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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MULTAS  DE  TRÂNSITO. 
DIRIGIR  SOB  A  INFLUÊNCIA  DE  ÁLCOOL  E  SEM 
PORTAR  A  CARTEIRA  NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO 
(CNH). IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM 
RELAÇÃO  À  PRIMEIRA  CONDUTA.  DESRESPEITO  À 
PORTARIA Nº 59/2007 DO DENATRAN E RESOLUÇÃO Nº 
432/2013  DO  CONTRAN.  AFERIÇÃO  DO  ESTADO  DE 
EMBRIAGUEZ  EXCLUSIVAMENTE  POR  MEIO  DE 
ETILÔMETRO  (“BAFÔMETRO”).  AUSÊNCIA  DE 
INDICAÇÃO  EXPRESSA  DA  MEDIÇÃO  REALIZADA, 
VALOR  CONSIDERADO  (VC).  POUQUIDADE  DO 
EXCESSO  DE  ALCOOL POR  LITRO  DE  AR  EXPELIDO 
DOS  PULMÕES.  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  CAMPOS 
OBRIGATÓRIOS RELATIVOS AO APARELHO UTILIZADO 
NA PERÍCIA. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA 
DEMORA EVIDENCIADOS QUANTO À DEFICIÊNCIA NA 
IMPUTAÇÃO  DA  ALCOOLEMIA.   SUSPENSÃO  DA 
EXIGIBILIDADE DA PENALIDADE ATÉ  DECISÃO FINAL 
NA AÇÃO PRINCIPAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE 
EM  RELAÇÃO  À  SEGUNDA  TRANSGRESSÃO NÃO 
DERRUÍDA  (CONDUZIR  VEÍCULO  SEM  PORTAR 
CARTEIRA DE  HABILITAÇÃO).  PROVIMENTO  PARCIAL 
DA IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL. 

-  Segundo a Portaria  nº  59/2007 do DENATRAN, para os 
casos  de  testes  de  alcoolemia  auferidos  através  de 



etilômetro (“bafômetros”), é requisito essencial de validade e



Agravo de Instrumento nº 2004849-02.2014.815.0000

eficácia  do  ato  administrativo  o  preenchimento  obrigatório 
dos campos relativos ao equipamento de aferição utilizado, 
com  a  respectiva  menção  à  descrição,  marca  modelo, 
número, medição realizada, medição considerada e excesso 
verificado- A Resolução nº 432/2013 do CONTRAN também 
exige, no parágrafo único do art. 4º, a indicação do resultado 
do exame realizado através de “bafômetro” de forma líquida, 
descontada  a  margem  de  tolerância  -  que  será  o  erro 
máximo  admissível,  conforme  legislação  metrológica,  de 
acordo  com  a  “Tabela  de  Valores  Referenciais  para 
Etilômetro”. 

- Inobservando o auto de infração as exigências das normas 
disciplinadoras  expedidas  pelo  DENATRAN  E  CONTRAN, 
haja  vista  o  não  preenchimento  de  campos  obrigatórios, 
conclui-se pela presença da fumaça do bom direito e perigo 
da demora a amparar o pedido de suspensão da penalidade 
imposta. 

- A imposição de multa decorrente da condução de veículo 
sem portar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) decorre 
da simples afirmação do agente público no Auto de Infração 
de Trânsito, razão pela qual sua presunção de legitimidade 
deve prevalecer  diante da ausência de provas a derruir  a 
imputação.    

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. 

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  c/c  Pedido de  Efeito  Suspensivo 
interposto por  Haroldo Eurípides da Cunha, em desfavor da decisão (fls. 37/38) que 

indeferiu antecipação de tutela requerida nos autos de “Ação de Nulidade de Multa de 

Trânsito c/c Danos Morais” proposta em face do DETRAN/PB e do Estado da Paraíba, 

sob  fundamento  de  que  os  atos  administrativos  são  dotados  de  presunção  de 

legitimidade,  veracidade  e  legalidade,  inexistindo  provas  suficientes  a esboroar tais 

requisitos. 

Desembargador José Ricardo Porto
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Em suas razões (fls. 02/09), o recorrente narra que foi abordado em uma 

blitz  na Avenida Floriano Peixoto, no dia 22.09.2013, ocasião em que foi  autuado por  

suposta ingestão de bebida alcoólica e conduzir veículo sem portar a Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH).

Argumenta que, apesar de não ter sido realizado o exame do bafômetro, no 

auto de infração, às fls. 33/34, resta consignado um suposto teste, todavia, não foram 

preenchidos os dados do equipamento de aferição utilizado, em específico, a quantidade 

de álcool detectada através da medição realizada.

Sustenta insubsistente a tese que respaldou a negativa liminar, na medida 

em que não constou, no auto, a especificação dos sinais de embriaguez reconhecidos 

pelo agente de trânsito para se aplicar o enquadramento do ora agravante na norma dos 

arts. 165 e 232 do Código de Trânsito Brasileiro.

Por  fim,  proclama  exercer  atividade  remunerada  como  motorista  de 

caminhão, razão pela qual a retenção de sua carteira de habilitação cessará sua única 

fonte de renda.

Assim,  pugna,  liminarmente  bem  como  no  mérito,  pela  suspensão  das 

multas impostas. 

Efeito suspensivo negado - fls. 43/46. 

Informações do juízo de 1º grau – fls. 53.

Contrarrazões apresentadas às fls. 55/60.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público ponderou não ser o caso de 

pronunciamento – fls. 62/64.

É o breve relatório. 
Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO

Esmiuçando o caderno processual, depois de acurado exame do fato e das 

normas aplicáveis à matéria, concebo assistir razão, em parte, ao insurgente.

A matéria posta em debate diz respeito à imposição de multa de trânsito 

decorrente de dois fatos: a) dirigir sob a influência de álcool, e b) sem portar carteira 
de habilitação - CNH.

Antes de adentrar na situação concreta, efetuaremos breve exposição sobre 

a legislação aplicada e suas consequências.

O Auto de Infração de Trânsito (AIT) é um ato administrativo pelo qual uma 

autoridade ou seu agente formaliza a constatação de uma ou mais violações às normas 

contidas no Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9503/97.

Com efeito, grande parte das infrações restam comprovadas exclusivamente 

pela declaração da autoridade ou agente de trânsito. Todavia, a autuação por si só não é 

capaz  de  instituir  obrigações  ao  autuado,  haja  vista  as  formalidades  impostas  pela 

legislação vigente.

 Em suma, nos termos do artigo 280 do CTB, ocorrendo a infração, lavrar-

se-á o respectivo auto, o qual deverá necessariamente preencher certos requisitos para 

tornar-se válido e eficaz.

 O DENATRAN, órgão máximo executivo de trânsito da União, através da 

Portaria 59/2007, em seu Anexo I estabeleceu os campos de informações que deverão 

constar  no  Auto  de  Infração,  e  no  Anexo  II,  na  oportunidade  que  regulamentou  seu 

preenchimento definindo os campos obrigatórios e os facultativos.

Ademais,  especialmente  em  relação  à  fiscalização  do  consumo,  pelos 

motoristas,  de  álcool  ou  outra  substância  psicoativa  que  determine  dependência,  o 
Desembargador José Ricardo Porto
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Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) editou a Resolução nº 432/2013. 

Desse modo, constatado que o auto de infração de trânsito contém erros e 

omissões que o torna irregular ou insubsistente, em razão da inobservância à legislação 

supra, o condutor ou proprietário não será responsável pela suposta conduta, sob pena 

de flagrante desrespeito ao contraditório e ampla defesa, mandamentos constitucionais. 

ART.  5º  -  “INCISO  LV-  DA  CF:  -  “AOS  LITIGANTES  EM 
PROCESSO  JUDICIAL  OU  ADMINISTRATIVO,  A  AOS 
ACUSADOS  EM  GERAL  SÃO  ASSEGURADOS  O 
CONTRADITÓRIO  E  A AMPLA DEFESA,  COM  OS  MEIOS  E 
RECURSOS A ELA INERENTES;”

 “A AUSÊNCIA DE  DEFESA É  A MÁXIMA NULIDADE  QUE 
PODE  OCORRER  NO  PROCESSO” (“la  indefension  es  la  
maxima  nulidad  em  que  puede  incurrirse  em  um  processo”  -  
HUGO  ALSINA  –  Lãs  nulidades  en  el  Memória  di  PIERO 
CALAMANDREI, vol. II, Padova, 1958, p. 105.” - destacamos). 

“O PRINCIPIO  DO  CONTRADITÓRIO  TRAZ EM SI  UM DOS 
ASPECTOS DA AMPLA DEFESA – LIVRE DEBATE E LIVRE 
PRODUÇÃO  DE  PROVAS  .  O  TEXTO,  PORÉM,  VOLTA  À 
AMPLA  DEFESA  PORQUE  O  DIREITO  DE  DEFESA  É  
IMPRESCINDÍVEL PARA A SEGURANÇA INDIVIDUAL.  É UM 
DOS  MEIOS  ESSENCIAIS  PARA  QUE  CADA  UM  POSSA 
FAZER  VALER  SUA INOCÊNCIA  QUANDO  INJUSTAMENTE 
ACUSADO”. (Comentários à Constituição Brasileira  de 1988 –  
Manoel Gonçalves Ferreira Filho – Editora Saraiva, pág. 68). 

Pois bem.

No caso dos autos, quanto ao primeiro argumento – imputação de dirigir sob 

o efeito de álcool -, verifico a plausibilidade das alegações esposadas pelo recorrente, na 

medida em que não foi devidamente preenchido campo obrigatório do auto de infração, 

conforme determina a Portaria nº 59/2007 do DENATRAN.

Com efeito,  para  os  casos de testes  de alcoolemia  auferidos através de 

“bafômetros”, tal normativo exige o preenchimento obrigatório dos campos relativos ao 

equipamento  de  aferição  utilizado,  com  a  respectiva  menção  à  descrição,  marca, 
modelo, número, medição realizada, medição considerada e excesso verificado.

Desembargador José Ricardo Porto
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Analisando  o  auto  de  fls.  33,  inquestionavelmente  se  percebe  o  não 

preenchimento  dos  campos  acima  exigidos  no  regramento,  pelo  que  se  infere  pela 

presença da fumaça do bom direito a amparar o pedido de suspensão da penalidade 

imposta.

Destaque-se que a imposição da multa por dirigir sob a influência de álcool 

pode ser constatada, tanto pelo equipamento de perícia como por outros meios, como por 

exemplo  o  relato  da  própria  autoridade  administrativa  e/ou  testemunhas,  filmagens  - 

desde que consignado expressamente  no documento de autuação. 

Todavia, in casu, o auto se limitou a imputar a prática ilegal com fundamento 

apenas na realização do teste por etilômetro, ou seja, não houve relato no documento 

confeccionado sobre qualquer visível estado de embriaguez que pudesse corroborar a 

indicação do exame,  transformando-o em um teste complementar e dispensável.

Relevante o posicionamento da jurisprudência a respeito do tema:

"DIREITO  PÚBLICO  NAO  ESPECIFICADO.  TRÂNSITO.  AÇÃO 
ORDINARIA  DE  ANULACAO  DE  ATO  ADMINISTRATIVO.  
DIRECAO  SOB  A  INFLUENCIA  DE  ÁLCOOL.  ESTADO  DE 
EMBRIAGUEZ  VERIFICADO  POR  APARELHO  DE  AR 
ALVEOLAR.  AUTO  DE  INFRACAO  INDEVIDAMENTE 
PREENCHIDO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  SE  PRECISAR  A 
MEDICÂO  REALIZADA.  DEMANDA JULGADA PROCEDENTE.  
DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS  DE  APELACAO.  
SENTENCA CONFIRMADA EM REEXAME".
 (TJRS - AC n. 70004356051, Rel. Des. Augusto Otávio Stern).

"APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA POR PENALIDADE 
DE TRÂNSITO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO 
REGULAR DE EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA. DESCUMPRIMENTO 
PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO DO ARTIGO 1º DA RESO-
LUÇÃO N. 081/98 DO CONTRAN. PROVA QUE CABE À AUTO-
RIDADE RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO JÁ QUE DISPÕE 
DOS  DOCUMENTOS  QUE  COMPROVARIAM  A  INFRAÇÃO.  
PROCEDIMENTO INTERNO .
"(...) 
"A lavratura de auto de infração de trânsito motivado por embria-
guez alcoólica pressupõe a prova desta embriaguez a ser apurada  
por  um dos meios  previstos  na Resolução n.  081/98 do  CON-
TRAN, o que não ocorreu no presente caso 

Desembargador José Ricardo Porto
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"(...) 
"Não tendo sido juntado qualquer documento que atestasse a em-
briaguez que teria motivado a lavratura do auto de infração, não  
pode subsistir a autuação, devendo esta ser anulada".
(TJRS - AC n. 70006271647, Rel. Des. Carlos Roberto Lofego  
Canibal) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ - BAFÔMETRO - REQUISITOS 
LEGAIS NÃO OBSERVADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 280 DO  
CTB - RESOLUÇÃO N. 01/98 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE -  
NULIDADE DO ATO E DA PENALIDADE A não identificação do  
equipamento  utilizado  na  autuação  do  condutor,  que 
supostamente dirigia embriagado, torna o ato ilegal, uma vez que  
dificulta a defesa do infrator. 
(TJ-SC,  Relator:  Volnei  Carlin,  Primeira  Câmara  de  Direito  
Público)

Destaque-se que a citação dos julgados acima colacionados, enfocando a 

Resolução  81/98  do  CONTRAN,  revogada  pela  Resolução  206/2006  e  432/2013,  da 

mesma  entidade,  não  implica  em  alteração  de  posicionamento,  uma  vez  que  os 

regulamentos posteriores mantiveram as exigências quanto ao preenchimento de campos 

tidos por obrigatórios, ou seja, reproduziram o mesmo espírito do regramento pretérito,  

como se pode perceber de várias passagens no decorrer desta decisão.     

Decisão recente da Vigésima Segunda Câmara Cível do Rio de Janeiro, pro-

ferida na apelação número 01699918-14 – Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, recurso 

julgado em 20 (vinte) de agosto de 2013, abraça o mesmo posicionamento das decisões 

supraelencadas. Vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRA-
TIVO. OPERAÇÃO “LEI SECA”. RECUSA EM REALIZAR TESTE 
DE ALCOOLEMIA (BAFÔMETRO).  AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO 
NO AUTO DE INFRAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ. ART.  
277, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NULI-
DADE DO AUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDI-
DO.  REFORMA. Vigia  à  época  dos  fatos  narrados  a  redação 
dada pela Lei 11.275/2006 ao art. 277, caput, do Código de Trân-
sito Brasileiro, a dispor que o condutor de veículo alvo de fiscali-
zação seria submetido a exame caso houvesse suspeita de inges-
tão de álcool.  Contudo, no auto de infração impugnado, ou em 
qualquer outro elemento dos autos, não há anotação de indícios  
nesse sentido, ao passo que o art. 277, § 3º, do referido diploma  
(ao prever a penalidade a quem se recusar a realizar o teste do  
bafômetro), deve ser interpretada em harmonia com o disposto no  

Desembargador José Ricardo Porto
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caput.  Por outro lado, sabendo-se que o ato administrativo tem 
presunção de veracidade e legitimidade, com a indicação de si-
nais de embriaguez passaria a militar presunção em desfavor do  
condutor, que poderia ser desfeita com a realização do teste de  
alcoolemia (bafômetro). Mas diante da ausência de anotação dos  
referidos indícios, nenhuma presunção foi feita contra o deman-
dante. Finalmente, a recusa em realizar o teste é legítima, diante  
do direito de não auto incriminação previsto no Pacto de San José 
da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, não podendo ser apli-
cada penalidade pela simples negativa de realização. Assim, di-
ante da ausência de regularidade no auto de infração, e sendo le-
gítima a recusa em realizar o teste do bafômetro, mostra-se nulo  
o auto de infração, devendo ser reformada a sentença. Preceden-
tes. Provimento do Recurso. 

Dessa forma, em que pese se encontrar pacificado no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça a caracterização do estado de embriaguez por outros meios de prova 

em direito  admitidas,  conforme aresto abaixo declinado,  in  casu,  o  agente de trânsito 

deslembrou-se de efetuar qualquer prova sugerindo que o agravante, no momento da 

autuação, estava sob o efeito de álcool  ou qualquer  substância psicoativa,  como fácil 

verificar.  

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ.  
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
1.  A leitura  do  art.  277  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  
legitima  a  caracterização  do  estado  de  embriaguez  por  
outros meios de prova em direito admitidas. Precedentes.
2.  No caso em apreço,  o  visível  estado de ebriedade do  
condutor ficou constatado pela autoridade policial, servindo  
o  teste  do  bafômetro  tão  somente  para  corroborar  a  
irregularidade.
Recurso especial da UNIÃO provido. Agravo de CLÁUDIO 
ROBERTO MENDONÇA PASCOAL não conhecido.
(REsp 1308779/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 11/04/2014)

É certo  que,  como exaustivamente  mencionado neste  pronunciamento,  a 

prova da infração administrativa prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro 

não se vincula à existência do teste de alcoolemia, conforme se depreende do disposto no 

artigo  277,  §2º,  do  mesmo  codex,  o  qual  determina  que  a  embriaguez  possa  ser 

caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito  

admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados 

Desembargador José Ricardo Porto
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pelo condutor, entretanto, repita-se, esse não é o caso dos autos, haja vista a ausência de 

relato da situação visual do condutor, diga-se novamente.

No mesmo sentido é o recente disciplinamento citado no inicio deste voto - 

Resolução  432/2013  do  CONTRAN  -  que  dispõe  sobre  os  procedimentos  a  serem  

adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de  

álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do  

disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro  de  1997  –  

Código  de  Trânsito  Brasileiro.

A regulamentação acima destaca,  em seu art.  3º,  que a  confirmação da 

alteração  da  capacidade  psicomotora  em  razão  dainfluência  de  álcool  ou  de  outra 

substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um 

dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor: 

I – exame de sangue; 
II   –   exames   realizados   por   laboratórios   especializados,  
indicados  pelo  órgão  ou entidade  de  trânsito  competente  ou  
pela  Polícia  Judiciária,   em  caso  de  consumo  de  outras 
substâncias psicoativas que determinem dependência; 
III   –   teste   em  aparelho  destinado  à  medição  do  teor  
alcoólico  no  ar  alveolar (etilômetro); 
IV  –  verificação  dos  sinais  que   indiquem  a  alteração  da  
capacidade psicomotora do condutor. 

Verificamos que o parágrafo primeiro destaca que,  além do disposto nos 

incisos deste artigo, também poderão ser utilizadas prova testemunhal, imagem, vídeo ou 

qualquer outro meio de prova em direito admitido, mas nos procedimentos de fiscalização 

deve-se priorizar  a utilização do  teste  através do etilômetro. 

Nesse aspecto, diante da utilização apenas do item III (teste em aparelho 

destinado à  medição do teor alcoólico no ar alveolar), necessário seria respeitar o art. 4 º  

da indigitada normatização do CONTRAN, in verbis: 

Desembargador José Ricardo Porto
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DO TESTE DE ETILÔMETRO 
Art. 4º O etilômetro deve atender aos seguintes requisitos: 
I – ter seu modelo aprovado pelo INMETRO; 
II  –  ser  aprovado  na  verificação metrológica  inicial,  eventual,  
em   serviço   e   anual  realizadas  pelo   Instituto  Nacional  de  
Metrologia, Qualidade  e Tecnologia  -  INMETRO ou por rgão da  
Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - RBMLQ; 

Parágrafo   único.   Do   resultado   do   etilômetro   (medição  
realizada)  deverá  ser descontada  margem  de  tolerância,  que  
será   o   erro   máximo   admissível,   conforme   legislação  
metrológica,  de  acordo  com  a  “Tabela  de Valores Referenciais  
para Etilômetro”  constante  no Anexo I. 

Entretanto, sequer consta do auto o resultado da medição, razão pela qual, 

por mais um descumprimento normativo, o ato administrativo padece de vício insanável e 

deve ser suspensa sua exigibilidade, sob pena de flagrante perigo da demora, que neste 

caso se presume, diante das diretas consequências legais impostas.

O Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Administração e 

dos  Recursos  Humanos  –  Conselho  Estadual  de  Transito  –  CETRAN,  elaborou  em 

28/03/2013, parecer normativo enfocando os seguintes aspectos:

“1. Equipamento/Instrumento de aferição (Marca/Mod./Nº)

Nesse campo, que é obrigatório quando realizada a verificação da  
condução  de  veículo  sob  influência  de  álcool  através  de  
etilômetro, deve constar a marca do etilômetro (ex. intoximeters),  
modelo  (ex.  alco  sensor  IV),  e  número  que  é  o  de  série  (ex.  
34093).

A maioria dos autos de infrações de trânsito limita-se a colocar  
somente o número do modelo, sem indicar a marca e o número  
de série constante na fita do teste etilométrico, ou colocam o nº  
do Inmetro como número do etilômetro.

Assim, o auto de infração de trânsito não expressa a realidade 
dos fatos, pois omitem dados que são relevantes para possibilitar  
o direito à ampla defesa.

2. Nº do Inmetro

Verificamos no processo-base que no campo que deveria constar  
o nº do Inmetro, que representa o registro do equipamento nesse  
órgão técnico, os agentes de trânsito colocam o nº da Portaria do  
Inmetro  que  regula  a  matéria,  ou  simplesmente  deixam  em  
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branco.

Desse  modo,  o  não  preenchimento  de  tal  campo  obrigatório,  
como  supramencionado,  enseja  a  nulidade  do  AIT,  pela  
inobservância legal, omitindo-se dados que são relevantes para  
possibilitar o direito à ampla defesa.

3. Data da Verificação

É a data do fato gerador.

4. Unidade: Km/h; g%; kg; mg/l; dg/l.

É a unidade medida através do etilômetro, no caso da infração ao  
art. 165 do CTB, razão que sempre será mg/l.

5. Limite Regulamentado

O  limite  regulamentado  é  o  campo  para  registrar  o  limite  
legalmente permitido.

Tratando-se de infração por condução de veículo sob influência  
de álcool, o limite permitido deve observar os três momentos já  
indicados acima, e que passamos a esclarecer:

- Até 19/06/2008: limite permitido era de  0,29mg/l  de álcool por  
litro de ar expelido dos pulmões;

- Após 20/06/2008: limite de tolerância passa a ser de  0,10mg/l  
de álcool por litro de ar expelido dos pulmões;

- Após 21/12/2012: limite de tolerância passa a ser de  0,04mg/l  
de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.
Assim, não havendo o registro do limite legal permitido no auto de  
infração de trânsito, sendo campo obrigatório, deverá ser anulado  
o AIT.

6. Med. Realizada

O  campo  medição  realizada  é  para  registrar  o  índice  de  
alcoolemia  medido  através  do  etilômetro,  também  constituindo  
campo obrigatório, e equivale ao resultado da análise do aparelho 
de medição, o que consta na fita magnética.”

Igualmente  significativo  para  o  deslinde  da  matéria,  o  posicionamento 

doutrinário abaixo destacado:

“Os procedimentos previstos na Resolução 432/13 para enquadrar  
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motoristas  na  infração  ou  crime  de  direção  alcoolizada  são:  
exame de sangue; exame clínico com laudo conclusivo firmado 
por  médico  perito;  exame  de  laboratório  especializado 
(especialmente  em  casos  de  consumo  de  outras  substâncias  
psicoativas  que  determinem  dependência);  teste  do  etilômetro  
(bafômetro),  além da constatação, pelo agente de trânsito, com 
relato  de  informações  dos  sinais  de  alteração  da  capacidade  
psicomotora  observados,  devendo  citar,  quando  for  o  caso,  a  
identificação de testemunhas e a anexação de fotos, vídeos ou 
outro meio de prova complementar.” (Milton Corrêa da Costa in 
“Nova Lei  seca e  os limites  de tolerância”.  Disponível  em: 
http://www.netoferreira.com.br/brasil/2013/01/nova-lei-seca-e-
os-limites-de-tolerancia/)

Dessa forma, entendo pertinentes as alegações da parte recorrente, razão 

pela qual  a  suspensão da exigibilidade da multa  sob esse aspecto é medida que se 

impõe,  pelo  menos  até  que  se  desenvolva  a  instrução  processual  adequada  com  a 

decisão final na lide.

Por fim, no que se refere à multa relativa à condução do veículo sem portar 

habilitação  (auto  de  infração  –  fls.  34),  esta  deve  permanecer  incólume,  pois  possui  

presunção  juris tantum, situação que será analisada através das provas constantes no 

caderno processual da ação de nulidade, distante assim, o fumus boni iuris  perseguido 

pelo recorrente.

Com  essas  considerações,  provejo  parcialmente  o  presente  Agravo  de 

Instrumento, para suspender a exigibilidade do auto de infração de fls. 33 (imputação de 

dirigir sob a influência de álcool), até pronunciamento final na ação principal, mantendo 

hígida  a autuação de fls.  34 (conduzir  sem portar  Carteira  Nacional  de  Habilitação – 

CNH).

É o meu voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  deste  relator,  o  Exmo.  Sr.  Des. 
Leandro dos Santos e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da Costa 
Macedo.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 02 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/11R08
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