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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

 
APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.093.363-2 (NPU 0015548-
88.2012.8.16.0013), DA 2ª VARA DELITOS DE TRÂNSITO 
DE CURITIBA 
 
RELATORA1: JUÍZA LILIAN ROMERO 
APELANTE:  URBANO DEDIER DE SIMIONATO E 

SANSON SANTOS 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ 
 
 
 
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO 
VOLANTE. ART. 306 DO CTB. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. FATO OCORRIDO SOB A REDAÇÃO 
DADA AO DISPOSITIVO PELA LEI 11.705/2008. TIPO 
PENAL QUE PREVIA, COMO ELEMENTAR, A 
CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL IGUAL OU SUPERIOR A 
SEIS DECIGRAMAS POR LITRO DE SANGUE. 
IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME TÉCNICO PARA 
ATESTAR O NÍVEL DE ALCOOLEMIA (SANGUE OU 
ETILÔMETRO). ENTENDIMENTO DA 3ª SEÇÃO DO STJ, 
NO JULGAMENTO DO RESP 1.111.566-DF. HIPÓTESE 
EM QUE O EXAME TÉCNICO É IMPRESTÁVEL PORQUE 
REALIZADO COM APARELHO EM QUE NÃO É POSSÍVEL 
AFERIR A DATA DA ÚLTIMA OU DA PRÓXIMA 
VERIFICAÇÃO PERIÓDICA, PELO INMETRO. 
IMPOSSIBILIDADE DE A CONFISSÃO E DE A PROVA 
TESTEMUNHAL SUPRIREM A PROVA TÉCNICA. 
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR, PELA LEI 
12.760/2012. IRRETROATIVIDADE AO CASO EM TELA. 
DEMAIS ALEGAÇÕES DA DEFESA PREJUDICADAS. 
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

 
Para que os exames realizados tenham valor, o medidor de 
alcoolemia – etilômetro – deve sujeitar-se anualmente à 
revisão ou verificação pelo INMETRO-Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ou por órgão da 
RBMLQ-Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade 
(art. 6º, inc. III da Resolução nº 206/2006, e atualmente o 
art. 4º, incs. I e II da Resolução nº 432/2013/CONTRAN). 

 
 

 
 
 

                                                 
1
 Em substituição ao Desembargador Lidio José Rotoli de Macedo. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
Criminal nº 1.093.363-2, da 2ª Vara de Delitos de Trânsito do Foro Central da 
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que figura como apelante 
Urbano Dedier de Simionato e Sanson Santos e como apelado o Ministério Público. 

I. Relatório 
O réu interpôs recurso da sentença que julgou procedente a 

pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando-o pelo crime de embriaguez 
ao volante, previsto no art. 306 do CTB, à pena de 6 meses de detenção, em 
regime inicial aberto, assim como a 10 dias-multa. 

O valor unitário do dia-multa foi fixado em 1/30 do salário-
mínimo vigente à época dos fatos. 

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma 
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. 

A sentença também determinou a suspensão ou proibição 
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 
2 meses. 

A denúncia foi deduzida nos seguintes termos: 
 

“No dia 24 de maio de 2012, por volta das 17h09min, na Rua Paulo Setubal, 2230, 
Boqueirão, nesta cidade e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 
Curitiba/PR, o denunciado URBANO DEDIER DE SIMIONATO E SANSON 
SANTOS, ciente da ilicitude de sua conduta, estando com concentração de álcool 
por litro de sangue superior a 6 (seis) decigramas, passou a conduzir o veículo 
VW/Gol, placas EEI-3132, chocando-se contra um muro. Ao ser abordado por 
policiais militares, foram constatados visíveis sinais de embriaguez. Submetido a 
exame de alcoolemia, promovido por meio de etilômetro (vulgarmente conhecido 
como ‘bafômetro’), o resultado indicou a presença de 1,21 mg de álcool por litro de 
ar expelido dos pulmões (laudo à fl. 03-v), em flagrante violação ao contido na 
legislação de trânsito (em especial no art. 2º, inc. II, do Decreto n. 6.488/08)

2
. 

Consta, ainda, que o denunciado se recusou a realizar o exame de dosagem 
alcóolica junto ao Instituto Médico Legal.” 

 

                                                 
2
 Decreto n, 6.488, de 19 de julho de 2008. “Art. 2º. Para os fins criminais de que trata o art. 

306 da Lei n. 9.503/ de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, a equivalência entre os 
distintos teste de alcoolemia é a seguinte: I – exame de sangue: concentração igual ou 
superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue; ou II – teste de aparelho alveolar 
pulmonar (eitilômetro): concentração de álcool igual ou superior a três décimos por litro de 
ar expelido dos pulmões”. 
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Inconformado com a sentença, o apelante postula a sua 

reforma, alegando em suas razões recursais (fs. 136/148): 

 a inépcia da denúncia ante a ausência do croqui; 

 embora tenha sido denunciado por infração ao art. 306 do CTB, foi sentenciado 
também nos delitos previstos nos arts. 293 e 307 do CTB; 

 a sentença é ultrapetita, uma vez que foi condenado a entregar a sua carteira 
de habilitação e a denúncia não pediu a aplicação dessa pena; 

 necessita de sua Carteira Nacional de Habilitação para poder trabalhar, pois é 
representante comercial/vendedor; 

 não foi juntado aos autos o croqui que teria sido elaborado pelo policial militar 
Samuel Sarote, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; 

 as afirmações contidas na denúncia não condizem com a realidade dos fatos, 
pois as provas violaram as normas constitucionais e/ou preceitos legais, sendo, 
portanto, ilícitas; 

 sentiu-se acuado e coagido no banco de trás da viatura; 

 não houve colisão do veículo; 

 não queria fazer o teste do bafômetro, mas o realizou porque se sentiu coagido 
por ter levado várias multas e por estar dentro da viatura policial juntamente 
com os policiais militares; 

 não há nos autos laudo da última verificação do etilômetro; 

 é alcoolista, conforme atestado médico (CID F239);  

 confessa que ingeriu 4 ou 5 copos de uísque, no dia dos fatos; 

 embora o teste do bafômetro tenha detectado concentração de álcool acima do 
permitido, o apelante não estava mais alcoolizado, pois se assim o fosse não 
teria dirigido o veículo; 

 segundo precedente jurisprudencial, era imprescindível que estivesse sob 
influência do álcool para a caracterização do crime; 

 pediu a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”; 

 a testemunha da acusação, policial militar, reconheceu que lhe aplicou multas, 
razão porque postulou a expedição de ofício para que fosse dada baixas delas, 
caso este Juízo não seja competente para fazer isso; 

 é pobre na acepção legal do termo, fazendo jus à assistência judiciária gratuita. 
O apelado contra-arrazoou o recurso (fs. 154/158), 

pugnando pela manutenção da sentença. Disse que: 

 o apelante foi condenado à pena do art. 306 do CTB, que prevê em seu 
preceito secundário tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena restritiva 
de direitos consistente na proibição de se obter a permissão ou habilitação para 
dirigir veículo automotor; 

 a menção ao art. 293, caput, do CTB, não consistiu em uma nova cominação 
mas mera referência ao dispositivo legal que disciplina a suspensão ou 
proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos 
automotores; 

 o juiz apenas mencionou o art. 307 do CTB, na sentença, como alerta ao 
apelante, de que enquanto viger a suspensão da habilitação, não poderá 
conduzir veículo automotor sob risco de incorrer no crime previsto naquele 
dispositivo legal; 
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 o crime cometido é de perigo abstrato, logo não se faz necessária a 
elaboração de croqui no boletim de ocorrência; 

 estão provadas a autoria e a materialidade do delito; 

 a prova que se faz necessária é a da embriaguez e não a de envolvimento 
do agente em acidente de trânsito; 

 o fato de os policiais terem lavrado autos de infração em face do apelante 
não caracteriza, por si só, coação moral irresistível; 

 quando os policiais deixavam o Batalhão da Polícia Militar, foram abordados 
por uma senhora que informou que o réu estava bastante alterado e não 
tinha condições de dirigir, tendo jogado o carro para cima dela, tendo ela 
apontado o veículo dirigido pelo réu; 

 os policiais saíram em perseguição ao veículo, com as sirenes ligadas, mas 
ele avançou todos os sinais vermelhos e não parou; 

 os policiais conseguiram abordar o veículo apenas 2 km depois de iniciada a 
perseguição, quando o apelante colidiu com uma caçamba de lixo e parou 
perto de um muro; 

 o teste do etilômetro auferiu 1,21 mg de álcool por litro de ar (mg/l), o que 
representa 24,2 dg de álcool por litro de sangue (dg/l), enquanto o permitido 
é de 6 dg/l; 

 no dia dos fatos, o apelante confessou que havia ingerido aproximadamente 
5 doses de uísque; 

 o tipo penal tutela a segurança no trânsito, é crime de perigo abstrato ou de 
mera conduta; 

 não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela 
conduta do agente embriagado.  

A D. Procuradoria-Geral de Justiça3, no parecer de fs. 167-
174, opinou pelo não provimento do recurso. Sustentou que: 

 a autoria e a materialidade estão provadas nos autos; 

 não há nulidade ou ocorrência de sentença “ultra petita”, pois a suspensão da 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor é sanção secundária prevista no art. 306; 

 não houve cerceamento de defesa, pois cabia ao apelante trazer as provas 
para os autos (autos de sinistro da seguradora, croquis, etc.), ônus do qual não 
se desincumbiu, não tendo sequer arrolado testemunhas; 

 a conduta praticada pelo apelante é típica, ainda que não tenha causado perigo 
concreto; 

 o exame realizado no etilômetro é válido e nele é realizada a certificação da 
verificação anual, representada pela etiqueta de verificação, enquanto a 
periodicidade de calibragem é apontada no manual do aparelho; 

 o apelante não fez prova da alegação de que o equipamento não teria sido 
verificado; 

 os testemunhos dos responsáveis pela perseguição e prisão do apelante 
constituem meio de prova idôneos para embasar a condenação. 

 
 

                                                 
3
 Procurador de Justiça Dr. João Rodrigues de Almeida Sobrinho. 
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II. Voto 
Presentes os pressupostos de admissibilidade e 

regularidade formal, o recurso deve ser parcialmente conhecido. 
Dos fatos incontroversos 
É incontroverso nos autos que, em 24.05.2012, por volta das 

17:09 horas, o apelante conduzia um veículo VW/Gol, placas EEI-3132. Após ser 
abordado por policiais militares, submeteu-se ao exame do etilômetro, que atestou 
estar ele alcoolizado, apresentando a concentração de 1,21 mg/l. 

Da pretensa inépcia da denúncia 
O apelante argui a inépcia da denúncia, porque não foi 

instruída com o croqui do local onde se deram os fatos. 
Tal alegação não procede. 
Em primeiro lugar, porque a denúncia atende os requisitos 

do art. 41 do CPP. 
Em segundo, porque o delito imputado ao apelante é de 

mera conduta e não exige resultado algum cuja prova dependesse da exibição de 
qualquer croqui. 

Basta, para a configuração do crime, que reste provado que 
o apelante estava alcoolizado no momento em que foi abordado pelos policiais, 
conduzindo o veículo. 

Embora no curso da instrução tenha havido a menção de 
que o apelante foi perseguido pelos policiais e somente parou quando colidiu com 
um muro ou uma caçamba, este último fato é absolutamente irrelevante para a 
caracterização do delito ou para o deslinde do feito. 

Desnecessária, portanto, a elaboração do croqui e sua 
juntada aos autos. 

A preliminar, portanto, deve ser rejeitada. 
No mérito 
Não há dúvida de que o apelante estava alcoolizado no 

momento em que foi abordado pela autoridade policial. Ele próprio reconheceu que, 
no dia dos fatos, havia tomado 4 ou 5 doses de uísque.  

Não obstante a confissão, a prova do delito requer a 
comprovação técnica do grau de embriaguez. Isto porque, à data dos fatos, era 
esta a redação do art. 306 do CTB, conferida pela Lei 11.705/2008: 

 
“Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool 
por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de 
qualquer 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.” 

 
Conforme decidiu a 3ª Seção do STJ, a elementar 

(concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue) 
somente poderia ser aferida por meio de prova técnica (exame de sangue ou teste 
com o etilômetro), não podendo jamais ser suprida por outras modalidades de 
provas, posto que estas jamais teriam o condão de demonstrar, de forma precisa, 
se a concentração de álcool atingira o parâmetro legal ou se era inferior: 
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PROCESSUAL PENAL. PROVAS. AVERIGUAÇÃO DO ÍNDICE DE 
ALCOOLEMIA EM CONDUTORES DE VEÍCULOS. VEDAÇÃO À 
AUTOINCRIMINAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO 
PENAL. EXAME PERICIAL. PROVA QUE SÓ PODE SER REALIZADA POR 
MEIOS TÉCNICOS ADEQUADOS. DECRETO REGULAMENTADOR QUE 
PREVÊ EXPRESSAMENTE A METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE DE 
CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 
1. O entendimento adotado pelo Excelso Pretório, e encampado pela doutrina, 
reconhece que o indivíduo não pode ser compelido a colaborar com os referidos 
testes do 'bafômetro' ou do exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o 
qual ninguém é obrigado a se autoincriminar (nemo tenetur se detegere). Em 
todas essas situações prevaleceu, para o STF, o direito fundamental sobre a 
necessidade da persecução estatal. 
2. Em nome de adequar-se a lei a outros fins ou propósitos não se pode cometer o 
equívoco de ferir os direitos fundamentais do cidadão, transformando-o em réu, 
em processo crime, impondo-lhe, desde logo, um constrangimento ilegal, em 
decorrência de uma inaceitável exigência não prevista em lei. 
3. O tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é formado, entre 
outros, por um elemento objetivo, de natureza exata, que não permite a aplicação 
de critérios subjetivos de interpretação, qual seja, o índice de 6 decigramas de 
álcool por litro de sangue. 
4. O grau de embriaguez é elementar objetiva do tipo, não configurando a conduta 
típica o exercício da atividade em qualquer outra concentração inferior àquela 
determinada pela lei, emanada do Congresso Nacional. 
5. O decreto regulamentador, podendo elencar quaisquer meios de prova que 
considerasse hábeis à tipicidade da conduta, tratou especificamente de 2 (dois) 
exames por métodos técnicos e científicos que poderiam ser realizados em 
aparelhos homologados pelo CONTRAN, quais sejam, o exame de sangue e o 
etilômetro. 
6. Não se pode perder de vista que numa democracia é vedado ao judiciário 
modificar o conteúdo e o sentido emprestados pelo legislador, ao elaborar a norma 
jurídica. Aliás, não é demais lembrar que não se inclui entre as tarefas do juiz, a 
de legislar. 
7. Falece ao aplicador da norma jurídica o poder de fragilizar os alicerces jurídicos 
da sociedade, em absoluta desconformidade com o garantismo penal, que exerce 
missão essencial no estado democrático. Não é papel do intérprete-magistrado 
substituir a função do legislador, buscando, por meio da jurisdição, dar validade à 
norma que se mostra de pouca aplicação em razão da construção legislativa 
deficiente. 
8. Os tribunais devem exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade 
das leis, deixando ao legislativo a tarefa de legislar e de adequar as normas 
jurídicas às exigências da sociedade. Interpretações elásticas do preceito legal 
incriminador, efetivadas pelos juízes, ampliando-lhes o alcance, induvidosamente, 
violam o princípio da reserva legal, inscrito no art. 5º, inciso II, da Constituição de 
1988: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei". 
9. Recurso especial a que se nega provimento. 
(STJ-3ª Seção, RESP 1.111.566-DF, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, julg. 
28.03.2012, DJE 04.09.2012) 

 
Ou seja, o exame técnico – mediante coleta de amostra de 

sangue ou teste do bafômetro – era imprescindível para atestar a concentração de 
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álcool e materializar o delito, conforme a dicção do art. 306 do CTB dado pela Lei 
11.705/2008 (até a entrada em vigor da Lei 12.760/2012). 

O apelante não foi submetido ao exame de amostra de 
sangue, mas apenas ao do etilômetro que atestou uma concentração igual a 
1,21mg de álcool por litro de ar expelido. 

No entanto, o comprovante do exame, acostado à f. 5verso, 
ostenta irregularidade que o torna inábil para comprovar a elementar do crime, qual 
seja, a concentração de álcool no organismo do apelante. No caso, o aludido 
extrato não informa a data da calibragem, nem da última ou da próxima revisão, de 
modo a demonstrar a regularidade do aparelho. 

O art. 6º, inc. III da Resolução nº 206/2006, e atualmente o 
art. 4º, incs. I e II da Resolução nº 432/2013/CONTRAN, dispõem que o medidor de 
alcoolemia – etilômetro – deve sujeitar-se anualmente à revisão, ou verificação, ou 
aferição, pelo INMETRO-Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 
ou por órgão da RBMLQ-Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade: 

 
“Art. 4º O etilômetro deve atender aos seguintes requisitos:  
I – ter seu modelo aprovado pelo INMETRO;  
II – ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e 
anual  
realizadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 
INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - 
RBMLQ;  
Parágrafo único. Do resultado do etilômetro (medição realizada) deverá ser  
descontada margem de tolerância, que será o erro máximo admissível, conforme 
legislação  metrológica, de acordo com a “Tabela de Valores Referenciais para 
Etilômetro” constante no Anexo I.” 

 
Vale destacar que a revisão ou verificação periódica não se 

confunde com a calibragem, que é realizada pelo fabricante. O que é exigível é a 
verificação ou revisão anual, e não a calibragem. 

No caso, porém, o extrato não informa nem uma providência 
nem outra.  

Diante de tal omissão, outra solução não resta senão a de 
desconsiderar o extrato de f. 03 verso como prova do grau de alcoolemia do 
apelante, por ocasião do flagrante, com a consequente absolvição, por insuficiência 
de provas (afinal, há inclusive a confissão do apelante, mas não a prova técnica 
que era, à época dos fatos, imprescindível para caracterizar o crime). 

As demais questões suscitadas no recurso, por conseguinte, 
restam prejudicadas. 

Anoto, apenas, que deve ser indeferida a pretensão do 
apelante no sentido de que sejam canceladas as multas sofridas, uma vez que não 
cabe, em sede de ação penal, tentar desconstituir a sanção de ordem 
administrativa imposta, que tem natureza distinta da judicial – mormente porque o 
apelante foi absolvido por insuficiência de provas e não porque é inocente – e dela 
é independente.  

Voto, assim, pelo provimento do recurso para o fim de 
absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII do CPP. 
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III. Dispositivo 
ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar 
provimento ao recurso, nos termos do voto da Juíza Relatora. 

Votaram com a Relatora os Desembargadores José 
Mauricio Pinto de Almeida e Roberto De Vicente, que também presidiu a Sessão de 
Julgamento. 

Curitiba, 30 de janeiro de 2014. 
 
LILIAN ROMERO  
Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau  

 


		2014-02-06T19:52:59-0200
	Paraná - Brasil
	Validade Legal




