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APELAÇÃO  CRIMINAL.  DIRIGIR  VEÍCULO
AUTOMOTOR  SOB  INFLUÊNCIA DE  BEBIDA
ALCOÓLICA.  DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR,
EM  VIA  PÚBLICA,  SEM  A  DEVIDA
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. DESOBEDECER
A ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
CONDENAÇÃO. RECURSO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E
AUTORIA  INCONTESTÁVEIS.  PLEITO  DE
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO  AO  DELITO
PREVISTO NO ART. 306 DO CTB. PRECLUSÃO.
MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

A  conduta  delitiva  prevista  no  art.  309  do  CTB
consiste,  também,  em  dirigir  veículo  que  não
corresponda à categoria de habilitação do condutor
(sem a devida permissão ou habilitação).

Constatando-se a ocorrência de ordem de parada em
“blitz”,  a  recusa  do  acusado  em  obedecê-la
caracteriza o crime de desobediência.

Ocorre a preclusão quando a defesa queda-se inerte e
não  questiona  a  negativa  do  Ministério  Público  em
oferecer  o  benefício  da  suspensão  condicional  do
processo. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade,  em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
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TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  José  Félix  de

Sousa  Neto  (fl.  77)  contra  a  sentença  proferida  pelo  juízo  da  1ª  Vara  da

Comarca de Santa Rita (fls. 71/75), que o condenou a uma pena de 02 (dois)

ano e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente

aberto, 30 (trinta) dias-multa,  no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à

época do fato, pela prática delituosa esculpida nos arts. 306 e 309 da Lei nº

9.503/73 e art. 330 do Código Penal.

A magistrada  a quo  procedeu a  substituição da pena privativa

aplicada por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação de serviço

à comunidade, a ser cumprida por 07 (sete) horas semanais, durante o período

da pena, em órgão público a ser indicado pelo Juiz das Execuções Penais da

Comarca de Santa Rita, e em tarefas de acordo com suas aptidões.

Irresignado, em sede de razões recursais (fls. 90/94), o apelante

pugna por sua absolvição. Afirma, em relação ao crime tipificado no art. 309 do

CTB, que o recorrente é motorista habilitado e, conforme a jurisprudência, a

conduta de não portar a carteira nacional de habilitação é figura atípica.  Aduz

que não há, nos autos, provas de ter o acusado desobedecido ordem legal de

funcionário público (art. 330, CP), não podendo o édito condenatório se basear

em  uma  presunção.   Com  relação  ao  art.  306  do  CTB,  pugna  pelo

reconhecimento do art. 89 da Lei nº 9099/98.

Em contrarrazões,  fls.  107/111,  a  Promotoria  de  Justiça  pugna

pela manutenção integral da decisão recorrida.

A douta Procuradoria Justiça, instada a se pronunciar, opinou pelo

desprovimento do apelo às fls. 115/117.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, com exercício na

Comarca de Santa Reita, ofereceu denúncia em face de José Félix de Souza

Neto,  vulgo “Zé”,  dando-o como incurso nas sanções dos arts. 306 e 309 da

Lei nº 9.503/73 e art. 330 do Código Penal.

Consta na exordial que o denunciado, no dia 17 de dezembro de

2010, por volta das 18h:20min, ultrapassou uma barreira policial, sem obedecer

a ordem de parada, motivo pelo qual foi perseguido e, quando abordado, foi

percebido que ele dirigia sem carteira de habilitação e apresentava sintomas de

quem tinha ingerido bebida alcoólica, razão pela qual foi submetido a exame de

alcoolemia, tendo sido constatada a concentração de álcool no sangue superior

a 06 (seis) decigramas, conforme auto de infração.

Narra  a  inicial  acusatória  que,  segundo  a  peça  inquisitorial,  o

acusado  vinha  de  uma  confraternização  onde  havia  consumido  bebida

alcoólica e, ao passar por uma blitz da Polícia Militar, não atendeu a ordem de

parada, motivo pelo qual foi perseguido e interceptado, ocasião na qual afirmou

que não parou porque estava com o emplacamento atrasado e sem habilitação,

apesar de  ser motorista habilitado.

Concluída a instrução criminal, a MM. Juíza julgou procedente a

denúncia, condenando o acusado a uma pena de 02 (dois) ano e 04 (quatro)

meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, 30 (trinta)

dias-multa,  no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela

prática delituosa esculpida nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/73 e art. 330

do Código Penal. 

A magistrada  a quo  procedeu a  substituição da pena privativa

Desembargador João Benedito da Silva
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aplicada por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação de serviço

à comunidade, a ser cumprida por 07 (sete) horas semanais, durante o período

da pena, em órgão público a ser indicado pelo Juiz das Execuções Penais da

Comarca de Santa Rita, e em tarefas de acordo com suas aptidões.

Inconformado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  90/94),  o

apelante pugna por sua absolvição. Afirma, em relação ao crime tipificado no

art.  309  do  CTB,  que  o  recorrente  é  motorista  habilitado  e,  conforme  a

jurisprudência,  a conduta de não portar  a carteira nacional  de habilitação é

figura  atípica.  Aduz  que  não  há,  nos  autos,  provas  de  ter  o  acusado

desobedecido ordem legal de funcionário público (art. 330, CP), não podendo o

édito condenatório se basear em uma presunção.  Com relação ao art. 306 do

CTB, pugna pelo reconhecimento do art. 89 da Lei nº 9099/98.

Passo, então, à análise, detalhada, do caso em comento.

O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro define como crime:

“Art.  309.  Dirigir  veículo  automotor,  em via  pública,
sem a devida Permissão para Dirigir  ou Habilitação
ou,  ainda,  se  cassado  o  direito  de  dirigir,  gerando
perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a
um ano, ou multa.

Sobre  referido  tipo  penal,  o  doutrinador  Fernando  Nogueira

ensina que:

“8.5 Tipo objetivo
A conduta consiste em dirigir veículo automotor pela
via pública, sem permissão ou habilitação, ou ainda,
se cassado o direito de dirigir. Consiste, também, em
dirigir  veículo  que  não  corresponda  à  categoria  de
habilitação do condutor (sem a devida permissão ou
habilitação).
8.6 Tipo subjetivo
É o dolo,  ou seja,  a  vontade livre  e consciente de
dirigir  veículo  automotor  pela  via  pública  sem  ser
legalmente habilitado, sem ter habilitação adequada à
categoria do veículo conduzido ou com o direito de
dirigir cassado.

Desembargador João Benedito da Silva
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(…)
8.9 Exigência de perigo concreto
Para  configuração do crime,  é  necessário  o  perigo
concreto (...)1.”

O tipo penal previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro

é formal e de perigo concreto. 

Para  a  sua  configuração,  exige-se  prova  do  perigo  com

potencialidade lesiva real, apesar de não ser necessária a apresentação de

uma determinada vítima, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma não é a

incolumidade individual, mas a segurança coletiva no trânsito.

Pois bem. A condenação está devidamente amparada no conjunto

probatório,  tendo o próprio  acusado admitido não ter  permissão para dirigir

moto. Vejamos:

“(...) que no dia do fato narrado na denúncia, vinha de
uma festa  da  empresa;  que  pegou  uma moto para
socorrer uma amigo que tinha quebrado o carro; que
viu a blitz  mas como não tinha carteira foi  embora;
que havia ingerido bebida alcoólica mas estava com
suas faculdades normais; que quando percebeu que
policiais  vinham em sua  perseguição  parou  a  moto
espontaneamente; que não possui carteira de moto;
que é operador de guincho; que dirige a muitos anos,
mas moto dirige a pouco tempo; que a blitz não lhe
deu  sinal  de  parada;  que  viu  a  blitz  mas  não  lhe
deram sinal de parada por isso continuou seu trajeto;
(…) que não tem moto nem habilitação para moto.”
(fls. 51)

Os policiais militares, que efetuaram o flagrante delito, disseram

que o acusado não parou na barreira policial (“blitz”) realizada na entrada do

Conjunto Tibiri II, em Santa Rita-PB, fugindo em alta velocidade, e que, ao ser

abordado,  após  perseguição,  constataram  que  o  recorrente  não  tinha

habilitação para dirigir e apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Que, na tarde de hoje o depoente encontrava-se

1 NOGUEIRA,  Fernando.  Crimes  do  Código  de  Trânsito.  3ed.  Leme/SP:  Jhmizuno  Editora
Distribuidora, 2013. p. 253/254.

Desembargador João Benedito da Silva
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realizando blitz na entrada do Conjunto Tibiri  II,
quando em dado momento um motoqueiro não
parou  na  barreira  e  seguiu  em  disparada;  o
depoente juntamente o soldado Modesto, saíram
em sua perseguição e só foram alcançá-lo  nas
proximidades  do  Motel  Pantanal  em  Várzea
Nova; ao ser abordado o conduzido afirmou que
não  parou  porque  estava  com  emplacamento
atrasado, feita uma verificação constatou-se que
ele não portava a habilitação e que apresentava
visíveis  sinais  de embriaguez;  o  conduzido não
reagiu a prisão e foi trazido para esta Delegacia
para  as  providências  (…).”  (Diego  Nascimento
dos Santos – fls. 06 – esfera policial)

Que  participou  da  diligência;  que  se  recorda
vagamente do fato; que havia um blitz da PM no
giradouro do tibiri  II  embaixo do viaduto;  que o
réu passou pela blitz e houve perseguição; que
conseguiram parar o réu e o mesmo apresentava
sintomas de embriaguez que era visível;  que o
réu  disse  aos  policiais  que  vinha  de  uma
confraternização  da  empresa;  que  quem  fez  o
teste  foi  o  bptran  na  delegacia;  que  não  se
recorda  se  o  réu  apresentou  carteira  de
habilitação na delegacia.” (Diego Nascimento do
Santos –  fls. 52 – esfera judicial)

Que,  na  tarde  de  hoje  o  depoente  estava
realizando blitz na entrada do Conjunto Tibiri  II,
quando por  volta das 18h20min um motoqueiro
não parou na barreira e fugiu em alta velocidade;
o depoente juntamente com o PM Diego saiu em
perseguição ao conduzido, mas só foi alcançá-lo
em frente ao Motel Pantanal; ao ser interpelado o
condutor  da  moto  disse  que  não  havia  parado
porque  o  emplacamento  está  atrasado  e  sem
habilitação embora o condutor tenha dito que seja
habilitado,  mas  não  conduzia  o  documento;  o
condutor  da  moto  apresenta  visíveis  sinas  de
embriaguez e ao ser interpelado sobre a bebida
ele  disse  que  estava  vindo  de  uma
confraternização;  depois  da  abordagem  não
ocorreu  nenhuma  reação  (…).”  (Daniel  Silva
Modesto Silveira – policial militar -  fls.05 – esfera
policial)

Por  meio  do documento  acostado às  fls.  43,  verifica-se  que o

Desembargador João Benedito da Silva
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acusado possui habilitação para dirigir na categoria d. 

No  entanto,  o  acusado,  além  de  não  estar  portando  referido

documento no momento do flagrante delito, não tem habilitação adequada à

categoria do veículo conduzido, nos termos do art. 143, inciso I e IV, da Lei nº

9503/972.

Ademais, realizado o exame pericial de dosagem alcoólica (fls.13

e  14),  evidenciou-se  concentração  de  0,495  mg/l  de  álcool  por  litro  de  ar

expelido, acima do limite estabelecido pela legislação em vigor (0,30 mg/l)3.

Assim, resta demonstrado nos autos que o apelante, além de ter

imprimido alta velocidade ao tentar fugir da barreira policial, estava alcoolizado,

colocando em perigo  a  incolumidade pública,  o  que evidencia  as  condutas

criminosas descritas nos artigos 306 e 309 do CTB, tornando-se impossível o

pleito absolutório formulado pela defesa.

Com relação à alegação de não existirem, nos autos, provas de

ter havido ordem legal de funcionário público (art. 330, CP), não podendo o

édito condenatório se basear em uma presunção, também, não se sustenta.

Registre-se, de logo, que a jurisprudência posiciona-se no sentido

de que, constatando-se a ocorrência de ordem de parada em “blitz”, a recusa

do  acusado  em  obedecê-la,  empreendendo  fuga,  caracteriza  o  crime  de

desobediência. Vejamos:

2 Art. 143 da Lei nº 9503/97 - 
I - Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro

lateral; 
II – omissis
III - omissis
IV - Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja

lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista; 
3.Decreto n.º 6.488/08: Art. 2º. Para fins criminais de que trata o artigo 306 da Lei n.º 9503/97 a
equivalência entre os distintos testes de alcoolemia é a seguinte: 
I- omissis; ou
II – teste de aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro): concentração de álcool igual ou
superior a três décimos de miligrama por litro de ar expelido dos pulmões.

Desembargador João Benedito da Silva
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APELAÇÃO. PENAL. PORTE ILE GAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO.  ABOLITIO CRIMINIS.
NÃO  OCORRÊNCIA.  CRIME  DE  PERIGO
ABSTRATO.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DESOBEDIÊNCIA.  ORDEM  DE  PARADA  NÃO
OBEDECIDA,  COM  FUGA  E  ACIDENTE.
CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME.  DIREÇÃO
PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. REPARAÇÃO DOS
DANOS  CAUSADOS  À  VÍTIMA.  IRRELEVÂNCIA
PARA  A  PENA-BASE.  NÃO  PROVIMENTO.  A
benesse da abolitio criminis não se aplica ao crime de
porte ilegal de arma de fogo; tratando-se, ademais, de
delito de perigo abstrato, não havendo de se cogitar a
ocorrência  ou  não  de  lesividade  concreta  para
tipificação da conduta. Constatando-se a ocorrência
de  ordem  de  parada  em  “blitz”,  a  recusa  do
acusado  em  obedecê-la,  empreendendo  fuga  e
causando  acidente,  caracteriza  o  crime  de
desobediência. A reparação civil dos danos causados
em acidente automobilístico não representa causa de
diminuição de pena para o condenado pelo crime do
art.  309,  do  código  de  trânsito  brasileiro.  Apelação
defensiva a que se nega provimento, ante o acerto da
sentença  condenatória.  (TJMS;  APL  0200011-
03.2008.8.12.0019;  Ponta  Porã;  Segunda  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Eduardo  Contar;  DJMS
14/03/2013; Pág. 29)  (grifo nosso)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECURSO  DA  DEFESA.
CRIME  CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
DESOBEDIÊNCIA  (ARTIGO  330  DO  CÓDIGO
PENAL).  (1)  Pedido  de  concessão  de  Assistência
Judiciária  Gratuita.  Matéria  afeta  ao  juízo  da
execução.  Recurso não conhecido nesse  ponto.  (2)
materialidade  e  autoria  comprovadas.  Conjunto
probatório  que  não deixa  dúvidas  da  prática  do
crime de desobediência. Agente que, conduzindo
seu veículo, não atende ordem de policial militar
no sentido  de  parar  em blitz,  vindo,  inclusive  a
atropelar  o  agente  público. Erro  de  tipo  não
demonstrado. Absolvição inviável. Recurso conhecido
em  parte  e  desprovido.  (3)  dosimetria.  Magistrado
que,  ao  substituir  pena  privativa  de  liberdade  de
quinze dias por restritiva de direitos, aplica pena de
prestação  de serviços  à  comunidade.  Inobservância
do disposto no caput do artigo 46 do Código Penal,
que determina que a substituição da pena privativa de
liberdade por serviços à comunidade ou a entidades
pública somente é aplicável às penas superiores a 6
(seis) meses. Adequação de ofício da pena. Aplicação
de multa substitutiva nos termos do artigo 60, § 2º, do
Código  Penal.  (TJSC;  ACr  2009.022533-1;  Modelo;
Rel.  Des.  Hilton  Cunha  Júnior;  Julg.  27/10/2010;

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 00000034-75.2011.815.0331

DJSC 09/11/2010; Pág. 332) (grifo nosso)

Feitas  tais  considerações,  pelos  depoimentos  dos  policiais

militares, acima transcritos, verifica-se que o acusado foi perseguido após não

ter obedecido a ordem de parar na barreira policial.  

Ademais,  o  próprio  denunciado,  em seu  interrogatório,  afirmou

que parou a moto após verificar que estava sendo perseguido pelos policiais.

Ora,  se  não  tivesse  havido  a  desobediência  por  parte  do

recorrente, a atitude dos policiais de persegui-lo não se justificaria. 

Pode-se afirmar, então, que se trata de uma relação de causa e

consequência, ou seja, a desobediência à ordem legal de funcionário público

levou a  perseguição efetuada pelos policiais militares na direção do acusado.

Assim, o édito condenatório se encontra amparado nas provas

acostadas aos autos, e não em presunção, como afirma o apelante.

Por fim, o pleito de reconhecimento do art. 89 da Lei nº 9099/98

com  relação  ao  art.  306  do  CTB,  resta  precluso,  tendo  em  vista  que  o

recorrente  se  manteve  inerte  diante  da  negativa  do  Ministério  Público  em

ofertar o benefício da suspensão condicional do processo (fls. 44).

Nesse sentido: 

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO.
EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE.  SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA  PRECLUSA.  INSURREIÇÃO  EM
MOMENTO  INADEQUADO.  ALTERAÇÃO  NA PENA
SUBSTITUTIVA  PROPOSTA.  INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA  VARA  DE
EXECUÇÃO.  NEGADO  PROVIMENTO  AO
RECURSO. 1. Ocorre a preclusão quando a defesa
queda-se  inerte  e  não  questiona  a  negativa  do
Ministério  Público  em  oferecer  o  benefício  da

Desembargador João Benedito da Silva
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suspensão condicional do processo. 2. Compete ao
Juiz da Execução Penal a análise acerca da alteração
ou da análise  da real  possibilidade de cumprimento
das  medidas  substitutivas  aplicadas.  3.  Negado
provimento ao recurso. (TJDF; Rec 2013.04.1.010432-
7;  Ac.  799.226;  Segunda  Turma Criminal;  Rel.  Des.
João Timóteo; DJDFTE 03/07/2014; Pág. 198)

De mais a mais, não se pode renovar o benefício da suspensão

condicional do processo quando já existe, nos autos, sentença condenatória.

Assim, a condenação imposta no édito condenatório, portanto, era

de rigor, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator,

o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins

Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr.José Roseno Neto, Procurador

do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


