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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000280-37.2014.815.0761 – Comarca de Gurinhém
RELATOR: Exmo.  Juiz  Tércio  Chaves  de  Moura  (convocado  em  substituição  ao
Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos)
APELANTE: João Batista Gomes da Costa
ADVOGADO: Adão Soares de Sousa
APELADA: Justiça Pública.

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ART.  306 DO CTB).  CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
MATERIALIDADE,  FACE  A  INEXISTÊNCIA  DE
PERÍCIA  NOS  AUTOS.  NÃO  ACOLHIMENTO.
EMBRIAGUEZ  ATESTADA  PELA  PROVA
TESTEMUNHAL  E  TERMO  DE  CONSTATAÇÃO
LAVRADO  POR  POLICIAIS  MILITARES.
POSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DELITIVAS  COMPROVADAS  À  SACIEDADE.
DESPROVIMENTO.

-  É  descabido  o  pleito  de  absolvição  quando  o  conjunto
probatório constante dos autos é suficiente para a constatação
da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB).

- Nos termos do art. 306, § 1º, II, e § 2º, do Código de Trânsito
Brasileiro,  é admitida a comprovação dos sinais que indiquem
a alteração da capacidade psicomotora por prova testemunhal.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  Única  da Comarca  de  Gurinhém o Ministério
Público estadual ofereceu  denúncia  em face de João  Batista  Gomes  da  Costa,
incursionando-o no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.



Narra a exordial que “no dia 29 de janeiro de 2014, por volta
das 19h00min, no centro desta cidade,  o denunciado João Batista Gomes da Costa
conduzia o veículo Ford/Fiesta, de placa MXK 9303/PB com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.”.

Consta,  ainda,  da prefacial  que  “a polícia militar ao realizar
diligências  visualizaram o  veículo  dirigido  pelo  denunciado,  e  ao  se  aproximarem
verbalizaram para que o mesmo parasse o veículo. No entanto, não parou de imediato,
tendo parado apenas em outra rua.

A polícia  abordou o  denunciado,  ocasião  em que  desceu  do
veículo segurando uma latinha de cerveja e apresentava sintomas de embriaguez como
o cheiro que vinha de seu hálito e desequilíbrio para caminhar.

Embora  tenha  se  recusado  a  se  submeter  ao  exame  do
bafômetro, ele confessou que havia ingerido bebida alcoólica.”.

Em sentença de fls. 122/126, o juiz Glauco Coutinho Marques
julgou procedente a pretensão punitiva, condenado o réu a uma pena de 01 (um) ano e
07 (sete meses) de detenção, em regime inicial aberto,  e 70 (setenta) dias-multa,  no
valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, além de proibição de obter
carteira  de  habilitação  ou  sua  suspensão,  caso  já  tenha  permissão,  pelo  período  da
condenação. Em face da reincidência, deixou de substituir a reprimenda por restritivas
de direitos e de suspender a pena. Ao final, concedeu ao réu o direito de recorrer em
liberdade.

Inconformada, a defesa interpôs apelação criminal, alegando,
em síntese, que não há prova da materialidade, pois inexiste perícia nos autos dando
conta  de  que  o  réu  estava  alcoolizado,  já  que  este  não  foi  submetido  a  teste  de
alcoolemia,  nem exame clínico,  perícia  médica ou bafômetro para a  constatação da
embriaguez, devendo o apelante ser absolvido; que a prova se resumiu a uma denúncia
anônima  da  ex-esposa  do  acusado  e  à  impressão  de  policiais  militares,  os  quais
atestaram, aleatoriamente, que o réu estava alcoolizado; que não constou, no atestado, a
quantidade de gramas de álcool por litro de sangue, sendo que somente com 0,6 gramas
existe a impossibilidade de dirigir; que não dirigia embriagado; que as provas dos autos
são insuficientes para uma condenação, sendo imprestáveis para tanto os depoimentos
dos policiais (fls. 119/121).

Em  contrarrazões, o  representante  do  Ministério  Público
manifestou-se pela manutenção da sentença (fls. 142/147).

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, às fls. 166/174, opinou pelo desprovimento do
apelo.

É o relatório.

VOTO:

Compulsando os autos, infere-se que a materialidade e autoria
do crime denunciado estão amplamente comprovadas pelos depoimentos prestados
nos autos e pelo termo de constatação de embriaguez de fl. 14. 



Com efeito,  o  termo de constatação de embriaguez  de  fl.  14
atesta  que  o réu apresentava-se,  na condução de veículo automotor,  sonolento,  com
olhos vermelhos,  desordem nas  vestes,  odor  de álcool  no hálito,  exaltado,  falante  e
dispersivo.

A testemunha Eunice Barbosa de Souza Costa, à fl. 47, disse que
“no dia do fato o denunciado que é ex-esposo da vítima estava dirigindo embriagado e
se dirigiu ao ambiente de trabalho da mesma para esculhambá-la; que diante de tal
fato a depoente não suportando mais ser difamada pelo réu chamou a polícia”.

A  testemunha  Adele  Cristina  Lopes  de  Alcântara  Paiva,
conforme mídia de fl. 65, afirmou que houve uma denúncia de que o réu tinha agredido
verbalmente sua esposa; que a guarnição foi fazer a averiguação e o réu tinha saído de
casa; que a esposa informou que ele havia ingerido bebida alcoólica; que a polícia saiu
em diligência à procura do réu, visualizando ele saindo de um bar na praça central de
Gurinhém; que tentaram abordar o réu, tocaram a sirene, pediram para ele parar, mas ele
continuou; que quando conseguiram parar o veículo, o réu estava com uma latinha de
cerveja na mão e com sinais de que estava bastante embriagado; que ele se recusou a
fazer o teste do bafômetro; que estava bastante alterado, cambaleando, sem coordenação
motora, afoito e com odor etílico muito forte.

No mesmo diapasão, é o depoimento da testemunha Ednaldo da
Silva,  que  asseverou,  categoricamente,  que  o  acusado  estava  com  fortes  sinais  de
embriaguez, conduzindo veículo automotor (mídia de fl. 65)

Por oportuno, vale ressaltar que os testemunhos dos policiais são
plenamente válidos e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los, máxime
quando os depoimentos em questão transmitem a necessária e indispensável segurança
jurídica para um veredicto condenatório.

Infere-se, pois, do acervo probatório constante dos autos, que se
encontra  suficiente  comprovado  o  crime  a  que  foi  condenado  o  apelante,  assim
tipificado:

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.

A respeito  da infração em testilha,  a  jurisprudência do STJ
reconhece ser esta de perigo abstrato e entende ser suficiente à consumação do delito a
condução de veículo por motorista que tenha ingerido bebida alcoólica em quantidade
superior ao limite legal,  admitindo,  ademais,  a  prova dos sinais que indiquem a



alteração da capacidade psicomotora por prova testemunhal (art. 306, § 1º, II, e §
2º,  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro). Nesse sentido, destaco, ilustrativamente, o
julgado:

PROCESSO PENAL E  PENAL.  RECURSO ORDINÁRIO  EM  HABEAS
CORPUS.  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE.  TRANCAMENTO  DO
PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-COMPROBATÓRIO.  INVIABILIDADE  NA  VIA  ELEITA.
MATERIALIDADE  DELITIVA.  ALTERAÇÃO  DA  CAPACIDADE
PSICOMOTORA  COMPROVADA  POR  PROVA  TESTEMUNHAL,
PERÍCIA E TESTE DE ETILÔMETRO.  CRIME PRATICADO APÓS O
ADVENTO DA LEI N. 12.760/2012. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da
ação penal por meio do  habeas corpus é medida excepcional, que somente
deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da
conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência
de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não
se infere não hipótese dos autos. Precedentes.
2. Hipótese na qual a embriaguez ao volante foi reconhecida com base em
provas  testemunhais,  pois  os  policiais  responsáveis  pela  prisão  em
flagrante  afirmaram,  de  forma  categórica,  que  o  réu  ostentava  sinais
claros de alteração da capacidade psicomotora     quando de sua abordagem,
tais como olhos avermelhados, voz pastosa e forte odor etílico, o que restou
corroborado  pela  perícia  realizada  em  seu  veículo.  Além  disso,  o  ora
recorrente foi submetido a teste de etilômetro,  que atestou o resultado de
0,43 mg/l  de ar  alveolar,  ou seja,  superior  ao limite permitido.  Por certo,
ainda que o resultado do  exame de etilômetro acostado ao processo-crime
fosse  ilegível,  foi  determinada  a  juntada  de  novo  extrato  aos  autos,  não
obstante  o fato de que  as  conclusões do teste  de  alcoolemia tenham sido
amplamente reconhecidas na fase inquisitorial.
3. Com o advento da Lei n. 12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código
de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste
de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez
por  vídeo,  testemunhos  ou  outros  meios  de  prova  em  direito  admitidos,
observado o direito à contraprova.
Precedentes.
4. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração das provas amealhadas aos
autos, entenderam, de forma fundamentada, que existem elementos a indicar
a  materialidade  e  a  autoria  delitivas,  maiores  incursões  acerca  do  tema
exigiriam  revolvimento  fático-probatório,  inviável  em  sede  de  writ,  ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária.
5. Recurso desprovido.
(RHC 69.856/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

Destarte,  não  prospera  a  alegação  defensiva  de  ausência  de
prova  da  materialidade,  isto  é,  da  embriaguez  do  recorrente,  ao  argumento  de
inexistência  de  perícia  nos  autos,  porquanto  aquela  pode  ser  aferida  pela  prova
testemunhal, como aconteceu no caso em epígrafe, aliada, ademais, ao documento de fl.
14. 

A condenação, portanto, era mesmo a medida que se impunha.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor



Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  decano  do  exercício  da  Presidência  da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir
o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos),  Relator,  Arnóbio  Alves
Teodósio,  revisor,  e  Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz Convocado


