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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0006105-61.2015.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é 
apelante MAILTO DE ALMEIDA LEAL, 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: "Negaram 
provimento ao recurso. 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 sem 
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CRIMINAL nº 0006105-61.2015.8.26.0650

Comarca: VALINHOS

Juízo de Origem: 2ª VARA JUDICIAL

Apelante: MAILTO DE ALMEIDA LEAL 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Magistrada Sentenciante: Drª Daniella Aparecida Soriano Uccelli

VOTO nº 07180

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. 

Recurso defensivo: absolvição geral. Impossibilidade. 

Autoria e materialidade bem delineadas. Conduta típica. 

Penas e regime preservados. Manutenção do concurso 

material. Improvimento.

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta 

por MAILTO DE ALMEIDA LEAL contra a sentença proferida pelo 

Juízo da 2ª Vara Judicial de Valinhos, que o condenou às penas de 1 

ano de detenção e 10 dias-multa, no piso - substituída, a privativa, por 

uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à 

comunidade pelo mesmo prazo, com regime aberto, em caso de 

reversão -, além de suspensão do direito de dirigir veículos 

automotores por um mês, como incurso no CTB, art. 306, caput (6 

meses de detenção e 10 dias-multa) e no CP, art. 331, caput (6 meses 

de detenção), na forma do CP, art. 69, caput, admitido recurso em 

liberdade.

Pleiteia absolvição geral, por insuficiência 
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probatória - “a constatação foi clínica pelo perito e visual pelos policiais, e não 

por resultado de exame de concentração alcoólica em amostra de sangue” (sic - 

fls. 130) - ou por atipicidade da conduta do delito de desacato - “não 

teve intenção de macular a honra ou a imagem da autoridade policial” (sic) - e, 

de forma subsidiária, aplicação do concurso formal.

Devidamente processada, a Procuradoria-Geral de 

Justiça opinou pelo improvimento.

É O RELATÓRIO.

A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) aos 
26/4/15, por volta das 18h00min, na Estrada do Jequitibá, altura do nº 999, no 
Bairro Jardim Pinheiros, neste município e Comarca (Valinhos), MAILTO DE 
ALMEIDA LEAL dirigiu o veículo marca GM/Chevy 500 L, cor branca, de 
placas CJO-23763-Valinhos, após ingerir bebida alcoólica, conforme demonstra o 
laudo de verificação de embriaguez de fls. 11/12, oportunidade em que foi 
abordado por Policiais Militares, os quais constataram sinais de embriaguez no 
mesmo, tais como odor etílico, fala desconexa e olhos vermelhos, quando o mesmo 
desacatou o Policial Militar Adriano Alex de Araújo, chamando-o de 'policial de 

merda' dizendo-lhe 'para ir se ferrar'” (fls. 1/2). 

Interrogado, admitiu ter ingerido de seis a oito latas 

de cerveja e quando retornava para casa, o pneu de seu veículo furou, 

vindo a estacionar próximo a um condomínio, cujos moradores teriam 

acionado a polícia simplesmente por ter blasfemado em voz alta acerca 

de sua dificuldade na troca do equipamento. Dizendo-se desrespeitado 

durante a abordagem policial, alegou não se recordar de ter ofendido 

quaisquer dos agentes.  

O PM Adriano, sob o pretório, relatou ter sido 

acionado via Copom, onde avistou o Apelante no interior do veículo 

parado. Abordado, MAILTO demonstrou muita irritação pelo 

contratempo, recusando-se a apresentar seus documentos, 

verbalizando: “não vou dar os documentos não, seus policiais de merda”. 
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Após lhe dar voz de prisão, o Apelante correu, mas foi alcançado; 

apresentava visíveis sinais de embriaguez, com forte odor etílico, 

andar cambaleante e agitado.   

No mesmo sentido, orientou-se o depoimento da 

miliciana Geisa, confirmando, muito embora não tivesse se recordado 

do cheiro de álcool, os demais sinais de embriaguez. 

Prova suficiente.

Anote-se que os dizeres dos agentes públicos são 

harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer 

animosidade a justificar infundada acusação, inclusive diante do 

contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até 

porque 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), lembrando-se, ainda, 

que, roborados por testemunhas oculares.

A alegação defensiva de que MAILTO estava fora 

do veículo estacionado não encontra eco na prova oral. 

Os Policiais Militares foram categóricos ao afirmar 

que se encontrava no interior do conduzido o qual, obviamente, não 

poderia ter chegado ali sozinho. Além disso, o próprio admitiu ter 

ingerido bebida alcoólica e conduzido o automóvel até aquele local, 

não havendo como se reverter o julgado nesse sentido.

A aduzida ausência de materialidade, de igual 

modo, é descabida, pois o Apelante foi denunciado pela prática do 

crime do CTB, art. 306, com redação dada pela Lei nº 12.760/12 e pela 

Lei nº 12.971/14, então vigentes à época dos fatos, cujos § 1°, II, e § 
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2°, previam que a embriaguez também podia ser constatada por meio 

de “sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 

capacidade psicomotora” (§ 1º, II), cuja “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 admitido 

observado o direito à contraprova” (grifei).

No caso, além dos firmes e coesos relatos dos 

policiais, o exame clínico de fls. 13/14, comprovou a embriaguez, 

tornando-a incontroversa.

No mais, inequívoca é a conclusão de que a tutela 

ao bem jurídico se dá tanto pela lesão (ou dano) quanto pelo perigo de 

lesão. 

Segundo CLAUS ROXIN, delitos de perigo 
abstrato são “aqueles em que se castiga a conduta tipicamente perigosa como 
tal, sem que no caso concreto tenha ocorrer um resultado de exposição a perigo”. 
(in Problemas básicos del derecho penal - Tradução: Diego Manuel Luzón Peña - 
Madrid - p g 407).

O Ilustre Ministro JORGE MUSSI, por ocasião do 
julgado do HC nº 161.393/MG, afirmou categoricamente que “a simples 
criação dos crimes de perigo abstrato não representa comportamento 
inconstitucional. Contudo, não há como se negar que os princípios da intervenção 
mínima e da lesividade ensejam um controle mais rígido da proporcionalidade de 
tais delitos, uma vez que se deverá examinar se a medida é necessária e adequada 
para a efetiva proteção do bem jurídico que se quer tutelar. (...) Atualmente, o 
princípio da proporcionalidade é entendido como proibição de excesso e como 
proibição de proteção deficiente. No primeiro caso, a proporcionalidade funciona 
como parâmetro de aferição da constitucionalidade das intervenções nos direitos 
fundamentais, ao passo que no segundo, a consideração dos direitos fundamentais 
como imperativos de tutela faz com que o Estado seja obrigado a garantir os 
direitos fundamentais contra a agressão propiciada por terceiros. O delito de 
embriaguez ao volante talvez seja o exemplo mais emblemático da 
indispensabilidade da categoria dos crimes de perigo abstrato, e de sua previsão 
de modo a tutelar a segurança no trânsito, a incolumidade física dos indivíduos, 
e a própria vida humana, diante do risco que qualquer pedestre ou condutor de 
automóvel se submete ao transitar na mesma via que alguém que dirige 

embriagado” (STJ - Quinta Turma - DJe de 03/05/2012 - grifei).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0006105-61.2015.8.26.0650 -Voto nº 07180 6

“RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 
ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME 
DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE 
POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. RECORRENTE QUE SE NEGOU A 
SE SUBMETER AO TESTE DO BAFÔMETRO. CRIME PRATICADO NA 
VIGÊNCIA DA LEI N. 12.760/2012. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA 
EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. FATO TÍPICO. PROVIMENTO DO 
RECURSO. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 
do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração 
de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de veículo 
automotor em estado de embriaguez. 2. A existência de laudo médico que atesta o 
estado de embriaguez alcoólica e a descrição precisa dos fatos na denúncia 
impõem o prosseguimento do processo, sendo dispensável a precisa aferição, por 
meio do etilômetro, da concentração de álcool no sangue. 3. Recurso especial 
conhecido em parte e nessa extensão, provido para determinar o prosseguimento 
do processo em relação ao crime do art. 306 da Lei n. 9.503/1997” (REsp 
1529400/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015).

Por isso, bem decretada a condenação concernente 

ao delito de embriaguez ao volante, o que, de igual modo, se verificou 

quanto ao desacato.

E nem se alegue suposta ausência de dolo, 

porquanto os impropérios proclamados foram suficientes para 

caracterizar o elemento subjetivo do tipo, lembrando-se que “desacatar 

significa, por si só, humilhar ou menosprezar, implicando algo injurioso, que tem 

por fim desacreditar a função pública” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código 

Penal Comentado, 13ª ed., São Paulo: RT, 2013, p. 1218).

E nem mesmo o estado anômalo, por ingestão de 

álcool, pode beneficiá-lo. Quando causado por vontade própria, não se 

afigura apto a afastar o dolo e nem se constitui excludente de 

culpabilidade, pois não derivada de caso fortuito ou força maior, nos 

termos do CP, art. 28, II, em respeito à teoria da actio libera in causa 

(“ação livre na origem”).

Analisa-se a dosimetria.

As iniciais de ambos os delitos partiram dos 
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mínimos, 6 meses de detenção e 10 dias-multa, além da suspensão do 

direito de dirigir veículos automotores por 1 mês (CTB, art. 306, c.c. 

art. 261) - o que já o beneficiou porquanto o mínimo seria 2 meses 

(CTB, art. 293, caput), o que não pode ser modificado à míngua de 

recurso ministerial e sob pena de reformatio in pejus - e 6 meses de 

detenção (CTB, art. 331), daí porque prejudicada a atenuante da 

confissão reconhecida - neste ponto não foi sucumbente -, nos termos 

da Súmula/STJ, nº 231. Condutas derivadas de desígnios autônomos, 

bem reconhecido o concurso material nos termos do CP, art. 69, caput, 

o que ora se ratifica, a despeito do almejado concurso formal, tendo, as 

sanções, sido corretamente somadas, totalizando 1 ano de detenção e 

10 dias-multa.

Presentes os requisitos do CP, art. 44, mantém-se a 

substituição pela “alternativa” eleita, com o regime mais brando em 

caso de reversão, nada mais podendo pretender.

Diante do exposto, nega-se provimento ao 

recurso.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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