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APELAÇÃO  CRIMINAL.  DIRIGIR  VEÍCULO
AUTOMOTOR  SOB  INFLUÊNCIA DE  BEBIDA
ALCOÓLICA.  ART.  306  DA LEI  Nº  9.503/97.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  SUPLICA
POR  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ESTADO
ETÍLICO  EVIDENTE.  PROVA TESTEMUNHAL.
CREDIBILIDADE  DOS  DEPOIMENTOS
PRESTADOS  PELOS  POLICIAIS.
REPRIMENDA.  INFERIOR  A  01  (UM)  ANO.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  DUAS  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS.  IMPOSSIBILIDADE.  DECOTE.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

Pela  nova  redação  do  art.  306  do  CTB,
introduzida  pela  Lei  nº  12.760/2012,  para  a
configuração do delito de embriaguez ao volante,
não se deve ter como imprescindível a realização
de teste de alcoolemia, podendo ser este suprido
por outros meios de prova, como o exame clínico,
perícia, vídeo, ou a prova testemunhal.

Diante  da  prova  segura  da  materialidade  e  da
autoria do crime do artigo 309 da Lei nº 9.503/97,
não há como absolver  o acusado,  cuja conduta
efetivamente gerou perigo de dano à coletividade.

Os  policiais  não  se  encontram  legalmente
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impedidos  de  depor  sobre  atos  de  ofício  nos
processos  de  cuja  fase  investigatória  tenham
participado,  no  exercício  de  suas  funções,
revestindo-se  os  seus  depoimentos  de
inquestionável  eficácia  probatória,  mormente,
quando  prestados  em  juízo,  sob  a  garantia  do
contraditório.

Tratando-se de condenação igual ou inferior a 01
(um)  ano,  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  deve  ser  feita  por  apenas  uma  pena
restritiva de direitos, nos exatos termos do art. 44,
§2º, do Código Penal, impondo-se, pois, a reforma
da r. sentença, de ofício, nesse particular.

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,  E  DE
OFICIO, RESTRINGIR-SE  A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR APENAS UMA
UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, A SABER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE,  NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Mardonio  Elvio

Rodrigues Pereira (fl.79) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da

Comarca de Conceição (fls.69/74), que o condenou nas sanções do art. 306 da

Lei nº 9.503/97,  a uma pena de 06 (seis) meses de detenção,  em  regime

inicialmente aberto, e 10  (dez) dias-multa, além da suspensão do direito

de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo pelo prazo de 02

(dois) meses.

Posteriormente,  a  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por

duas restritivas de direitos, na modalidade prestação pecuniária e prestação de

serviços a comunidade. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.80/86),  o  apelante

requer  absolvição,  alegando ausência de exame de alcoolemia (bafômetro),

estando a condenação consubstanciada tão somente nos relatos fornecidos

pelos policiais militares.

Em  contrarrazões  (fls.90/94),  a  Promotoria  de  Justiça,  requer  a

manutenção integral da decisão recorrida.

A douta Procuradoria Justiça, por seu Procurador de Justiça José

Roseno Neto, em parecer (fls.99/102), opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, ofereceu denúncia

em face de Márcio Mardonio Elvis Rodrigues Pereira, dando-o como incurso

nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Extrai-se da peça acusatória, que no dia 12 de março de 2016, por

volta das 22h00min, a polícia militar quando fazia abordagens preventivas na

cidade de Ibiara, avistaram o denunciado saindo de um bar em um carro FIAT

de placa MYM 3404 e ao realizarem a abordagem do mesmo, constataram que

o  denunciado  conduzia  o  seu  veículo,  em  via  pública,  com  a  capacidade

psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Por  fim,  sobejam  os  indícios  de  autoria  e  materialidade  delitiva,

pelos  depoimentos  testemunhais  apresentados  nos  autos,  e  principalmente

pela confissão do acusado na delegacia afirmando que ingeriu bebida alcoólica

e em seguida saiu em seu veículo. 

Concluída a instrução criminal, o Juiz julgou procedente a denúncia,

Desembargador João Benedito da Silva
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para  CONDENAR  o acusado nas sanções do  art. 306 da Lei nº 9.503/97,  a

uma pena de 06 (seis) meses de detenção,  em regime aberto e  10  (dez)

dias-multa, além  da  suspensão  do  direito  de  obter  a  habilitação  ou

permissão  para  dirigir  veículo  pelo  prazo  de  02  (dois)  meses.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas

de  direitos,  na  modalidade  prestação  pecuniária  e  prestação  de serviços  a

comunidade.

Inconformado,  com  a  referida  decisão,  o  acusado  interpôs  o

presente  apelo,  pugnando,  absolvição, alegando  ausência  de  exame  de

alcoolemia  (bafômetro), para comprovar a embriaguez, estando a condenação

embasada apenas nos relatos de dois policiais que foram responsáveis pela

prisão em flagrante.

Contudo, sem razão.

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

praticado no dia 12/03/2016. 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.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0000248-48.2016.815.0151

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 
§ 2º 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. (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). - grifei

 Como se observa, nos termos do § 2º do art. 306, a verificação da

conduta descrita no caput desse 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. 

Portanto,  desde  o  advento  dessa  alteração  legislativa,  a

configuração do delito de embriaguez ao volante não se comprova unicamente

com realização de laudo técnico,  podendo ser  suprido por  outros meios de

prova. 

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência: 

PROCESSUAL  E  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL  EM  HABEAS  CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.  ART.  306 DA LEI  N.º
9.503/97.  (1)  FATO  POSTERIOR  À  ALTERAÇÃO
NORMATIVA CRISTALIZADA NA LEI N.º 12.760/12.
(2)  ESTADO  DE  EMBRIAGUEZ  APURADO  POR
OUTROS MEIOS DE PROVA.  POSSIBILIDADE.  (3)
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.  (4)  RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.
1.  A Lei  n.º  n.º  12.760/12 modificou o artigo 306 do
Código  de  Trânsito  Brasileiro,  a  fim  de  dispor  ser
despicienda  a  avaliação  realizada  para  atestar  a
gradação  alcoólica,  acrescentando  ser  viável  a
verificação  da  embriaguez  mediante  vídeo,  prova
testemunhal  ou  outros  meios  de  prova  em  direito
admitidos, observado o direito à contraprova, de modo
a corroborar a alteração da capacidade psicomotora.
2.  No  caso  em  apreço,  praticado  o  delito  na
vigência  da  última  modificação  normativa,  fato

Desembargador João Benedito da Silva
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ocorrido em 12.12.2013, torna-se possível apurar o
estado  de  embriaguez  da  acusada  por  outros
meios de prova em direito admitidos. 3. O recurso
ordinário em habeas corpus não se apresenta como
via adequada ao trancamento da ação penal. Intento,
em  tal  caso,  que  demanda  revolvimento  fático-
probatório, não condizente com a via estreita do writ.
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 49.296/RJ, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE  (ARTIGO  306  DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).  APONTADA
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA
MATERIALIDADE  DELITIVA.  ACUSADA  QUE  SE
RECUSOU  A  SE  SUBMETER  AO  TESTE  DO
BAFÔMETRO. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DA
LEI 12.760/2012. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
EMBRIAGUEZ  POR  OUTROS  MEIOS.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
CARACTERIZADO.  DESPROVIMENTO  DO
RECLAMO. 1. Com o advento da Lei 12.760/2012, o
combate  à  embriaguez  ao  volante  tornou-se  ainda
mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade
de  comprovação  do  crime  por  diversos  meios  de
prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído
no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.  2. No
caso dos autos, o crime imputado à recorrente ocorreu
em 14.09.2013, quando já vigorava o § 2º do artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação
dada pela Lei 12.760/2012, de modo que,  diante da
sua recusa em se submeter  ao teste  do bafômetro,
admite-se  a  prova  da  embriaguez  por  meio  de
testemunhos,  circunstância  que  evidencia  a
dispensabilidade do exame pretendido na insurgência.
3. Recurso desprovido. (RHC 51.528/PE, Rel. Ministro
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
06/11/2014, DJe 13/11/2014 

Embora  não  tenha  sido  realizado  o  teste  de  alcoolemia,  a

materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, pelo acervo probatório

constante dos autos. 

No caso ora em deslinde, a prova testemunhal produzida no caderno

processual,  indica  que  o  recorrente  conduzia  veículo  automotor  com

capacidade  psicomotora  comprometida  em  razão  da  influência  de  álcool.

Desembargador João Benedito da Silva
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Vejamos:

O Apelante, quando na esfera policial confessa a prática delitiva (fl.

07), asseverando:

(…)  QUE  CONFESSA  TER  INGERIDO  BEBIDA
ALCOÓLICA NA NOITE DE ONTEM E EM SEGUIDA
PILOTOU  O  VEICULO  APREENDIDO;(...)  QUE
PILOTAVA  O  VEICULO  NO  MOMENTO  DA
ABORDAGEM;(...)   

Quando em Juízo (mídia – fl.53), o Apelante nega a prática delitiva,

alegando que não ingeriu bebida alcoólica, portanto, não praticou o ilícito de

que está sendo acusado.

Por  sua  vez,  a  testemunha  Lisóstenes  Inácio  Pereira,  Policial

Militar, na esfera policial (fl.06), asseverou:

“[...]  QUE  NA  NOITE  DE  ONTEM  FAZIA
ABORDAGENS  PREVENTIVAS  NA  CIDADE  DE
IBIARA JUNTAMENTE COM SUA GUARNIÇÃO; QUE
O CONDUZIDO  NÃO  INTIMIDOU COM AS AÇÕES
DA  POLÍCIA  E  SAIU  DE  UM  BAR,  NAS
PROXIMIDADES,  PILOTANDO  O  VEICULO  DE
FORMA, APARENTEMENTE, ANORMAL O VEICULO
APREENDIDO;  QUE SUA GUARNIÇÃO RESOLVEU
FAZER A ABORDAGEM DO VEÍCULO [...].” 

Quando em Juízo (mídia – fl. 54), a referida testemunha confirma o

depoimento prestado na esfera policial.

Por outro lado, a testemunha, Aucélio Fabio Gomes, Policial Militar,

quando na fase  policial (fl.05), asseverou:

“(...)  QUE FAZIA ABORDAGENS PREVENTIVAS NA
CIDADE  DE  IBIARA,  JUNTAMENTE  COM  SUA
GUARNIÇÃO,  NA  NOITE  DE  ONTEM  E  MESMO
ASSIM O CONDUZIDO NÃO SE INTIMIDOU, SAINDO
DE UM BAR PILOTANDO UM VEICULO DE FORMA
APARENTEMENTE  ANORMAL;  QUE  SUA

Desembargador João Benedito da Silva
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GUARNIÇÃO  RESOLVEU  FAZER  A  ABORDAGEM
DO  VEICULO;  QUE  OS  POLICIAIS  MILITARES
VERIFICARAM  QUE  O  CONDUZIDO
APRESENTAVAM  SINTOMAS  DE  EMBRIAGUEZ;
QUE CONSTATARAM QUE O CONDUZIDO ESTAVA
EMBRIAGADO PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE
SINAIS  DE  ALTERAÇÃO  DA  CAPACIDADE
PSICOMOTOR;(...)”.

 
É sabido que deve prestigiar a declaração do policial que efetuou a

prisão em flagrante do apelante e que, por isso, se tornara testemunha, pois é

indivíduo credenciado a prevenir e reprimir a criminalidade, não tendo interesse

em acusar  e  incriminar  inocentes,  merecendo crédito  até prova robusta em

contrário. Vejamos:

PENAL.  APELAÇÃO.  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO  E
TENTATIVA DE ADULTERAÇÃO. ARTIGOS 180 E 311
c/c  14  DO  CP.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS. CONDENAÇÃO BEM LANÇADA E
AMPARADA  EM  PROVA  DOCUMENTAL  E
TESTEMUNHAL.  DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS
EM  JUÍZO  QUE  SE  REVESTEM  DE
INQUESTIONÁVEL  VALOR  PROBATÓRIO.  CRIME
DE  RECEPTAÇÃO.  BENS  FURTADOS  E
DESMONTADOS  ENCONTRADOS  EM  BARRACÃO
LOCADO  PELO  RÉU.  TENTATIVA  DE
ADULTERAÇÃO  DE  SINAL  IDENTIFICADOR  DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  VEÍCULOS  FURTADOS
ENCONTRADOS  DESMONTADOS  E  SEM  AS
PLACAS.  ADULTERAÇÃO  DOS  SINAIS  QUE
SOMENTE  NÃO  SE  CONSUMOU  EM  RAZÃO  DA
APREENSÃO  DOS  BENS  PELA  POLÍCIA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO. RECURSO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO.
"O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais  -  especialmente  quando  prestado  em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de  inquestionável  eficácia  probatória,  não  se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal" (STF - HC nº 73518/SP). I. (TJ-
PR  8179684  PR  817968-4  (Acórdão),  Relator:  José
Mauricio  Pinto  de  Almeida,  Data  de  Julgamento:
12/04/2012, 2ª Câmara Criminal) – grifei.

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  TESE  DE  FRAGILIDADE  DA
PROVA  PARA  SUSTENTAR  A  ACUSAÇÃO.  VIA

Desembargador João Benedito da Silva
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IMPRÓPRIA.  NECESSIDADE  DE  EXAME
APROFUNDADO  DO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.  VALIDADE
PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da
prova  para  sustentar  a  condenação,  por  demandar,
inevitavelmente,  profundo  reexame  do  material
cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a
via estreita do writ. Precedentes.
2.  Os  policiais  não  se  encontram  legalmente
impedidos  de  depor  sobre  atos  de  ofício  nos
processos  de  cuja  fase  investigatória  tenham
participado,  no  exercício  de  suas  funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia  probatória,  sobretudo  quando  prestados
em  juízo,  sob  a  garantia  do  contraditório.
Precedentes. 3. Ordem denegada.  (HC 115.516/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 03/02/2009, DJe 09/03/2009)

De mais  a mais,  convém ressaltar  que a versão defensiva,  no

sentido  de  que  a  palavra  dos  policiais  não  pode  embasar  um  edito

condenatório, não pode ser acolhida, haja vista que, de acordo com o teor do

art. 306, § 1º, II, do CTB, compete a constatação da embriaguez no momento

da  abordagem,  a  partir  de  sinais  que  indiquem a  alteração  da  capacidade

psicomotora, conforme regulamentação implementada pela Resolução 432 do

CONTRAN. 

Por  conseguinte,  exsurge  patente,  do  acervo  probatório,  a

materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, motivo pelo qual

não deve ser acolhida a tese absolutória referente à insuficiência probatória.

Pelas razões impostas até aqui, descabida a absolvição 

Dessa forma, a prova amealhada aos autos se mostrou robusta a

fundamentar  um  édito  condenatório,  de  sorte  que  a  conduta  restou

perfeitamente adequada à figura típica do art. 306 do CTB, não havendo o que

se modificar na sentença condenatória.

Frise-se  que  no  sistema  processual  penal  brasileiro  vigora  o

princípio  do livre  convencimento  motivado,  em  que  o  magistrado  pode

Desembargador João Benedito da Silva
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formar  a  sua  convicção  ponderando  as  provas  que  desejar,  valorando-as

conforme o seu entendimento, desde que o faça fundamentadamente.

Ademais,  imperioso destacar  que o  magistrado singular  possui

maior  proximidade  com  os  fatos  e  com  tudo  mais  que  circunda  o  feito

processual, demonstrando-se, portanto, apto a apreciar e julgar o mérito.

Nessa  senda,  observadas  a  autoria  e  a  materialidade  delitiva,

deve ser a sentença vergastada mantida in totum, não havendo que se falar em

absolvição.

Por outro lado, embora não tenha sido objeto do recurso, tenho

que merece um pequeno reparo a substituição da pena privativa de liberdade

por restritiva de direitos, o que faço de ofício. 

Isso  porque,  constata-se  que  o  Apelante  foi  condenado  nas

sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/97,  a uma pena de 06 (seis) meses de

detenção, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas

de  direitos,  na  modalidade  prestação  pecuniária  e  prestação  de serviços  a

comunidade.

No caso dos autos, conforme o disposto no art. 44, § 2º do CP, é

cabível  a  substituição  por  apenas  uma  restritiva  de  direitos  e  não  como

operado na sentença. Verbis:

Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são
autônomas  e  substituem  as  privativas  de
liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº
9.714, de 1998)
(...)
§  2o  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

Desembargador João Benedito da Silva
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direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Dessa  forma,  de  ofício, nos  termos  do  referido  dispositivo,

restrinjo a substituição da pena privativa de liberdade a apenas uma restritiva

de direitos, a saber, prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP), por

entender mais adequada a situação fática presente  in casu,  que deverá ser

cumprida conforme determinado pelo Juízo da Execução Penal. 

Mediante  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO

RECURSO, para  manter  a  condenação,  porém,  de OFÍCIO, restrinjo  a

substituição da pena privativa de liberdade por tão somente a prestação de

serviços à comunidade, decotando a prestação pecuniária. 

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


