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PRELIMINAR DE NULIDADE. Artigos 306 e 309 do
Código de Trânsito. Preliminar. Prescrição da pretensão
punitiva na modalidade retroativa. Ocorrência para o
delito  previsto  no  art.  309  do  CTB.  Regulação  pela
pena  aplicada  na  sentença.  Extinção  da  punibilidade
incidente sobre a reprimenda de cada um dos delitos,
isoladamente. Acolhimento Parcial da Preliminar.

–  Após  o  trânsito  em  julgado  da  sentença  penal
condenatória para a acusação, a prescrição é regulada
pela sanção efetivamente aplicada.

– Na hipótese de concurso de crimes,  a extinção da
punibilidade deverá incidir sobre a reprimenda de cada
um, isoladamente, nos termos do art. 119 do CP.

-  Tendo em vista que a conduta criminosa foi praticada
anteriormente  a  entrada  em  vigor  da  Lei  nº
12.234/2010,  aplicam-se  as  normas  relativas  à
regulamentação  da  prescrição  da  pretensão  punitiva
estabelecidas na data do fato em questão

– Ocorrida a prescrição da pretensão punitiva apenas
para o delito tipificado no art. 309 do CTB.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CONDUZIR  VEÍCULO



AUTOMOTOR  SOB  EFEITO  DE  ÁLCOOL.
Condenação.  Apelo.  “Lei  Seca”.  Exigência  de  prova
atestando a concentração de álcool no sangue. Teste de
alcoolemia. Materialidade específica não demonstrada.
Prova indispensável.  Desprovimento do apelo.

-    Sob a vigência da Lei 11.705/08 (que dera nova
redação  artigo  306  do  CTB,  hoje  alterado  pela  Lei
12.760/12), que exigia, à época, a constatação técnica
de concentração de álcool por litro de sangue igual ou
superior  a  seis  (06)  decigramas,  vale  dizer,  que
poderia  ser  verificado  somente  por  etilômetro  ou
exame de sangue

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE
A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO,  para declarar extinta a punibilidade de
José Renato da Silva, apenas para o delito tipificado no art. 309 do CTB, E, NO
MÉRITO DAR PROVIMENTO AO APELO PARA ABSOLVER O RÉU quanto
ao crime do art. 306, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Princesa Isabel, José Renato da Silva
foi denunciado como nas iras dos arts. 306, 309 e 309 da Lei nº. 9503/98, c/c
art. 70 do CPB.

Assim historiou a peça basilar acusatória (fls. 15/16):

“Consta das peças de Inquérito  Policial  que no dia 26 de
dezembro de 2005, por volta das 20h e 30 min, na rua José
Sitônio,  centro,  Tavares,  termo  desta  comarca,  a  polícia
militar,  em diligência  empreendida,  prendeu  em flagrante
delito  o  acusado  acima  nominado,  quando,  guiava  um
veículo  mto-Bis,  C-100. de cor vermelha,  sem placas,
conduzindo  o  mesmo  sob  patente  influência  alcoólica,
expondo  a  perigo  de  dano  a  incolumidade  de  quem
trafegava  por  aquelas  imediações,  exibindo  manobras
arriscadas e perigosas;
Consta ainda que o denunciado, quando abordado, afirmou
não ter  qualquer Carteira  de Habilitação,  nem tão pouco,
autorização para dirigir  veículos,  ainda que o mencionado
veículo  se  encontra  totalmente  em  desacordo  com  as



normas de trânsito;
Ainda,  Constata-se  que,  pelo  apurado,  os  denunciados,
quando  trafegavam  em  alta  velocidade  nas  principais
avenidas desta cidade, passando por logradouros, e outros
locais que com certeza gerou perigo de dano à incolumidade
de quem ali se encontrava”

Denúncia recebida em 25/04/09 (fl. 35).

O processo e o curso do prazo prescricional foi suspenso nos
termos do art. 366 do CPP, no dia 21/06/2010 (fl. 40), voltando ao seu trâmite
normal em 05/06/2014 (fl. 41).

Finda a instrução criminal, o Douto Julgador a quo proferiu
sentença  (fls.  86/89),  julgando  parcialmente  procedente  a  denúncia  e
condenando o réu José Renato da Silva, pelos delitos  tipificados nos artigos
306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, à reprimenda de 01(um) ano de
detenção, além de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/20 (um vinte
avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e suspensão da habilitação
para  dirigir  pelo  prazo  de  01  (um)  ano,  pelo  crime  de  dirigir  o  veículo
automotor sob a influência de álcool (art. 306, do CTB). Em relação ao delito
de conduzir veículo automotor sem habilitação ou autorização (art.  309 do
CTB), a reprimenda estabelecida foi 08 (oito) meses de detenção por conduzir
sem autorização ou habilitação. O regime inicial de cumprimento da pena foi o
aberto.

Em razão do concurso material de crimes, as penas foram
somadas, resultando definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
e 15 (quinze) dias-multa, no regime aberto, além da suspensão para dirigir
pelo prazo de 01 (um) ano.

Inconformado, o réu apelou, via advogado. Em suas razões,
fls. 98/103, alega preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva  estatal,  na  forma  retroativa,  de  ambos  os  delitos  a  que  restou
condenado. No mérito, requer a absolvição, sob a alegação falta de justa causa
para condenação, uma vez que não existiu prova técnica de que o apelante
tenha ingerido bebida alcoólica. Aduz, também, que todas as testemunhas de
acusação são policiais militares.

Contrarrazões ministeriais, às fls. 107/110,  pelo
desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do insigne Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes Ferreira,
manifestou-se pelo acolhimento  da  preliminar  de  prescrição  em relação  ao
delito previsto no art. 309, do CTB, e no mérito, pelo provimento do apelo,
ante a ausência de prova da materialidade em relação ao crime de  dirigir o
veículo automotor sob a influência de álcool (fls. 114/117). 

É o relatório.



VOTO:  EXMO.  DES.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(RELATOR)

Ab initio, conheço do apelo, pois presentes os pressupostos
de admissibilidade e processamento.

Preliminar

Sem embargo, há de ser acolhida parcialmente a preliminar
arguida  pelo  apelante,  eis  que  inconteste  a  ocorrência  da  prescrição  da
pretensão  punitiva  estatal,  na  modalidade  retroativa  em  relação  ao  crime
previsto no art. 309 do CTB. Veja-se.

Inicialmente, ressalto que a prescrição, depois de transitada
em julgado a sentença penal condenatória para a acusação, regula-se pela
pena concretamente aplicada.

Ponto outro,  de  acordo com o que dispõe o  art.  119 do
Código Penal,  “No caso de concurso de crimes,  a  extinção da punibilidade
incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

In  casu,  conforme  reconhecido  pela  sentença  penal
condenatória, foram praticados dois delitos (arts. 306 e 309 do CTB). Portanto,
impõe-se  a  verificação  da  ocorrência  da  prescrição  de  cada  crime
individualmente.

Assim, verifica-se que o recorrente foi condenado, às penas
de 01 (um) ano de detenção (em relação ao crime do art. 306 do CTB) e 08
meses de detenção (em relação ao delito do art. 309 do CTB), ausente recurso
da acusação.

Os  delitos  ocorreram  no  dia  26/12/05,  fls.  15/16.  A
denúncia foi recebida em 25/04/09 – fl. 35. Houve suspensão do processo
e o curso do prazo prescricional, na data de 21/06/2010 (fl. 40), quando em
05/06/2014 (fl.  41) o apelante compareceu em cartório, sendo retornado o
curso processual em 09/10/2014 (fl. 44). A publicação da sentença penal
condenatória se deu em 09/09/16, fl. 89-v.

Insta  salientar,  que  as  alterações  constantes  na  Lei  nº
12.234/2010 nos arts. 109 e 110 do CP não se aplicam ao presente caso,
porquanto, tais modificações revelam-se prejudiciais ao apelante, uma vez que
a prescrição tem natureza de direito material, ou seja, qualquer alteração nas
suas normas não terão aplicação imediata, mas sim aos delitos cometidos após
a sua vigência, o que não é o caso, eis que os fatos se deram em dezembro de
2005.  

Jurisprudência neste sentido:



“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA  ¬-  FATO  ANTERIOR  À  LEI  12.234/10  -
TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA  PARA  A  ACUSAÇÃO  -  PRESCRIÇÃO
REGULADA  PELA  PENA  APLICADA  -  PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA  ESTATAL  -  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE.  -  Tendo  em  vista  que  a  conduta
criminosa foi praticada anteriormente à entrada
em vigor da Lei  nº 12.234/2010, aplicam-se as
normas relativas à regulamentação da prescrição
da pretensão punitiva estabelecidas na data dos
fatos em questão. - A prescrição, depois da sentença
condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110,
§1º,  do  Código  Penal,  considerando-se  no  caso  sub
judice  a  redação  dada  pela  Lei  nº  7.209/84,  a  qual
vigorava no momento dos crimes. - Deve-se decretar a
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
se,  entre  os  marcos  interruptivos,  transcorreu  lapso
temporal  suficiente a ensejá-la.”   (TJMG -  Apelação
Criminal   1.0223.12.006846-3/001,  Relator(a):
Des.(a)  Beatriz  Pinheiro  Caires  ,  2ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  09/11/2017,
publicação  da  súmula  em  20/11/2017)
Destaquei.

Portanto, aplicando-se a Lei anterior, antes da alteração da
Lei 12.234/10, por ser mais benéfica ao réu, a prescrição se dá em 02 (dois)
anos, quando a pena é inferior a 1 (um) ano.

Na forma do art. 109, V e VI, c/c o art. 110, § 1º, ambos do
CP (em face da pena imposta), o prazo prescricional, na espécie, em relação
ao primeiro crime (art. 306 do CTB), é de 04 (quatro) anos e para o
segundo (art. 309 do CTB) é de 03 (três) anos, mas no presente caso,
será de 02 (dois) anos – crime anterior a alteração da Lei 12.234/10.

Vê-se que, da data do recebimento da denúncia até a da
publicação  da  sentença  penal  condenatória,  retirando  o  prazo  em  que  o
processo permaneceu suspenso, transcorreu lapso temporal superior aos 02
(dois) anos, verificando-se, de forma indubitável, a extinção da punibilidade do
apelante  em  face  da  prescrição  da  pretensão  punitiva,  na  modalidade
retroativa, sendo portanto imperioso o acolhimento da preliminar defensiva em
relação  ao  delito  de  dirigir  veículo  automotor  sem  permissão  ou
habilitação (art. 309 do CTB).

Quanto a prescrição do delito de dirigir veículo automotor
sob a influência de álcool (art. 306, do CTB), pode-se observar que da data do
recebimento válido da denúncia (25/04/09) até a da publicação do veredicto
condenatório  (09/09/16),  extirpando  o  período  de  21/06/2010  até  o  dia



09/10/2014,  em  que  o  processo  ficou  suspenso,  transcorreu  um  período
inferior ao de quatro anos, portanto, não há que se falar em prescrição em
relação ao delito em questão.

Mérito

Conforme alhures mencionado, restou o apelante condenado
pelo delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de 01
(um) ano de detenção e 15 (quinze) dias-multa, no regime aberto, além da
suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.

Insatisfeito com a condenação, o  sentenciado interpôs o
presente recurso, onde suplica por sua absolvição ad argumentum insuficiência
probatória, uma  vez  que  não  há  provas  que  o  apelante  estava  dirigindo
embriagado, aduzindo que todas  as  testemunhas da acusação são policiais
militares.

Preceituava o art. 306 do CTB, à época do crime:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública,
sob  a  influência  de  álcool  ou  substância  de  efeitos
análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de
outrem: 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."

Inicialmente,  aduz o apelante que  não existiu uma prova
técnica  de que ele tenha ingerido bebida alcoólica. Ocorre que, o delito foi
cometido em 26 de dezembro de 2005, sob a vigência da Lei 11.705/08 (que
dera nova redação artigo 306 do CTB, hoje alterado pela Lei 12.760/12), que
exigia, à época, a constatação técnica de concentração de álcool por litro de
sangue igual ou superior a seis (06) decigramas, vale dizer, que poderia ser
verificado somente por etilômetro ou exame de sangue.

Considerando que o art.  306 do Código de Trânsito,  com
redação  dada pela  Lei  n.  11.705/08,  em tese  mais  benéfica  ao  apelado  e
aplicável à hipótese dos autos, previa a necessidade de realização de exame
para  constatação  de  concentração  de  álcool  por  litro  de  sangue  igual  ou
superior a 6 decigramas para configuração do delito.

No  presente  caso,  foi  realizado  apenas  o  Relatório  de
Ocorrência Militar (fl. 05), e na esfera judicial somente uma testemunha (mídia
eletrônica,  fl.  66)  relatou  que  o  recorrente  aparentava  estar  embriagado,
portanto,  conclui-se  que  a  prova  testemunhal  não  é capaz  de  medir,  a
quantidade de álcool ingerida para, assim, certificar que se houve ofensa ao
indigitado comando legal.

Nestes termos, o exame de sangue e o teste em aparelho



de ar alveolar pulmonar (etilômetro ou bafômetro) - imprescindíveis à época,
por conta do Decreto 6.488/2008, para caracterizar a materialidade do delito
em  comento  -  não  poderiam  ser  substituídos  exclusivamente  pela  prova
testemunhal, por exemplo, ou pelo termo de  Relatório de Ocorrência Militar.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

"   APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 306 DA
LEI N. 9.503/97 (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.760/2012).
SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.  RECURSO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.    PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO.
ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE  DO  ILÍCITO.  SUSTENTADA
DESNECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DO  TESTE  DO
BAFÔMETRO  OU  DO  EXAME  DE  SANGUE  PARA
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME  NA  HIPÓTESE  DOS AUTOS.
INVIABILIDADE.  AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO IDÔNEA DA
CONCENTRAÇÃO  ALCOÓLICA  NO  SANGUE  DO
APELADO. LEI N. 11.705/08 QUE ALTEROU O ART. 306
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO, APLICÁVEL À HIPÓTESE,
QUE ESTABELECIA A NECESSIDADE DE SE AFERIR A
CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE ÁLCOOL NO SANGUE DO
AGENTE  ATRAVÉS  DE  TESTE  DE  ALCOOLEMIA  OU
EXAME DE SANGUE. PROVAS NÃO PRODUZIDAS NOS
AUTOS.     RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC,
Apelação  Criminal  n.  2015.038614-0,  de  Pomerode,
rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara
Criminal, j. 15-09-2015).

“ APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ
AO  VOLANTE  (ART.  306  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO
BRASILEIRO, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.705/08).
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA
MATERIALIDADE  DO DELITO.  FATO QUE  NÃO CONSTITUI
CRIME  (ART.  397,  INC.  III,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
PENAL).  RECURSO  DA  ACUSAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE  QUE A
MATERIALIDADE  ESTARIA  DEVIDAMENTE  COMPROVADA,
VISTO  QUE  O  TESTE  DE  BAFÔMETRO  CONSTITUI  MERO
REQUISITO  REGULAMENTAR,  SENDO  SUFICIENTE  PARA
COMPROVAÇÃO DO DELITO A PALAVRA DAS AUTORIDADES
PRESENTES  QUANDO  DO  OCORRIDO.  PRINCÍPIO  DA
IRRETROATIVIDADE DA LEX GRAVIOR. ART. 5º, INCISO XL,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE TESTE DE
BAFÔMETRO  OU  EXAME  DE  SANGUE.  APARELHO  USADO
FORA DA DATA DE VERIFICAÇÃO ANUAL OBRIGATÓRIA DO
INMETRO. SITUAÇÃO QUE COMPROMETE A VERACIDADE DO
FATO  IMPUTADO.  PROVA  INADEQUADA  PARA  O
RECONHECIMENTO  DA  MATERIALIDADE  DO  DELITO.
ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO.”(TJSC, Apelação Criminal n. 2013.009877-5,
de  Lages,  rel.  Des.  Newton  Varella  Júnior,  Quarta
Câmara Criminal, j. 15-05-2014).



Ante  o  exposto,  acolho  a  preliminar,  em parte,  para
declarar extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime do art.
309 do CTB. No mérito,  dou provimento ao apelo para absolver o réu
quanto ao delito do art. 306, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador), revisor, e João Benedito da Silva. 

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, 1° de março de 2018.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
Relator


