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RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : Roberto Delfino Gomes
ADVOGADO : Sebastião Araújo de Maria
APELADO : Ministério Público Estadual

PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  a  incolumidade
pública.  Embriaguez  na  condução  de  veículo  automotor.
Materialidade e autoria comprovadas. Delito de perigo abstrato.
Apelação a que se nega provimento.

-  Comete  o  delito  do  art.  306  do  CTB,  de  perigo  abstrato,
aquele que conduz veículo automotor, em via pública, estando
com  concentração  de  álcool  igual  ou  superior  ao  limite
permitido; 

- Apelação a que se nega provimento.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade,  em negar provimento à apelação,  nos termos do voto do Relator  e  em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Roberto  Delfino
Gomes, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara
Única da Comarca de Remígio, que o condenou pela suposta prática do delito previsto no
art. 3061 da Lei n. 9.503/97, fixando-lhe uma pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de

1Art.  306.  Conduzir  veículo automotor  com capacidade psicomotora alterada em razão da influência  de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de
2012)
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia,
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detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais 100 (cem) dias-multa, fixados no
patamar de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses (fs.
118/121).

Narra  a  denúncia  que,  no  dia  17/01/10,  o  apelante  foi  preso  em
flagrante  delito  pela  autoridade  policial  quando  conduzia,  pelas  ruas  da  cidade  de
Remigio, o veículo Brasinca Mangalarga, de placa GGB 5555, apresentando sintomas de
embriaguez, o que foi constatado através do laudo de exame de alcoolemia realizado pela
Polícia Rodoviária Federal de São Miguel, para onde o recorrente foi conduzido, vindo a
ser preso em flagrante delito logo em seguida (fs. 02/04).

Após  as  alegações  finais  de  ambas  as  partes,  foi  proposta  a
suspensão  condicional  do  processo,  o  que  foi  homologado  em  07/11/12  (f.  93).
Posteriormente, em 07/04/14, o benefício foi revogado (f. 115), seguindo-se a prolação da
sentença objeto desta apelação.

Em suas razões, alega que o conjunto probatório seria insuficiente,
razão pela qual, com base nos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo,
pugna pela sua absolvição (fs. 124/125 e 127/132).

Contrarrazões às fs. 134/136.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(fs. 140/142).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso deve ser desprovido.

I – DO MÉRITO: DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

Inicialmente, cumpre destacar que o recorrente foi  condenado por
fato ocorrido em 17/01/10, de modo que a ele deve se aplicar a figura do art. 306 do CTB
com a redação anterior àquela conferida pela Lei n. 12.760, de 20 de dezembro de 2012.

Pela redação anterior, no que interessa ao caso em tela, o delito se
consumava com a condução de veículo automotor estando o agente com concentração
de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, sendo indispensável,
para a configuração do delito, a realização de prova técnica (etilômetro), sem a qual não
se poderia demonstrar o teor etílico.

Com a nova redação, este dado deixou de ser elementar do tipo,
passando apenas a configurar mais um dos meios de prova capazes de demonstrar a
alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, conforme dispõem

para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)
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os §§1° e 2° do art. 3062 da Lei n. 9.503/97. 

Portanto, tendo em vista que o fato ocorreu sob a égide daquele tipo,
apenas a prova técnica poderia demonstrar a concentração de álcool superior ao limite
legal, uma vez que se tratava de dado constitutivo da própria figura incriminada3.

Pois bem.

A materialidade e autoria delitivas estão sobejamente demonstradas
através do auto de prisão em flagrante delito (fs. 06/18) e do extrato emitido pelo aparelho
etilômetro (f. 10), os quais asseguram que, no dia, hora e local indicados na denúncia, o
apelante estava dirigindo veículo automotor estando com concentração de álcool por litro
de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas.

Neste contexto, tem-se que, submetido ao exame do etilômetro (f.
10), constatou-se que o sentenciado estava com teor alcoólico equivalente a 1,44mg/l (um
miligrama e quarenta e quatro centésimos de miligrama) de álcool por litro de ar expelido,
acima,  portanto,  do  limite  permitido pelo  art.  306 do CTB,  cujo  valor  de equivalência
consta do art. 2°, II4, do regulamento (Decreto n° 6.488/08), equivalente a 0,3mg/l (três

2§ 1o  As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
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 (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
II  -  sinais  que  indiquem,  na  forma  disciplinada  pelo  Contran,  alteração  da  capacidade  psicomotora.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
§ 2o  A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico,
perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 
3HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO.  MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ,  EM CONSONÂNCIA
COM O DO STF. DIREITO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO  BRASILEIRO.  FATO  COMETIDO  SOB  A ÉGIDE  DA LEI  N.º  11.705/2008.  AUSÊNCIA DE
AFERIÇÃO  DA  CONCENTRAÇÃO  ALCOÓLICA  NO  SANGUE.  ELEMENTAR  OBJETIVA  NÃO
DEMONSTRADA.  MATÉRIA  PACIFICADA  PELA  TERCEIRA  SEÇÃO  DESTA  CORTE  SUPERIOR.
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  CONFIGURADA.  HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu significativas mudanças em sua estrutura típica, com o
advento Lei  n.º 11.705/08. Primeiro, esse delito passou a ser de perigo abstrato, sendo desnecessária
a  demonstração  da  efetiva  potencialidade  lesiva  da  conduta.  Em  segundo  lugar,  incluiu-se  a
elementar  referente  à  "concentração  de  álcool  por  litro  de  sangue  igual  ou  superior  a  6  (seis)
decigramas", tornando a imputação mais objetiva e precisa. Em seu texto original, o delito exigia, para
sua configuração, apenas a comprovação de que o condutor do veículo dirigia sob a influência de álcool
apta a comprometer a incolumidade de outrem.
3. A redação dada pela Lei n.º 11.705/2008 passou a exigir, para caracterizar a tipicidade da conduta,
seja quantificada a concentração de álcool no sangue. Essa prova técnica se tornou indispensável,
só podendo ser produzida, de forma segura e eficaz, por intermédio do etilômetro ou do exame de
sangue.
4. No caso, não tendo sido realizada a indispensável prova técnica, a absolvição do Paciente quanto ao
crime de embriaguez ao volante é medida que se impõe.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, ex officio, para para absolver o Paciente da imputação
relativa ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
(HC 251.468/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 28/02/2014)
4Art.  2o  Para os fins criminais de que trata o art.  306 da Lei  no 9.503, de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia é a seguinte:
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décimos de miligrama) de álcool por litro de ar expelido.

Ademais,  calha  destacar,  por  oportuno,  o  teor  do  depoimento
fornecido pelo policial José Régis Silva, que participou da  ocorrência, reconhecendo que
o  sentenciado,  ao  ser  abordado,  apresentava  sinais  de  embriaguez,  tendo,  inclusive,
resistido à prisão. Acrescentou, ainda, que o mesmo havia abalroado alguns veículos na
feira pública daquele município, conforme relato registrado na mídia encartada à f. 76.

À vista do que consta dos autos, conclui-se que a materialidade e
autoria  delitivas,  ao  contrário  do  que  sustenta  o  apelante,  estão  sobejamente
comprovadas, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  relator,
Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 23 de
abril 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

[...]
II - teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro): concentração de álcool igual ou superior a três
décimos de miligrama por litro de ar expelido dos pulmões.
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