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APELAÇÃO  CRIMINAL. DELITO  DE  TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI N°
9.503/97.  CONDENAÇÃO.  INCONFORMISMO.
REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO PELA PRF.
ALEGADA  NULIDADE  DO  EXAME  AR  ALVEOLAR.
ETILÔMETRO.  CALIBRAGEM.  INSPEÇÃO.
DIFERENCIAÇÃO.  APARELHO  REGULAR.  EXAME
VÁLIDO. CONSTATAÇÃO DE 0.41 MG/L POR LITRO
DE AR EXPELIDO PELOS PULMÕES.  DOSAGEM BEM
SUPERIOR  AO  LIMITE  LEGAL.  PRISÃO  EM
FLAGRANTE. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  CONFISSÃO  DO
DENUNCIADO  EM  JUÍZO.  PROVAS  ROBUSTAS.
INSUBSISTÊNCIA  DAS  PRETENSÕES.  RECURSO
DESPROVIDO.

Segundo  a  orientação  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, "a verificação periódica anual, prevista no
art. 6.º, inciso III, da Resolução n.º 206, de 20 de
outubro  de  2006,  do  CONTRAN,  como  requisito
para a constatação da regularidade do etilômetro,
não se confunde com a calibração do aparelho. Por
isso,  correta  a  conclusão  das  instâncias
antecedentes  de  que  não  há  qualquer  vício  na
medição realizada pelo aparelho, porque realizada
dentro do prazo de validade da certificação" (STJ,
Habeas Corpus n. 240.337/MG, rela. Mina. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 7.11.2013).

Há  de  se  aplicar  o  art.  306,  caput,  do  Código
Trânsito Brasileiro, quando a responsabilidade do
agente restar devidamente caracterizada, ante ao
cometimento  do  delito  de  condução  de  veículo
automotor  sob  a  influência  de  álcool  ou
substância de efeitos análogos, através do teste
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do  bafômetro,  devendo  tal  conduta  ser  objeto  de
sentença  condenatória,  que,  por  sua  vez,  deve
guardar  ressonância  com  todos  os  elementos
probatórios  encartados  aos  autos,  para  assim  se
manter incólume.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso,
nos  termos  do  voto  do  Relator,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante  o  Juízo  da  4ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de
Campina  Grande,  Juvenal  de  Sousa  Lima,  qualificado  nos  autos,  foi
denunciado como incurso nas sanções do art.  306 do Código de Trânsito,
conforme narrativa constante da exordial acusatória que passo a transcrever
(fls. 02/03):

“Narram os autos de inquérito policial em anexo,
que no dia 14 de outubro do corrente ano, por
volta  das  05:55  horas,  na  BR  –  230,  nas
proximidades  do  KM  142,  Massaranduba,  o
denunciado fora preso em flagrante delito, por
haver dirigido veículo automotor, na via pública,
em estado de embriaguez alcoólica”.

Segundo  os  relatos  colhidos  na  esfera
inquisitorial,  o  denunciado  estava  conduzindo
um veículo  CITROEN C4  20VTR,  de  placa  KJL
3091,  quando  perdeu  o  controle  do  veículo  e
saiu da rodovia. Ao tomar ciência dos fatos, a
polícia rodoviária federal se dirigiu ao local para
averiguar a ocorrência do acidente.

Ao  perceber  sintomas  de  embriaguez  no
denunciado,  os  policiais  realizaram o  teste  do
etilômetro,  tendo  sido  constatado presença  de
álcool superior ao permitido por lei, como pode
ser verificado na fl. 10 dos autos.

Registre-se,  por  oportuno,  que  o  denunciado
confessou na delegacia, ser o autor do delito em
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comento.”

Recebimento da denúncia em 19/11/2012 (fls. 02).

Instruído  regularmente  o  processo,  oferecidas  as
alegações finais pelo Ministério Público (fl. 61/62) e pela Defesa (fls. 65/69),
o Juiz julgou procedente a denúncia (Sentença de fls. 74/81), condenando o
réu como incurso nas penas dos arts. 306 do CTB, fixando-lhe a pena-base
em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na 2ª fase, em que
pese a existência da circunstância atenuante decorrente da confissão (art. 65,
III, “d”), a reprimenda foi mantida, por ter sido aplicada no mínimo legal. Na
3ª  fase,  não  havendo  causas  de  aumento  ou  diminuição,  tornou  a  pena
definitiva em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto,
além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-
mínimo  vigente  à  época  do  fato,  devidamente  atualizado  quando  do  seu
pagamento.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma)
pena restritiva de direitos, consistentes na prestação pecuniária de 01 (um)
salário-mínimo a  entidade  pública,  nos  moldes  determinados  pelo  juiz  da
Execução de Penas Alternativas.

Foi aplicada ainda a suspensão da habilitação do réu para
dirigir veículo automotor, por 02 (dois) meses.

Inconformado, recorreu o réu (fl. 127), alegando em suas
razões  recursais  de  fls.  130/135,  que  o  exame  Ar-Alveolar  realizado  foi
comprometido, haja vista que a última calibragem aconteceu em 14/02/2011,
ou seja,  mais  de  um ano do  teste  realizado  pelo  apelante  (14/08/2012).
Razão pela qual requer a absolvição  e por conseguinte, a devolução da fiança
arbitrada.

Nas contrarrazões, o Promotor pugnou pela improcedência
do Recurso de Apelação (fls. 137/141).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso apelatório (fls. 145/148).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, já que interposto em 09/10/2014
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(fl.  127),  tendo sido o acusado intimado da sentença em 09/10/2014 (fl.
126). Além disso, é adequado e não depende de preparo, por se tratar de
ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB, razão por que
conheço do apelo.

MÉRITO

Da arguição de nulidade do exame Ar-Alveolar, sob a
alegação de que a última calibragem teria acontecido há mais de um
ano do teste realizado pelo apelante:

A defesa, buscando desconstituir a sentença condenatória,
sustenta a ausência de comprovação da materialidade do delito praticado,
pois  o  aparelho  utilizado  teve  como  data  da  "última  calibragem"  o  dia
14.02.2011.  Assim,  como os  fatos  se  deram no  dia  14.10.2012,  já  teria
transcorrido lapso de tempo superior ao período de um ano estipulado na
Resolução do CONTRAN para conferência da aferição pelo INMETRO.

O equívoco cometido pela defesa decorre do fato de não
diferenciar "calibração" de "certificação".

Do  teste  do  etilômetro  acostado  à  fl.  14  extrai-se  que
14.02.2011 corresponde a data em que o equipamento foi calibrado. Já a
data prevista para a próxima aferição, ou certificação pelo INMETRO, que não
deve  ser  confundida  com  a  calibração,  vinha  estabelecida  como  sendo
28.06.2013,  ou  seja,  como  o  exame  fora  realizado  no  dia  14.10.2012,
nenhuma irregularidade havia.

Sobre  a  matéria,  com base  em precedente do  Superior
Tribunal de Justiça, foi esclarecido que "a verificação periódica anual, prevista
no art. 6.º, inciso III, da Resolução n.º 206, de 20 de outubro de 2006, do
CONTRAN, como requisito para a constatação da regularidade do etilômetro,
não se confunde com a calibração do aparelho. Por isso, correta a conclusão
das  instâncias  antecedentes  de  que  não  há  qualquer  vício  na  medição
realizada pelo aparelho,  porque realizada dentro do prazo de validade da
certificação." (STJ. HC 240337/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 07/11/2013).

Seguindo o entendimento supra, temos diversos julgados
de nossos Tribunais. Vejamos:

APELAÇÃO  CRIME.  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE.
PRESENTE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
ALEGAÇÃO  DE  VERIFICAÇÃO  PERIÓDICA  ANUAL
VENCIDA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  Tem-se  que
calibração  e  verificação  são  conceitos
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distintos e que o objetivo principal da verificação
é  a  manutenção  da  confiança  no  resultado  da
calibração, até que nova calibração seja efetuada.
A presunção de legalidade dos atos administrativos
abarca o manejo de perícia a que serão submetidos
os  administrados.  Se  irregular,  deve  a  defesa,
concretamente,  apontar  tal  circunstância,  com  a
respectiva  comprovação.  Nesta  linha,  a prova de
que o equipamento não estava de acordo com a
resolução do contran é matéria a ser demonstrada
pela  defesa.  Precedente  do  STF,  a  sedimentar  a
necessidade de prova pela defesa da alegação de
irregularidade do aparelho do etilômetro. A prova
carreada  aos  autos  é  suficiente  para  embasar  o
juízo de condenação, pois o apelante foi submetido
a  teste  do  bafômetro,  o  qual  atestou  que  o
condutor  encontrava-se  embriagado.  O  aparelho
utilizado estava em consonância com o disposto na
resolução 206/2006 do contran. Não há, portanto,
mácula na materialidade delitiva prova robusta. O
fato delituoso descrito na exordial é posterior à Lei
nº 12.760, que entrou em vigor no dia 21.12.2012,
alterando o disposto  no artigo 306 do código de
trânsito  brasileiro,  o  qual  estabeleceu  que
"conduzir  veículo  automotor  com  capacidade
psicomotora  alterada  em  razão  da  influência  de
álcool  ou  de  outra  substância  psicoativa  que
determine  dependência"  tipifica  embriaguez  ao
volante.  O artigo disciplina,  ainda,  de que forma
pode  ser  constatada  a  alteração  da  capacidade
psicomotora.  A  prova  carreada  aos  autos  é
suficiente  para  embasar  o  juízo  de  condenação,
presente o teste do etilômetro. No mesmo sentido,
a prova testemunhal. Palavra de policiais. Validade.
O depoimento de policiais não deve ser rejeitado
apenas  em  função  de  seu  posto  como  agentes
estatais.  Tanto  somente  poderia  ocorrer  se  os
relatos não fossem coerentes ou destoassem dos
outros elementos probatórios,  o que não ocorreu
nos  autos.  Recurso  desprovido.  (TJRS;  ACr
0178313-85.2014.8.21.7000;  Soledade;  Primeira
Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Jayme  Weingartner
Neto; Julg. 10/12/2014; DJERS 18/12/2014)

64687885  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  Condução  de
veículo automotor sob efeito de álcool. Código de
trânsito brasileiro, art. 306. Condenação. Recurso
defensivo.  Absolvição.  Ausência  de  prova  da
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embriaguez.  Teste  de  alcoolemia.  Etilômetro.
Calibragem.  Inspeção.  Diferenciação.
Aparelho regular.  Exame válido. Concentração
de álcool  por  litro  de AR expelido pelos pulmões
superior  ao  limite  legal.  Condenação  mantida.
"Segundo  a  orientação  desta  corte  superior  de
justiça,  a verificação periódica anual,  prevista no
art. 6. º, inciso III, da resolução n. º 206, de 20 de
outubro de 2006, do contran, como requisito para a
constatação da regularidade do etilômetro, não se
confunde com a calibração do aparelho. Por isso,
correta a conclusão das instâncias antecedentes de
que  não  há  qualquer  vício  na  medição  realizada
pelo aparelho, porque realizada dentro do prazo de
validade  da  certificação"  (STJ,  habeas  corpus  n.
240.337/MG, rela. Mina. Laurita vaz, quinta turma,
j. Em 7.11.2013). Recurso não provido. (TJSC; ACR
2014.029644-6;  Rio  do  Oeste;  Quarta  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Roberto  Lucas Pacheco;  Julg.
05/12/2014; DJSC 12/12/2014; Pág. 532)

Logo, se a realização do exame em questão se deu no dia
14.10.2012, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias antes da data marcada para
a nova certificação dada pelo INMETRO, não há falar em ausência de prova
técnica, pois a prova produzida é suficiente para demonstrar que o apelante
conduzia o veículo na via pública, com concentração de álcool por litro de
sangue  correspondente  a  0,41  mg/l,  superior,  pois,  aos  0,30  mg/l  (três
décimos de miligrama por litro) de ar expelido dos pulmões, estabelecidos como
limite pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelo  Decreto n° 6.488/2008, bem
como pela Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

Do pleito absolutório:

Convém  registrar  que os  argumentos  defensivos
apresentados pelo recorrente para sua absolvição não merecem prosperar
porquanto discrepantes do contexto fático e jurídico constante dos presentes
autos.

O  caso em comento é de fácil deslinde, não comportando
maiores delongas quanto à elucidação da autoria  e materialidade delitivas,
uma vez que o MM. Juiz a quo prolatou a sentença objurgada em conformidade
com os aspectos fáticos, jurídicos e probatórios discorridos nos autos, de forma
convincente, pois bem se debruçou em todo o percurso dos autos, valendo-se,
para o fim condenatório, de várias fontes probatórias, deixando claro, pois, que
o recorrente praticou o crime de trânsito do art. 306 do CTB, como narrado na
inicial de fls. 02/04.
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Além do mais, o emérito magistrado singular seguiu à risca
a linha garantista e fez uso do livre convencimento motivado disposto no art.
155 do CPP (princípio da persuasão racional do juiz), talhando sua sentença
com critérios objetivos e dentro do ideal de justiça, de acordo com o quadro
fático que lhe foi apresentado, eis que o analisou à luz das provas angariadas,
formando, assim, o seu permitido juízo de valor.

A materialidade delitiva, a positivar a existência do delito
previsto no art.  306 da Lei n° 9.503/97 (Código de trânsito), encontra-se
comprovada  na  prova  técnica  consistente  no  etilômetro  de  fl.  14  e  na
confissão do apelante perante a autoridade policial às fls. 08/09.

Frise-se ainda, por oportuno, que o recorrente foi flagrado
com concentração de álcool de 0,41 mg/l por litro de ar expelido pelos pulmões,
quantidade bem acima dos 0,30 mg/l permitidos pelo art. 2° do Decreto n°
6.488/2008, que assim reza:

“Art. 2°. Para os fins criminais de que trata o art.
306 da Lei n° 9.503, de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, a equivalência entre os distintos testes
de alcoolemia é a seguinte:

I  -  exame  de  sangue:  concentração  igual  ou
superior a seis decigramas de álcool  por litro de
sangue; ou

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.”

A autoria do ilícito, por sua vez, é revelada por um conjunto
de  circunstâncias  e  elementos  irretorquíveis,  como  se  vê  na  elucidativa
confissão  do  ora  apelante,  de  modo  que  suas  palavras  se  encontram em
retilínea  consonância  com  as  demais  provas  documentais  e  testemunhais
amealhadas aos autos.

A propósito, vejamos a confissão do recorrente prestada
na Justiça (fls. 58- DVD):

“(...)Tomei uma doze de whisky. Admito que tomei.
(...).”

Como se observa, o depoimento do réu, em conjunto com
o teste realizado, amolda-se, sua conduta do tipo penal descrito no art. 306
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do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessarte,  pelo  depoimento  e  documentos  acostados  no
caderno processual, restam devidamente comprovadas, nos autos, a autoria
e a materialidade do fato delituoso, não havendo, pois, que se acolher o pleito
absolutório visto que as provas dos autos convergem no sentido de incriminá-lo,
nos termos do art. 306 do CTB, dispositivo legal sobre o qual inexiste qualquer
inconstitucionalidade,  sendo  o  mesmo  referendado  pelo  Supremo  Tribunal
Federal em seus diversos julgados.

Por  conseguinte,  diante  das  evidências  discorridas  no
presente caderno processual, quanto ao delito de embriaguez ao volante, é
de se notar o acerto empreendido na sentença combatida, eis que se ateve
fielmente  aos  elementos  probatórios  carreados  aos  autos,  até  porque  os
meios  probantes,  que  serviram  de  suporte  para  a  fundamentação
condenatória,  não  suscitam  dúvidas,  razão  pela  qual  o  Juiz  singular  não
encontrou empecilhos para fazer uso do seu livre convencimento motivado.

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso apelatório.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim Relator, o Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 30 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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