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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000025-96.2014.815.0141 – 2ª Vara da Comarca de
Catolé do Rocha/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ijandilson Félix Torres
ADVOGADO: José Weliton de Melo (OAB/PB 9.021)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ  NA  CONDUÇÃO  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR.  RECUSA  AO  TESTE  DO
ETILÔMETRO.  FORTES  SINTOMAS.
COMPROVAÇÃO  POR  OUTROS  MEIOS  DE
PROVA.  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS
MILITARES.  FORÇA PROBATÓRIA.  AUTORIA E
MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS.
CONDENAÇÃO.  RECURSO.  PRELIMINAR  DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME.
OFENSA AO  DISPOSTO  NO  ART.  306  DO  CTB.
REJEIÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO.

A falta de teste do bafômetro não é o único elemento
capaz de evidenciar a embriaguez do condutor, a ponto
de  considerar  inepta  a  denúncia,  ante  a  ausência  de
prova da materialidade delitiva, impondo-se a rejeição
da preliminar suscitada.

Havendo  nos  autos  provas  capazes  de  demonstrar  o
estado  de  embriaguez  do  condutor  de  veículo
automotor, no momento de sua prisão, superada está a
necessidade  de  provar,  mediante  a  realização  de
exames  ou  laudos,  que  atestem  essa  condição,
principalmente, quando tal fato é declarado no boletim
de  ocorrência  policial,  diante  da  nítida  capacidade
reduzida do acusado.

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,
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A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO  ao  apelo para  manter  a  sentença  em  todos  os  seus  termos, em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

O Representante  do  Parquet com assento  na  Segunda  Vara  da
Comarca de Catolé do Rocha/PB denunciou Ijandilson Félix Torres, nos termos do art.
306 do Código de Trânsito, ao ser preso em flagrante conduzindo veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada, devido à influência de álcool, fato ocorrido no
dia 21/12/2013, por volta das 22h40.

Relata a peça exordial que a guarnição da Polícia Militar fazia
rondas nas  imediações do centro da Cidade de Bom Sucesso/PB,  quando flagrou o
veículo CROSS FOX, vermelho, placas MOI 5365 (fls. 13), conduzido pelo denunciado
fazendo  manobras  que  colocavam  a  vida  de  populares  em  risco.  Realizando  a
abordagem e, apesar da negativa de realizar o teste do etilômetro, o suspeito admitiu ter
ingerido bebida alcoólica e apresentava nítidos sintomas de embriaguez.

O Promotor de Justiça, ao final da denúncia, propôs SURSIS (fls.
04).

Denúncia recebida em 28/02/2014 (fls. 32).

Termo de audiência para proposta do SURSIS processual (fls. 36),
recusada pelo réu.

Resposta à acusação (fls. 37/40).

Audiência em CD (fls. 48/49 e 52).

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  60/64)  e  pelo
acusado (fls. 66/69).

O doutor Alírio Macial Lima de Brito lavrou a sentença de fls.
70/77, julgando procedente a denúncia e condenando Ijadilson Félix Torres a cumprir
06 (seis) meses de detenção em regime aberto, e multa de 10 (dez) dias multa, além da
suspensão e proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo ou
suspensão da permissão ou habilitação. A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direito, na modalidade pecuniária no valor de 180 (cento e oitenta)
dias multa, no mesmo patamar de 1/30 do salário mínimo.
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 No dia 31/07/2017 (fls. 90), a magistrada nomeou o Dr. Roberto
Júlio da Silva para oferecer as razões recursais.

Tempestivamente,  o  réu  apelou  a  esta  Superior  Instância
pugnando por sua absolvição, ante a ausência de exame pericial de constatação de teor
alcoólico, além da inexistência de prova do perigo do dano (fls. 91/95).

Nas contrarrazões,  o  Ministério  Público pede a manutenção da
sentença (fls. 96/99). 

Em Segundo grau, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer
opinando pelo desprovimento recursal (fls. 105/110).

É o que se tem a relatar.

V O T O

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo, uma vez que a sentença foi publicada em
12/07/2016  (fls.  77/v),  tendo  o  Ministério  Público  sido  intimado  em  13/12/2016,
conforme ciente as fls. 77/verso, o advogado do réu através de nota de foro, publicada
no DJE/PB, no dia 14/12/2016 (fls. 80). A apelação foi interposta em 18/12/2016 (fls.
83), antes mesmo da intimação do réu.

Portanto, além de ser adequado e não depender de preparo por se
tratar de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24), CONHEÇO do apelo.

2. DO RECURSO

Inicialmente, argui o apelante a inépcia da denúncia ante a falta de
exame pericial  de constatação do teor alcoólico do acusado,  em razão da exigência
contida na nova redação do art. 306 do CTB, motivando tal reconhecimento.

No entanto, como a matéria se confunde com o mérito, passo a
analisar tudo conjuntamente.

Pois bem!

Depreende-se  dos  autos  que  o  fato  ocorreu  em  21/12/2013,
conforme consta da denúncia de fls. 02/04, tendo o acusado se recusado, nos termos do
inquérito de fls. 06 e seguintes, a se submeter ao “teste do bafômetro”, sendo conduzido
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à delegacia, onde foi relatado pelos policiais condutores que o denunciado estaria com
sintomas de embriaguez alcoólica.

Dispõe o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art.  306.  Conduzir  veículo  automotor  com  capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou
de outra substância psicoativa que determine dependência:

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.

§ 1o  As condutas previstas no caput serão constatadas por:

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

II  -  sinais  que  indiquem,  na  forma  disciplinada  pelo
Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§  2o  A  verificação  do  disposto  neste  artigo  poderá  ser
obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios
de  prova  em  direito  admitidos,  observado  o  direito  à
contraprova.

§  3o  O  Contran  disporá  sobre  a  equivalência  entre  os
distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito
de  caracterização  do  crime  tipificado  neste  artigo.
(Destaquei).

Com isso, percebe-se que essa exigência pode ser suprida diante
da análise de outros fatos que comprovem, paralelamente, a situação do condutor do
veículo  naquele  momento.  Os  policiais  que  o  abordaram disseram que  o  apelante,
nitidamente, aparentava sinais de embriaguez no momento da prisão.

Assim, embora inexiste laudo de exame que ateste a embriaguez
do  ora  recorrente,  este  não  é  o  único  elemento  de  prova  capaz  de  ensejar  uma
condenação, sobretudo, quando há nos autos outros que revelem tal condição, a ponto
de fixar a condenação imposta.
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A propósito:

AGRAVO  REGIMENTAL.  HABEAS  CORPUS.  CRIME
DE  TRÂNSITO.  EMBRIAGUEZ.  MATERIALIDADE
DELITIVA.  INDÍCIOS  CONCRETOS.  INÉPCIA  DA
EXORDIAL  ACUSATÓRIA  NÃO  CONFIGURADA.
DESCRIÇÃO  SUFICIENTE  DOS  FATOS  E  DA
CONDUTA.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
PENAL.  INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO.
AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO.  1.  O
trancamento  da  persecução  penal  no  âmbito  do  habeas
corpus  é  medida  excepcional,  somente  cabível  quando
demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade
delitiva e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou
a existência de causa extintiva da punibilidade. 2. No tocante
à alegada ausência de provas do delito, a Corte de origem, à
vista  dos  elementos  probatórios  colacionados  aos  autos,
indicou haver materialidade e indícios suficientes de autoria
para  dar  prosseguimento  ao  exame  da  lide  penal,  o  que
afasta a plausibilidade jurídica do direito tido como violado.
3. A materialidade delitiva foi comprovada não apenas pelo
teste de alcoolemia, que indicou uma concentração de 1,27
miligramas de álcool por litro de ar alveolar, equivalentes a
25,4 decigramas de álcool por litro de sangue, no acusado,
mas também pelos depoimentos testemunhais dos policiais
militares  que  afirmaram,  na  fase  extrajudicial,  que  o
paciente  "apresentava  fortes  sintomas  de  embriaguez,  tais
como  exalar  forte  odor  etílico,  fala  embargada  e  andar
cambaleante".  4.  A denúncia,  por sua vez,  descreveu com
clareza  o  fato  e  a  conduta  perpetrada,  que,  em  tese,
configuraria  o  crime  previsto  no  art.  306  da  Lei  n.
9.503/1997.  Expôs  a  época,  o  local  e  a  forma  como
supostamente  o  paciente  teria  cometido  o  crime  e  sua
qualificação; indicou o fato típico imputado, com todas as
circunstâncias  até  então  conhecidas,  atribuiu  ao  acusado,
com  base  nos  elementos  coletados  na  fase  informativa  -
boletim  de  ocorrência  -,  e  terminou  por  classificá-lo  ao
indicar  o  dispositivo  legal  supostamente  infringido.  5.
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 340.161/PR,
Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017).
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RHC. DO ART. 306 CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
RECUSA  DE  REALIZAÇÃO  DO  EXAME.
VERIFICAÇÃO  POR  OUTROS  MEIOS.
TESTEMUNHAS.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA
CONDUTA. DISPENSABILIDADE. 1. Segundo orientação
firme desta Corte, a embriaguez ao volante, quando o agente
se recusa a fazer o denominado teste do "bafômetro", pode
ser  comprovada  por  outros  meios,  inclusive  testemunhal,
como  no  caso  em  exame  em  que  os  agentes  policiais
constataram  a  presença  de  fortes  sintomas  de  influência
etílica. 2. 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.  3.  Recurso  desprovido.  (RHC
64.772/MG, Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado  em 04/02/2016,  DJe
18/02/2016).

(…)  1.  O  Código  de  Trânsito  Brasileiro  dispõe  sobre  a
comprovação  do  estado  de  embriaguez  na  condução  de
veículo  automotor  por  meio  de  sintomas  que  evidenciem
alteração  da  capacidade  psicomotora.  2.  O  depoimento
prestado  por  Policiais  Militares  possui  força  probante  em
razão da fé pública que é apanágio dos atos praticados por
agentes públicos, nesta condição e no exercício do poder de
polícia  ostensiva  do  Estado.  3.  A pena  de  suspensão  do
direito  de  dirigir  deve  guardar  proporção  com  a  pena
corporal  decorrente de condenação pelo crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Em razão da
absoluta  autonomia  entre  as  esferas  criminal  e
administrativa,  não  se  detrai  da  pena  cominada  sanção
aplicada  pelo  Órgão  Estadual  de  Trânsito.  (TJMG  -
Apelação  Criminal  1.0024.13.105986-7/001,  Relator(a):
Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  22/11/2016,  publicação  da
súmula em 19/12/2016).
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APELAÇÃO  CRIMINAL  -  DELITO  DE  TRÂNSITO  -
DIRIGIR  SOB  A INFLUÊNCIA DE  ÁLCOOL  E  SEM
HABILITAÇÃO  -  INCONSTITUCIONALIDADE  DO
ART. 306 DO CTB - INOCORRÊNCIA - ILICITUDE DA
PROVA - AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADA  -  CONCURSO  FORMAL.  O  Decreto
Federal n.º 6.488/08, regulamentando o parágrafo único do
art. 306, do CTB, prevê, em seu art. 2º, a possibilidade de
aferição da concentração de álcool no organismo do agente
por dois tipos de testes: exame de sangue e teste em aparelho
de  ar  alveolar  pulmonar  (etilômetro/bafômetro).
Comprovado  que  o  réu  conduziu  veículo  automotor  com
concentração  de  álcool  acima  do  permitido,  aferido  pelo
teste  do  bafômetro,  corroborado  pela  prova  testemunhal
informando  que  ele  apresentava  visíveis  sintomas  de
embriaguez, deve ser mantida a condenação. Não existe a
inconstitucionalidade  do  artigo  306  do  CTB.  (TJMG  -
Apelação  Criminal  1.0529.13.002059-5/001,  Relator(a):
Des.(a)  Paulo  Cézar  Dias,  3ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento  em  31/05/2016,  publicação  da  súmula  em
15/06/2016).

No  âmbito  de  sua  competência  regulamentar,  o  CONTRAN
editou a Resolução nº 432/2013, que assim dispõe:

Art.  7º  -  O  crime  previsto  no  art.  306  do  CTB  será
caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

I  -  exame  de  sangue  que  apresente  resultado  igual  ou
superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue
(6 dg/L);

II  -  teste  de  etilômetro  com  medição  realizada  igual  ou
superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível
nos  termos  da  "Tabela  de  Valores  Referenciais  para
Etilômetro" constante no Anexo I;

III  -  exames  realizados  por  laboratórios  especializados,
indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou
pela  Polícia  Judiciária,  em  caso  de  consumo  de  outras
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substâncias psicoativas que determinem dependência;

IV - sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido
na forma do art. 5º. (Sem destaque no original).

E assim prevê o art. 5º:

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora
poderão ser verificados por:

I  -  exame  clínico  com  laudo  conclusivo  e  firmado  por
médico perito; ou

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos
sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos
do Anexo II.

§  1º  Para  confirmação  da  alteração  da  capacidade
psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá
ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de
sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de
que  trata  o  inciso  II  deverão  ser  descritos  no  auto  de
infração  ou  em  termo  específico  que  contenha  as
informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá
acompanhar o auto de infração.

Assim,  percebe-se  que  no  Boletim  de  Ocorrência  da  Polícia
Militar de fls. 18, consta a seguinte redação: “Esta guarnição segui em diligências e ao
conseguir abordá-lo percebeu que o condutor estava com sintomas de embriaguez, foi
dado voz de prisão sendo conduzido o mesmo para a delegacia”.

Como depoimento dos policiais tem um peso forte nesse tipo de
situação, não merece prosperar a presente arguição, impondo-se manter a condenação
imposta,  sobretudo, por estarem demonstradas a materialidade e autoria delitiva, até
porque, esse tipo de delito é de mera conduta, ainda que não cause danos patrimoniais
nem pessoais.

Logo, constando dos autos elementos probatórios suficientes para
atestar  a  embriaguez  do  acusado,  inviável  o  acolhimento  do  pleito  absolutório
formulado. 
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Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, REJEITO a preliminar e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos  (1º  vogal)  e  Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador, como 2º vogal). Ausente justificadamente o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

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

Sala  das  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Relator
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