduziu o veículo Chevrolet/Classic, de placas ENB-2777- 

Pindamonhangaba/SP, em alta velocidade.

Seguiu-se a abordagem.

Ante os visíveis sinais de embriaguez, o acusado foi 

submetido ao teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro), concluindo-se que 

conduzia o automóvel sob a influência de álcool na concentração de 0,82 miligramas por 

litro de ar alveolar (fls. 16).

Durante a abordagem, o acusado efetuou um telefonema e 

passou a dizer: “esses policiais de bosta”, “policiais de merda aqui”, “vou oferecer um 

dinheiro para esses caras aqui”.

Logo em seguida, o acusado ofereceu ao policial Antônio 

2 Casado, 46 anos à época dos fatos, 1º grau incompleto, empreiteiro, renda mensal de R$ 3.000,00  fls. 
22/23.
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Carlos a quantia de R$ 200,00, para liberá-lo.

Ocorre que o policial Antônio Carlos não cedeu à proposta 

do acusado, deu voz de prisão, e o encaminhou à Delegacia de Polícia para registro das 

ocorrências (denúncia  fls. 02-d/03-d).

Em r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, foi concedida 

a liberdade provisória ao réu (fls. 26/27 do apenso próprio).

A exordial acusatória foi recebida em 29.04.2015 (fls. 36/37)

Na delegacia, acompanhado por seu Advogado, o acusado 

disse que, no dia dos fatos, ingeriu cerca de quatro latas de cerveja, pois era seu 

aniversário. Quando estava retornando para a casa onde se encontrava hospedado, com o 

seu veículo de placas ENB 2777, em velocidade normal, foi parado pelo condutor de outro 

carro. Ele desceu armado, identificou-se como policial e o abordou. Tal indivíduo pensou 

que estava seguindo-o. Na sequência, chegaram diversas viaturas ao local. Em revista 

pessoal e no veículo, nada de irregular foi encontrado. Não desacatou e nem ofereceu 

dinheiro aos policiais. A quantia de R$ 224,00 estava dentro do seu carro e é fruto do seu 

trabalho. Não acusou os policiais do desaparecimento de R$ 1.200,00. Não sabe se tal 

valor realmente desapareceu ou se ainda estava no veículo. Não possui 'passagens policiais' 

(fls. 09/10).

Em seu interrogatório judicial, o réu José Adelcio disse 

serem parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Declarou que estava 

fazendo aniversário no dia e tinha feito uma festa na obra. Tomou algumas cervejas. 

Quando estava indo embora, um policial à paisana 'fechou-o' com um carro prata, e o 

mandou descer com a arma em punho. Ele também o mandou deitar no chão e ligou para 

os outros policiais. Quando a viatura chegou, foi abordado. O primeiro policial havia 

pensado que estava seguindo-o, o que não é verdade. Apenas estava indo na mesma 
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direção. Não estava alterado em razão da bebida e nem ofereceu dinheiro aos milicianos. 

Na delegacia, os policiais o colocaram numa cela separada. Estava falando com sua filha 

no celular quando um policial entrou no local e lhe perguntou se havia dinheiro no bolso. 

Respondeu que tinha que olhar. Estava em poder de R$ 224,00. O miliciano, então, falou 

que não poderia estar com dinheiro lá dentro e o pegou, falando que depois que saísse lhe 

devolveria. Apesar de ter ficado nervoso, pois foi jogado no chão, não se recorda se 

xingou os policiais. No momento em que estava falando com a sua filha por telefone, não 

disse nada aos milicianos. Foi o primeiro policial que depôs que pegou o dinheiro. Isso foi 

na Delegacia, quarenta minutos após a abordagem. O policial à paisana se identificou com 

o nome de Jesus. Ele e o carro dele não foram levados ao Distrito Policial (mídia digital).

Ocorre que as provas colhidas em nada o favoreceram.

O miliciano Antônio Carlos dos Santos Junior não se 

recordou da ocorrência, mas afirmou ratificar seu depoimento prestado na delegacia às fls. 

04 (mídia digital).

Assim, apesar de não ter se lembrado dos fatos, tal policial 

ratificou suas declarações apresentadas na fase inquisitiva, onde relatou que estavam em 

patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo Chevrolet/Classic, de cor preta e 

placas ENB 2777, em alta velocidade e em movimentos de ziguezague. Diante disso, 

decidiram fazer a abordagem.  Antes de abordá-lo, o réu José Adelcio saiu do veículo 

gritando e se jogou ao chão. De imediato, perceberam os sinais clássicos de embriaguez, 

tais como forte odor de álcool, vermelhidão de olhos e fala desconexa. O acusado falava, a 

todo o momento, que era aniversário dele, motivo pelo qual havia ingerido três latinhas de 

cerveja. Após a abordagem, o réu efetuou um telefonema para uma pessoa e falou: “Esses 

policiais de bosta”, “Policiais de merda aqui”, “Vou oferecer um dinheiro para esses 

caras aqui”. Em seguida, ele virou-se e lhe disse que possuía duzentos e poucos reais no 

bolso e os ofereceu. Diante disso, deu voz de prisão e conduziu o acusado ao Distrito 

Policial, onde o mesmo foi submetido a teste de etilômetro, cujo resultado foi de 0,90 
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miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido. O réu chegou a alegar que teria 

sumido a quantia de R$ 1.000,00 de dentro do seu veículo. No console do carro dele foram 

encontrados R$ 224,00.

Confirmando as provas colhidas na fase inquisitiva, o 

Policial Militar Roner Batista narrou, em juízo, que estava em patrulhamento quando dois 

veículos passaram em alta velocidade, em sentido contrário da via. Visualizou um deles 

'piscando o farol' de forma contínua. Em seguida, entrou na rua e parou a viatura. Os dois 

carros passaram e pararam. Em um dos veículos havia um policial, que foi até a viatura. 

Em seguida, efetuaram a abordagem do réu. O acusado estava alterado. Diante disso, foi 

feito o teste de embriaguez, salvo engano, pela Polícia Federal. O réu ficou no celular 

conversando com uma pessoa e disse que iria oferecer certa quantia. Em seguida, ele 

lhes ofereceu dinheiro. Não se recorda o valor. Houve também um desacato, conforme 

consta no Boletim de Ocorrência. Não se recorda direito. O réu aparentava estar 

embriagado, sobretudo pelo odor etílico, estado físico, olhar e fala, o que foi 

comprovado pelo teste. Não se recorda quais eram os veículos que passaram na primeira 

oportunidade e nem viu quem eram os condutores. Não sabe se o acusado possuía dinheiro. 

O réu lhes ofereceu a quantia na via pública. Primeiro ele falou ao celular e depois 

ofereceu o valor. Acredita que os dois carros foram levados à delegacia (mídia digital).

Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos 

policiais militares. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes 

públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo 

ser testemunhas em processo criminal.

Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em 

cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem 

qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados 

são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto 

probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força 
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probante. 

De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:

“os depoimentos de policiais, devidamente 
confirmados em juízo, constituem-se prova idônea à 
condenação" (STJ, 6ª Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. 
Hamilton Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 
06.02.2006; p. 326).

É nesse sentido também o entendimento do C. STF:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL 
DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento 
testemunhal de servidores policiais - especialmente 
quando prestado em juízo, sob a 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 [...]" (STF, 1.ª Turma, HC n.° 
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: 
in DJU 18.10.96).

Assim, prolatada a r. sentença, o réu foi condenado como 

incurso no art. 306, caput, da Lei 9.503/97, em concurso material com os arts. 331 e 333, 

estes último do Código Penal.

Apesar do esforço da digna Defesa, vê-se que o conjunto 

probatório deixou fora de dúvidas de que o réu praticou os crimes que lhe foram 

imputados, conforme a r. narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição.

A materialidade dos delitos está suficientemente comprovada 

pelos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/03), Boletim de Ocorrência (fls. 11/14), Auto 

de Exibição e Apreensão (fls. 15), Teste de Etilômetro (fls. 16), em consonância com as 

demais provas amealhadas aos autos.
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A autoria do crime de embriaguez ao volante também é 

certa.

Registra-se que com a vigência da Lei 12.760, de 20 de 

dezembro de 2012, que é autoaplicável e não depende de qualquer regulamentação do 

Contran, a situação normativa mudou, e agora, embora seja possível, não se faz 

imprescindível prova técnica.

Conforme diz o parágrafo 1º do artigo 306, que as condutas 

previstas no caput serão constatadas por:

I  concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool 
por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de 
álcool por litro de ar alveolar; ou 
II  sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo 
Contran, alteração da capacidade psicomotora.

O CONTRAN regulamentou a matéria por meio da 

Resolução nº 432, de 23 de janeiro de 2013, e, portanto, anterior aos fatos, como se segue:

“Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade 
psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por 
meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a 
serem realizados no condutor de veículo automotor:
I  exame de sangue; 
II  exames realizados por laboratórios especializados, 
indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou 
pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras 
substâncias psicoativas que determinem dependência; 
III  teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico 
no ar alveolar (etilômetro); 
IV  verificação dos sinais que indiquem a alteração da 
capacidade psicomotora do condutor. 
§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também 
poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo 
ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. 
§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a 
utilização do teste com etilômetro. 
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§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da 
capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja 
comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e 
houver encaminhamento do condutor para a realização do 
exame de sangue ou exame clínico, não será necessário 
aguardar o resultado desses exames para fins de autuação 
administrativa.”

“Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora 
poderão ser verificados por: 
I  exame clínico com laudo conclusivo e firmado por 
médico perito; ou
II  constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos 
sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do 
Anexo II. 
§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade 
psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá 
ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de 
sinais que comprovem a situação do condutor. 
§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que 
trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou 
em termo específico que contenha as informações mínimas 
indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de 
infração.”

E o art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/97 (com redação dada pela 

Lei nº 12.971/14) é expresso ao dispor que: “A verificação do disposto neste artigo poderá 

ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, 

prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à 

contraprova.”.        

No caso em tela, o próprio acusado admitiu ter ingerido 

bebida alcoólica, alegando, contudo, que não estava alterado.

Outrossim, o miliciano Roner, inquirido em juízo, asseverou 

que o réu apresentava sinais de embriaguez (odor etílico, estado físico, olhar e fala) e que o 

mesmo foi submetido ao exame do 'etilômetro', o qual segundo o documento de fls. 16, 

atestou a concentração de 0,90 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.
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É da doutrina de Renato Marcão3, que “harmonizadas as 

disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º, o que se extrai do atual regramento é que: 

Inciso I: A alteração da capacidade psicomotora será presumida e restará provada para fins 

penais se, independentemente de qualquer conduzir anormal ou aparência do agente, 

for constatada em exame de dosagem concentração igual ou superior a 6 decigramas de 

álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar 

alveolar. Neste caso, mesmo que em razão de sua particular condição física e capacidade 

de resistência aos efeitos do álcool o investigado não demonstre sinais visíveis de 

embriaguez, se for constatada a presença de concentração de álcool apontada no inciso I do 

parágrafo 1º deverá ser instaurada a persecução penal, tal como ocorria no período em que 

vigente a redação típica determinada pela Lei 11.705, de 19 de junho de 2008. Inciso II: 

Ainda que o investigado não se submeta a qualquer tipo de teste de alcoolemia, a alteração 

da capacidade psicomotora poderá ser demonstrada, para fins penais, mediante gravação de 

imagem em vídeo, exame clínico (visualmente feito por expert e depois documentado), 

prova testemunhal ou qualquer outro meio de prova lícita. Neste caso, não se trata de 

provar que o agente tenha conduzido o veículo automotor de maneira anormal (fazendo 

zigue-zague ou outra manobra perigosa, por exemplo), pois o crime é de perigo abstrato e 

por isso desnecessária tal verificação, mas de provar que ao ser abordado demonstrou estar 

com a capacidade psicomotora alterada. A propósito, são sinais de alteração da 

capacidade psicomotora por ingestão de álcool ou outra substância psicoativa que 

determine dependência: andar cambaleante; falta de equilíbrio; voz pastosa ou 

agressividade associada ao hálito permeado de odor etílico, dentre outros.”. 

(destaquei)

Nesse passo, é cediço que o crime em comento é de perigo 

abstrato. Assim, o que basta para a sua caracterização é o risco de dano à coletividade e à 

segurança, o que se evidenciou.

Nesse sentido também já entendeu esta C. Câmara:

“(...) Isto porque o legislador optou por tratar tal conduta 
como crime e não mera infração administrativa, justamente 

3 “www.conjur.com.br/2013-jan-23/renato-marcão-lei-seca-não aplica-casos anteriores”
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porque é de conhecimento notório, amplamente divulgado 
pela mídia, as consequências nefastas da ação daquele que 
dirige embriagado, não raro causando graves acidentes. 

Havendo capitulação penal à ação e não sendo caso de 
excludente de ilicitude ou culpabilidade, impossível 
afastar a responsabilização criminal do réu, decorrente 
unicamente do fato de ter conduzido veículo automotor 
com concentração alcoólica no sangue superior a seis 
decigramas, o que evidentemente ocorreu no caso 
concreto. 

A modificação introduzida pena Lei 11.705/2008 eliminou 
do tipo a expressão “sob influência de álcool”, inserindo um 
específico patamar alcoólico no sangue, até seis decigramas. 
Assim, basta que fique comprovado que o agente dirigia o 
veículo sob esta condição específica. 

(...) Deste modo, trata-se de crime de perigo abstrato, já 
que o texto legal não exige a comprovação de ter a 
conduta do agente gerado perigo efetivo de dano, 
tampouco apresentar capacidade automotora alterada. 
Trata-se de classificação não eliminada do ordenamento (veja-
se o exemplo do crime de tráfico de drogas e de porte ilegal 
de arma de fogo, ambos de perigo abstrato, pois o dano é 
presumido pelo legislador na construção do tipo). 

Assente a jurisprudência nesse sentido:

 “Recurso ordinário em “habeas corpus”. Embriaguez ao 
volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97). Alegada 
inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo 
abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. 
Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não provido. 1. 
A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a 
aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro 
delito de embriaguez ao volante, não prosperando a alegação 
de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de 
perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico 
brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento 
da Lei nº 11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível 
de álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez 
ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano 
potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada 
quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização 
do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que 
ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não provido. (STF 
Primeira Turma - RHC 110258/DF Rel. Min. Dias Toffoli J. 
08.05.2012 DJE 24.05.2012).

 O crime de embriaguez ao volante, delito de perigo, tem por 
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escopo a proteção da incolumidade pública, no que tange à 
segurança do tráfego de veículos automotores. Sendo assim, 
irrelevante qualquer discussão sobre o concreto risco à 
segurança viária pela condução do automotor pelo acusado”. 

Apelação nº º 0000033-70.2011.8.26.0368, Rel. Des. Alcides 
Malossi, 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, j. 12/11/2015. Grifei.

Desse modo, a condenação do réu pelo crime previsto no art. 

306, do Código de Trânsito Brasileiro é medida que se impõe.

No que concerne ao delito previsto no art. 331, do Código 

de Trânsito Brasileiro, melhor sorte não assiste ao acusado.

No caso em tela, nem o réu negou ter desacatado os policiais, 

alegando, apenas, que não se recorda de ter proferido 'xingamentos'.

Por outro lado, inquiridos na Delegacia, ambos os milicianos 

(servidores públicos) disseram que o réu proferiu as seguintes palavras: “Esses policiais de 

bosta”, “Policiais de merda aqui”.

Em juízo, apesar de não terem se recordado das palavras 

proferidas, os policiais ratificaram o conteúdo registrado no Boletim de Ocorrência. O 

miliciano Roner, inclusive, foi categórico ao afirmar que houve o desacato.

No que concerne ao elemento subjetivo do tipo específico, 

bem ensina Nucci4: “Não há. Há posição em contrário, sustentando haver a vontade 

específica de desprestigiar a função pública, proferindo ou tomado postura injuriosa. 

Assim não cremos, pois o verbo é suficiente para essa conclusão. Desacatar significa, por 

si só, humilhar ou menosprezar, implicando algo injurioso, que tem por fim desacreditar a 

função pública.”.  (destaquei)

4 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7ª ed., São Paulo, RT, 2011, p. 1059.
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Registra-se, ainda, que a circunstância de estar o réu sob o 

efeito de álcool não tem o condão de afastar sua responsabilidade penal.

Nesse sentido, dispõe claramente o art. 28, inciso II, do 

Código Penal:

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: 

(...)

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou 
substância de efeitos análogos.

Não sendo, portanto, o caso de embriaguez completa, 

proveniente de caso fortuito ou força maior, que tenha retirado o discernimento do 

acusado, conforme o disposto no § 1º do mesmo artigo, deve o mesmo responder 

penalmente por sua conduta.

Portanto, a manutenção do decreto condenatório por tal delito 

é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao crime de corrupção ativa, igualmente 

acertada foi a condenação do réu.

Com efeito, restou devidamente provado nos autos o acusado 

ofereceu dinheiro aos policiais para que não o prendessem.

Tal como já mencionado acima, apesar de o miliciano 

Antônio Carlos não ter se recordado dos fatos, o mesmo ratificou suas declarações 

prestadas na delegacia, onde relatou a ocorrência dó delito de corrupção.

Ademais, em juízo, o policial Roner também confirmou que 

o acusado lhes ofereceu certa quantia em dinheiro.
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Desta forma, devidamente comprovado que o réu ofereceu 

vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a deixar de praticar ato de 

ofício, incabível a absolvição do acusado pelo crime de corrupção ativa.

Em que pese a alegação defensiva acerca de contradições 

existentes entre os depoimentos apresentados em juízo e na fase inquisitiva, ressalto que 

eventuais divergências não tiveram o condão de elidir a responsabilidade penal do acusado, 

visto que pela parte incontroversa restou configurada a prática dos crimes embriaguez ao 

volante, desacato e corrupção ativa.

Desta forma, apesar os esforços desenvolvidos pela ilustre 

Defensa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que José Adelcio 

praticou os delitos que lhe foram imputados, conforme a narrativa acusatória. Os 

elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador 

o juízo de certeza necessário à condenação.

Passo à análise da dosimetria das penas.

Embriaguez ao volante

Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do 

Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base em 06 meses de detenção, e 10 dias-multa, 

no mínimo legal, além da pena de suspensão da habilitação pelo prazo de 06 meses.

Respeitado o entendimento exposto na r. sentença, entendo 

que, no presente caso, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor 

comporta redução, em razão do princípio da proporcionalidade à pena corporal. 

Nesse mesmo sentido já decidiu esta C. Câmara:

Júri   Homicídio qualificado   Decisão pelo plenário não 
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manifestamente contrária à prova dos autos   Ausência dos 
pressupostos para sujeitar o réu a novo julgamento   
Entendimento do art. 593, III, "d", e § 3º, do CPP
Optando o Conselho de Sentença por uma das versões 
apresentadas nos autos, não há porque anular-se a sentença e 
sujeitar-se o réu a novo julgamento, sob a alegação de que a 
decisão contrariaria manifestamente a prova dos autos, 
cumprindo manter-se o soberano veredito dos jurados.
Crime de Trânsito   Suspensão ou proibição de obter-se a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor   
Fixação consoante os mesmos critérios empregados para 
estabelecimento da privação de liberdade   Art. 293 CTB 
  Entendimento. Conquanto o sistema adotado pelo 

legislador do CTB dê margem a uma série de aberrações, na 
ausência de balizas outras, que não as do art. 293 CTB, 
estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a 
ser imposto concernente à pena de suspensão ou de 
proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor, deve seu cálculo seguir os 
mesmos parâmetros empregados para dosar a privação 
de liberdade.
(Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Votorantim; Órgão 
julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do 
julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 07/04/2016)

Assim, fixada a pena-base no patamar mínimo, o mesmo 

deve ser feito à pena acessória, que ora reajusto para 02 meses de suspensão da CNH.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, 

registra-se que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não possui o 

condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, eis que já fixada neste patamar 

(Súmula 231, do C. STJ).

Não havendo causas de aumento ou de diminuição, a pena 

deste delito torna-se definitiva em 06 meses de detenção, e 10 dias-multa, no mínimo 

legal, além da pena de suspensão da habilitação pelo prazo de 02 meses.

Crime de desacato
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Na primeira fase, a pena-base foi fixada em seu patamar 

mínimo de 06 meses de detenção, e 10 dias-multa.

Aqui, consigno que houve equívoco por parte do MM. 

Magistrado uma vez que o delito em tela fixa a pena de multa de forma alternativa (Pena - 

detenção, de seis meses a dois anos, ou multa).

Assim, de rigor o afastamento da pena pecuniária, uma vez 

que a pena privativa de liberdade se mostra a mais adequada ao caso em tela.

Ausentes demais causas modificadoras, a pena deste crime 

fica estabelecida em 06 meses de detenção.

Crime de corrupção ativa

Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do 

Código Penal, a pena-base foi fixada no patamar mínimo de 02 anos de reclusão, e 10 dias-

multa, no mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como 

causas de aumento ou diminuição, a reprimenda tornou-se, assim, definitiva.

Por fim, o concurso material entre as infrações para o caso 

em tela foi bem reconhecido, eis que decorrentes de ações e desígnios autônomos, sem a 

existência de nexo de dependência ou subordinação entre elas. 

Preenchidos os requisitos legais, as penas privativas de 

liberdade foram bem substituídas por restritivas de direitos.

Apesar de o MM. Magistrado ter realizado, separadamente, 
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cada uma das substituições concedidas, registro não haver prejuízo ao acusado, uma vez 

que, conforme mencionado acima, houve o reconhecimento do concurso material entre os 

delitos.

Assim, mantém-se a substituição das penas privativas de 

direito por duas restritivas de liberdade, consistentes em: a) prestação de serviços à 

comunidade ou a entidade pública ou privada de caráter social a ser especificada na 

execução, pelo prazo das penas corporais; e b) prestação pecuniária, no valor de um 

salário mínimo vigente, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Quanto ao regime prisional, ante a primariedade do réu e o 

quantum da pena imposta, o inicial aberto não comporta reparos.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao 

apelo defensivo apenas para reduzir a pena acessória de suspensão da carteira de 

habilitação para o prazo de 02 meses, e para afastar a pena de multa aplicada à condenação 

pelo crime de desacato, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos 

fundamentos.

Ely Amioka

Relatora
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