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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0015152-42.2015.815.0011  –  3ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande/PB 
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Marcelo da Silva Júnior
DEFENSOR PÚBLICO: Odinaldo Espínola
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. DELITO  DE  TRÂNSITO.
CONDUZIR  VEÍCULO  AUTOMOTOR  COM
CAPACIDADE  PSICOMOTORA  ALTERADA  EM
RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306 DA
LEI  Nº  9.503/97.  CONDENAÇÃO.  PLEITO  PELA
REDUÇÃO  DA  PENA  PARA  O  MÍNIMO  LEGAL.
FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.  REPRIMENDA
APLICADA  EM  SEU  PATAMAR  MÍNIMO.  NÃO
PROVIMENTO.

- No caso dos autos, da atenta leitura à decisão, em especial
na parte da dosimetria,  constata-se que o sentenciante já
aplicou a reprimenda em seu mínimo legal, inclusive com
substituição por prestação de serviços à comunidade, assim,
resta  ausente  o  interesse  recursal,  um  dos  pressupostos
subjetivos.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante  o  Juízo  da  3ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande/PB,  José  Marcelo  da  Silva  Júnior,  qualificado  nos  autos,  foi  denunciado
como incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/97, em razão dos fatos a seguir
narrados:

“No dia 07 de setembro do ano de 2015, por volta das 18 horas,
na  BR  230,  Km 159.9,  Mutirão,  nesta  cidade,  o  acusado  dirigia  sua  motocicleta
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Honda XRE 300,  com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool,
razão pela qual infringiu o disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro”. 

Instruído regularmente o processo, oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público e pela Defesa, o Juiz julgou procedente a denúncia (fls. 82-84),
condenando o réu como incurso nas penas do art. 306 da Lei nº 9.503/79, aplicando a
pena da seguinte maneira:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a reprimenda em 06
(seis)  meses  de  detenção.  Reconheceu  a  atenuante  da  confissão  e  a  agravante  da
reincidência, atribuindo para casa o quantum de 01 (um) mês, fazendo a compensação.
Não havendo outras causas modificativas, o magistrado tornou a pena base definitiva,
ou seja, 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Impediu o réu de obter a permissão ou habilitação para dirigir pelo
período de 02 (dois) meses.

Apesar da reincidência, substituiu a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços à comunidade. 

Inconformada,  a  defesa  recorreu  (fls.  87;  92-95),  limitando-se  a
pedir pela redução da pena para o mínimo legal e, ainda, para ser cumprida em regime
semiaberto. 

Nas contrarrazões (fls. 96-99), o MP pugnou pela improcedência
do recurso.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer,  opinou  pelo
desprovimento do recurso apelatório (fls. 104-107).

É o relatório.

VOTO

A materialidade e a autoria restam demonstradas, tanto é assim que
não foram questionadas  em sede  recursal,  tendo a  defesa  se  limitado  a  pedir  pela
redução da pena para o mínimo legal.

Cumpre-se  esclarecer,  inicialmente,  que  os  recursos  regem-se,
quanto à sua admissibilidade, pela lei em vigor ao tempo em que a decisão recorrida é
proferida  e  devem  preencher  alguns  requisitos  para  sua  análise
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(recebimento/conhecimento).

Existem os pressupostos objetivos e subjetivos que, se existentes, o
recurso deve ser recebido, processado e julgado; caso contrário, não deve ser recebido
ou conhecido. 

No caso dos autos, da atenta leitura à decisão, em especial na parte
da dosimetria, constata-se que o sentenciante já aplicou a reprimenda em seu mínimo
legal, inclusive com substituição por prestação de serviços à comunidade, assim, resta
ausente o interesse recursal, um dos pressupostos subjetivos.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Tráfico  ilícito  de
entorpecentes. Arguição de nulidade por cerceamento
de defesa.  Inocorrência.  Preliminar rejeitada.  É ônus
da defesa comprovar o álibi apontado pelo réu (CPP,
art. 156), já que não há nos autos motivos plausíveis
para justificar tamanha apreensão de bens de origem
não  comprovada  ou  ilícita,  como  drogas,  armas  e
demais objetos relacionados à mercancia. (…)  Pleito
de aplicação da sanção no patamar mínimo. Falta
de  interesse  recursal.  Reprimenda  já  fixada  no
mínimo legal. Afastamento, de ofício, da agravante de
reincidência. Ausência de trânsito em julgado. Causa
de  diminuição  da  pena.  Artigo  33,  §  4º,  da  Lei  nº
11.343/2006. Não cabimento. Réu possuidor de maus
antecedentes.  Precedentes dos tribunais superiores.  A
condenação por crime anterior, mas com trânsito em
julgado  posterior  à  nova  prática  delitiva,  justifica  o
reconhecimento  dos  maus  antecedentes.  (agrg  no
RESP 1471075/go, Rel.  Ministro reynaldo Soares da
Fonseca,  quinta  turma,  julgado  em  08/03/2016,  dje
11/03/2016).modificação do regime para o semiaberto.
Denegação  do  direito  de  recorrer  em  liberdade.
Reiteração delitiva. Periculosidade social. Garantia da
ordem  pública.  Segregação  devidamente  justificada
pela juíza de piso. Recurso parcialmente conhecido e
desprovido e, de ofício, afasta-se a apelação crime nº
1.512.680-0  fls.  3agravante  de  reincidência.  (TJPR;
ApCr 1512680-0; Palmeira; Quinta Câmara Criminal;
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Rel.  Des.  Marcus  Vinicius  de  Lacerda  Costa;  Julg.
20/10/2016; DJPR 22/11/2016; Pág. 324) - grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Trânsito.  Embriaguez  ao
volante.  Preliminar  de  nulidade.  Cerceamento  de
defesa.  Falta  de  intimação.  Não  configuração.
Absolvição.  Materialidade  e  autoria  comprovadas.
Impossibilidade. Recurso não provido. O crime do art.
306 do CTB é de perigo abstrato,  visa a proteger  a
incolumidade pública  e  não  exige nenhum resultado
naturalístico  para  se  caracterizar.  Inviável  o  pleito
absolutório quando existirem provas de que o agente
conduziu veículo automotor embriagado.  Não há que
se falar em diminuição da pena quando aplicada no
mínimo legal,  pois ausente o interesse recursal do
apelante. Recurso  não  provido.  Data  de
distribuição:16/11/2016.  (TJRO;  APL  0000995-
20.2016.8.22.0501;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.
Des. Miguel Monico Neto; Julg. 07/12/2016; DJERO
19/12/2016; Pág. 153) - grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão
corporal,  vias  de  fato  e  ameaça  (duas  vezes).  I.
Pretendida  absolvição.  Inadmissibilidade.  Palavra  da
vítima  corroborada  por  outros  elementos  de  prova.
Alegada legítima defesa. Não comprovação. Ausência
de  agressão  injusta.  Condenação  mantida.  Ii.  Pena-
base  aplicada  no  mínimo  legal.  Regime  aberto
fixado.  Falta  de  interesse  recursal.  Não
conhecimento. Iii.  Substituição  da  reprimenda  por
restritivas  de  direitos.  Inviabilidade.  Infrações
cometidas  com violência  ou  grave  ameaça  (art.  44,
inciso I, cp). Iv. Honorários advocatícios em favor de
defensor nomeado.  Arbitramento.  Recurso conhecido
em  parte  e,  nessa  extensão,  parcialmente  provido.
(TJPR;  ApCr  1623299-8;  Salto  do  Lontra;  Primeira
Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Naor R. de Macedo
Neto; Julg. 13/07/2017; DJPR 25/07/2017; Pág. 278) -
grifei

Por fim, registro que o juiz de 1º grau deslembrou-se de aplicar a
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“multa” que faz parte da pena cominada ao art. 306 do CTB, no entanto nada pode ser
feito  nesse  momento  processual,  considerando  que  não  há  recurso  por  parte  do
Ministério Público.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Benedito da Silva,
dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha
Ramos,  revisor e Dr.  Marcos William de Oliveira,  Juiz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 22
(vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 23 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
             - Relator -
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