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APELAÇÃO  CRIMINAL.  EMBRIAGUEZ  AO
VOLANTE.  CONDUÇÃO  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR  SEM  CNH.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
APELO.  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.
INOBSERVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
CONTRAVENÇÃO  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE.  REDUÇÃO  DA PENA
ACESSÓRIA.  APELO  PARCIALMENTE
PROVIDO.

Restando  demonstradas,  de  modo  suficiente,  a
autoria  e  a  materialidade  delitiva,  inclusive
mediante  a  confissão  extrajudicial  do  réu,  deve
ser a sentença condenatória mantida em todos os
seus termos.

O magistrado ao fixar  a pena de suspensão da
habilitação para dirigir  veículo automotor  deverá
se  ater  ao  que  dispõe  o  princípio  da
proporcionalidade  e  aos  parâmetros  delineados
no artigo 293 da Lei n. 9.503/97.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO

PARA REDUZIR A PENA ACESSÓRIA PARA 04 (QUATRO) MESES, NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal manejada  por  Severino

Benedito  da  Silva face  a  sentença  de  fls.  41/44,  proferida  pelo  Juízo  de

Direito  da  1ª  Vara  da  comarca  de  Sousa, que  julgando  procedente a

pretensão  punitiva  estatal,  condenou-o  a  uma  pena  de 01  (um)  ano  e  04

(quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime, inicial, aberto, e

15  (quinze)  dias-multa,  além  de  suspensão,  pelo  mesmo  período,  da

habilitação para dirigir o veículo automotor, pela prática do crime capitulado

no artigo 306 c/c art. 309, ambos da Lei n. 9.503/97.

Na  mesma  oportunidade,  foi  procedida  a  conversão  da  pena

privativa de liberdade em restritiva de direitos, consistente em prestação de

serviços à comunidade.

Em suas  razões  recursais  (fls.  52/53),  o  Apelante  pleiteia,  em

suma,  sua  absolvição  ante  a  fragilidade  probatória  para  a  prolação  de  um

decreto  condenatório  ou,  ao  menos,  a  desclassificação  para  contravenção

penal.

Contra-arrazoando  (fls.  54/57),  o  Representante  do  Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do Promotor de

Justiça  convocado  Amadeus  Lopes  Ferreira,  exarou  parecer,  de  fl.  63/66,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em  desfavor  de  Severino  Benedito  da  Silva,  dando-lhe  como
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incurso nas sanções penais dos artigos 306 e 309 da Lei n. 9.503/97, por, no

dia 29 de março de 2014, ter sido flagrado na condução de veículo automotor

(motocicleta), sob o efeito de bebida alcoólica e sem portar a CNH, colocando

em risco a sua vida e a de terceiros.

Processado,  regularmente,  o  feito,  veio  o  Juízo  primevo a

condená-lo a uma pena de  01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, a

ser cumprida no regime, inicial, aberto, e 15 (quinze) dias-multa, além de

suspensão,  pelo  mesmo  período,  da  habilitação  para  dirigir  o  veículo

automotor, pela prática do crime capitulado no artigo 306 c/c art. 309, ambos

da Lei n. 9.503/97.

Na  mesma  oportunidade,  foi  procedida  a  conversão  da  pena

privativa de liberdade em restritiva de direitos, consistente em prestação de

serviços à comunidade.

Irresignado,  veio  o réu a apelar,  pleiteando por  sua absolvição

ante a fragilidade probatória para a prolação de um decreto condenatório ou,

ao menos, a desclassificação para contravenção penal.

Pois  bem.  A  materialidade  e  a  autoria  delitiva  restaram,

suficientemente,  demonstradas  nos  autos,  por  intermédio  da  confissão

extrajudicial do réu associada às declarações das testemunhas, produzidas sob

o crivo do contraditório. Vejamos:

O  Policial  Militar Geraldo  Mendes  Leite  relatou  a  prisão  em

flagrante do seguinte modo:

Que  hoje  (29/03/2014),  por  volta  das  01h00min,  o
condutor ao realizar rondas pela cidade de Sousa/PB,
quando nas imediações da concessionária  Rio Vale,
nesta, o condutor se deparou com o acusado Severino
Benedito  da  Silva,  ora  conduzido  presente,  guiando
uma moto Honda, CB 300, cor vermelha, placa ISS-
7219,  aparentando  estar  com  sinais  de  embriaguez
alcoólica,  haja vista  o mesmo estar  fazendo zig-zag
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pela  via  pública;  que,  ao  abordar  o  conduzido
presente,  o  condutor  percebeu  que  o  mesmo
apresentava olhos  vermelhos,  exalando grande odor
de álcool  etílico,  falta  de equilíbrio,  acrescentando o
condutor  que  indagou  o  conduzido  presente  se  o
mesmo  havia  ingerido  bebida  alcoólica,  tendo  o
mesmo  confirmado  ao  condutor  que  havia  ingerido
umas  duas  cervejas;  que  afirma  que  o  conduzido
presente  não  apresentou CNH (carteira  Nacional  de
Habilitação);  que,  após  a  constatação  dos  fatos,
conduziu  o  acusado  até  a  DP de  plantão,  para  as
providências cabíveis ao caso (fl. 06).

Em sede judicial, ratificou toda a versão supramencionada (mídia

digital de fl.).

O mesmo foi  dito  pelo Policial  José Gleniston Leite Ferreira,

tanto na esfera extrajudicial (fl. 07), quanto sob o crivo do contraditório (mídia

digital de fl. 39).

O  réu  Severino  Benedito  da  Silva,  ouvido  apenas  em  sede

policial, por não ter sido encontrado durante a instrução processual, confessou:

[…] Que afirma que não é habilitado; que afirma ter
tomado apenas uma cerveja. Que afirma que foi preso
quando  conduzia  a  sua  moto  nas  proximidades  da
concessionária Rio Vale, Sousa/PB […] (fl. 08)

Nesse  norte,  ao  contrário  do  que  fora  sustentado  nas  razões

recursais, há nos autos elementos suficientes para proceder a condenação do

réu, haja vista a perfeita subsunção dos fatos aqui relatados aos tipos penais

dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Nacional, devendo, assim, ser

mantida a sentença objurgada em todos os seus termos, salvo no que pertine à

dosimetria.

É que ao estipular a pena acessória de suspensão da habilitação

para dirigir no mesmo patamar da pena privativa de liberdade (01 ano e 04

meses)  veio  o  magistrado a decidir  em desacordo com o que determina o

princípio da proporcionalidade e o artigo 293 da Lei n. 9.503/97, que assim

leciona:
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Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição
de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir
veículo automotor, tem a duração de 2 (dois) meses a
5 (cinco) anos.

Ora,  a  pena de suspensão para dirigir  veículo  automotor  deve

guardar simetria com a pena privativa de liberdade, em conjunto com a análise

das circunstâncias judiciais, devendo ser reduzida proporcionalmente quando

fixada de forma exacerbada.

Nesse diapasão, considerando que a pena definitiva foi estipulada

em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, fixo

a  pena  acessória  de  suspensão  da  habilitação  para  dirigir  em 04  (quatro)

meses,  sendo  esse  quantum necessário  e  suficiente  para  a  reprovação  e

prevenção do crime.

Forte em tais razões, dou provimento parcial ao apelo para, tão

somente, reduzir a pena acessória para 04 (quatro) meses.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sarmento

Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
        RELATOR
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