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Inocorre  a  prejudicial  de  mérito  referente  à
prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa,  quando  entre  a  data  do  inicio  da
contagem  e  a  do  marco  interruptivo  não  há  o
decurso de tempo suficiente a caracterizá-la.

Para a caracterização da materialidade do delito
previsto no art. 306 do CTB, com a redação dada
pela  Lei  nº  11.705/2008  e  regulamentação  pelo
Decreto nº 6.488/2008, basta que o motorista seja
flagrado,  na  direção  de  veículo  automotor,  com
concentração de álcool por litro de sangue igual
ou  superior  a  6  (seis)  decigramas,  ou,  ainda,
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concentração de álcool por litro de ar expelido dos
pulmões  igual  ou  superior  a  três  décimos  de
miligrama.

Conforme  firmado  em  nossa  jurisprudência,
inclusive  no  âmbito  do  STJ,  o  delito  de
embriaguez ao volante é de perigo abstrato, que
visa  a  proteger  a  incolumidade  pública,
prescindindo,  assim,  de  comprovação de  real  e
efetivo  perigo  de  dano  à  integridade  física  de
alguém

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO,
E,  NO  MÉRITO,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS  TERMOS  DO
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta, à fl. 130, por Geralberto

Silva  de Sá contra a sentença de fls.  124/129,  que,  julgando parcialmente

procedente  o  pedido  veiculado  na  denúncia,  condenou  o  ora  apelante nas

penas  do  art.  306,  da  Lei  nº  9.503/1997  (CTB),  condenando-o  a  uma

reprimenda de 6 (seis) meses de detenção e 1 (um) mês de suspensão ou

proibição  de  se  obter  a  permissão  ou  habilitação  para  dirigir  veículo

automotor. A pena corporal foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos,

consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação,

absolvendo-o da imputação pelo crime de direção perigosa sem habilitação

para dirigir (art. 309 do CTB).

Segundo a denúncia, no dia 21/02/2010, por volta das 14h, no

centro  da  cidade  de  Catolé  do  Rocha,  policiais  militares  abordaram  o

denunciado, que conduzia uma motocicleta Honda Biz C100 sob influência de
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álcool, estando com concentração de 1,05 mg/l de álcool por litro de sangue e

sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A inicial  acusatória  ainda  ressalta  que  o  réu,  ao  ser  ouvido,

confessou que trafegava alcoolizado.

Nas  razões  do  apelo  (fls.  136/139),  o  recorrente  pede  a  sua

absolvição, por insuficiência probatória, notadamente por não existir nos autos

a necessária  prova técnica  pericial  de  constatação de teor  alcoólico.  Aduz,

ainda, que não restou demonstrado o perigo de dano, não estando o acusado,

no momento da prisão, sequer na direção do veículo automotor, também não

existindo notícias de que havia aglomerado de pessoas no local.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição.

Em  contrarrazões  de  fls.  140/145,  suplica  o  parquet pelo

desprovimento do recurso.

Manifestando-se a Procuradoria de Justiça, por seu Procurador de

justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo desprovimento do recurso

(fls. 156/161).

É o relatório. 

VOTO

Segundo a denúncia, no dia 21/02/2010, por volta das 14h, no

centro  da  cidade  de  Catolé  do  Rocha,  policiais  militares  abordaram  o

denunciado, que conduzia uma motocicleta Honda Biz C100 sob influência de

álcool, estando com concentração de 1,05 mg/l de álcool por litro de sangue e

sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
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A inicial  acusatória  ainda  ressalta  que  o  réu,  ao  ser  ouvido,

confessou que trafegava alcoolizado.

Por  essa conduta,  o acusado foi  condenado como incurso nas

sanções dos art. 306, da Lei nº 9.503/1997 (CTB), recebendo uma pena de 6

(seis) meses de detenção e 1 (um) mês de suspensão ou proibição de se

obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.  A pena

corporal  foi  substituída  por  1  (uma)  restritiva  de  direitos,  consistente  na

prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, absolvendo-o

da imputação pelo crime de direção perigosa sem habilitação para dirigir (art.

309 do CTB).

Em  sede  recursal,  o  apelante  pede  a  sua  absolvição,  por

insuficiência probatória, notadamente por não existir  nos autos a necessária

prova técnica pericial de constatação de teor alcoólico. Aduz, ainda, que não

restou demonstrado o perigo de dano, não estando o acusado, no momento da

prisão, sequer na direção do veículo automotor, também não existindo notícias

de que havia aglomerado de pessoas no local.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição.

DA  PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Ao  exame  dos  autos,  verifica-se  a  inocorrência  da  prescrição

retroativa alegada, conforme a seguir se expõe.

Por se tratar de crime cuja pena mínima cominada é inferior a um

ano, oportunizou-se ao réu celebrar transação, nos termos do art. 89 da Lei

9099/95.

A transação foi celebrada em 04.08.2010 (fls. 64), data em que foi

recebida a denúncia, por imperativo do art. 89, § 1º da precitada lei.
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Descumprida  a  transação,  foi  ela  revogada  em  1º.12.2014,

prosseguindo-se com o feito (fls. 94/95).

A sentença condenatória em 06 meses de detenção, foi publicada

em 16.12.2015 (fls. 129v).

O prazo prescricional ficou suspenso entre 04.08.2010 (data da

transação) e 1º/12/2014 (data da revogação).

A considerar  a  pena  cominada  em  sentença,  a  prescrição  se

operaria em dois anos. Portanto esse prazo não se perfez entre nenhum dos

marcos  interruptivos,  nem  mesmo  entre  a  data  do  fato  (21.02.2010)  e  o

recebimento da denúncia (04.08.2010).

Rejeito a prejudicial de mérito.

DO MÉRITO.

Pois bem. A alegação de fragilidade probatória não se confirma

nos autos.

O fato se deu em 21/02/2010, antes, portanto, da vigência da Lei

nº  12.760/2012,  sendo,  então,  nos  termos  da  redação  dada  pela  Lei  nº

11.705/2008,  indispensável  a  realização  do  exame  de  alcoolemia  para  a

comprovação da materialidade delitiva. In verbis:

Art.  306. Conduzir veículo automotor,  na via pública,
estando  com  concentração  de  álcool  por  litro  de
sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob
a  influência  de  qualquer  outra  substância  psicoativa
que determine dependência: (Redação dada pela Lei
nº 11.705, de 2008) 
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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,
para efeito de caracterização do crime tipificado neste
artigo.  (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

A fim de regulamentar o dispositivo, o Poder Executivo editou, em

observância à expressa determinação contida no parágrafo único do art. 306

do CTB, o  Decreto nº  6.488/2008,  o  qual  estabeleceu a equivalência  entre

distintos testes de alcoolemia, nos seguintes termos:

Art. 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:
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.

Assim,  o  teor  alcoólico  mínimo de  6  dg/l  (seis  decigramas  de

álcool por litro de sangue), exigido no caput do art. 306 do CTB corresponde a

0,3 mg/l (três décimos de miligrama de álcool por litro de ar) aferidos mediante

teste  em  aparelho  de  ar  alveolar  pulmonar  (etilômetro),  popularmente

conhecido como “bafômetro”.

No caso dos autos, dúvida não há quanto à materialidade delitiva,

na medida em que o teste de etilômetro foi realizado no acusado, no momento

da abordagem policial, resultando em 1,05 mg/l (um grama e cinco decigramas

de álcool por litro de ar), conforme documento de fl. 15.

Além disso, o próprio réu reconhece ter ingerido bebida alcoólica

antes de conduzir seu veículo, no dia do fato:

Desembargador João Benedito da Silva
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Que são parcialmente verdadeiros os fatos sobre os
quais está sendo acusado e afirma que,  nesta data,
por  volta  das  14:00  horas,  vinha  após  o  Mutirão,
quando foi abordado por policiais Militares; Que estava
consumindo  bebida  alcoólica  em  casa  quando  foi
chamado para pegar um sobrinho no Mutirão;  [...].  -
acusado Geralberto Silva de Sá, em sede policial, fl.
10

O  teor  do  interrogatório  policial  foi  confirmado  em  juízo  pelo

denunciado, conforme trecho 01:30/02:10 do arquivo “Interrogatório do réu -

Geralberto Silva de Sá.wmv”, constante na mídia de fl. 115.

Também não procede a tese de inexistência de perigo real, por

não  haver  provas  de  que  o  acusado  estivesse  na  condução  do  veículo,

tampouco de que a sua conduta colocou e risco a integridade física de alguma

pessoa.

Primeiramente,  como visto  acima,  o  próprio  réu,  em ambas as

esferas, confirmou que estava conduzindo a motocicleta, nas proximidades do

Mutirão, quando foi abordado pelos policiais.

Por  outro  lado,  conforme  firmado  em  nossa  jurisprudência,

inclusive no âmbito do STJ, o delito de embriaguez ao volante é de perigo

abstrato, que visa a proteger a incolumidade pública, prescindindo, assim, de

comprovação de real e efetivo perigo de dano à integridade física de alguém.

Sobre a matéria:

PENAL   E   PROCESSUAL   PENAL.   HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO.  ART.  306,  C.C.  298,  III,  DA LEI
9.503/1998. NULIDADE  POR  VIOLAÇÃO  AO  ART.
212   DO   CPP.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DE
PREJUÍZO.  ART.  306  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO
BRASILEIRO.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[…].

Desembargador João Benedito da Silva
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III  - Firmou-se no âmbito desta Corte o entendimento
segundo o qual "A  Lei  n. 12.760/12, ao se referir à
condução  de  veículo  automotor  com   capacidade
psicomotora  alterada  em  razão  da  influência de
álcool,  não descriminalizou a conduta de dirigir  com
concentração de álcool  por  litro  de sangue igual  ou
superior a 6 decigramas ou de 0, 3 miligrama por litro
de ar  expelido  dos pulmões,  parâmetro  inserido em
parágrafo   próprio,  promovendo,  ainda,  a  ampliação
das formas de aferição  dos  sinais  da embriaguez"
(AgRg no REsp n.  1.498.656/RJ,  Sexta  Turma,  Rel.
Min.  Nefi  Cordeiro,  DJe de 25/5/2016).  IV  -   Assim
após o advento da Lei n.º 11.705/2008, tem-se o delito
previsto no art.  306 do Código de Trânsito Brasileiro
como de perigo abstrato,  sendo  possível  a aferição
da dosagem alcóolica acima do limite  previsto  em  lei
pela   sujeição  ao  etilômetro,   como  na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 359.773/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  18/10/2016,  DJe
11/11/2016)

AGRAVO   REGIMENTAL.   HABEAS   CORPUS.
EMBRIAGUEZ   AO   VOLANTE.   WRIT
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE  CABIMENTO.  PRETENSÃO  DE
RECONHECIMENTO   DE   QUE   O   CRIME   SERIA
DE   PERIGO   CONCRETO.  IMPROCEDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA   DO   STJ    EM   SENTIDO
DIVERSO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
MANIFESTO. AUSÊNCIA.
[…].
2. É entendimento consolidado deste Superior Tribunal
que  o  crime  de  embriaguez   ao   volante   é
considerado de perigo abstrato, ou seja, prescinde  da
demonstração  de  potencialidade  lesiva  da  conduta
para  sua  configuração.  Precedente.  3.  Agravo
regimental improvido.
(STJ -  AgRg  no  HC  368.413/PR,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)

Assim,  entendo  que  restou  plenamente  caracterizada  a

materialidade delitiva, no caso, valendo ressaltar, à guisa de esclarecimento,

que  as  ulteriores  modificações  do  CTB,  empreendidas  pelas  Leis  nº

12.760/2012  e  nº  12.971/2014,  não  implicaram em  abolitio  criminis,  pois  a

conduta permaneceu sendo incriminada pela nova lei, incidindo, na hipótese o

Desembargador João Benedito da Silva
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princípio da continuidade normativo-típica.

Nesse sentido:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO   DE  RECURSO  ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE.  CRIME  PRATICADO
ANTES  DO  ADVENTO  DA  LEI   N.   12.760/12.
ABOLITIO   CRIMINIS.   NÃO   OCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO  PSICOMOTORA    COMPROVADA
POR   TESTE   DE   ETILÔMETRO   E  PROVAS
TESTEMUNHAIS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.  Esta
Corte  e  o  Supremo  Tribunal  Federal  pacificaram
orientação no sentido  de  que  não  cabe  habeas
corpus  substitutivo  do  recurso legalmente   previsto
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração,  salvo  quando  constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.  Se
as  instâncias  ordinárias,  mediante  valoração  do
acervo probatório  produzido  nos autos, entenderam,
de  forma  fundamentada,  ser  o  réu  autor  do  delito
descrito  na  exordial  acusatória,  a  análise  das
alegações  concernentes  ao  pleito  de  absolvição
demandaria exame detido de provas, inviável em sede
de writ.  Precedentes. 3.  A  Lei n. 12.760/2012, que
alterou a redação do art. 306 do CTB, ao  contrário  do
sustentado   pela   defesa,   não   implicou  abolitio
criminis, uma vez que tão somente trouxe novos meios
de  prova  para  a  comprovação   do   delito,  ficando
mantida  a  criminalização  da  conduta  daquele   que
pratica  o fato com concentração igual ou superior a 6
decigramas de álcool por litro de sangue. Precedentes.
4.  Hipótese  em  que  o Julgador de 1º grau condenou
o ora paciente pela  prática  do  delito previsto no art.
306  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro,    por
reconhecer    a    alteração   em  sua  capacidade
psicomotora,   consubstanciado   em   teste   de
etilômetro e em provas testemunhais que confirmaram
o  estado  de  embriaguez  do  réu  quando  da  sua
abordagem,   sem   que   possa   inferir   manifesta
ilegalidade   a  justificar  a  concessão  da  ordem  de
ofício. 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ -  HC  358.614/RS,  Rel.  Ministro  RIBEIRO
DANTAS,  QUINTA TURMA,  julgado  em  10/11/2016,
DJe 18/11/2016)

Por tudo isso, a condenação do ora apelante nas penas do art.
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306 do CTB deve ser mantida.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

            Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada para substituir o

Exmo. Sr. Des.   Luis Silvio Ramalho Junior) e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Ausente,  justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.

Presente à Sessão o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de

Justiça.

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, aos 18 (dezoito) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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