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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002677-78.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ADRIANO 
PAIVA MAGALHAES VENTURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso 
defensivo tão somente para fixar o período de suspenção da habilitação em 02 (dois) 
meses. No mais, fica mantida a r. sentença condenatória. V.U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.

São Paulo, 14 de junho de 2018. 

Silmar Fernandes
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação   nº 0002677-78.2014.8.26.0562

Voto          nº 10612

Apelante:  Adriano Paiva Magalhães Ventura

Apelado:      Ministério Público do Estado de São Paulo 

APELAÇÃO  Artigo 306, caput do Código de Trânsito 
Brasileiro e artigo 331 do Código Penal, na forma do artigo 69 
do Estatuto Repressor  Acervo probatório que justifica a 
procedência da ação penal  Autoria e materialidade 
comprovadas  Réu que se encontrava conduzindo veículo 
automotor sob a influência de álcool e, quando abordado por 
policiais militares, desacatou-os  Penas privativas de liberdade 

 Dosimetria  Reprimendas aplicadas de forma apropriada  
Crime de desacato  Pedido de que seja imposta tão somente a 
pena de multa  Impossibilidade  Compete ao Julgador eleger 
a espécie de sanção que mais se adeque ao caso concreto  
Suspensão da habilitação  Pena que integra o preceito 
secundário da norma penal incriminadora, não se tratando de 
mera faculdade do julgador  Critérios para fixação  O 
período de suspensão da habilitação deve ser fixado observando-
se os limites mínimo e máximo estabelecidos no artigo 293 do 
Código de Trânsito Brasileiro, bem como no artigo 68 do 
Código Penal  Redução  Necessidade  Regime prisional 
inicial aberto  Adequado à espécie  APELO PARCIALMENTE 
PROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra a r. 

decisão de fls. 205/215, que julgou procedente a ação penal e condenou o 

apelante como incurso no artigo 306, caput do Código de Trânsito 

Brasileiro e no artigo 331 do Código Penal, na forma do artigo 69 do 

Estatuto Repressor, à pena de 01 (um) ano de detenção  substituída por 

uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da condenação, a 

critério do Juízo da Execução , em regime inicial aberto, mais o pagamento 
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de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, além de ter suspendido 

sua habilitação por 06 (seis) meses.

Inconformada, pretende a d. defesa a reforma da 

r. decisão, a fim de que, em relação ao delito de desacato, seja aplicada tão 

somente a pena de multa e, em consequência, seja readequada a pena 

restritiva de direitos eleita, vez que, mantendo-se a pena carcerária no 

mínimo para o delito de embriaguez ao volante, impossível a imposição de 

prestação de serviços à comunidade, a teor do artigo 46 do Código Penal 

(fls. 180184). 

Ofertadas contrarrazões (fls. 227/231), a i. 

Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo 

defensivo (fls. 237/240).

É o relatório.

2. Em que pesem as alegações defensivas, a 

condenação há de ser mantida.

Consta nos autos que nas condições de tempo e 

lugar descritas na denúncia, o acusado conduziu veículo automotor, em via 

pública, estando com a capacidade psicomotora alterada, em razão da 

influência de álcool e de substância psicoativa, sendo que, durante a 

abordagem, desacatou os policiais militares.
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É da dinâmica fático-probatória, decorrente da 

instrução: o réu, na condução de seu veículo, colidiu com uma motocicleta e 

com um carro que estavam estacionados. Em seguida, um pouco mais a 

frente, o acusado chocou-se com outro veículo que estava parado 

aguardando o semáforo. Diante disto, a Polícia Militar foi acionada. Ao 

chegarem ao local, os policiais tentaram contato com o réu, entretanto, sem 

êxito, vez que ele proferiu xingamentos, afirmando que eram “policiais de 

merda” e que iria“foder-lhes”, além de ter se recusado a se submeter ao 

teste do bafômetro. Então, foi dada voz de prisão e o acusado foi conduzido 

ao Distrito Policial, ocasião em que o Delegado determinou que ele fosse 

encaminhado ao Instituto Médico Legal, local em que foi constatada a 

embriaguez.

A materialidade delitiva restou sobejamente 

demonstrada pelo laudo de verificação de embriaguez acostado às fls. 41 e 

demais provas carreadas aos autos.

A autoria também é induvidosa, comprovada 

pelas declarações dos Policiais Militares Giovane (fls. 167/172) e Paulo 

César (fls. 173/177), os quais confirmaram terem surpreendido o acusado 

conduzindo seu veículo visivelmente embriagado, ocasião em que ele os 

desacatou. Não bastasse, o acusado admitiu que realmente estava 

embriagado na data dos fatos (mídia acostada às fls. 190).

Por oportuno anoto que o delito previsto no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, não 

se exigindo prova do risco potencial de dano causado pela conduta do 
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agente que dirige embriagado. Basta, para a configuração do delito, a 

comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que pode ser 

constatado através de exame clínico, como o de fls. 41, conforme autoriza o 

§2º do dispositivo em comento.

Neste sentido, aliás, assente o entendimento 

jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL 
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA 
LEI N. 9.503/97. PROVA DE PERIGO CONCRETO À 
SEGURANÇA PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE. 
DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO 
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 
INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS 
AUTORIZADORAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 
pacífica no sentido de ser prescindível, após o advento 
da Lei nº 11.705/2008, a comprovação de perigo 
concreto à segurança pública para a consumação do 
delito previsto no art. 306 do CTB, bastando a prova da 
embriaguez, por se tratar de crime de perigo abstrato. 
2. O enunciado n. 83 da Súmula do STJ aplica-se a 
ambas as alíneas autorizadoras. Precedentes. 3. Agravo 
regimental a que se nega provimento” (grifo não 
original) 1.

“Para a caracterização do crime, prescindível a 
causação de perigo concreto de dano. A uma porque a 
própria legislação com as inovações advindas da Lei nº 
12.760, de 20.dez.2012 não prevê tal condição como 
qualquer elemento do crime. Daí que inexigível, para 
configuração do crime, o perigo concreto de dano. A 
duas, e finalmente, porque se trata, em verdade, de 
evidente perigo, abstratamente considerado, vez que a 
própria condução de veículo automotor, em estado de 

1 STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 462247-RJ. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27.03.2014.
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embriaguez igual ou superior ao previsto no art. 306, da 
Lei nº 9.503/97, é conduta causadora de risco à 
integridade física de transeuntes e demais condutores, 
bem como ao patrimônio público e privado” 2.

Diante disto, a condenação do acusado era 

mesmo de rigor, tendo a d. defesa se adstrito a buscar a alteração da pena 

imposta para o delito de desacato, impondo-se tão somente a multa, e, em 

consequência, a readequação da pena restritiva de direitos.

Sem razão, entretanto.

A MM Juíza a quo, em relação ao delito de 

embriaguez ao volante, na primeira etapa, considerando a ausência de 

circunstâncias desabonadoras, manteve a pena basilar no patamar mínimo 

legal, qual seja 06 (seis) meses de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) 

dias-multa. Após, na segunda fase, consignou a presença da atenuante da 

confissão espontânea, bem como a impossibilidade de se reduzir a pena 

aquém do patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Por fim, na terceira fase, 

inexistentes causas de aumento ou de diminuição, tornou a pena definitiva. 

Quanto ao delito de desacato, a MM Juíza a quo, 

considerando a ausência de circunstâncias desabonadoras, manteve a pena 

basilar no patamar mínimo legal, qual seja 06 (seis) meses de detenção. 

Após, tornou definitiva a reprimenda, “por não existir circunstâncias que a 

modifiquem” (fls. 213).

2 TJSP. 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0014743-12.2013.8.26.0664. Rel. De4sembargador 
Luis Soares de Mello, j. 14.04.2015.
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E, considerando que o acusado, mediante 02 

(duas) ações distintas praticou 02 (dois) crimes diversos, a d. Magistrada 

somou as reprimendas, conforme determina o artigo 69 do Código Penal, 

totalizando 01 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-

multa.

Incensurável.

Quanto a alegação defensiva de que em relação 

ao crime de desacato, deveria ter sido fixada tão somente a pena de multa, 

não há como prosperar.

Com efeito, dispõe o artigo 331 do Código 

Penal:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da 
função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa 
(grifo não original).

Pois bem.

Quando o agente pratica a conduta descrita no 

tipo penal previsto no artigo em questão, comete o crime de desacato. Tal 

conduta, conforme a lei, pode ser punida com pena privativa de liberdade, 

no caso, detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, ou multa.
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A eleição da pena a ser aplicada no caso 

concreto, entretanto, compete ao Julgador que, analisando as peculiaridades 

e circunstâncias do caso, bem como as características do agente, deve impor 

a penalidade que mais se adeque a situação, ou seja, aquela que se revela 

suficiente não só à prevenção, mas também à repressão do delito.

Na hipótese dos autos, a MM Juíza sentenciante 

houve por bem impor a pena carcerária e não a de multa justamente “por 

entender que, na situação aqui analisada, ela não é suficiente nem 

adequada à reprovação da conduta criminosa comprovada”.

A alegação de que o acusado confessou os 

delitos e, por isso, deveria ser aplicada tão somente a pena de multa não se 

sustenta.

Afinal, o réu admitiu tão somente a embriaguez, 

dizendo não se recordar de ter proferido xingamentos aos policiais (mídia 

acostada às fls. 190).

Em verdade, o acusado passou o dia todo 

bebendo, pegou seu veículo e saiu dirigindo descontroladamente, tanto que 

colidiu com diversos outros automóveis. E estava tão descontrolado que 

desacatou os policiais, recusou-se a fazer o teste de etilômetro e teve de ser 

contido com o uso moderado da força, sendo algemado (vide fls. 167/177). 

Neste ponto, cumpre destacar que o exame de 

insanidade mental concluiu que “o examinado era, ao tempo da ação, 
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inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do fato, e inteiramente 

capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento” (fls. 18 do 

apenso próprio).

Portanto, sendo o acusado plenamente imputável 

e tendo se embriagado voluntariamente, sendo que desacatou os policiais 

dolosamente, a demonstrar a gravidade de sua conduta, acertadamente 

procedeu a d. Magistrada ao eleger a pena carcerária, como constou na r. 

sentença.

 Quanto ao regime prisional, tendo em vista a 

primariedade do acusado e o quantum de pena ora imposto, acertada a 

imposição de regime aberto para início de desconto da reprimenda 

carcerária, a teor do artigo 33, § 2º, alínea 'c' do Código Penal.

E, estando presentes os requisitos do artigo 44 do 

Estatuto Repressor, acertadamente procedeu a MM Juíza a quo ao substituir 

a pena carcerária por uma sanção restritiva de direitos, conforme autoriza a 

primeira parte do §2º do artigo em comento, consistente em prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, ressaltando-se que a eleição 

da pena restritiva, igualmente, compete ao Julgador.

Por derradeiro, no tocante à pena restritiva de 

direitos relativa à suspensão da habilitação, prevista para o crime do artigo 

306 da Lei 9503/97, pequeno reparo há de ser feito.
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Com efeito, a exemplo da pena de multa, por 

tratar-se de sanção prevista no preceito secundário da norma penal 

incriminadora, a pena restritiva de direitos relativa à suspensão da 

habilitação deve submeter-se ao sistema trifásico, previsto no artigo 68 do 

Código Penal, considerado os limites mínimo e máximo estabelecidos no 

artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Neste sentido, já se posicionou esta E. Corte, 

confira-se:

“A suspensão de habilitação prevista no preceito 
secundário do tipo penal, por ser sanção cumulativa, a 
exemplo da pena de multa, deve seguir os critérios 
utilizados para a fixação da sanção corporal e, deste 
modo, em atenção aos artigos 293, do Código de 
Trânsito Brasileiro e 59, do Código Penal, a suspensão 
de habilitação para dirigir veículo automotor deve ser 
fixada em dois meses” 3.

“Foi fixada a penalidade de suspensão da habilitação 
para dirigir veículos automotores pelo prazo de 02 
(dois) anos. Contudo, nos termos do artigo 293 do 
Código de Trânsito Brasileiro, a pena de suspensão ou 
de proibição de se obter permissão ou habilitação 
possui patamar de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos. 
Assim, a pena acessória deve ser redimensionada, 
respeitando os mesmos critérios utilizados para a 
fixação da pena principal, para a determinação de 
suspensão da permissão pelo período de 04 (quatro) 
meses e 20 (vinte) dias” 4.

Assim, considerando os mesmos critérios para a 

fixação da pena privativa de liberdade, o período de suspensão da 

3 10ª Câmara Criminal  Apelação nº 0003908-51.2008.8.26.0498  Rel. Desembargadora Rachid Vaz de 
Almeida, 21.07.2011.
4 4ª Câmara Criminal  Apelação nº 0005568-26.2010.8.26.0073  Rel. Desembargador Euvaldo Chaib, j. 
16.10.2012.
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habilitação há de ser estabelecido em 02 (dois) meses.

3. Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso defensivo tão somente para fixar o período de 

suspensão da habilitação em 02 (dois) meses. No mais, fica mantida a r. 

sentença condenatória.

SILMAR FERNANDES
Relator
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