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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.  ART. 306 DA LEI N°
9.503/1997. CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA
DEFESA.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO  POR  AUSÊNCIA
DE  EXAME  DE  ALCOOLEMIA. ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA.  NÃO ACOLHIMENTO.
EMBRIAGUEZ DEMONSTRADA  POR  OUTROS
MEIOS DE PROVA. ACERVO ROBUSTO QUANTO À
AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DAS
TESTEMUNHAS  E  VÍTIMAS  COERENTES  E
SEGUROS. INTENTO SECUNDÁRIO PARA REDUZIR
A  PENA  BASE  AO  MÍNIMO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO EM CADA
FASE  DO  SISTEMA TRIFÁSICO.  EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
ACERTO  DO  JUIZ  AO  SE  AFASTAR  DO  MÍNIMO
LEGAL. PENA JUSTA E ADEQUADA AO QUADRO
SÓCIO  DELITIVO  DO  RÉU  NOS  AUTOS.
PRETENSÃO  PELO  BENEFÍCIO  DO  SURSIS
PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. INCREPADO QUE
RESPONDE A OUTRO FEITO CRIMINAL. ART. 89, §
3°, DA LEI N° 9.099/1995. DESPROVIMENTO.

1. Tendo o juiz interpretado os meios probantes de acordo
com  suas  convicções,  em  que  apontou  os  motivos  do
desenvolvimento  fático  e  jurídico  necessários  ao  fim
condenatório,  diante  dos  reveladores  depoimentos  das
testemunhas  presenciais  e  de  documento  apto  a
demonstrar  a  existência  do  delito,  as  quais  foram
confirmados  em  Juízo,  há  que  se  considerar  correta  a
conclusão de que a hipótese contempla o crime do art. 306
do CTB, não havendo que se falar de absolvição.
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2. De acordo com a legislação de trânsito, a materialidade
do crime de embriaguez ao volante, quanto à constatação
de alteração na capacidade psicomotora do condutor de
veículo automotor, pode ser obtida por qualquer meio de
prova  em  direito  admitido,  razão  por  que  se  torna
despiciendo o teste de alcoolemia, quando tal verificação
puder  ser  feita  mediante  o  teste  toxicológico,  exame
clínico, perícia, vídeo ou prova testemunhal.

3. O nosso sistema processual de avaliação de provas é
orientado pelo princípio da persuasão racional do juiz (ou
do livre convencimento motivado) previsto no art. 155 do
CPP, de modo que o magistrado, no ato da interpretação
probatória para fins de condenação ou de absolvição, pode
se  valer  dos  elementos  colhidos  no  inquérito  e  na
instrução,  desde  que  todas  as  provas  utilizadas,  na
sentença,  para  formar  sua  convicção,  tenham  sido
submetidas ao crivo do contraditório, que ocorre em juízo.

4.  Deve-se  prestigiar  as  declarações  dos  policiais  que
efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes e que, por
isso,  se  tornaram  testemunhas,  pois  são  indivíduos
credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade, não
tendo  interesse  em  acusar  e  incriminar  inocentes,
merecendo crédito até prova robusta em contrário.

5.  O  mero fato de  o acusado ser  processado por outro
crime já é o bastante para deixar de gozar ou perder o
benefício da suspensão condicional do processo, conforme
preconiza o § 3° do art. 89 da citada Lei n° 9.099/1995

6.  Se  o  Juiz,  dentro  do  seu  poder  discricionário,
fundamentou cada uma das circunstâncias judiciais, e que
parte  delas  restou  desfavorável  ao  apelante,  correta  a
aplicação do quantum da  pena  base  acima do mínimo
legal,  devendo,  pois,  ser  mantida  a  punição  da  forma
como sopesada na sentença.

7. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador
(mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena),
deve eleger o patamar punitivo ideal, valendo-se do seu
livre  convencimento  (discricionariedade),  embora  com
fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente
vinculada).
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VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator,
em harmonia com o Parecer Ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  6ª  Vara  Regional  de  Mangabeira  da  Comarca  da
Capital/PB, Sérgio Rodrigues da Silva, qualificado na inicial, foi denunciado nas sanções
do art. 306 da Lei n° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em razão dos fatos
assim narrados na inicial acusatória (fls. 2-3):

“Das investigações policiais que embasam a presente peça
vestibular, infere-se que Sérgio Rodrigues da Silva conduzia
veículo  automotor,  em  via  pública,  com  capacidade
psicomotora alterada em razão de efeito de álcool.

Segundo se apurou, no dia 16 de janeiro de 2016, por volta
das 23h40m, o denunciado guiava uma motocicleta, quando,
nas  proximidades  do  Centro  Administrativo  Municipal,
colidiu contra um veículo dirigido por Alleff Renildo Souto
Nóbrega e, após o abalroamento, tentou se evadir do local,
sendo, no entanto, surpreendido por um policial militar.

Após  a  chegada  dos  milicianos,  constatou-se  que  o
incriminado  possuía  visíveis  sintomas  de  embriaguez,
negando-se,  entretanto,  a  se  submeter  ao  teste  de
alcoolemia,  o que fora necessário a confecção de termo
constatação  de  sinais  de  alteração  da  capacidade
psicomotora  (fls.),  realizando-se,  por  conseguinte,  a
condução do denunciado à delegacia de polícia.

Interrogado  perante  a  autoridade  policial,  o  acusado
reservou-se o direito de permanecer calado.

A materialidade  e  autoria  restaram  patente  nos  autos,
consoante auto de prisão em flagrante, prova testemunhal,
termo de constatação de embriaguez e demais elementos
de convicção insertos no caderno inquisitivo.”

Denúncia recebida no dia 2.6.2016 (fl. 29).
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Após a citação pessoal (fl. 30fv), o réu constituiu seus advogados,
consoante a procuração de fl. 32, tendo os patronos, na primeira intervenção, requerido
vista dos autos e reabertura de prazo para apresentação da defesa preliminar (fl. 31).

Deferido o aludido pedido de fl. 31, a Defesa apresentou a resposta
à acusação com o rol de testemunhas às fls. 34-39.

Na audiência de instrução, que fora realizada de forma fracionada,
em  três  etapas  (9.2.,  27.4.  e  23.5.2017),  e  sempre  através  de  gravação  audiovisual,
utilizando-se, para tanto, uma única mídia em DVD (fl. 68), foram ouvidas a vítima, duas
testemunhas arroladas pela acusação e duas testemunhas indicadas pela defesa, tendo, ao
final, ocorrido o interrogatório do acusado.

Concluída a instrução e oferecidas as alegações finais pelo Parquet
(fls. 69-73) e pela Defesa (fls. 74-85), o MM Juiz Isaac Torres Trigueiro de Brito julgou
procedente a denúncia e condenou o réu Sérgio Rodrigues da Silva, nos termos do art.
306 da Lei n° 9.503/1997, quando fixou sua pena base e a tornou definitiva em 1 (um)
ano de detenção, no regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa à razão de um trigésimo do
salário-mínimo vigente à época dos fatos, além de suspender sua habilitação (CNH) para
dirigir  veículo durante  6 (seis)  meses.  Por  preencher  os  requisitos  do art.  44 do CP,
substituiu  a  punição  corporal  por  2  (duas)  restritivas  de  direitos,  consistentes  em
limitação de final de semana proibição de frequentar determinados lugares (fls. 89-91fv).

Irresignada, apelou a i. Defesa  (fl. 94), requerendo, em suas razões
(fls.  101-114), a reforma da sentença para absolver o apelante,  por entender que ele é
inocente,  visto  não  ter  praticado  o  crime  que  lhe  é  imputado,  ante  a  ausência  de
materialidade  e  autoria  delitivas.  Para  tanto,  sustenta  que  não há  provas  suficientes  a
amparar uma condenação, pois inexiste qualquer elemento a atestar que ele tenha bebido
no dia do fato, não havendo como lhe imputar a autoria de embriaguez ao volante, até
porque as testemunhas e o termo de constatação não são meio hábil a detectar a presença
de 6 (seis) decigramas de álcool no sangue, devendo incidir, ao caso, os termos do art. 386,
incisos V e VII, do CPP, ou, sendo outro o entendimento, o princípio do in dubio pro reo.

Alternativamente, roga pela redução da pena base ao mínimo legal,
por ter sido exacerbada, além de suplicar a aplicação da suspensão condicional do processo.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  118-122,  pugnando  pelo  não
provimento do apelo, no sentido de manter a sentença em todos os seus termos.

No Parecer de fls. 126-128, o douto Procurador de Justiça Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos opinou pelo desprovimento do apelo.

Lançado o relatório (fls.  138-139fv),  foram os autos para o douto
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Revisor (RITJ/PB 170, IV), que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 140).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado,  eis  que se trata de apelação
criminal cuja interposição se deu dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, em irresignação
à sentença penal condenatória de fls. 89-91. Além disso, não depende de preparo, por ser
pública a presente ação penal, em observância à Súmula n° 24 deste E. TJ/PB.

Portanto, conheço do apelo.

2. Do mérito recursal:

Conforme relatado,  a i.  Defesa busca a reforma da sentença para
absolver o apelante, sob a tese de que ele é inocente, visto não ter praticado o crime que
lhe é imputado. Para tanto, aponta  a ausência de materialidade e autoria delitivas, pois
sustenta que não há provas robustas e suficientes a amparar uma condenação, posto a
inexistência de qualquer elemento a comprovar que ele tenha bebido no dia do fato, não
havendo como lhe imputar a autoria de embriaguez ao volante, até porque as testemunhas e
o termo de constatação não são meio hábil a detectar a presença de 6 (seis) decigramas de
álcool no sangue, devendo incidir, ao caso, os termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP,
ou, sendo outro o entendimento, o princípio do in dubio pro reo.

Alternativamente,  roga pela  redução da pena base  para  o mínimo
legal, por ter sido exacerbada, além de suplicar a aplicação do benefício da suspensão
condicional do processo.

Eis,  em  suma,  os  termos  do  recurso  interposto,  os  quais,
entrementes, não merecem prosperar, consoante as razões adiante expendidas:

2.1. Do pleito absolutório – atipicidade da conduta:

De início, cumpre dizer que a sentença de fls.  fls. 89-91fv atendeu
ao teor do art. 381, III, do CPP1, visto conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos
que ocasionaram a condenação do réu Sérgio Rodrigues da Silva, perfazendo, assim, o
silogismo esperado (subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

Quanto  à  capitulação  imputada  ao  acusado,  mister  se  deter  na
1 Art. 381. A sentença conterá:

[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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respectiva dicção do tipo penal do art. 306 da Lei n° 9.503/1997, in litteris:

“ Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou
de  outra  substância  psicoativa  que  determine
dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

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.”

O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitivas em face do réu Sérgio
Rodrigues da Silva, eis que o MM. Juiz prolatou a sentença em conformidade com os
aspectos  fáticos  e  probatórios  discorridos  nos  autos  e à  luz  das  vigentes  legislação e
jurisprudência, pois bem se debruçou em todo o percurso processual, valendo-se, para a
condenação,  de  várias  fontes  probantes,  dentre  elas,  os  esclarecedores  depoimentos
testemunhais (DVD de fl. 68) e a prova documental (fl. 15), deixando claro, pois, que ele
praticou o crime de embriaguez ao volante, da forma como lhe foi irrogado na denúncia.

Além do mais, o magistrado seguiu à risca a linha garantista e fez
uso  do  livre  convencimento  motivado  disposto  no  art.  155  do  CPP  (princípio  da
persuasão racional do juiz), talhando sua sentença com critérios objetivos e dentro do
ideal de justiça, pois bem sopesou os elementos do processo, consoante o quadro fático-
probatório que lhe foi apresentado, formando, assim, o seu juízo de valor, motivo pelo
qual não há que se falar de absolvição, como pretendido pela Defesa.

Ora, como é sabido, a interpretação do arcabouço probatório, para fins
de condenação ou de absolvição, parte do somatório sistematizado dos elementos angariados
ao longo dos autos, podendo, assim, o magistrado (juiz, desembargador ou ministro) se valer,
para  formar  seu convencimento,  dos  que foram colhidos  tanto no inquérito  como na
instrução, desde que todas as provas utilizadas, na sentença, tenham sido submetidas ao
crivo do contraditório, que ocorre em Juízo, consoante aconteceu no presente caso.

Isto é possível  porque o  nosso sistema de avaliação de provas é
orientado pelo citado princípio da persuasão racional do juiz (ou do livre convencimento
motivado)  previsto  no  citado  art.  155  do  CPP,  em que  o  magistrado  da  causa  pode
fundamentar sua decisão conforme a convicção extraída do acervo probatório. In verbis:

CPP – “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não  podendo  fundamentar  sua  decisão  exclusivamente
nos  elementos  informativos  colhidos  na  investigação,
ressalvadas  as  provas  cautelares,  não  repetíveis  ou
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antecipadas.”

Nestes autos, as provas estão entrelaçadas e convergem em apontar,
retilineamente,  para  o  apelante  como  autor  do  delito  em  estudo,  pois  os  elementos
colhidos no inquérito foram confirmados em Juízo, mediante o crivo do contraditório, de
modo que as provas da esfera policial foram, devidamente, judicializadas.

Ao caso, eis o entendimento da jurisprudência pátria:

“Na  hipótese,  ao  contrário  do  que  fora  alegado  na
impetração,  a  condenação  encontra-se  embasada  não
somente em elementos colhidos na fase pré-processual.
Percebe-se referência a provas produzidas no inquérito,
devidamente  confirmadas  sob  o  crivo  do  contraditório
pela prova oral produzida em juízo.” (STJ – HC 161.145
– Rel. Min. Og Fernandes – DJE 31/05/2013, pág. 963)

“Este tribunal sufragou o entendimento no sentido de que
"não há ilegalidade na utilização de provas realizadas na
fase  de  inquérito,  desde  que  confirmadas  pelas
produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório." (HC
160.222/MG,  Rel.  Min.  Vasco  Della  Giustina
(Desembargador  convocado  do  TJ/RS)  incidência  do
enunciado  nº  83  da  Súmula  desta  corte.  [...].”  (STJ  –
AgRg-AREsp 399.892/MG – Relª  Minª Maria Thereza
Assis Moura – DJE 11/04/2014)

“[...]  é  sabido  que  as  provas  produzidas  durante  o
inquérito policial devem ser rediscutidas e avaliadas sob
o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP.
2 - Inexiste nulidade da decisão por basear-se em provas
inquisitoriais quando o Magistrado Singular fundamenta
o  decisum,  indicando  os  elementos  probatórios
recolhidos  em  juízo  que  formaram  o  seu  livre
convencimento, rejeitando, as teses defensivas.” (TJMG
– APCR 1.0431.09.049451-6/001 –  Rel.  Des.  Octávio
Augusto de Nigris Boccalini – DJEMG 24/01/2017)

A  materialidade  delitiva  encontra-se,  devidamente,  comprovada
através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4-9) e do Termo de Constatação de Sinais de
Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 15), além da prova oral, os quais descrevem a
patente situação de embriaguez do apelante, pois evidenciam que ele, ao tempo do fato,
estava falante, disperso, sonolento, com olhos avermelhados e com odor de álcool no hálito,
apontando, ainda, que ele confessou que havia bebido três latas de cerveja.
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Por sua vez, a autoria se revela, retilineamente, em face do recorrente
Sérgio Rodrigues da Silva, visto que os copiosos elementos colhidos no inquérito e na
instrução judicial dão como certo que ele, no dia 16.1.2016, por volta das 23h40min, no
Bairro de Água Fria, nesta Comarca, precisamente nas redondezas do Centro Administrativo
Municipal, conduzia  a  motocicleta  Honda  Bros,  Placas  QFB  5215,  com  capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tanto que  colidiu contra o veículo
dirigido por Alleff Renildo Souto Nóbrega e, após o abalroamento, tentou se evadir do local,
sendo que, de pronto, foi surpreendido pelo Policial Militar Laércio Lins de Lima, pois
este apareceu no local logo após o acidente e foi solicitado por populares para detê-lo.

Antes  dessa abordagem policial,  a  testemunha presencial  Simone
Roberta de Lima Torres, que também se envolveu no mesmo acidente, visto que colidiu
seu carro com o veículo já que havia sido atingido pelo acusado, ao se inteirar do que
estava acontecendo, foi avisada de que o causador daquele sinistro teria sido o apelante.
Todavia,  ao  tentar  saber  quem  se  tratava,  percebeu  sua  ausência,  quando  todos  o
avistaram tentando se evadir do local empurrando a moto no sentido da Br, mas, como o
réu estava embriagado, chegou a cair, ocasião em que foi detido pelo aludido policial,
que, prontamente, constatou nele os sintomas de embriaguez, por estarem visíveis.

Contam, mais, os autos que o acusado se negou a se submeter ao
teste  de  alcoolemia,  razão  porque  foi  necessário  a  confecção  do  aludido  Termo  de
Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 15). Ato contínuo, o
apelante foi conduzido à delegacia de polícia.

Sobre essas assertivas, as provas dos autos estão consubstanciadas
nos depoimentos das testemunhas presenciais  (fls.  5-7 e 68/DVD) e na conclusão do
Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl.  15),  pois
descreveram que, no dia e horário do fato, o réu se encontrava embriagado, haja vista que
ele, logo após colidir sua moto com o carro da testemunha Alleff Renildo Souto Nóbrega,
não conseguiu segurar seu veículo, por ficar cambaleando, a ponto de tombar e cair no chão,
bem como porque estava falante, disperso, sonolento, com olhos avermelhados e com odor
de álcool no hálito, apontando, ainda, que ele afirmou que havia bebido três latas de cerveja.

Eis alguns trechos esclarecedores do relato da testemunha (vítima)
Alleff Renildo Souto Nóbrega colhido na esfera judicial (DVD - fl. 68):

“[...] quando eu vou chegando na frente da prefeitura de
João Pessoa, ele (o acusado) veio no cruzamento. Pra mim
não colidir de frente, eu joguei meu carro automaticamente
pra direita,  só que ele ainda colidiu na porta traseira do
carro. No momento da colisão, o carro foi pra direita [...] e
a moça (Simone Roberta de Lima Torres) foi e colidiu na
minha lateral direita [...]. Quando colidimos [...] minha mãe
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ficou falando com ela e fui falar com ele na hora. Na hora
que a gente falou, ele aparentou tá embriagado, aí a gente
voltou pra falar com ela pra saber como ela tava, se ela tava
bem. Nesse momento, ele (o acusado) ficou mexendo na
moto [...]; enquanto eu tava olhando o que aconteceu com
os carros e o que aconteceu com a moto dele. No momento
que eu retornei, ele já tava saindo e empurrando a moto.
Nisso [...],  ia passando um policial, acho que era Rotam
[...]; e esse policial correu pra ajudar a gente. Nisso, ele
chamou outras guarnições pra saber se seria a PRF ou a
BPTran  pra  conduzir  todo  mundo  até  a  delegacia  pra
prestar  ocorrência".  Sobre  a  constatação  de  sinais  de
embriaguez  do  denunciado,  a  vítima  alega  que  "no
caminhar dele, ele cambaleava um pouco pro lado e pro
outro. Até na hora lá do teste do bafômetro (...) ele havia se
recusado [...].”

Agora, importante se ater às palavras da testemunha visual Simone
Roberta de Lima Torres, que manteve, na Justiça (DVD - fl. 68), os seus termos prestados
na Polícia (fl. 6), além de guardar igual linha fática com o depoimento supratranscrito:

“Que (o réu) não respeitou a placa de 'pare' [...], aí no
que ele (o acusado) avançou [...], ele bateu no rapaz né,
porque ele quem avançou,  o rapaz vinha na via  certa.
[...]. Eu só vi ele (o acusado) caindo da moto, aí o rapaz
(vítima) parou, no caso, pra socorrer ele, porque achou
que ele tinha se ferido, mas aí ele já se levantou, pegou a
motocicleta e veio tombando [...]. A gente foi pra lá, pra
próximo dele (o réu) né, pra saber como é que ia ficar e
tal, viu que ele não tava ferido, aí foi quando ele soltou a
motocicleta,  a  gente  viu  que  ele  tava  embriagado
realmente,  que  o  cheiro  tava  bem  forte  [...].  Aí  iam
passando guarda [...],  aí gente chamou eles, acenou, ai
eles  pararam,  ficaram  tentando  segurar  ele  (o  réu),
porque ele sempre querendo sair do local, aí foi quando
passou esse último policial, que é a testemunha, Laércio
[...], aí foi ele que conduziu até a delegacia". Acrescenta
ainda que "quando chegou lá na delegacia, ele não quis
fazer o teste do bafómetro [...], inclusive até ele relatou
assim, que tipo, nem se arrependia disso, de ter bebido,
que podia até beber de novo e fazer de novo". Sobre ter
notado  que  o  incriminado  estava  embriagado,  a
testemunha afirmou que "totalmente, muito cheiro forte e
totalmente tombando sem nem conseguir ficar em pé [...]
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ele, na verdade, disse pra gente que tinha bebido [...].”

Também,  com  a  mesma  narrativa  sobre  os  fatos  postos  acima,
encontram-se as palavras do Policial Militar Laércio Lins de Lima, que efetuou a prisão
em flagrante do recorrente e, na instrução criminal (DVD - fl. 68), afirmou que viu que o
réu “tava cambaleando e a voz tava alterada”, tendo, assim, relatado os fatos:

“[...] tava retornando do serviço [...], quando cheguei nas
proximidades do Centro Administrativo, me deparei com
um acidente [...],  e  o pessoal pegou,  me chamou e eu
parei né, pra ver do que se tratava [...]. O camarada (o
acusado) tava empurrando a motocicleta [...], eu abordei
ele  e  a  gente  conduziu  pra  delegacia  [...],  que  tava
cambaleando e a voz tava alterada [...].”

Percebe-se,  categoricamente,  que  a  prova  oral  encontra-se  em
perfeita sintonia para fomentar um decreto condenatório.

Quando  ouvido  perante  a  autoridade  judicial  (fl.  68),  o  acusado
Sérgio  Rodrigues  da  Silva  negou  a  acusação  que  lhe  foi  feita,  mas,  ainda  assim,
confirmou que estava presente no cenário delitivo e terminou dizendo que se envolveu no
acidente em questão, tendo exposto sua versão da seguinte forma:

“[...]  que  ia  passando  no  trajeto  perto  do  Centro
Administrativo, quando havia uma via de 'pare' ai eu não
parei totalmente na via, ia passando um pouco. Aí veio um
carro em alta velocidade, ele entrou de vez na rua [...], não
chegou a colidir comigo, chegou a colidir com outro carro
mais na frente [...], nunca disse aquilo de repetir tudo de
novo que a moça (testemunha Simone) falou [...], tentei
entrar em acordo com os dois [...], deixei meu número de
telefone com eles, ligaram pra mim dizendo o valor dos
danos e eu disse que poderia ajudar [...].”

Ora, do que se extrai acima, não há como acatar a tese da Defesa de
que  não  existe  prova  hábil  para  confirmar  a  denúncia,  pois  restou,  devidamente,
comprovado que, no dia 16.1.2016, o apelante, após ingerir bebida alcoólica, conduziu
uma  motocicleta  em via  pública  e,  diante  do  seu  elevado  grau  de  embriaguez,  não
controlou o veículo, chegando a colidir em um carro de terceiro.

Percebe-se que a conduta em estudo foi praticada no dia 16.1.2016,
ou seja, depois de entrarem em vigor as Leis nos 12.760, de 21.12.2012, e 12.971, de
12.5.2014,  que  modificaram,  sucessivamente,  o  art.  306  do  Código  de  Trânsito,
ampliando  as  formas  de  verificar  os  sinais  que  indiquem  alteração  na  capacidade
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psicomotora do condutor de veículo automotor. Por conta disso, tal verificação poderá ser
obtida, além do já tradicional teste de alcoolemia, através do teste toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

Eis a dicção do indigitado art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

“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.

§  1°  As  condutas  previstas  no  caput  serão
constatadas por: 

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 

II -  sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste 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.

§  3º  O Contran  disporá  sobre  a  equivalência  entre  os
distintos  testes  de  alcoolemia  para  efeito  de
caracterização do crime tipificado neste artigo.” (negritei)

De  acordo  com  a  legislação  de  trânsito  retrotranscrita,  a
materialidade do crime de embriaguez ao volante, quanto à constatação de alteração na
capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, pode ser obtida por qualquer
outro meio de prova em direito admitido, razão por que se torna despiciendo o teste de
alcoolemia, quando tal verificação puder ser feita mediante o teste toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo ou prova testemunhal.

A propósito, assim caminha a jurisprudência:
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“HOMICÍDIO  CULPOSO  NA  DIREÇÃO  DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  EMBRIAGUEZ  AO
VOLANTE.  ABSOLVIÇÃO.  IMPROCEDENTE.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  1  -  Se  comprovada  a
materialidade, a autoria e demonstrada a culpa do réu,
impossível a absolvição. 2 - O crime de embriaguez ao
volante pode ser demonstrado por outros meios de prova,
prescindindo  o  teste  de  alcoolemia.  Apelação
desprovida.” (TJGO - ACr 0115895-89.2013.8.09.0175 -
Rel. Des. Jairo Ferreira Júnio - DJe 06/02/2017 - p. 104)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  Crime  de  trânsito.
Embriaguez ao volante (art.  306 da Lei nº 9.503/97).
Pedido de absolvição por suposta ausência de prova da
materialidade.  Alegação  de  ausência  de  provas  da
alteração  da  capacidade  psicomotora  pelo  uso  do
álcool.  Não  acolhimento.  Cabível  a  comprovação  do
estado  de  embriaguez  por  outros  meios  de  prova.
Existência  de  referências  aos  sinais  de  embriaguez
ostentados  pelo  condutor,  tendo  em  vista  os
depoimentos do policial militar e do guarda municipal
que  promoveram  a  prisão  em  flagrante.  Crime
configurado.  Sentença  mantida.  Recurso  conhecido  e
desprovido.” (TJSE - ACr 201600325353 - Rel.  Des.
Diogenes Barreto - DJSE 03/02/2017)

“O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato
e  não  exige  prejuízo  ao  bem  tutelado,  para  que
caracterize o delito, bastando que haja comprovação do
estado de embriaguez, que, no caso dos autos, ocorreu
por  meios  de  constatação  de  sinais,  tais  como  fala
enrolada,  odor  etílico,  arrogância,  dentre  outros.”
(TJPR - AC 1446396-6 – Rel. Des. José Maurício Pinto
de Almeida - J. 25.02.2016 - DJ 29/03/2016)

Na hipótese, restou comprovada a autoria do crime embriaguez ao
volante pelo apelante através dos depoimentos das testemunhas presenciais (fls. 5-7 e 68)
e do Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 15)

Acerca disso, bem interpretou o Juiz sentenciante o quadro fático
que lhe foi desafiado nos autos, quando assim asseverou (fls. 89-91fv):

“Há nos autos um termo de constatação de alteração da
capacidade  psicomotora,  descrevendo  o  acusado  como
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alguém  falante,  dispersivo,  sonolento,  com  olhos
avermelhados  e  com  odor  de  álcool  no  hálito.  Ainda
segundo o termo de constatação, o acusado alegava haver
bebido três latas de cerveja.

Além do termo de constatação, há nos autos a prova oral,
pois as declarações de Simone Roberta de Lima Torres e
Allef  Renildo  Souto  Nóbrega  afirmam que  o  acusado
exalava  odor  de  álcool.  Ambos  os  declarantes  já
mencionados  afirmaram  que  o  acusado  se  negou  a
realizar o teste do bafômetro.

É importante ressaltar que a abordagem policial se deu
em virtude  de  uma colisão  de  veículo,  pois  o  veículo
conduzido  por  um  motorista  alcoolizado  colidiu  com
outro  veículo,  o  qual  por  sua  vez  colidiu  em terceiro
veículo.  Ora,  se  um condutor  dirige  seu  veículo  (uma
motocicleta) de forma a colidir na lateral direita de outro
veículo (automóvel), então está com a capacidade motora
alterada,  pois  uma  motocicleta  poderia  ter  trafegado
naquela via pública sem colidir com um carro.

A  materialidade  do  delito  está  comprovada,  pois  as
provas  documental  e  oral  afirmaram  que  alguém
conduziu  veículo  automotor  com  a  capacidade
psicomotora  alterada  em  virtude  de  haver  ingerido
bebida alcoólica.  Quanto à autoria,  esta é comprovada
pela  prova  oral,  pois  as  testemunhas  e  declarantes
afirmaram  que  o  acusado  conduzia  a  motocicleta  que
abalroou  no  veículo  GM  Celta,  o  qual  por  sua  vez,
colidiu no veículo de Allef Renildo.

O acusado confirma que conduzia a motocicleta envolvida
na colisão, mas nega estar sob efeito de álcool.”

Para  tanto,  vê-se  que  o  Juiz  sentenciante  deixou  nítido  que  a
apelante incidiu nas raias do art. 306 da Lei n° 9.503/1997.

Ademais, deve-se prestigiar as declarações de policiais que efetuam
a prisão  em flagrante  do  agente  e  que,  por  isso,  se  tornaram testemunhas,  pois  são
indivíduos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade, não tendo interesse em
acusar e incriminar inocentes, merecendo crédito até prova robusta em contrário. E outro
não é o entendimento dos nossos tribunais, inclusive, do E. STF, in litteris:
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“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES  POLICIAIS.  O  valor  do  depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-
se de inquaestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos,  por  dever  de  ofício,  da  repressão  penal.  O
depoimento  testemunhal  do  agente  policial  somente  não
terá  valor,  quando  se  evidenciar  que  esse  servidor  do
Estado,  por  revelar  interesse  particular  na  investigação
penal,  age facciosamente ou quando se demonstrar  -  tal
como ocorre  com as  demais  testemunhas  -  que  as  suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros  elementos  probatórios  idôneos.”  (STF -  HC
73.518/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96).

“Prova  –  Testemunha  –  Depoimentos  de  policiais  que
realizaram  o  flagrante,  colhidos  no  auto  de  prisão  e
reafirmados  em  juízo  com  plena  observância  do
contraditório  –  Idoneidade.  [...]  É  idônea  a  prova
testemunhal  colhida  no  auto  de  prisão  em flagrante  e
reafirmada  em  juízo,  com  plena  observância  do
contraditório,  mesmo  constituída  apenas  por
depoimentos  de  policiais  que  realizaram  o  flagrante.”
(STJ - RT 771/566).

“Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em
flagrante  delito  do acusado possuem eficácia  probatória,
não podendo ser desconsiderados pelo só fato de emanar
desses  agentes  públicos.”  (TJPR -  AC 763.564-3 -  Rel.
Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa - DJ 29/07/2011).

Dessa  forma,  impossível  acolher  o  pleito  perseguido  pelo
recorrente.  Imperiosa  é  a  manutenção  do  decreto  condenatório,  pois  as  provas  da
materialidade  e  autoria  do  ilícito  emergem em face  do  apelante  de  forma  límpida  e
serena,  por  meio  dos  esclarecedores  informes  trazidos  no  inquérito  e  na  instrução
criminal, razão para não se falar de absolvição.

2.2. Do pedido para reduzir a pena base ao mínimo legal:

Alternativamente,  a i. Defesa suplica  pela redução da pena base ao
mínimo legal, por entender que se encontra exacerbada.

Sem êxito.
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Inicialmente, cumpre ressaltar que a fixação da pena é questão que
se insere na órbita de convencimento do magistrado, no amplo exercício de seu poder
discricionário  de  decidir,  resguardando-o,  então,  quanto  à  quantidade  que  julga
suficiente  na  hipótese  concreta,  para  a reprovação e prevenção do crime,  desde que
observados  os  vetores  insculpidos  nos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal  e  os  limites
estabelecidos pela norma penal.

Já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal – STF:

“A  dosimetria  da  pena  é  matéria  sujeita  a  certa
discricionariedade  judicial.  O  Código  Penal  não
estabelece  rígidos  esquemas  matemáticos  ou  regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena.” (STF –
HC 113.723 – Relª Ministra Rosa Weber, DJe 04.12.13)

Vislumbra-se da doutrina do mestre Guilherme de Souza Nucci (in
Código penal comentado. 9. ed. Rev., atual e ampl. São Paulo: RT, 2012. p. 388):

“O  juiz,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pelo  legislador
(mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve
eleger  o  quantum  ideal,  valendo-se  do  seu  livre
convencimento  (discricionariedade),  embora  com
fundamentada  exposição  do  seu  raciocínio
(juridicamente vinculada).”

Agora,  colhe-se  das  lições  de  Alberto  Silva  Franco e  outros  (in
Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial – Parte Geral. 7. ed., vol. 1, São Paulo:
Revista dos Tribunais, pág. 1.025 e 1.026):

"A fixação da  pena dentro das balizas estabelecidas pelas
margens penais constitui, conforme o art. 59 do CP, uma
tarefa que o juiz deve desempenhar de modo discricionário,
mas  não  arbitrário.  O  juiz  possui,  no  processo
individualizador  da  pena,  uma  larga  margem  de
discricionariedade, mas não se trata de  discricionariedade
livre  e,  sim,  como  anota  Jescheck  (Tratado  de  Derecho
Penal,  vol.  II/1191,  1981),  de  discricionariedade
juridicamente vinculada, posto que está preso às finalidades
da pena e aos fatores determinantes do 'quantum' punitivo”.

Como visto acima, no crime do art. 306 do CTB, as suas balizas,
mínima e máxima, vão de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Apelação Criminal n° 0000197-10.2016.815.2003                                     Des. CMBF - Relator                  15



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Vejamos, então, como o magistrado singular sopesou, na 1ª fase, as
circunstâncias judiciais:

A Culpabilidade:  mostra-se  baixa,  sem necessidade  de
exacerbação  da  pena.  Os  antecedentes:  o  réu  é
tecnicamente  primário.  A  conduta  social:  o  réu  não
apresenta má conduta social. A personalidade do agente:
o  réu  mostra-se  propenso  a  quebrar  regras  sociais  e
jurídicas, apesar de ser afeito ao trabalho. Os motivos do
crime:  inerentes  ao  tipo  penal  As  circunstâncias  do
crime: o delito foi cometido durante a noite, pensando o
acusado que não seria descoberto.  As consequências do
crime:  foram muito  drásticas,  pois  gerou  uma  colisão
entre  três  veículos,  com  prejuízo  superior  a  mil  e
quatrocentos reais. O comportamento da vítima: a vítima
foi  a  sociedade,  pois  quem  pratica  este  crime  está
atingindo a sociedade como um todo.

Observa-se que não há nenhuma censura na aplicação da pena base,
pois o MM Juiz monocrático atendeu, literalmente, aos comandos dos arts. 59 e 68 do
Código  Penal,  eis  que  dimensionou  a  punição  do  recorrente  dentro  dos  patamares
previstos na lei, tanto que o  quantum basilar ficou acima do mínimo legal porque pelo
menos dois dos vetores lhe foram desfavoráveis, o que impõe, justamente, ao magistrado
se afastar do marco mínimo, não havendo, assim, nenhum prejuízo para ele.

Por outro lado, deve-se se ater, também, ao fato de que o quantum
da pena base fora aplicada em 1 (um) ano de detenção, ficando bem aquém da pena
média (1 ano e 9 meses), não existindo, portanto, nenhum exagero.

2.3. Da pretensão pela aplicação dos benefícios da Lei 9.099/95:

Sem nenhum sentido rogar, agora, na presente fase, pela aplicação
das  medidas  despenalizadoras  da  Lei  n°  9.099/1995,  até  porque  tão  questão  já  se
encontra, demasiadamente, superada.

O acusado não tem direito ao benefício do sursis processual.

Na própria inicial acusatória (fls. 2-3), o órgão ministerial deixou de
apresentar  a  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo  em favor  do  réu  Sérgio
Rodrigues da Silva, porque este não preenchia os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 89
da citada Lei  n° 9.099/1995, dado que ele responde a outro processo criminal, bastando
vislumbrar a sua ficha de antecedentes criminais.
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Ora, o mero fato de ser processado por outro crime já é o bastante
para deixar de gozar ou perder tal benefício, conforme preconiza o § 3° do art. 89 da citada
Lei n° 9.099/1995. In verbis:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada
for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta
Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá
propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos,
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não
tenha  sido  condenado  por  outro  crime,  presentes  os
demais  requisitos  que  autorizariam  a  suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
[…];
§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo,
o beneficiário vier a ser processado por outro crime
ou não efetuar,  sem motivo justificado, a reparação do
dano.” (realcei)

Assim sendo, não há como acolher a pretensão em testilha, por ser,
data venia, inócua, ante o empecilho do referido § 3° do art. 89 da Lei n° 9.099/1995.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, nego provimento ao apelo, para manter a sentença tal como proferida.

É o meu voto.

A cópia deste acórdão serve de ofício para as comunicações judiciais.

Presidiu  ao  julgamento,  com voto,  o  Desembargador Carlos  Martins
Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator, dele participando os Desembargadores
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  1°  vogal,  e  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz  de
Direito convocado para substituir o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, 2° vogal).

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des.  Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 17
(dezessete) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 21 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                          - Relator -
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