
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
1. APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0003546-90.2013.815.0171)
2. RELATOR: Aluízio Bezerra Filho, Juiz Convocado em substituição ao
Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
3. APELANTE: Joseilton Evaristo dos Santos
4. ADVOGADO: Irenaldo Amâncio
5. APELADA: Justiça Pública

PENAL E  PROCESSUAL PENAL. Apelação  criminal.
Crime  contra  a  incolumidade  pública.  Embriaguez  na
condução de veículo automotor. Materialidade e autoria
comprovadas.  Delito  de perigo abstrato.  Condenação.
Dosimetria.  Circunstâncias  judiciais.
Redimensionamento de ofício. Provimento Parcial. 

-  Conforme  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal
Federal, o delito previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97
é crime de perigo abstrato ou presumido e,  portanto,
dispensa  a  demonstração  efetiva  de  uma  situação
concreta de risco.

-  Comete  o  delito  do  art.  306  do  CTB,  de  perigo
abstrato,  aquele  que  conduz  veículo  automotor  com
capacidade  psicomotora  alterada  em  razão  da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa
que determine dependência;

-   Autoria e materialidade comprovadas;

-   Recurso parcialmente provido.

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 dar provimento parcial  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  Joseilton
Evaristo  dos  Santos,  que  tem por  escopo  impugnar  sentença  proferida  pela
Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Esperança/PB, que o condenou no art.
3061 da  Lei  nº  9.503/97,  e  determinou  ao  cumprimento  da  pena  privativa  de
liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa,
sendo cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à
época dos fatos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo mesmo prazo da condenação (fs. 77/79).

Infere-se dos autos que o apelante, no dia 07 de setembro de
2013,  por  volta  das 21h30mim,  na rua João Bezerra,  na Comunidade de São
Francisco, Esperança/PB, conduzia seu veículo Corsa, de placa KGK 5728/PB,
em via pública, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de
álcool.

Narrou  a  denúncia  que,  no  local,  dia  e  hora  descritos,
policiais  militares  faziam  abordagens  de  rotina,  quando  se  depararam  com  o
recorrente  conduzindo  veículo  automotor  com  visíveis  sinais  de  embriaguez,
ocasião em que aquele confirmou ter ingerido bebida alcoólica há pouco tempo
em uma estabelecimento comercial denominado bar de “Dorginho”, apresentando
dificuldade de comunicação, hálito forte e andar cambaleante.

Consta, ainda, que foi  elaborado Laudo de Sintomatologia,
no qual foi detectado indicadores de alteração de capacidade psicomotora.

A denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2013 (f. 45).

Em suas razões, o recorrente aduz que para a configuração
do delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, por ser
de perigo concreto, necessita de demonstração de potencialidade lesiva, o que
não constitui a hipótese dos autos.

Alega,  ademais,  que  os  policiais  militares,  em  nenhum
momento,  submeteram  o  recorrente  ao  “teste  de  bafômetro”,  restringindo-se
apenas em relatar os fatos, sendo somente  “...em casos excepcionais, a prova
testemunhal servirá de prova de embriaguez do acusado, ou seja, quando este se
negar a fazer o teste, ou os sintomas forem tão evidentes que esteja levando
perigo concreto a coletividade, o que não ocorreu no presente caso...” (f. 102).

Por  fim,  requereu  a  reforma  da  sentença,  para  que  seja
absolvido, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal (negativa de
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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)   Regulamento 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.



autoria) e, em caso negativo, pelo art. 386, VII, também do mesmo Diploma Legal,
em razão de deficiência probatória.

O Ministério Público apresenta contrarrazões pugnando pela
manutenção da sentença e desprovimento do apelo (fs. 104/110).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  provimento
parcial  do  apelo,  para  que  a  pena-base  seja  minorada  ao  mínimo legal,  com
reflexo  na  pena  definitiva  e  no  regime  inicial  de  cumprimento  de  pena  (fs.
116/128).

É o relatório.

VOTO – Aluízio Bezerra Filho – Juiz de Direito Convocado – 
Relator – 

Sabe-se que o termo inicial para interposição da apelação é
a data da última intimação, seja do réu ou do seu advogado, e, in casu, percebe-
se que o réu foi intimado em 05/09/2014 (f. 80v.), e a apelação foi interposta em
09/09/2014 (f. 88), sendo, portanto, tempestiva.

 Presentes  os  pressupostos  recursais  de  admissibilidade
intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e
extintivo)  e  extrínsecos  (tempestividade  e  regularidade  formal),  conheço  do
recurso, posto que preenchidos os requisitos dispostos no art. 593, inciso I2 do
Código de Processo Penal.

O recurso deve ser parcialmente provido.

- DA MATERIALIDADE

A  materialidade  delitiva  encontra-se,  devidamente,
comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fs. 06/08), Auto de Apreensão e
Apresentação (f. 12), Laudo de Sintomatologia (f. 14/16), além dos depoimentos
testemunhais colhidos nas fases inquisitorial e judicial (f. 06/08 e f. 54, 61 e 65 –
mídia audiovisual).

- DA AUTORIA

A  autoria  também  é  incontroversa,  mormente  pelos
depoimentos  dos  policiais  militares  que  fizeram  a  abordagem,  tanto  em sede
inquisitorial, quanto em juízo, não obstante tenha o réu negado a prática delitiva,
em juízo, alegando que não estava embriagado.

Os  depoimentos  dos  policiais  foram  uníssonos  e  em

2

 CPP - Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação
dada pela Lei nº263, de 23.2.1948). I - das sentenças definitivas de condenação
ou absolvição proferidas por  juiz  singular;  (Redação dada pela  Lei  nº  263,  de
23.2.1948).



harmonia com os demais elementos de prova. Vejamos:

Cleyton Ronier Silva (Policial Militar):

Fase inquisitorial –  “...Que hoje, por volta das 21h30min,
encontrava-se  trabalhando neste Município, sob o comando
do  CB  –  PM  Marcos  José  Beserra  Soares,  na  VTR  de
prefixo  5390,  juntamente  com o SD Rodolfo,  quando,  em
abordagem de  rotina,  na Rua  João  Bezerra,  Comunidade
São Francisco, neste município, constataram que o condutor
do  veículo  Corsa,  cor  vermelha,  placa  KGK  5728/PB,
encontrava-se com sintomas de embriaguez alcoólica; QUE
ao  ser  questionado  se  possuía  Carteira  Nacional   de
Habilitação, este afirmou negativamente, tendo apresentado
apenas o CRLV do veículo supra citado; QUE o conduzido
afirmou  que  só  havia  ingerido  dois  copos  de  cerveja,
entretanto,  os  policiais  verificaram  que  este  possuía
dificuldade  na  comunicação,  hálito  forte  e  andar
cambaleante;  QUE  então  deram  voz  de  prisão  e  o
conduziram  até  delegacia  para  a  formalização  do
procedimento cabível...” (f. 07).

Fase judicial – “...Que notou o acusado com sintomas de
embriaguez,  o  qual  não  conseguia  ficar  em  pé;  Que
confirma seu  depoimento  prestado  na delegacia,  em que
afirmou  que,  ao  ser  questionado  se  possuía  Carteira
Nacional  de  Habilitação,  o  acusado  respondeu
negativamente, apresentando somente o CRLV do veículo
(...)  Que,  após  o  ocorrido,  conduziu  o  carro  do  acusado;
Que não conhecia o acusado; Que na hora que abordou o
acusado, este estava com o carro ligado em frente ao bar;
Que passaram pela rua e percebeu que o acusado tinha
fechado a rua com o carro, inviabilizando a passagem; Que
pediram para o acusado estacionar corretamente o carro;
Que ao darem a volta na rua, perceberam que o acusado
havia deixado o carro no mesmo canto, com o carro ligado e
foram  feitos  os  procedimentos;  Que  ele  estavam  com  o
carro ligado, parado, tentando estacionar (...)”  (f. 54, 61 e
65 – mídia audiovisual).

Marcos José Bezerra Soares (Policial Militar):

Fase inquisitorial – “...Que estava trabalhando na noite de hoje,
comandando a VTR de prefixo 5390, juntamente com os SD
Rodolfo e SD  Cleyton, quando, em abordagem de rotina, na
Rua João Bezerra, Comunidade São Francisco, neste município,
constataram que o condutor do veículo Corsa, cor vermelha,
placa  KGK  5728/PB,  encontrava-se  com  sintomas  de
embriaguez alcoólica; QUE ao solicitar a Carteira Nacional
de  Habilitação,  o  conduzido  afirmou  que  não  possuía,
apresentando apenas o CRLV do veículo supra citado; Que o
conduzido  afirmou  que  só  havia  ingerido  dois  copos  de
cerveja,  entretanto,  o  condutor  verificou  que  este  possuía
dificuldade na comunicação, hálito forte e andar cambaleante;



Que então deu-lhe voz de prisão e o conduziu, juntamente com
o  veículo,  até  esta  delegacia  para  a  formalização  do
procedimento cabível...” (f. 06).

Fase  judicial  –  “...Que  estavam  fazendo  ronda  e
encontraram  o  carro  do  acusado  obstruindo  a  rua;  Que
procuraram saber  de  quem era  o  veículo  e  orientaram o
acusado a retirá-lo;  Que ao fazerem a volta no quarterão
encontram o acusado no mesmo local, sem conseguir falar
direito; Que pediram para que o acusado descesse do carro;
Que perceberam que o  acusado estava com sintomas de
embriaguez; Que deram voz de prisão a ele e conduziram o
veículo; Que o acusado estava com o carro ligado, sem ter
condições de guiar;  Que o acusado não reagiu à prisão e
que  o  conhecia  apenas  de  vista;  Que  o  acusado  estava
tentando  tirar  o  carro  da  rua,  mas  não  conseguia;  Que
algumas pessoas que estavam no bar viram o fato (...)”  (f.
54, 61 e 65 – mídia audiovisual).

Ouvido na delegacia e perante o juízo, Joeilton Evaristo dos
Santos relatou:

(…) Que confessa ter ingerido na noite de hoje dois copos de
cerveja  “Noemia”  no  bar  de  “Dorginho”,  localizado  na
Comunidade São Francisco, neste município; Que afirma não
possuir Carteira Nacional de Habilitação; Que no momento em
que policiais militares o abordaram, estava conduzindo o veículo
de sua propriedade, com destino à sua residência; Que nunca
foi preso, mas afirma já ter sido processado; Que sua prisão
foi comunicada à sua irmã, Neide Evaristo dos Santos (...) (f. 08).

“(…) Que não são verdadeiras as imputações que lhe são feitas
de que foi dirigir embriagado; Que não leu o processo e que não
conhece o policial Marcos José Beserra Soares, nem Cleyton
Ronier Silva; Que encostou o carro na rua para pegar um colega
seu  no  bar;  Que ao  parar  o  carro,  foi-lhe  pedido  para  que
retirasse seu carro, para a viatura passar; Que este saiu com o
carro e voltou ao mesmo ponto para pegar seu amigo; Que ao
retornar, foi questionado porque havia voltado para aquele local
e  lhe  deram voz de prisão;  Que  não  havia  ingerido  bebida
alcoólica nesse dia ...” (f. 54, 61 e 65 – mídia audiovisual).

Como se percebe, embora o apelante tenha admitido que havia
ingerido bebida alcoólica na fase inquisitorial, acabou por negar as imputações que lhe
foram feitas, em seu interrogatório.

Por sua vez, as testemunhas arroladas pela defesa Valdenir
Tomaz Pereira e Dorgival dos Santos nada trouxeram ao feito que pudesse afastar
a tese acusatória ((f. 54, 61 e 65 – mídia audiovisual).

Assim,  a tese de defesa não se mostra verossímil,  sendo
incapaz de abalar a prova acusatória que demonstra, de modo firme e coerente,
que o acusado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada



pela  ingestão de bebida alcoólica,  fato  esse verificado,  inclusive,  por  meio  do
Laudo de Sintomatologia de f. 14/15. 

Nesse  diapasão,  quanto  à  validade  dos  depoimentos  dos
policiais, saliento que os mesmos devem ser considerados aptos para sustentar a
condenação, ainda mais quando forem uníssonos, não existindo nenhum indício
que possa desabonar os seus testemunhos.
 

De outro norte, ao contrário do alegado pela defesa, o delito
capitulado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo
suficiente  para  sua  configuração  que  o  condutor  do  veículo  esteja  com  a
capacidade  psicomotora  alterada,  em  razão  da  influência  de  álcool  ou  outra
substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da
conduta.

Frisa-se,  ainda,  que  com  a  edição  da  Lei  nº  12.760/12,
norma  esta  vigente  à  época  do  crime,  o  artigo  306  do  Código  de  Trânsito
Brasileiro  foi  modificado,  com o  intuito  de  dispor  ser  despicienda  a  avaliação
realizada,  para  atestar  a  gradação  alcoólica,  tornando-se,  ainda,  possível  a
verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
prova em direito admitidos, tal qual o caso dos autos.

Na hipótese, inobstante a ausência da realização do teste do
“bafômetro”, os depoimentos das testemunhas (policiais militares), bem como o
Laudo de Sintomatologia de f. 14/15 realizado no recorrente são, perfeitamente,
hábeis a ensejar uma condenação.

Nesse sentido, colacionamos arestos do Superior Tribunal de
Justiça:

“...HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  EMBRIAGUEZ   AO
VOLANTE.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DA  EFETIVA
POTENCIALIDADE LESIVA. CONDUTA PRATICADA APÓS
A   VIGÊNCIA  DA  LEI  12.760/2012.  TESTE  DO
ETILÔMETRO  REALIZADO.  PROVA  IDÔNEA.  EXAME
REALIZADO  SEM  A  PRESENÇA  DE  ADVOGADO.
IRRELEVÂNCIA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal,  por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  diante
da  utilização  crescente   e  sucessiva  do  habeas  corpus,
passaram a restringir  a  sua admissibilidade quando o  ato
ilegal for passível de impugnação pela via  recursal  própria,
sem  olvidar  a  possibilidade  de  concessão  da  ordem,  de
ofício,  nos  casos  de  flagrante  ilegalidade.  2.   O  delito
previsto no art.  306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização
que  o  condutor  do  veículo  esteja  com  a  capacidade
psicomotora alterada em razão  da  influência  de  álcool ou
outra substância entorpecente, dispensada a demonstração



da  potencialidade  lesiva  da  conduta.  Precedentes.  3.   "A
Lei  n.º  n.º  12.760/12 modificou o artigo 306 do Código
de Trânsito  Brasileiro,  a  fim  de dispor ser despicienda
a  avaliação  realizada   para   atestar   a   gradação
alcoólica,  acrescentando  ser  viável  a  verificação  da
embriaguez  mediante  vídeo,  prova  testemunhal  ou
outros meios de prova em direito admitidos, observado
o direito à contraprova,    de  modo  a  corroborar  a
alteração   da   capacidade  psicomotora"  (RHC
49.296/RJ,   Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS
MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  04/12/2014,  DJe
17/12/2014).  4.  Na  espécie,  as  instâncias  ordinárias
reconheceram a materialidade delitiva  do  crime  tipificado
no  artigo  306  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro    pelo
depoimento  de  testemunhas,  dos  policiais  que atenderam
a ocorrência,  bem como pelo  "teste  do bafômetro".  5.   O
direito  à  assistência  técnico-jurídica, por meio advogado,
somente  possui  proteção  constitucional  nos processos
judiciais  e  administrativos,   como   garantia   ao  pleno
exercício da defesa (art. 5º,  LV,  da CP), não abrangendo o
momento da realização do teste do etilômetro ou exame de
sangue, providência administrativa que traduz simples  ato
de  fiscalização  expressamente  previsto no art. 269, inciso
IX,  do  CTB.  6.  Habeas  corpus  não  conhecido...” (HC
332.954/RS,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA
FONSECA,  QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016,
DJe 10/05/2016)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  EMBRIAGUEZ  AO
VOLANTE.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DA  EFETIVA
POTENCIALIDADE LESIVA. CONDUTA PRATICADA APÓS
A VIGÊNCIA DA LEI 12.760/2012. TESTE DO ETILÔMETRO
REALIZADO. PROVA IDÔNEA. EXAME REALIZADO SEM A
PRESENÇA  DE  ADVOGADO.  IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  CONFIGURADO.
HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  1.   O  Supremo
Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  diante da utilização
crescente   e  sucessiva  do  habeas  corpus,  passaram  a
restringir  a  sua  admissibilidade   quando  o  ato  ilegal  for
passível  de impugnação pela  via  recursal   própria,   sem
olvidar  a  possibilidade de concessão da ordem,  de ofício,
nos casos de flagrante ilegalidade. 2.  O delito previsto no
art.  306  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  é  de  perigo
abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o
condutor  do veículo esteja com a capacidade psicomotora
alterada  em  razão   da   influência   de   álcool   ou  outra
substância  entorpecente,  dispensada  a  demonstração  da
potencialidade lesiva da conduta. Precedentes. 3.  "A  Lei
n.º  n.º  12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de
Trânsito  Brasileiro, a  fim  de dispor ser despicienda a
avaliação realizada  para  atestar  a  gradação  alcóolica,



acrescentando  ser  viável  a  verificação  da  embriaguez
mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
prova  em  direito  admitidos,  observado  o  direito  à
contraprova,   de  modo  a  corroborar  a  alteração  da
capacidade psicomotora"  (RHC  49.296/RJ,  Rel. Ministra
MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014). 4. Na espécie, as
instâncias ordinárias reconheceram a materialidade delitiva
do  crime  tipificado  no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro   pelo  depoimento  de  testemunhas,  dos  policiais
que  atenderam  a  ocorrência,  bem  como  pelo  "teste  do
bafômetro". 5.  O  direito  à  assistência  técnico-jurídica, por
meio advogado,  somente  possui  proteção  constitucional
nos processos judiciais e administrativos,  como  garantia  ao
pleno  exercício  da  defesa  (art.  5º,   LV,   da  CP),  não
abrangendo o momento da realização do teste do etilômetro
ou exame de sangue, providência administrativa que traduz
simples  ato  de  fiscalização  expressamente  previsto no
art. 269, inciso IX, do CTB. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 332.954/RS,  Rel.  Ministro  REYNALDO SOARES
DA  FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
03/05/2016, DJe 10/05/2016)

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM HABEAS
CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.  ART.  306  DA  LEI
9.503/97.  FATO  POSTERIOR À ALTERAÇÃO NORMATIVA
DADA   PELA   LEI   12.760/12.   PERIGO  ABSTRATO.
BAFÔMETRO  E  TESTE   CLÍNICO   DE  ALCOOLEMIA
REALIZADOS.  IRREGULARIDADE  DO  APARELHO
MEDIDOR.  DESINFLUÊNCIA.  REEXAME  PROBATÓRIO.
OUTROS  MEIOS  DE  PROVA.  AUSÊNCIA   DE   JUSTA
CAUSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
DE  COMPORTAMENTO     ANORMAL.
DESNECESSIDADE    DE    DEMONSTRAÇÃO    DA
POTENCIALIDADE  LESIVA  DA  CONDUTA.  INÉPCIA  DA
DENÚNCIA.  INOCORRÊNCIA.  1.   Ressalvada   pessoal
compreensão   pessoal  diversa,  uniformizou  o  Superior
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a
recursos  especial  e  ordinário,  ou  de  revisão  criminal,
admitindo-se,  de  ofício,   a   concessão da ordem ante  a
constatação  de  ilegalidade  flagrante,  abuso  de  poder  ou
teratologia.  2.   Somente é cabível  o trancamento da ação
penal  por  meio  do  habeas  corpus   quando   houver
comprovação,  de plano, da ausência de justa causa,   seja
em   razão   da   atipicidade   da   conduta   supostamente
praticada  pelo  acusado,  seja da ausência de indícios de
autoria e materialidade  delitiva, ou ainda da incidência de
causa de extinção da punibilidade. 3.  Com  o  advento  da
Lei n. 12.760/12, permite-se, agora, que, na ausência  de
exames  de  alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros
elementos   possam  ser   utilizados   para   atestar   a
embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do
motorista,  como,  por  exemplo,  vídeo,   testemunhas  e
quaisquer  meios  de  prova  em  direito  admitidos,



respeitada a contraprova.  4. Na hipótese, não obstante a
alegada irregularidade do etilômetro, a  existência  de  laudo
médico  que  atesta  a  ingestão de bebida 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.  5.   Não  há  que  se  falar   em  inépcia da
denúncia  por  ausência  de  descrição   de   comportamento
anormal,  porquanto,  conforme  reiterada  jurisprudência
desta Corte,   o  crime  é  de  perigo  abstrato, configurando-
se pela  condução  do  veículo  automotor em estado de
embriaguez. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC
65.264/RJ,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

De  mais  a  mais,  há  perfeita  subsunção  da  conduta  do
recorrente ao delito insculpido no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, uma
vez que dúvidas inexistem de que aquele estava conduzindo seu veículo em via
pública, sob a influência de álcool, conforme testificou o Laudo de Sintomatologia,
para a aferição de embriaguez, como também a prova testemunhal. 

Desse modo, a condenação era de rigor, não havendo que
se falar em absolvição por insuficiência de provas.

- DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, ao analisar os vetores do art. 59 do
Código Penal, a Magistrada sentenciante, assim, consignou (fs. 77/80):

“(…) Culpabilidade - a circunstância é desfavorável, sua atitude ilicita,
cometida  voluntária  e  conscientemente,  merece  vigorosa
reprovação; Antecedentes - os antecedentes lhe são favoráveis,
inclusive pela reincidência específica,  circunstância que será
analisada  oportunamente;  Personalidade  não  e  muito
recomendável e o seu comportamento no caso vertente o mostra;
Conduta social - nada se apurou nos autos a maculá-la; Motivos -
são injustificáveis, exceto sob a ótica de uma personalidade frágil;
Consequências  -  as  consequências  desse  tipo  de  delito  são
sempre nefastas, posto que gera  insegurança na comunidade,
sobretudo quando põe em risco a integridade física de populares;
Circunstâncias  -  influem  na  gravidade  do  delito;  Assim,
genericamente desfavoráveis as circunstâncias judiciais e bem
examinada a situação econômica do réu, fixo-lhe a pena-base em
01 (um) ano de detenção, e diante da verificação da agravante da
reincidência, majoro a pena em 06 (seis) meses, resultando em 01
(um) ano e 06 (seis) meses, que torno definitiva à mingua de causa
de diminuição ou aumento de pena. Fica suspensa a habilitação
para dirigir  veículos  automotores do réu, pelo mesmo prazo da
condenação. Aplico-lhe, ainda, a pena de multa na proporção de 10
(dez)  dias-multa,  que  elevo  em  05  (cinco)  dias,  em  face  da
reincidência, tornando-a definitiva em 15 (quinze) dias-multa, ante a



ausência  de  outras  causas  de  diminuição  e  de  aumento  a
considerar. Cada dia-multa eqüivale a 1/30 do salário minimo à
época do fato, corrigido monetariamente.  Recolha-se a pena
pecuniária retro aplicada na conformidade do que dispõem os arts.
50 e 51, ambos do Código Penal, com redação dada pela Lei n°
9.268/96. Esta deverá ser paga até 10 (dez) dias do trânsito em
julgado,  do  contrário  será  considerada  dívida  de  valor.
Estabeleço como regime inicial para cumprimento da pena o regime
semiaberto (art. 33, § 2o, "b", CP), no Presidio local. Não cabe a
substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva
de direitos, pelo não preenchimento dos requisitos legais (art. 44 do
Código Penal), como também não preenche o pressuposto a que se
reporta o "caput"   do art. 77 do Código Penal, não havendo que se
falar, pois, em suspensão condicional da pena. Concedo ao réu o
direito de apelar em liberdade, já que nessa condição respondeu a
todo o processo, tendo comparecido a todos os atos para os quais
foi chamado (...)” 

Em que pesem os argumentos levantados pela Juíza a quo,
a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  ao  nosso  sentir,  merece  reparo.  Assim,
passo à dosimetria da pena:

Observa-se que a julgadora de primeiro grau considerou, em
desfavor  do  acusado  a  culpabilidade,  a  personalidade,  os  motivos,  as
consequências  e  as  circunstâncias,  entretanto,  os  argumentos  utilizados  para
mensurar  tais  modulantes  encontram-se destituídos de fundamentação idônea,
motivo pelo qual todas devem ser reputadas de forma positiva em favor do réu,
devendo o quantum arbitrado na sentença penal condenatória ser reformado, para
ser fixado no patamar mínimo, razão pela qual  fixo a pena-base em 06 (seis)
meses de detenção e 10 (dez)  dias-multa,  à  razão 1/30 do salário-mínimo
nacional vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria,  reconheço a aplicação da
agravante de reincidência, tendo em vista que o réu é reincidente específico (art.
61, I, do Código Penal), de acordo com sua ficha de antecedentes criminais (f. 76),
utilizando o mesmo patamar do Magistrado  a quo,  majoro a pena em 03 (três)
meses de detenção e 05 (cinco) dias-multa. 

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Em terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição
da pena a serem reconhecidas, razão pela qual torno-a definitiva em 09 (nove)
meses  de  detenção.  Com  relação  a  pena  de  multa,  considerando  as
circunstâncias  acima  já  analisadas,  mantenho-a  em  15  (quinze)  dias-multa,  à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O  regime  inicial  semiaberto  foi  bem fixado  e  não  merece
censura,  revelando-se,  efetivamente,  o  mais  adequado  para  o  vertente  caso,
conforme a disposição expressa do art. 33, § 2º, “b”3, do Código Penal.
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Outrossim, seguindo o critério de proporcionalidade da pena
privativa de liberdade aplicada, reduzo a pena de suspensão da habilitação para
dirigir  veículo automotor,  fixando-a em 06 (seis)  meses,  ante o lapso temporal
constante  no  artigo  293  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  e  as  circunstâncias
judiciais observadas. 

Sobre o tema, a jurisprudência pátria dispõe:

“...APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO
CTB.  INSURGÊNCIA  DEFENSIVA  LIMITADA  À  PENA
APLICADA.  SUBSTITUIÇÃO  DA  SANÇÃO  CORPÓREA
POR PRD. POSSIBILIDADE. A pena ficou estabelecida em
07 meses de detenção, no regime aberto. Inobstante tenha a
magistrada  analisado  de  forma  negativa  a  vetorial  dos
antecedentes criminais, em razão de uma condenação sem
trânsito em julgado, não há motivos outros para não aplicar a
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  penas
restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
Redução da pena de suspensão de dirigir. Descabimento. A
pena de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada
de  forma  proporcional  à  pena  privativa  de  liberdade
aplicada,  conforme  corretamente  efetivado  na  origem.
Apelo parcialmente provido. Unânime...”4 

No  mais,  deve  ser  mantida,  in  totum,  a  sentença  penal
condenatória proferida às fs. 77/79 dos presentes autos. 

- DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  dou provimento  parcial  ao  apelo,  para
manter a condenação, entretanto, redimensionar, de ofício, a pena de 01 (um) ano
e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa para 9 (nove) meses de
detenção e 15 (quinze)  dias-multa,  à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-
mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  a  ser  cumprida  em  regime  semiaberto,  e
diminuir a pena de suspensão da habilitação, para dirigir veículo automotor em 06
(seis) meses.

É o voto.5

 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto.
A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime
fechado.  (Redação  dada pela  Lei  nº  7.209,  de  11.7.1984)  […]  §  2º  -  As  penas privativas  de
liberdade  deverão  ser  executadas  em  forma  progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,
observados os  seguintes  critérios  e  ressalvadas  as  hipóteses  de  transferência  a  regime  mais
rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) […] b) o condenado não reincidente, cuja
pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la
em regime semi-aberto;
4

 (TJRS; ACr 0310453-49.2015.8.21.7000; Canela; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Mello Guimarães;

Julg. 24/09/2015; DJERS 10/11/2015).
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Presidiu  o julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Aluízio Bezerra Filho
(Juiz  de  Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Desembargador  Luiz  Silvio
Ramalho Júnior), Relator, e João Benedito da Silva. Ausentes, justificadamente, os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e
Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor 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, 08 de agosto de 2017.

    Aluízio Bezerra Filho
                                  Juiz de Direito Convocado

- Relator -
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