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APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ART.  306,  CAPUT,  DO  CTB)  E  CORRUPÇÃO  ATIVA
(ART.  333  DO  CP).  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA
ALTERAÇÃO  DA  CAPACIDADE  PSICOMOTORA  DO
RÉU.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.  TESE
DESCABIDA.  NEGATIVA  DE  AUTORIA  DO  CRIME
CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  PROVA
SEGURA EM SENTIDO OPOSTO. DESPROVIMENTO.

-  A embriaguez  ao  volante  (art.  306,  “caput”,  do  Código  de
Transito Brasileiro) é crime de perigo abstrato, sendo suficiente
para a sua consumação a condução do veículo por agente que
tenha  ingerido  bebida  alcoólica  acima  do  patamar  legal.  A
alegação  de  que  o  autor  manteve  hígida  sua  capacidade
psicomotora é repelida pela jurisprudência.

- Não prospera a alegação de ausência de prova quanto ao crime
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), quando a prova
testemunhal  é  firme  e  segura  na  caracterização  daquele,  ao
afirmar que o réu ofereceu quantia  em dinheiro para não ser
conduzido à Delegacia, após ser flagrado pelo cometimento de
crime de embriaguez ao volante.

VISTOS, RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes autos de
apelação criminal, acima identificada. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator.

RELATÓRIO



O Ministério Público estadual ofereceu  denúncia  em face de
Ezequias Alves da Silva Júnior, incursionando-o no art. 306 do Código de Trânsito e no
art. 333 do Código Penal.

Consta da exordial  que,  no dia 18 de dezembro de 2015, por
volta das 13h45min, no bairro Altiplano, nesta Capital, o denunciado conduzia o seu
veículo  GM Montana,  cor  prata,  placa  OFD 2060/PB,  com capacidade  psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, e, ato contínuo, ofereceu vantagem indevida a
funcionário público para determina-lo a omitir ato de ofício.

Narra a peça acusatória que, no citado dia, a polícia foi acionada
para se deslocar  até  a  rua Emílio de Araújo Chaves,  haja  vista  a  ocorrência  de um
acidente de trânsito; ao chegarem no local, os policiais constataram que o veículo do
acusado  havia  colidido  com  um  carro  estacionado  e,  em  seguida,  com  um  muro
residencial, havendo apenas danos materiais; foi observado que o acusado apresentava
sintomas de embriaguez, tais como, fala embargada, andar cambaleante, odor etílico,
havendo,  ainda,  no  interior  do  carro,  uma  garrafa  seca  de  uísque;  o  BPTRAN
compareceu  ao  local  e  o  réu  foi  convidado  a  fazer  o  teste  do  etilômetro,  tendo  se
recusado; foi elaborado o Termo de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade
Psicomotora; o acusado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, tendo, durante o
trajeto,  oferecido ao policial  militar  Ítalo Dantas Wanderley a quantia de R$ 500,00
(quinhentos reais) para que fosse liberado e não levado à delegacia.

Em sentença  de  fls.  89/92,  a  juíza  Higyna  Josita  Simões  de
Almeida julgou procedente a pretensão punitiva, condenado o réu a uma pena de 01
(um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, 20 (vinte) dias-
multa  e  suspensão ou proibição de se obter  a  permissão ou habilitação  para  dirigir
veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses. Substituiu, ao final, a reprimenda
privativa  de  liberdade  por  duas  restritivas  de  direitos  (prestação  de  serviços  à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo).

Inconformada, a defesa interpôs apelação criminal, alegando,
em síntese,  que  o  terno  de  constatação  constante  dos  autos  não  serve  como prova
material do crime de trânsito, havendo mera infração administrativa; que a conduta do
réu não colocou ninguém em risco, não havendo, assim, conduta punível; que não há
prova de que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada; que não merece
prosperar a alegação de que o denunciado teria oferecido R$ 500,00 (quinhentos reais) a
um policial para que fosse liberado, ante a possibilidade do arbitramento de fiança pela
autoridade  competente;  que  não  seria  razoável  oferecer  quantia  em dinheiro  com o
escopo de se eximir de uma suposta infração penal, em caso que permitiria a suspensão
condicional  do  processo.  Pugna  pela  absolvição  dos  crimes  a  que  foi  o  apelante
condenado  ou,  alternativamente,  que  se  declare  a  inexistência  de  fato  impeditivo  à
suspensão condicional do processo (fls. 94/107).

Em  contrarrazões, o  representante  do  Ministério  Público
manifestou-se pela manutenção da sentença (fls. 113/119).

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça José Roseno Neto, às fls. 124/128, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:



Compulsando os autos, infere-se que a materialidade e autoria
dos  crimes  denunciados  estão amplamente comprovadas pelos depoimentos
prestados nos autos, pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 14 (da quantia de R$
500,00 em dinheiro) e pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade
psicomotora (fl. 15). 

De fato, o réu confessou, perante o Juízo, que estava sob efeito
de álcool, admitindo, portanto, a prática do crime de embriaguez ao volante, bem como
assumiu que ofereceu dinheiro ao policial, embora sob a alegação de que seria para o
pagamento de fiança.

A testemunha Elder Diego de Oliveira Silva, policial militar, na
mídia de fl 77, disse que o acusado, no momento da abordagem policial, perguntou-lhe
se poderia “desenrolar por ali,  da melhor maneira possível”, no que obteve resposta
negativa. Ainda, relatou a testemunha que, no caminho para a Delegacia, na viatura, o
réu ofereceu ao cabo Wanderley R$ 500,00 (quinhentos reais), “pra não dar em nada”,
ou  seja,  para  não  levarem  ele  pra  cadeia;  que  estava  dentro  da  viatura  quando  o
denunciado ofereceu dinheiro ao cabo Wanderley,  o qual  deu voz de prisão àquele,
sendo o dinheiro apreendido; e que chegou a ver o dinheiro na delegacia.

Ítalo  Dantas  Wanderley,  policial  militar,  na  mídia  de  fl.  83,
afirmou que o acusado ofereceu-lhe R$ 500,00 (quinhentos reais) para deixar de lado a
prisão dele, pedindo-lhe para resolver da melhor forma; que o réu estava, visualmente,
bem alcoolizado; que pegou o dinheiro e falou para o denunciado que ele estava sendo
autuado por corrupção ativa, inclusive, disse-lhe que nem tudo nessa vida está à venda.

Infere-se, pois, de todo o acervo probante constante dos autos,
que se encontram suficiente comprovados os crimes a que foi condenado o apelante. 

Com efeito, dispõe o art. 306 da Lei 9.503/97:

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.

§ 1º 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.

A respeito  da  infração  em  testilha,  a  jurisprudência do STJ
reconhece ser de perigo abstrato e entende ser suficiente à consumação do delito a
condução de veículo por motorista que tenha ingerido bebida alcoólica em quantidade
superior ao limite lega,  admitindo,  ademais,  a  prova  da  alteração  da  capacidade
psicomotora por prova testemunhal. Nesse sentido, destaco, ilustrativamente, os arestos:

PROCESSO    PENAL  E   PENAL.   RECURSO   ORDINÁRIO   EM



HABEAS   CORPUS.  EMBRIAGUEZ     AO     VOLANTE.
TRANCAMENTO    DO    PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE.
FALTA   DE   JUSTA   CAUSA   PARA  A  PERSECUÇÃO  PENAL.
NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA   ELEITA.   MATERIALIDADE   DELITIVA.
ALTERAÇÃO  DA  CAPACIDADE PSICOMOTORA  COMPROVADA
POR  PROVA  TESTEMUNHAL, PERÍCIA E TESTE DE ETILÔMETRO.
CRIME   PRATICADO   APÓS  O  ADVENTO  DA LEI  N.  12.760/2012.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da
ação  penal  por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente
deve  ser  adotada  quando houver inequívoca comprovação da atipicidade
da  conduta,  da  incidência  de  causa  de extinção da punibilidade ou da
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a  materialidade  do  delito,
o  que não se infere não hipótese dos autos. Precedentes.
2.  Hipótese na qual a embriaguez ao volante foi reconhecida com base
em  provas  testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em
flagrante  afirmaram,  de  forma categórica, que o réu ostentava sinais
claros   de  alteração  da  capacidade  psicomotora quando  de  sua
abordagem,   tais   como  olhos  avermelhados,  voz  pastosa  e  forte  odor
etílico,  o  que  restou  corroborado  pela perícia realizada em seu veículo.
Além  disso,  o  ora  recorrente  foi submetido a teste de etilômetro,  que
atestou o resultado de 0,43 mg/l de ar alveolar, ou seja, superior ao limite
permitido.  Por  certo,  ainda  que  o  resultado  do   exame   de   etilômetro
acostado ao processo-crime fosse ilegível, foi  determinada a juntada de novo
extrato aos autos, não obstante o fato  de  que  as  conclusões  do  teste  de
alcoolemia tenham sido amplamente reconhecidas na fase inquisitorial.
3.   Com o  advento  da  Lei  n.  12.760/2012,  que  modificou  o  art.  306  do
Código  de  Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado
a  teste  de  etilômetro,  tendo  passado  a ser admitida a comprovação  da
embriaguez  por  vídeo,  testemunhos  ou  outros  meios  de  prova  em direito
admitidos, observado o direito à contraprova.
Precedentes.
4.  Se  as  instâncias  ordinárias,  mediante  valoração  das provas amealhadas
aos autos,  entenderam, de forma fundamentada, que existem elementos  a
indicar a materialidade e a autoria delitivas, maiores incursões  acerca  do
tema exigiriam revolvimento fático-probatório, inviável  em  sede  de writ,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
5. Recurso desprovido.
(RHC  69.856/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

“RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306
DA LEI N. 9503/97 - CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. CONCENTRAÇÃO DE
ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE IGUAL OU SUPERIOR A 6
DECIGRAMAS. EXAME DE SANGUE. FATO TÍPICO. PRESENTE
JUSTA CAUSA. PROVIMENTO.
1 - Conforme reiterada jurisprudência desta 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.
2 - Considerando que o recorrido foi submetido a exame de sangue (Exame
Toxicológico Dosagem Alcoolica n. 760/2012) e que a denúncia traz indícios
concretos de que o paciente foi flagrado dirigindo veículo automotor com
concentração de álcool igual a 1,6 g/l por litro de sangue - valor esse superior
ao que a lei permite -, há justa causa para a persecução penal do crime de
embriaguez ao volante.
3 - Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1467980/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA



TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 17/11/2014).

Destarte, vê-se que a materialidade (evidenciada pelo termo de
constatação de fl. 15) e a autoria delitivas (demonstrada pela confissão do acusado e por
depoimento  testemunhal,  no sentido  de que estava  aquele  sob efeito  de  álcool)  são
induvidosas, sendo, por conseguinte, imperiosa a condenação pelo delito de trânsito.

O mesmo vale para o crime de corrupção ativa, assim descrito
pela lei penal:

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público,
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

De  fato,  o  arrazoado recursal  de  que  o  recorrente  não  teria
cometido o delito em questão não resiste ao exame dos  depoimentos supracitados, os
quais  demonstraram que o denunciado ofereceu R$ 500,00 (quinhentos  reais)  a  um
policial para evitar que fosse conduzido à Delegacia de Polícia, não sendo crível a tese
defensiva de que a intenção daquele era, na verdade, de pagar fiança, que sequer havia
sido ventilada ainda.

Correta, portanto, a condenação  pelo delito do art. 333,  caput,
do Código Penal.

Por fim, no que tange a alegação recursal de que caberia,  no
caso, a suspensão condicional do processo, não merece acolhimento, haja vista que esta
não pode ser concedida, quando, em se tratando de concurso de crimes, a pena mínima
seja superior a 01 (um) ano, como no caso em disceptação.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal,  dele
participando também os excelentíssimos Senhores Desembargadores 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). Ausente justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator




