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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Embargos de Declaração nº 0001928-17.2014.8.26.0318/50000, 

da Comarca de Leme, em que é embargante LUIS ROBERTO DE 

LIMA, é embargado COLENDA 15ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "Acolheram os embargos de declaração com efeitos 

modificativos tão somente para que diminuída a pena desse 

acusado em relação ao crime de embriaguez na condução de 

veículo automotor, haja vista o afastamento da 

circunstância agravante prevista no artigo 298, III, do 

Código de Trânsito Brasileiro. v.u.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores POÇAS LEITÃO (Presidente) e RICARDO SALE 

JÚNIOR.

São Paulo, 10 de maio de 2018.

Encinas Manfré
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001928-17.2014.8.26.0318/50000.
COMARCA: LEME.
EMBARGANTE: LUIS ROBERTO DE LIMA.
EMBARGADA: 15ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
VOTO 30.562.

EMENTA:
Embargos de declaração. Embriaguez ao 
volante e desacato. Insurgência a 
acórdão pelo qual provido “in totum” o 
recurso da acusação e, em parte, o do 
ora embargante. Contradição no aresto 
ora atacado tão somente no tocante a 
possuir esse réu habilitação para 
dirigir veículo automotor na época do 
fato. Vício reconhecido e sanado. 
Afastamento, assim, da circunstância 
agravante prevista no artigo 298, III, 
do Código de Trânsito Brasileiro que se 
impõe. Logo, embargos parcialmente 
acolhidos com efeitos modificativos.

Embargos de declaração (folhas 192 a 

199) foram opostos por Luis Roberto de Lima ao 

acórdão (folhas 176 a 189) pelo qual provida in 

totum a apelação da acusação e, em parte, a do ora 

embargante.

Esse recorrente, com efeito, alegou, 

em resumo, o seguinte: a) cabimento dos presentes 

embargos de declaração; b) haver contradição no 

aresto recorrido, haja vista possuir ele, 

embargante, habilitação na data do fato; c) logo, 
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requerer o acolhimento destes embargos de 

declaração a fim de absolvido ou, 

subsidiariamente, reduzida a pena-base, bem ainda 

para que mantido o regime inicial aberto.

A douta Procuradoria de Justiça 

manifestou-se no sentido da manutenção desse 

acórdão embargado (folhas 203 a 206). 

É o relatório.

Impõe-se acolher estes embargos tão 

somente para afastar o reconhecimento da 

circunstância agravante prevista no artigo 298, 

III, do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito, embargos de declaração 

“existem somente para sanar, em havendo, ambigüidade, 

obscuridade, contradição ou omissão - artigo 619 do 

CPP. Reexame do julgado embargado não pode ser 

realizado, portanto, em sede declaratória, sob pena de 

infringência do julgado”1.

Com efeito, não se verifica omissão, 

contradição ou obscuridade no decisum ora 

embargado no que tange às provas de caráter 

material e relacionadas à autoria e mediante as 

1 Trecho de acórdão relativo aos embargos de declaração 990.09.073529-8/50000, São Paulo, 8ª Câmara 
de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça, relator o desembargador Eduardo Braga, julgamento em 11 
de fevereiro de 2010. Os grifos apostos não constam do texto original.
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quais depreensível ter esse embargante praticado 

os delitos previstos nos artigos 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro e 331 do Código Penal.

Por sinal, desse aresto embargado 

constou, dentre o mais, o seguinte:

“Em relação à matéria de fundo, são 

seguros os demonstrativos das práticas dos crimes 

previstos nos artigos 306 da Lei 9.503/1997 e 331 do 

Código Penal por esse sentenciado.

Com efeito, sólidas são as provas de 

caráter material relativas a esse delito, as quais 

consubstanciadas em boletim de ocorrência (folhas 

3/5), termo de sinais notórios (folhas 11), auto pelo 

exame de corpo de delito (folhas 12) e laudo 

decorrente de perícia indireta (folhas 26/27). 

Nesse ponto, em relação ao sobredito 

delito de trânsito, registra-se ter a Lei 12.760/2012 

ampliado os meios de comprovação do estado de 

embriaguez em pessoas condutoras de veículos 

automotores (possível demonstrar-se a ocorrência 

dessas condições mediante teste de alcoolemia, exame 

clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros 

meios em direito admitidos).  

A comprovação da autoria dessas 

infrações penais, por sua vez, deu-se mediante os 

depoimentos prestados em Juízo. 
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Com efeito, conquanto esse sentenciado 

negasse o cometimento desses crimes, os policiais 

militares Ricardo Atloé Scagion e Alan Rodrigo de 

Carvalho afirmaram que, após serem cientificados 

acerca de acidente envolvendo motocicleta, se 

dirigiram para o local mencionado e, então, 

encontraram esse acusado (mídia digital, folhas 87).

Por sinal, esse réu apresentava sinais 

de embriaguez. Outrossim, fora-lhe solicitado 

apresentasse documentação dele e da motocicleta. 

Porém, esse sentenciado recusara-se, asseverando que 

“não iria entregar documento nenhum, a filha da puta 

nenhum, porque o serviço da polícia era prender 

ladrão.”

A bem ver, ainda, o miliciano Alan fez 

claro não fosse esse sentenciado habilitado.

Além disso, são válidas essas narrativas 

das supranominadas testemunhas. Aliás, não há 

comprovação de que essas pessoas objetivassem urdir ou 

faltar à verdade para prejuízo desse sentenciado. 

Presentes essas realidades, inequívoco 

ter esse acusado conduzido veículo sob influência de 

álcool, bem ainda, por meio de palavras e sem 

motivação suficiente, objetivado humilhar funcionários 

públicos e, por conseguinte, desprestigiar o exercício 

da função pública.

 Logo, de rigor a manutenção da 
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condenação desse acusado pelas práticas dos crimes 

previstos nos artigos 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro e 331 do Código Penal.”

Porém, em relação à dosimetria da 

pena em decorrência da prática do crime de 

embriaguez na condução de veículo automotor, razão 

em parte assiste a esse embargante.

É que, consoante o documento a folhas 

109/110, esse acusado possuía carteira nacional de 

habilitação à época do fato, ou seja, era 

habilitado para conduzir veículo automotor.

Logo, não era possível o 

reconhecimento em desfavor dele da circunstância 

agravante prevista no artigo 298, III, do Código 

de Trânsito Brasileiro, o que, portanto, ora se 

afasta.

Assim, fixada a pena-base desse crime 

no mínimo cominado, na segunda etapa do cálculo é 

ela elevada tão somente em sexta-parte (1/6) dado 

ser esse réu reincidente (folhas 49 e 56).

Ausentes outras causas modificadoras, 

faz-se definitiva essa pena em sete (7) meses de 

detenção, além do pagamento de multa a ser 

calculada em onze (11) dias, observados padrões 

mínimos.
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Somada essa sanção à aplicada em 

decorrência da prática de desacato em concurso 

material, elas totalizam um (1) ano e dois (2) 

meses de detenção, além do pagamento de onze (11) 

dias-multa no menor valor unitário.

Outrossim, observados os supracitados 

fundamentos, ora se fixa a suspensão da 

habilitação para dirigir pelo prazo mínimo de dois 

(2) meses e dez (10) dias. 

No tocante ao mais, mantém-se esse 

decisório.

Logo, supre-se o vício verificado em 

relação a esse acórdão.

À vista do exposto, ficam acolhidos 

estes embargos de declaração com efeitos 

modificativos tão somente para que diminuída a 

pena desse acusado em relação ao crime de 

embriaguez na condução de veículo automotor, haja 

vista o afastamento da circunstância agravante 

prevista no artigo 298, III, do Código de Trânsito 

Brasileiro.

ENCINAS MANFRÉ, relator.
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