
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
APELAÇÃO CRIMINAL Nº0000637-51.2014.815.0491 - Comarca de Uiraúna
RELATOR:  Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao  Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos)
APELANTE : Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO : Antônio Galiza da Silva
APELADO : Justiça Pública
ADVOGADO       : Herleson Sarllan Anacleto de Almeida

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE PROVAS. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  ALEGAÇÃO  DE  ACERVO  PROBATÓRIO
SUFICIENTE  A  RESPALDAR  DECRETO
CONDENATÓRIO.  TESTEMUNHAS  QUE  EM  JUÍZO
REVELAM  NÃO  SE  RECORDAR  DOS  FATOS.
AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE CONSTATAÇÃO DE
ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. ACERVO PROBATÓRIO
FRÁGIL.  ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

- O acervo probatório não é suficiente para embasar o juízo
de condenação, diante da ausência de formulário de constatação de
alteração psicomotora e depoimentos testemunhais não confirmados
em juízo.

- Na dúvida quanto à embriaguez, correta a absolvição com
base no art.  386,  II,  do CPP.5.  Habeas  corpus não conhecido.(HC
242.150/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
julgado em 09/06/2015, DJe 19/06/2015)

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, à  unanimidade, conhecer  e NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO
MINISTERIAL, em harmonia com o parecer ministerial.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fl. 87/90) interposta pelo Ministério
Público  contra sentença de fls. 81/82,  que absolveu  o  réu,  diante  de  acervo  probatório
insuficiente para respaldar um decreto condenatório, fundamentando que o réu não admite a
ingetsão  de  bebida  alcoólica  e  as  testemunhas,  policiais,  não  atestam  os  sintomas  da
embriaguez, atendo-se apenas a odor.

Segundo a denúncia (fls. 02/03), o  denunciado  Antônio  Galiza  da
Silva estava conduzindo o seu automóvel em estado de embriaguez e teria albarroado em uma
moto,  o  condutor  desta  chamou a  polícia,  tendo  os  policiais,  em diligência  localizado  o
veículo do acusado, encontrando-se o acusado com odor de álcool, tendo sido dada a voz de
prisão e sido conduzido até a delegacia. 

A sentença absolutória de fls. 81/82, proferida pela Juíza Substituta
Caroline Silvestrini de Campos Rocha, alegou que o réu negou que tenha ingerido bebida
alcoolica,  e  não  foi  realizado  exame  pericial  para  atestar  a  embriaguez,  nem  teste  do
bafometro, nem exame de sangue, a prova testemunhal é frágil considerando que não afirmam
os sinais de embriaguez, exceto o odor de álcool e em juízo disseram não se recordar do fato. 

Em suas razões recursais (fls. 87/90), o  apelante  pugna  pela
condenação  do  réu  alegando  que  o  teste  de  alcoolemia  é  meio  hábil  à  constatação  da
embriaguez alcoolica, no entanto a prova testemunhal revela-se idônea a suprir a ausência do
referido exame. Alega que o réu apresenta em sua defesa que o forte odor de alcool deve-se a
falha do veículo que usa o combustível álcool.

Contrarrazões, fls. 94/98,  pelo  improvimento,  mantendo a  sentença
absolutória inalterada.

Nesta Instância, a douta Procuradoria de Justiça, no parecer da lavra
do Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do
recurso, fls. 105/108.

É o relatório. 

VOTO: 

Trata-se  de  apelo  ministerial  irresignado  com sentença  absolutória,
que após a análise do acervo probatório conclui pela fragilidade acusatória, e diante da dúvida
de ingestão de bebida alcoólica absolveu o réu. 

Debruçando-se no acervo probatório extrais-e boletim de ocorrência,
fls. 18, tendo os policias, afirmado que o acusado estaria dirigindo o seu veículo, um classic
2011, e teria admitido a ingestão de bebida alcoólica,  tendo se negado a fazer o teste do
bafômetro.



O sr. Raimundo Roseilton Amaro da Silva, dono da moto que o réu
teria  colidido  renunciou o direito  de  representar  criminalmente  o acusado,  seja  por  lesão
corporal seja por danos ao patrimônio, fls. 07.

Em depoimento na delegacia o acusado alegou que 

“  vinha  guiando  seu  veículo  nas  imediações  do  lixão,  perto  do
contorno da BR 205, qundo de repente uma moto albarroou em seu
veículo;  que  o  acusado  não  parou  o  veículo  pois  observou  que  o
motoqueiro não caiu da moto e que aparentemente não houve nenhum
dano na moto, porém foi danificado o retrovisor do seu veículo um
corsa  sedan,  que  foi  ao  sítio  Canadá  e  ao  retornarencontrou  a
guarniçãoda polícia militar. Que foi dado voz de prisão e o mesmo
conduzido a  delegacia  de  polícia;  que  o  interrogado não consumiu
bebida alcoolica no dia de hoje; que o interrogado não se submeteu ao
teste de alcoolemia porque achou desnecessário...”

Colaciono, por oportuno, trechos da sentença que debruçou-se acerca
do acervo probatório:

Analisando a prova vertida ao caderno processual, verifica-se que o
réu, tanto em Juízo, quanto no procedimento inquisitorial, negou que
tenha ingerido bebida alcoólica no dia do fato.
Não foi realizado um exame pericial  para atestar a  embriaguez do
denunciado, nem o teste do bafômetro ou exame de sangue.
Ademais, a prova testemunhal é frágil, pois nenhuma das testemunhas
afirmam os sinais de embriaguez, exceto odor de álcool.
A testemunha José Pereira, policial militar, apenas confirmou o seu
depoimento na fase do inquérito, mas em juízo, foi enfático ao dizer
que não se recordava dos fatos. 

Ora,  se  não  há  prova  induvidosa  não  há  como  ser  imputada  a
condenação,  sobretudo  se  os  policiais  que  participaram da  ocorrência  não  mantiveram a
versão acusatória apresentada na delegacia. 

Percebe-se  que,  na  hipótese  dos  autos  sequer  há  formulário  de
constatação  de  alteração  na  capacidade  psicomotora,  tendo  a  autoridade  policial  juntado
apenas um boletim de ocorrência que apenas informa que o acusado negou-se a submeter-se
ao exame do bafômetro e teria dito que havia ingerido bebida alcoólica. (fls. 18). 

No  entanto,  nos  casos  de  suposta  flagrância  de  embriaguez
recomenda-se o preenchimento de o formulário, que exige uma atuação policial qualificada,
para  que  possa  apresentar  resposta  afirmativa  para  constatar  a  alteração  na  capacidade
psicomotora,  sendo  tal  conclusão  alcançada  após  a  análise  de  12  (doze)  sinais  a  serem
observados pelo policial, devendo o mesmo assinalar s (para sim) e n (para não) e, ao final do
preenchimento  dos  sinais,  deverá  apresentar  sua  conclusão  pelo  estado  de  embriaguez



sublinhando a expressão “(está ou não está) sob efeito de álcool”, o que exige do policial
atenção redobrada, pois o simples sublinhar pode indicar conclusão errada. 

No caso, dos autos, ressalto novamente, não houve preenchimento ou
qualquer descrição de sintomas. Apenas, para fins didáticos ressalta-se que o preenchimento
do  termo  de  constatação  de  embriaguez  considera  os  sinais  de  alteração  da  capacidade
psicomotora, conforme a Resolução 432/2013 do DENATRAM, que dispõe:

Art.  5º  Os  sinais  de  alteração  da  capacidade  psicomotora  poderão  ser
verificados por: 
I – exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou 
II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da
capacidade psicomotora nos termos do Anexo II. 
§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da
Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um
conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. 

No caso em tela, sequer há tal formulário, constando apenas o boletim
de ocorrência, fls. 18, informando na narrativa que o acusado teria se negado a submeter-se ao
bafômetro.

Desta  feita,  o  depoimento  dos  policiais,  alterados  em  juízo  para
simplesmente dizerem que não se recordam do fato, atrelado ao fato de inexistir formulário de
constatação de  alteração  psicomotora  ou  outra  prova  robusta  que  ateste  a  embriaguez  ao
volante revelam a coerência do decreto absolutório. 

Ademais,  os  próprios  policiais  presenciaram  que  o  condutor  tinha
condições de conduzir o seu veículo já que afirmaram que ele teria continuado a guiá-lo até a
delegacia,  e  na  hora  do  preenchimento  do  boletim de  ocorrência  não chegaram a  relatar
sintomas de embriaguez.

Ao considerar  o  acervo probatório,  resta-nos  a  compreensão que  o
julgamento de condenação não se sustentaria diante das provas produzidas nesses autos.

Não  é  cabível  a  condenação  que  se  pauta  em  provas  duvidosas,
devendo a condenação criminal ser pautada na convicção do magistrado, sem que haja espaço
para dúvidas ou imprecisões, notadamente por não haver exame de alcoolemia ou outra prova
pericial.

Assim já decidiu o STJ:

PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  NÃO  CABIMENTO.  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE.
ABSOLVIÇÃO. ART. 386, II,  DO CPP. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA PARTE
DISPOSITIVA DA SENTENÇA. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando
a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido
de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio,
sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2.  A
absolvição com base no inciso I, do art. 386, do CPP, só tem lugar quando há prova
inequívoca  da  inexistência  do  fato  delitivo,  ou  seja,  quando há  juízo  de  certeza



quanto à atipicidade.3. Hipótese em que a absolvição foi enquadrada no inciso II do
art.386 do CPP, pois as instâncias ordinárias consideraram que as provas obtidas
(testemunhal somada ao exame clínico) não foram suficientes para suprir a falta do
exame de alcoolemia, que o acusado se recusou a realizar.4. Na dúvida quanto à
embriaguez, correta a absolvição com base no art. 386, II, do CPP.5. Habeas corpus
não  conhecido.(HC  242.150/SP,  Rel.  Ministro  GURGEL DE  FARIA,  QUINTA
TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 19/06/2015)

Desta feita, a prova carreada aos autos é insuficiente para demonstrar,
de forma induvidosa que o réu estava conduzindo o veículo automotor,  após ter  ingerido
bebida alcoólica, tendo o juízo a quo acertado ao proferir sentença absolutória, conduzindo o
réu a absolvição. 

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO AO APELO. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado,
com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos),
relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor, e  Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, vogal). 

Presente à sessão o Excelentíssima Senhora Doutora Lurdélia Diniz de
Albuquerque Melo , Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel Taigy
de Queiroz Mello Filho”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 19 de abril de 2018.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura
Relator


