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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001158-61.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante 
LEANDRO VIANA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao 
apelo, a fim de: (i) reduzir o prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir 
veículo automotor para 2 meses; (ii) diminuir o valor da prestação pecuniária para 1 
salário mínimo. Mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MARCO DE LORENZI (Presidente) e HERMANN HERSCHANDER.

São Paulo, 21 de junho de 2018.

LAERTE MARRONE
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0001158-61.2016.8.26.0477
Apelante: Leandro Viana Silva 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto nº 8.511

Apelação. Crimes de embriaguez ao volante e desacato. 

Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro 

probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu 

pelos delitos. Autoria e materialidade comprovadas. 2. 

Sanção que comporta reparo. A pena de suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor deve guardar 

proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 

Redução do valor da prestação pecuniária. Recurso 

parcialmente provido.

1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou 

procedente a ação para condenar LEANDRO VIANA SILVA às penas 

de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 10 dias-

multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 3 

meses, como incurso no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 

artigo 331 do Código Penal. Substituída a pena corporal por uma pena 

restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no importe de 4 

salários mínimos (fls. 143/145). 

O réu apelou requerendo a absolvição por falta 

de provas, acenando, ainda, no que pertine ao desacato, com a 

atipicidade da conduta em razão da incompatibilidade da figura criminal 

com o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. 
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Subsidiariamente, quer a redução do valor da prestação pecuniária (fls. 

160/177). 

Processado o recurso, a d. Procuradoria de 

Justiça manifestou-se pelo parcial provimento (fls. 203/207).

É o relatório.

2. Vinga em parte o reclamo. Na linha do que 

segue.

3. Evidenciada a responsabilidade penal do 

réu pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A materialidade do delito encontra-se 

positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5), boletim de 

ocorrência (fls. 16/18), exame clínico, o qual revelou que o réu estava 

embriagado (fls. 67/69), bem como pela prova oral.

E certa a autoria.

Com efeito, os policiais militares Samuel 

Alves da Silva e Adalberto Aparecido Pires de Campos Filho, este 

último ouvido apenas em solo policial, relataram, em suma, que foram 

acionados para atender a uma ocorrência de um indivíduo que havia 

agredido seus pais. Antes de chegar à residência, depararam-se com o 

veículo do acusado, cuja placa coincidia com a recebida via Copom, 

indicando ser o veículo da pessoa que agrediu os pais. O réu, que 

conduzia o automóvel, não obedeceu à ordem de parada, sendo 

perseguido por alguns minutos. Quando finalmente parou, resistiu à 

prisão e xingou os declarantes, dizendo “seus pau no cu, filhas da puta, 

eu sou trabalhador”, sendo necessário o uso da força para contê-lo. 

Exalava odor etílico e, ao ser indagado, confirmou ter ingerido uma lata 
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de cerveja. Conduziram-no à delegacia e o médico do IML realizou 

exame clínico para aferição da embriaguez (fls. 10, 12 e mídia digital). 

E não se divisa razão a sugerir que tenham 

faltado com a verdade.

A circunstância de serem policiais não os 

torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo 

antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a 

reduzir-lhe, a priori, o seu poder de convencimento. Com efeito, “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, de repressão penal. O 

depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, 

quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar 

interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou 

quando se demonstrar  tal como ocorre com as demais 

testemunhas  que as suas declarações não encontram suporte e 

nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” 

(STF, HC nº 73.518  SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Registre-se que os relatos prestados pelos 

agentes públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, 

o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas 

divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, 

devendo ser debitadas ao fator tempo, associado à grande quantidade de 

ocorrências atendidas pelos policiais. Perfeitamente aceitável, por sua 
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vez, que as narrativas levadas a efeito perante a autoridade policial  

numa relação de quase imediatidade com os fatos  encerrem mais 

detalhes do que as apresentadas no curso da relação processual, sem que 

se divise nisso qualquer fator a enfraquecer a prova.

Cuida-se de manancial probatório bastante 

apto a confortar a acusação.

Certo que o réu negou as imputações. Afirmou 

que, na data dos fatos, havia bebido uma lata de cerveja, porém muito 

tempo antes do momento da abordagem, de modo que não estava 

embriagado. Quanto ao desacato, negou ter ofendido ou agredido os 

policiais, sendo que um deles aplicou-lhe uma “gravata” de surpresa (fl. 

14 e mídia digital). 

Mas a versão não vinga, eis que inverossímil à 

luz das regras de experiência comum e escoteira nos autos. 

Com efeito, o laudo do exame clínico atesta 

que o acusado apresentava diversos sinais de embriaguez, tais como 

hálito acentuadamente etílico, vestes desordenadas, atitude agressiva, 

marcha ebriosa, atenção e concentração dispersiva etc, concluindo que o 

réu estava embriagado (fls. 67/69), o que encontra respaldo na prova 

oral. 

Importa considerar que a lei permite que a 

demonstração da conduta típica se dê por vários meios de prova, dentre 

eles a testemunhal e o exame clínico (artigo 306, par. 2º, da Lei nº 

9.503/97). 

Remarque-se que o delito previsto no artigo 

306, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, vale dizer, 
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sua configuração não reclama a prova de que a conduta do agente tenha 

gerado um risco de dano, não se divisando qualquer 

inconstitucionalidade na opção legislativa, conforme o proclamou o 

Supremo Tribunal Federal (STF, HC nº 109.269, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski), ocasião em que ficou assentado que a objetividade 

jurídica do crime em questão “transcende a mera proteção da 

incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção 

de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis 

de segurança nas vias públicas”. Também nesta linha: STF, HC nº 

137.655, rel. Min. Rosa Weber; ARE nº 985.532-AgR, rel. Min. 

Roberto Barroso; STJ, HC nº 167.882, Rel. Min. Gilson Dipp; HC 

nº 206.009, Rel. Min. Vasco Della Giustina; HC nº 178.882, Rel. 

Min. Jorge Mussi.

Seguindo a mesa trilha, pontou-se que “o 

crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de 

perigo abstrato, bastando para sua caracterização que o agente 

conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada 

em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que 

determine dependência, dispensando a demonstração de dano 

potencial a incolumidade de outrem” (STJ, AgRg no REsp nº 

1.541.720, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura)

4. O quadro probatório também revela que o 

acusado praticou o crime de desacato, tal como encerra a denúncia.

Como salientado, o acusado ofendeu os 

agentes públicos, que atuavam no exercício da função.

Por sua vez, não se divisa que o tipo penal de 
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desacato, tal como previsto no Código Penal, seja incompatível com a 

Constituição Federal. A liberdade de expressão não é um direito 

absoluto (aliás, a atual dogmática jurídica enfatiza que nenhum direito é 

absoluto), não conferindo à pessoa a prerrogativa de, impunemente, 

ofender funcionário público que atua no exercício regular de sua 

função. O bem jurídico tutelado  prestígio dos agentes do Poder 

Público e o respeito devido à dignidade de sua função  merece sim 

uma tutela penal.  Neste passo, o Superior Tribunal de Justiça firmou a 

juridicidade do crime de desacato, cuja tipificação não entra em choque 

com a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José 

da Costa Rica (HC nº 379.269, rel.  para o acórdão, Min. Antonio 

Saldanha Palheiro)

5. Neste sentido, os elementos de prova 

descortinam: (i) que o réu desacatou funcionários públicos que estavam 

no exercício regular de suas funções, conduta que se subsume ao 

previsto no artigo 331, “caput”, do Código Penal e (ii) conduziu 

veículo, em via pública, com capacidade psicomotora alterada, em razão 

da influência de álcool, conduta que configura o crime previsto no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Donde, bem decretada a condenação.

6. A sanção comporta reparos. 

6.1. Do delito de embriaguez ao volante.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou 

seja, 6 meses de detenção, mais o pagamento de 10 dias-multa.

Pena que se tornou definitiva, à míngua de 

causas modificadoras. 
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Já a pena de suspensão da habilitação para 

dirigir veículo automotor foi estabelecida em 3 meses. No entanto, 

considerando que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa 

de liberdade (STJ, HC n. 159.298/PR, rel. Min. Sebastião Reis 

Júnior; HC nº 140.750, rel. Min. Jorge Mussi; EDcl no REsp nº 

898.866, rel. Min. Laurita Vaz; REsp nº 657.719, rel. Min. Felix 

Fischer), de rigor que ela seja fixada no prazo mínimo legal de 2 meses 

(artigo 293, da Lei n. 9.503/97).

6.2. Do delito de desacato.

A pena-base do delito de desacato foi 

estabelecida no mínimo legal, ou seja, 6 meses de detenção.

Sanção que se tornou definitiva, eis que 

ausentes causas modificadoras. 

6.3. Nos termos do artigo 69 do Código Penal, 

a somatória da sanção resulta em 1 ano de detenção e pagamento de 10 

dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo 

automotor, pelo prazo de 2 meses. 

Fixado o regime aberto, o mais brando 

possível. 

Por fim, presentes os requisitos do artigo 44 do 

Código Penal, correta a substituição da pena privativa de liberdade por 

uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária. 

Tendo em conta, por outro lado, que as penas 

foram fixadas no mínimo legal e ausentes dados concretos a indicar a 

real condição econômica do réu  de resto, representado pela Defensoria 

Pública -, urge reduzir-se o “quantum” para o mínimo legal, ou seja, 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0001158-61.2016.8.26.0477 -Voto nº 8511 9

pagamento de 1 salário mínimo. 

7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao 

apelo, a fim de: (i) reduzir o prazo da pena de suspensão da habilitação 

para dirigir veículo automotor para 2 meses; (ii) diminuir o valor da 

prestação pecuniária para 1 salário mínimo. Mantida, no mais, a r. 

sentença. 

      LAERTE MARRONE

        Relator
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