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PENAL.  Apelação criminal.  Crimes de  trânsito. 
Arts.  306  e  309  do  CTB.  Aplicabilidade  do 
princípio  da  consunção.  Impossibilidade. 
Autonomia  e  independência  dos  crimes. 
Desprovimento do recurso.

. Há consunção somente quando o fato previsto  
em  determinada  norma  é  compreendido  em 
outra,  mais  abrangente,  aplicando-se  somente  
esta. Na relação consuntiva, o crime absorvido é 
um estágio da preparação ou da execução do  
crime mais grave.
 

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.



RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Mauro 
Cesar Campos Diniz com o escopo de impugnar sentença preferida pelo 
Juiz de Direito da Comarca de Remígio, que por considerá-lo incurso nos 
crimes descritos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/97, fixou-lhe uma 
pena total de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 15 dias-multa, 
substituída  por  duas  restritivas  de  direitos,  determinando  ainda  a 
suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (fs. 
60/65).

Consta  da  exordial  acusatória  que  o  Apelante,  por 
volta das 13:30hrs. do dia 24/06/13 foi flagrado pilotando a motocicleta 
Honda  CB  300R,  cor  vermelha,  placa  NQE  4649/PB,  estando  com 
concentração de álcool acima do permitido em lei e sem permissão ou 
habilitação para dirigir.

O Réu foi submetido ao teste do bafômetro após uma 
colisão com um ciclomotor pilotado por um indivíduo menor de idade, 
Michael Carlos de Araújo Silva, ocasião em que constatou-se 1.04mg de 
álcool por litro de ar (f. 02/04).

Nas  razões  do  recurso  alega,  em  síntese,  que  o 
crime do art. 309 (dirigir sem habilitação) deve ser absorvido pelo crime 
do  art.  306  (embriaguez  no  volante),  em  aplicação  ao  princípio  da 
consunção.

Pugna, ao final, para que seja absolvido da prática do 
crime descrito no art.  309 do CTB ou, alternativamente, a reprimenda 
corporal seja substituída por apenas uma pena restritiva de direitos (fs. 
73/76).

Contrarrazões às f. 77/80.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo 
provimento do recurso (fs. 86/89).

É o relatório.

– VOTO – José Guedes Cavalcanti Neto. (Relator).

O recurso não deve ser provido.

Insurge-se o Apelante contra a sua condenação pelo 
crime do art. 309 do CTB – dirigir veículo automotor em via pública sem a 



devida permissão -.  Segundo afirma, o delito teria sido absorvido pela 
prática do crime do art.  306 do mesmo diploma legal  – dirigir  veículo 
automotor  em  com  capacidade  psicomotora  alterada  em  razão  da 
influência  de  álcool  ou  de  outra  substância  psicoativa  que  determine 
dependência -. 

Contudo, inaplicável no caso concreto do princípio da 
consunção,  visto  que  ambos  são  delitivos  autônomos,  sem  qualquer 
relação de causa-efeito.

Para que haja absorção do crime-meio pelo crime-fim 
é necessário que aquele tenha sido praticado para a consecução deste, 
sendo  exemplo  clássico  o  crime  de  falsificação  de  documento  e  o 
estelionato.

Observe, pois, que para a configuração do crime de 
embriaguez no volante é desnecessário que o Réu/Apelante não possua 
permissão  para  dirigir.  Ambos  os  crimes  podem  ser  cometidos 
isoladamente.

Neste sentido, há inúmeros julgados em que o Réu é 
responsabilizado pela prática de ambos os crimes em concurso formal de 
delitos,  merecendo  destaque,  por  oportuno,  decisão  monocrática  do 
Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:  

Ora, tratando-se de embriaguez ao volante e 
direção de  veículo  sem habilitação,  não  há 
qualquer  relação de meio e fim entre um e 
outro delito, nem se pode cogitar de que um 
seja necessário para a consecução do outro. 
Muito ao contrário. Obviamente, é possível que 
um  motorista  regularmente  habilitado  dirija 
em  estado  de  ebriez,  praticando  o  crime 
previsto  no  art.  306 do  Código  de  Trânsito 
Brasileiro, e  que  outro  condutor,  dirigindo 
seu  automóvel  absolutamente  sóbrio,  não 
possua habilitação ou permissão para dirigir, 
cometendo o crime do art. 309 do Código de 
Trânsito  Brasileiro.  Portanto,  não  deve 
prosperar  a  tese  defensiva  de  aplicação  do 
princípio da  consunção, devendo ser mantida a 
condenação do apelante pelos dois delitos sub 
judice (HC  200.315/SP,  Rel.  Ministro  NEFI 
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/11/2015).



Não é pois, em qualquer situação que um crime mais 
grave absorve o crime menos grave. Há consunção somente  quando o 
fato  previsto  em determinada  norma é  compreendido  em outra,  mais 
abrangente, aplicando-se somente esta. 

Na  relação  consuntiva,  o  crime  absorvido  é  um 
estágio da preparação ou da execução do crime mais grave, hipótese, 
conforme exposto, totalmente afastada no caso dos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício 
da  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores  José Guedes Cavalcanti 
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Luiz 
Silvio Ramalho Júnior),  relator, e Carlos  Antônio Sarmento (Juiz  de 
Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos).  Ausente  justificadamente  o  Desembargador  Carlos  Martins 
Beltrão Filho.

Presente à sessão o Procurador de Justiça Francisco 
Sagres Macedo Vieira.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel 
Taigy  de  Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da 
Paraíba, em João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

José Guedes Cavalcanti Neto
Juiz de Direito convocado

Relator


