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CRIMES  DE  TRÂNSITO  E  DE  PORTE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO.
CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
DIRIGIR  VEÍCULO  AUTOMOTOR  SOB
INFLUÊNCIA  DE  BEBIDA  ALCOÓLICA.
CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
DEMONSTRAÇÃO  DE  POTENCIALIDADE
LESIVA.  DESNECESSIDADE.  ÉDITO
CONDENATÓRIO  MANTIDO.
CONDENAÇÃO  SUPERIOR  A  UM  ANO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE
INSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA.
DESPROVIMENTO.

Para a  tipificação do delito  previsto  no  art.
306 do CTB, com a nova redação dada pela
Lei  n.  12.760/2012,  é  despicienda  a
demonstração  de  alteração  da  capacidade
psicomotora do agente, visto que o delito de
perigo abstrato dispensa a demonstração de
direção anormal do veículo.
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Art. 44, § 2º, CP: Na condenação igual ou
inferior a um ano, a substituição pode ser
feita por multa ou por uma pena restritiva
de direitos; se superior a um ano, a pena
privativa de liberdade pode ser substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa
ou por duas restritivas de direitos

Ausência  de  demonstração  de
insuficiência  financeira  para  suportar  a
prestação  pecuniária  estabelecida  como
substitutiva da pena privativa de liberdade.

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,  negar  provimento  à apelação
criminal, nos termos do voto do Relator. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  129)  manejada  por

Josinaldo Ferreira da Costa contra sentença (fls.  119/126) proferida

pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital que o condenou a pena de

02  (dois)  anos  de  reclusão  e  06  (seis)  meses  de  detenção,  a  ser

cumprida em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor de

1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão

da carteira de motorista pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática dos

delitos previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 306 do CTB c/c art.

69 do Código Penal.

 

O magistrado a quo procedeu com a substituição da pena

privativa  em duas restritivas  de direito,  consistentes  na prestação de

serviços  à  comunidade  e  prestação  pecuniária  no  valor  de  10  (dez)

cestas básicas, cada uma no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta

reais), mensalmente, em favor de instituição designada pelo juízo das

execuções.

Desembargador João Benedito da Silva
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Inconformado,  o  apelante,  em sede de razões  recursais

(fls. 150/155), pleiteia a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao

volante, aduzindo a inexistência de provas que demonstrassem que o

réu pilotava a moto com a capacidade psicomotora alterada em razão do

consumo de álcool. Extirpada a condenação quanto ao crime de trânsito,

requer, no que se refere ao delito de porte ilegal de arma de fogo, que

seja mantida apenas 01 (uma) pena restritiva de direito consistente na

prestação  de  serviços  à  comunidade  ou  interdição  temporária  de

direitos, posto que, por ser vigilante, não tem condições financeiras de

arcar com a prestação pecuniária estabelecida na sentença.

Nas contrarrazões (fls.158/161), o Ministério Público pede

pelo provimento em parte do recurso no sentido de reformar a sentença

com relação ao delito tipificado no art.  306 da Lei  nº 9.503/97, man-

tendo-a irretocável no que se refere à aplicação das restritivas de direito.

A douta Procuradoria de Justiça, Maria Lurdélia Diniz de Al-

buquerque Melo, exarou parecer opinando pelo desprovimento do recur-

so, mantendo-se a condenação (fls. 163/167).

É o relatório.

O  representante  do  Ministério  Público ofereceu

denúncia  (fls.02/04)  em desfavor  de  Josinaldo Ferreira  da Costa  e

Michel Félix da Silva, dando o primeiro como incurso nas penas do art.

14 da Lei nº 10.826/03 e art. 306 do CTB c/c art. 69 do Código Penal e o

segundo, nas sanções do art. 306 do CTB.

Relata a denúncia que, no dia 19/05/2013, por volta das

08h30min,  os  acusados  foram  presos  em  flagrante  delito  nas

proximidades  da  Gauchinha,  Br-101,  bairro  Distrito  Industrial,  nesta

Capital,  após serem flagrados conduzindo veículo automotor,  estando

Desembargador João Benedito da Silva
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com concentração de álcool no sangue superior ao máximo permitido

em lei, estando, também, o acusado Josinaldo Ferreira portando arma

em desacordo com as normas legais.

Informa,  ainda,  a  exordial  acusatória  que  os  policiais

rodoviários  federais,  Alexandre  Augusto  Soares  de  Farias e  José

Carlos Simões Freire, faziam rondas nas proximidades da Gauchinha,

no  Distrito  Industrial,  quando  avistaram  duas  motos  emparelhadas

trafegando pela BR 101 em atitude suspeita,  sendo cada uma delas

conduzias  pelos  acusados,  tendo  sido  dada  ordem  de  parada  aos

investigados.

Narra, também, que, realizada busca pessoal no acusado

Josinaldo Ferreira da Costa, foi encontra em seu poder uma arma de

fogo,  revólver de marca Rossi,  calibre 38, numeração E003478, com

seis munições intactas, sem o devido porte  e em desacordo com as

normas legais. Submetido, também, ao teste do etilômetro, foi detectada

no  acusado  referido  concentração  de  álcool  no  sangue  superior  a

10,2dg/L.

O  processo  foi  desmembrado  em  relação  ao  acusado

Michel Félix da Silva que fora beneficiado com a suspensão processual

na forma do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  MM.  Juiz  julgou

procedente a denúncia, condenando o recorrente a pena de 02 (dois)

anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em

regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-

mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão da carteira de

motorista pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática dos delitos previstos

no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 306 do CTB c/c art. 69 do Código

Penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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 Como  relatado,  o  apelante  opôs  a  presente  apelação

criminal.

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

a) Crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)

Nas  razões  recursais,  o  apelante  requer a  absolvição

quanto ao crime de embriaguez ao volante, aduzindo a inexistência de

provas  que  demonstrassem  que  pilotava  a  moto  com  a  capacidade

psicomotora alterada em razão do consumo de álcool.

De acordo com o teor da exordial,  o crime imputado ao

recorrente foi praticado no dia 19/05/2013. Nessa data, a Lei nº 9.503/97

(Código de Trânsito Brasileiro) já vigorava com a redação determinada

pela Lei nº 12.760, de 20/12/2012, in verbis:

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.
Parágrafo  único:  O  Poder  Executivo  federal
estipulará  a   equivalência   entre   distintos
testes   de   alcoolemia,  para  efeito  de
caracterização do crime tipificado neste artigo.
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)
§ 1º As condutas previstas no caput serão
constatadas  por:  (Incluído  pela  Lei  nº
12.760, de 2012)
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  (Incluído  pela  Lei  nº
12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada
pelo  Contran,   alteração  da  capacidade
psicomotora.(Incluído  pela  Lei  nº  12.760,  de
2012)
§ 2º A verificação do disposto neste artigo
poderá  ser  obtida  mediante  teste  de

Desembargador João Benedito da Silva
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alcoolemia,  exame  clínico,  perícia,  vídeo,
prova  testemunhal  ou  outros  meios  de
prova  em  direito  admitidos,  observado  o
direito à  contraprova.  (Incluído pela  Lei  nº
12.760, de 2012)
§ 3º  O  Contran  disporá  sobre  a  equivalência
entre  os  distintos  testes  de  alcoolemia   para
efeito  de caracterização  do  crime  tipificado
neste   artigo.(Incluído  pela  Lei  nº  12.760,  de
2012) (grifo nosso)

Nos termos da legislação mencionada, para a subsunção

da conduta ao tipo penal, basta a condução do veículo automotor com

alteração da capacidade psicomotora,  aferida na forma indicada pelo

referido art. 306, § 1º, da Lei n. 9.503/1997.

Ademais, o § 2º do artigo 306, do citado código, dispõe que

a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste

de  alcoolemia,  exame  clínico,  perícia,  vídeo,  prova  testemunhal  ou

outros  meios  de  prova  em  direito  admitidos,  observado  o  direito  à

contraprova.

 In casu,  no  teste etilômetro (fl. 19), a que submeteu o

acusado, foi detectada a concentração de 0,51mg/L, superior ao limite

permitido por lei.

Ademais,  conforme  reiterada  jurisprudência  do  Superior

Tribunal de Justiça, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade

lesiva  na  conduta,  configurando-se  com  a  simples  condução  de

automóvel,  em  via  pública,  com  a  concentração  de  álcool  igual  ou

superior a 6 dg por litro de sangue ou a 0,3 miligrama de álcool por litro

de ar alveolar, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade

lesiva  da conduta,  consubstanciada na direção de forma anormal  ou

perigosa.

Nesse sentido:

Desembargador João Benedito da Silva
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE.  ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
ALTERAÇÃO  DA  CAPACIDADE
PSICOMOTORA. DEMONSTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE.  DELITO  DE  PERIGO
ABSTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.  Inicialmente,  destaco  que  a  controvérsia
prescinde do reexame de provas;  é suficiente,
apenas, a revaloração dos fatos incontroversos
explicitados  no  acórdão  recorrido,  o  que,  ao
contrário  do  pretendido  pelo  agravante,  é
admitido na via extraordinária.
2. A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306
do  CTB,  ampliou  os  meios  de  prova,  pois
permite, agora, que, na ausência de exames de
alcoolemia  -  sangue  ou  bafômetro  -,  outros
elementos possam ser utilizados para atestar a
embriaguez  e  a  alteração  da  capacidade
psicomotora  do  motorista,  como  vídeos,
testemunhas ou quaisquer meios de prova em
direito admitidos, respeitada a contraprova.
3. Para a tipificação do delito previsto no art.
306 do CTB, com a nova redação dada pela
Lei  n.  12.760/2012,  é  despicienda  a
demonstração  de  alteração  da  capacidade
psicomotora do agente, visto que o delito de
perigo abstrato dispensa a demonstração de
direção  anormal  do  veículo.  4.  Agravo
regimental  não  provido.  (AgInt  no  REsp
1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe 06/11/2017). (grifo nosso)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  COLEGIALIDADE.  ART.  557,
CAPUT, E § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL  -  CPC.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.
EMBRIAGUES AO VOLANTE.
CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
DEMONSTRAÇÃO  DA  POTENCIALIDADE
LESIVA.
DESNECESSIDADE.  PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-  Não há ofensa ao princípio  da colegialidade
quando a  decisão monocrática  é proferida em
obediência  aos arts.  557,  caput,  e  §  1º-A,  do
CPC e 3º do Código de Processo Penal - CPP,
que permitem ao relator dar provimento, negar
seguimento  a  recurso  manifestamente

Desembargador João Benedito da Silva
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inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do respectivo  tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal - STF, ou de Tribunal Superior.
-  Nos  termos  do  entendimento  pacificado
nesta Corte, o crime do art. 306 do Código de
Trânsito  Brasileiro  é  de  perigo  abstrato  e
dispensa a demonstração de potencialidade
lesiva  na  conduta,  configurando-se  pela
condução de  veículo  automotor  em estado
de  embriaguez  (REsp  1.467.980/SP,  Rel.
Ministro  ROGERIO SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA,  julgado  em  04/11/2014,  DJe
17/11/2014).  Agravo  regimental  desprovido.
(AgRg  no  REsp  1381160/RJ,  Rel.  Ministro
ERICSON  MARANHO  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/SP),  SEXTA  TURMA,
julgado em 16/06/2015, DJe 29/06/2015)  (grifo
nosso)

Assim, não prospera a alegação do apelante de que não

pilotava a moto com a capacidade psicomotora alterada em razão do

consumo de álcool.

Como  dito,  trata-se  de  crime  de  perigo  abstrato,

configurando-se  pela  condução  de  veículo  automotor  em  estado  de

embriaguez,  que restou configurada pelo  teste etilômetro constante à

fl.19.

Desta feita, deve ser mantida a sentença condenatória, nos

termos em que foi lançada.

b) Crime de porte ilegal de arma (art. 14 da Lei nº 10.826/03)

 No que se refere ao delito de porte ilegal de arma de fogo,

requer  o  apelante  que,  diante  do  reconhecimento  da  absolvição  ao

quanto  ao  crime  de  trânsito,  seja  mantida  apenas  01  (uma)  pena

restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade

ou interdição temporária de direitos, posto que, por ser vigilante, não

tem  condições  financeiras  de  arcar  com  a  prestação  pecuniária

Desembargador João Benedito da Silva
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estabelecida na sentença.

A pretensão do recorrente resta prejudicada, nesta parte,

pois,  mantida  a  condenação  pelo  crime  de  trânsito  conforme razões

acima  explanadas,  a  reprimenda  aplicada  ultrapassa  01  (um)  ano,

obedecendo o juiz a quo aos termos do art. 44, § 2º do CP.

De  mais  a  mais,  o  argumento  de  impossibilidade

econômica do pagamento da  prestação pecuniária  alegado,  em sede

recursal, não restou demonstrado, constituindo alegação genérica.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

Oficie-se  ao  juízo  de  execuções,  comunicando-se  a

confirmação da sentença condenatória.

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Exmo...

Presente à Sessão do Julgamento o(a) Exmo.(a) Dr.
(a) José Marcos Navarro Serrano, Procurador(a) de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Egrégia  Câmara  Criminal  do
Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
Capital, aos 05(cinco) dias do mês de outubro do ano de

  
Dr. João Batista Barbosa

Juiz Convocado 
-Relator-

OBSERVAÇÃO:

Réu solto
Regime aberto
Houve subsituição da pena nos termos do art. 44 do CP.

Desembargador João Benedito da Silva


