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PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  de  trânsito.  Condução  de
veículo automotor sob a influência de álcool (art. 306 do CTB).
Dosimetria. Pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias
judiciais  desfavoráveis.  Possibilidade.  Condenação  com
trânsito  em  julgado.  Reincidência.  Circunstância  agravante.
Valoração na segunda fase da dosimetria da pena. Inexistência
de  bis in iden.  Regime inicial. Semiaberto. Regime adequado
de acordo com as circunstâncias judiciais.  Desprovimento.  

_ A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando
presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. 

_ Não há que se falar em bis in iden quando a condenação
com  trânsito  em  julgado  é  considerada  apenas  como
circunstância agravante da reincidência.

_ A determinação do regime inicial  de cumprimento da pena
far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal. (inteligência do § 3º do art. 33 do CP).

_ Desprovimento.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar  provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e em
desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
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R E L A T Ó R I O
Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  José  Roberto

Mouzinho da  Silva,  que  tem por  escopo  impugnar  sentença  que  o  condenou  como
incurso nos arts.  3061 da Lei nº 9.503/97, e determinou ao cumprimento da pena privativa
de liberdade pelo período de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida,
inicialmente, no regime semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia multa no
valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, como também determinou a
proibição de dirigir veículo automotor durante 1 (um) ano, conforme se infere da sentença
às fs. 89/94.

O apelante se insurge contra a dosimetria da pena cominada, sob a
alegação de que a pena-base foi exacerbada, pois fixada bem acima do mínimo legal,
cuja pena mínima é de 3 (três) meses.

Sustenta  ainda  que  a  juíza  sentenciante  considerou  como  maus
antecedentes e reincidência a condenação pelo mesmo processo, julgando  bis in iden,
que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Requer o provimento do apelo para aplicar a pena no mínimo legal,
afastar a duplicidade da reincidência e dos maus antecedentes e modificar o regime inicial
de cumprimento da pena (fs. 106/109).

Contrarrazões às 111/114.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da
apelação (fs. 117/120).

É o relatório.

_ VOTO _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. MÉRITO.

O presente  apelo  cinge-se  apenas  quanto  à  dosimetria  da  pena
aplicada, pois entende que a pena aplicada é exacerbada, porquanto aplicada bem acima
do  mínimo  legal,  como  também  entende  que  houve  julgamento  bis  in  iden  por  ter
considerado  o  mesmo  processo  como  maus  antecedentes  e  reincidência,  além  de
pretender que a pena seja cumprida no regime aberto.

Todavia, não subsiste a sua irresignação.

1Art. 306.  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:
(Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)   Regulamento

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.
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Com efeito, infere-se que o apelante foi condenado como incurso na
pena do art. 3062 do CTB, que prevê pena de detenção, de seis meses a três anos, além
de multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor.

Infere-se que o magistrado a quo cominou a pena-base em 2 (dois)
anos e 2 (dois) meses de detenção, e aplicou a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa.

Ora, o juiz sentenciante não podia cominar a pena no mínimo legal,
tendo em vista que algumas das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao apelante,
tais como a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade justificou a magistrada a quo que “o crime foi
praticado após o acusado ter ingerido bebida alcoólica durante todo o dia e em vários
estabelecimentos  comerciais  distintos,  cujo  estado  etílico  foi  tamanho  que  não  se
recordava sequer de sua prisão, denotando, assim, o elevado grau de culpabilidade da
conduta”;  e  no  tocante  às  circunstâncias  do  crime  a  juíza  singular  considerou
desfavorável  pelo  fato  do  “crime  ter  sido  cometido  em  via  pública  de  grande
movimentação, tendo o acusado parado seu veículo no meio da rua para discutir com
outro motorista, oportunidade em que foi abordado pelos policiais”.

Portanto, a pena-base fixada em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de
detenção, e a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa é justa e adequada, não havendo
que se falar em pena exacerbada. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO
DE  UMA PARA QUALIFICAR  O  CRIME  E  DAS  OUTRAS  PARA
EXASPERAR  A  REPRIMENDA  BASE.  POSSIBILIDADE.  PENA-
BASE  FIXADA ACIMA DO  MÍNIMO  LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA (PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME).  EXISTÊNCIA.  QUANTUM  DE
AUMENTO.  DISCRICIONARIEDADE  REGRADA DO  JULGADOR.
PRESERVAÇÃO.  NECESSIDADE.  MAJORAÇÃO  QUE  NÃO  SE
MOSTROU  DESPROPORCIONAL  OU  DESARRAZOADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO NA VIA ESTREITA
DO WRIT. AUSÊNCIA. (...).  2. Inexiste constrangimento ilegal na
fixação  da  pena-base  quando  são  levados  em  consideração
elementos concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação
da  reprimenda-base  a  título  de  personalidade,  motivos,
circunstâncias e consequências do crime. (...) A lei confere ao

2Art. 306.  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:
(Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)   Regulamento

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.
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julgador  certo  grau  de  discricionariedade  na  análise  das
circunstâncias  judiciais,  devendo  ser  avaliado  se  a
fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da
pena-base no patamar escolhido. 4. Ordem denegada3

Além  do  mais,  não  subsiste  a  alegação  de  que  a  magistrada
sentenciante julgou bis in iden, pois basta uma breve leitura da sentença, exatamente à f.
92,  para  perceber  que  a  juíza  não  considerou  o  processo  com  trânsito  em  julgado
(processo n.  038.2000.000.62309)  como antecedentes  criminais,  pois  afirmou que iria
considerá-lo como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, como de fato fez.

Dessa  forma,  vislumbra-se  que  a  magistrada  reconheceu  a
confissão  e  a  reincidência  na  segunda  fase  da  pena,  havendo,  portanto,  uma
compensação das circunstâncias atenuante e agravante, e, ante a ausência de causa de
diminuição e aumento de pena, a pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção,
e a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa, tornou-se definitiva.

Quanto  à  determinação  do regime inicial  para  o  cumprimento  da
pena,  também  não  há  que  se  fazer  qualquer  alteração,  porquanto  julgou  bem  a
magistrada da primeira instância ao fixar o regime inicial no semiaberto, com base no que
dispõe o § 3º4 do art. 33 do Código Penal, que determina a fixação do regime inicial em
observância com as circunstâncias judiciais do réu, no caso, o apelante.

Do mesmo modo, agiu corretamente ao deixar de converter a pena
privativa de liberdade em restritiva de direito, ou para suspendê-la, por não atender os
requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, já que é reincidente em crime doloso.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior,
relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 26 de
agosto de 2014.
3(STJ - Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento
04/09/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 17/09/2012)
4Art. 33.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos
critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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Desembargador Luis Silvio Ramalho Junior
                         Relator
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