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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000384-38.2016.815.0121 –  Comarca de Caiçara/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Rodrigo Eugênio Siqueira
DEFENSOR: Gabriela Fernandes Correira Lima
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME DE TRÂNSITO.
LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, CAPUT, DO CP.
EMBRIAGUEZ  NA  DIREÇÃO  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR.  ARTIGO  306  DO  CTB.
INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR ART. 309 DO CTB.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  REDUÇÃO
DAS  PENAS-BASE  EM  SEU  MÍNIMO  LEGAL.
REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECONHECIMENTO
DE  OFÍCIO.  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART.  298,  III,
DO  CTB.  REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Se o réu praticou os delitos previstos nos artigos 306
e 309 do CTB em um mesmo contexto fático, deve ser
observado  o  princípio  da  consunção,  devendo  ser
mantida a condenação apenas pelo delito do art. 306 c/c
art. 298, III, ambos do CTB.

2. Há de se aplicar o art. 306, caput, do Código Trânsito
Brasileiro,  quando  a  responsabilidade  do  agente,  no
cometimento  do  delito  de  condução  de  veículo
automotor  sob  a  influência  de  álcool,  restar
devidamente  caracterizada  por  meio  de  constatação
feita pelo policial  que efetuou a prisão em flagrante,
devendo  tal  conduta  ser  objeto  de  sentença
condenatória.

3. O delito do art. 309 do CTB (direção de veículo sem
habilitação),  no  caso  em  comento,  não  é  crime
autônomo, visto que foi conduta praticada no mesmo
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contexto  da  embriaguez  ao  volante  (art.  306,  CTB)
que  tutela  o  mesmo  bem  jurídico,  qual  seja,  a
segurança  da  via  pública  e  que,  por  isso,  não  pode
sofrer concomitante violação. Destarte, a ausência de
habilitação configura a agravante genérica prevista no
art. 298, III do Código de Trânsito Brasileiro e não o
crime autônomo do art. 309 do mesmo diploma.

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  dar provimento  parcial  ao  recurso,  para
readequar a pena, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  Caiçara/PB,  Rodrigo  Eugênio  Siqueira,
qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 129, caput,
do CP e artigos 306 e 309, ambos do CTB, porque, no dia 28.09.2016, por volta das
21:30h, nas proximidades do Mercado Público, o acusado, visivelmente embriagado,
conduzia em via pública, um Chevette, de cor marrom e placa KFM 4802/PB, sem
possuir habilitação para condução do citado veículo automotor,  tendo colidido com
uma  motocicleta  Honda  Titan,  150,  placa  MNT 9069/PB,  conduzido  pela  vítima,
Everaldo  Cardoso,  causando-lhe  as  lesões  corporais  descritas  no  Laudo
Traumatológico de fls. 46. (fls. 2-4).

Lavrado  Termo  de  Constatação  de  Sinais  de  Alteração  da
Capacidade Psicomotora (fl. 12).

Concluída a instrução, a MM Juíza julgou procedente a denúncia
e, em consequência, condenou Rodrigo Eugênio Siqueira nas penas dos artigos 306 e
309,  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  c/c  art.  69,  do  Código  Penal  Brasileiro,
aplicando-lhe uma reprimenda de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em
regime  aberto,  pelos  crimes  previstos  no  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  além  de
suspender sua habilitação (CNH) para dirigir veículo durante 01 (um) ano e 09 (nove)
meses, sendo extinta a punibilidade do agente pelo crime de lesão corporal, eis que a
vítima não ofereceu a competente representação criminal no prazo legal. 

Após, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos, na modalidade, prestação de serviço a comunidade, ficando as condições a
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serem impostas a critério do douto Juízo da Execução. 

Inconformado,  apelou  o  acusado  (fl.  73),  pugnando,  em  suas
razões recursais (fls. 76-80), pela redução da pena-base para seu mínimo legal. 

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 83-
87).

Instada a se manifestar,  o Douto Procurador de Justiça,  Álvaro
Gadelha Campos, em parecer encartado, opinou pelo provimento parcial do apelo (fls.
234-236),  entendendo  que  deve  ser  aplicado  o  princípio  da  consunção  e
consequentemente, decotada da pena final a fração referente ao crime previsto no art.
309  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  sendo  mantida  nos  seus  demais  termos  da
sentença.

É o relatório.

VOTO

1.  DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

O recurso é tempestivo e adequado, eis que se trata de apelação cuja
interposição se deu dentro do prazo legal de 10 (dez) dias previstos para Defensoria
Pública, além de não depender de preparo, por se referir à ação penal pública que, ainda, é
acompanhada  pelo  referido  órgão  estatal  (Súmula  n°  24  deste  E.  TJ/PB).  Portanto,
conheço do apelo.

2.  DO  MÉRITO  RECURSAL (INEXISTÊNCIA  DE
PRELIMINARES) 

2.1. DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA:

A defesa do apelante se insurge, tão somente, quanto a aplicação
das penas impostas, pugnando para que sejam fixadas em seu mínimo legal.

Eis,  em  suma,  os  argumentos  da  pretensão  recursal,  os  quais
merece prosperar, em parte, consoante as razões adiante expendidas:

De início, cumpre dizer que a sentença de fls.70-71 atendeu ao
teor do art. 381, III, do CPP1, visto conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos

1 Art. 381.  A sentença conterá:
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que  ocasionaram  a  condenação  do  réu,  perfazendo,  assim,  o  silogismo  esperado
(subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

Ao compulsar os autos, observa-se que a materialidade encontra-
se, devidamente, comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06-08), do
Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 12, além
dos depoimentos testemunhais.

Já autoria delitiva se revela, retilineamente, em face do réu, visto
que os copiosos elementos colhidos no inquérito policial e na instrução criminal dão
como certo que  o  apelante,  no dia  28.09.2016,  por  volta  das  21:30h,  visivelmente
embriagado,  conduzia  em via  pública,  um Chevette,  de  cor  marrom e  placa  KFM
4802/PB, sem possuir habilitação para condução do citado veículo automotor, tendo
colidido com uma motocicleta Honda Titan, 150, placa MNT 9069/PB, conduzido pela
vítima,  Everaldo  Cardoso,  causando-lhe  as  lesões  corporais  descritas  no  Laudo
Traumatológico de fls. 46.

No que se refere ao pleito pela reforma da dosimetria, verifica-se
que  esta  deve  ser  modificada,  todavia,  antes  da  análise  da  insurgência  acerca  da
dosimetria aplicada, necessário reconhecer, de ofício, o princípio da consunção entre
os mencionados delitos.

Assim,  acompanhando  o  entendimento  da  Procuradoria  de
Justiça,  entendo  que  o  crime  previsto  no  art.  309  do  CTB  (direção  de  veículo
automotor sem direção ou habilitação) deve ser absorvido pelo tipo penal do art. 306
do CTB (embriaguez ao volante).

Ressalte-se,  inicialmente,  que  as  condutas  de  dirigir  sem
habilitação e de embriaguez ao volante, previstas nos artigos supramencionados, têm
por  escopo  a  tutela  da  incolumidade  física  e  psíquica  de  outros  motoristas  ou
transeuntes em circulação. Configuram, pois, crime de perigo abstrato. 

Desta forma, verifica-se que a situação de perigo gerada por quem
dirige sem estar habilitado e,  ainda por cima,  embriagado,  é  uma só, afastando a
autonomia e independência das ações e implicando a absorção da falta de habilitação
pela  embriaguez  ao  volante,  que  é  crime mais  grave,  atraindo ainda  a  agravante
genérica do artigo 298, inciso III, do CTB.

Impera destacar, de toda forma, que não há efetivo consenso na

[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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jurisprudência  pátria  sobre  a  questão,  de  modo  que  a  jurisprudência  encontra-se
dividida em dois grupos de julgados: de um lado um grupo que acolhe a aplicação do
critério da consunção, e de outro, que o afasta, aplicando o concurso de crimes.

O que sim é possível observar é que o critério da consunção tende
a ser aplicado nas situações em que um crime é utilizado como meio para a execução
de   outro. Entretanto, atrair  a   discussão   para   o   âmbito  do   crime   meio  e
crime  fim, porém, não nos parece que permita um melhor esclarecimento e solução
do caso. 

É  que,  especificamente  neste  tipo  de  conflito,  a  utilização  do
critério  da  consunção  não  se  dá  por  força  desta  diferenciação,  eis  que,  o  deve
valorado é  ter  ou  não o  legislador previsto  dispositivo que   permitisse   englobar
a   integralidade   do   desvalor   da   ação causada pelo agente.

 O  que  parece,  portanto,  é  que  se  ignoraria  que  várias  são  as
possibilidades  que  dão  ensejo  à  incidência  do  critério  da  consunção,  optando-se
precisamente  por  aquela  que  não  teria  nenhuma aptidão  para  resolver  o  conflito
trazido.

No  mesmo  sentido,  merece  destacar  que  o  próprio  CTB  –
legislação específica sobre o tema elenca a conduta de dirigir sem a habilitação, tanto
como sendo uma figura típica autônoma (art.  309),  como também uma agravante
genérica (art. 298, inciso III).
 

Veja o que diz o art. 298, III, do CTB, verbis:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as
penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do
veículo cometido a infração: 
(...)
III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira
de Habilitação.

Da  análise  supra,  a  partir  de  uma  interpretação  lógica  e
sistemática,  denota-se  a  intenção  do  legislador  em  realçar  uma  relação  de
acessoriedade  da  situação,  quando  praticada  no  mesmo contexto  de  outras  figuras
típicas previstas na norma especial.

Por  conseguinte,  coaduno  do  entendimento  de  que  quando  os
referidos delitos são praticados em um mesmo contexto fático, como no presente caso,
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deve o crime de embriaguez ao volante absorver o delito de condução de veículo sem
habilitação, aplicando-se, no entanto, a agravante genérica no artigo 298, III da Lei
9.503/97.

É possível, pois, vislumbrar um caráter subsidiário do tipo do art.
309 do CTB,  pelo  que  este  não  estaria  materializado quando praticado junto  com
outros também relacionados à condução do veículo, passando a impressão de que o
tipo autônomo visa evitar a completa impunidade do agente infrator nos casos em que
a conduta de dirigir sem habilitação for a única verificada. 

Devendo, pois, ser decotada da pena final a fração referente ao
crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo mantida nos seus
demais termos da sentença guerreada.

Colaciono  julgados  nesse  sentido,  inclusive,  precedentes  do
Superior Tribunal de Justiça: 

“TJAC-0010752)  APELAÇÃO  CRIMINAL.
CRIME  DE  TRÂNSITO.  EMBRIAGUEZ  AO
VOLANTE  E  DIREÇÃO  DE  VEÍCULO  SEM
HABILITAÇÃO.  ARTIGOS 306 E 309 DO CTB.
PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  APLICAÇÃO.
AGRAVANTE  GENÉRICA  DO  ARTIGO  298,
INCISO III, DO CTB. PROVIMENTO DO APELO.
Quando o agente pratica o delito previsto no art. 306
do  CTB  sem  possuir  habilitação  para  conduzir
veículo  automotor,  deve  ser  aplicado  o  princípio
consunção,  absorvendo-se  o delito  previsto no art.
309  pelo  delito  do  art.  306,  ambos  do  CTB,  e
agravando-se a pena com fulcro no art. 298, inciso
III, do mesmo diploma legal. (Apelação nº 0016989-
31.2010.8.01.0001  (22.156),  Câmara  Criminal  do
TJAC,  Rel.  Pedro  Ranzi.  j.  08.09.2016,  unânime,
DJe 12.09.2016)”.

“TJMG-0748771)  PENAL ESPECIAL -  CÓDIGO
DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO  -  EMBRIAGUEZ
AO  VOLANTE  E  CONDUÇÃO  SEM
HABILITAÇÃO - ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO
DELITO - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - APLICAÇÃO DA
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AGRAVANTE  DO  ART.  298,  III,  DO  CTB  -
ADEQUABILIDADE  -  APELO  DA  DEFESA  -
ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
INOCORRÊNCIA  -  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS  -  PROVA
TESTEMUNHAL - APLICAÇÃO DA PENA-BASE
-  VALORAÇÃO  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL -
EXCESSO  NÃO  VISLUMBRADO  -
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  PENAS  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS  -  INADEQUABILIDADE  -  RÉU
REINCIDENTE  -  CONDIÇÕES  SUBJETIVAS
NÃO SATISFEITAS -  PRAZO DA SUSPENSÃO
DA  HABILITAÇÃO  -  PROPORCIONALIDADE
COM A PENA CORPORAL - REDUÇÃO QUE SE
IMPÕE. O delito do art. 309 deve ser absorvido pelo
do art. 306, ambos do CTB, quando praticados em
um mesmo contexto fático, figurando a ausência de
habilitação  como  mera  agravante  da  condução  de
veículo automotor sob influência de álcool (art. 298,
III,  do CTB). Incabível o pedido de absolvição do
crime  de  embriaguez  ao  volante  se  a  prova
testemunhal  comprova  a  alteração  da  capacidade
psicomotora que o torna inapto a conduzir veículo
automotor,  deixando  isolada  e  desprovida  de
fundamento a negativa do réu. Condições subjetivas
do  agente,  que,  além  de  reincidente,  sofreu  nova
condenação pela prática de crime grave, impedem a
substituição  da  pena  corporal  por  restritiva  de
direitos,  por  insuficiência  da  medida  para  a
reprovação  e  prevenção  do  delito.  A  pena  de
suspensão da  habilitação  para  dirigir  veículo  deve
guardar proporção com a pena corporal, de acordo
com as balizas Judiciais do art. 59 do Código Penal,
merecendo a sua redução quando não observada à
regra  da  proporcionalidade.  (Apelação Criminal  nº
4178995-04.2013.8.13.0024 (1), 4ª Câmara Criminal
do TJMG, Rel. Júlio Cezar Guttierrez. j. 15.03.2017,
Publ. 23.03.2017)”.
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“TJDFT-0359390) APELAÇÃO. PENAL. DELITO
DE  TRÂNSITO.  CONDUZIR  VEÍCULO
AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
(EMBRIAGUEZ  AO VOLANTE).  ART.  306  DO
CTB.  DIRIGIR  VEÍCULO  AUTOMOTOR  SEM
PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ART. 309 DO
CTB.  CONDUTAS  PRATICADAS  EM
CONTEXTO  ÚNICO.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE  DO  ART.  298,
INCISO III, DO CTB. 1 - Constatada que a conduta
de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a
devida  permissão  para  dirigir  ou  habilitação  (art.
309 do CTB) estava invariavelmente associada ao
contexto  no  qual  se  desenvolveu  a  conduta  de
conduzir  veículo  automotor  com  capacidade
psicomotora  alterada  em  razão  da  influência  de
álcool  (art.  306 do CTB),  cabível  a  aplicação do
princípio  da  consunção,  para  que  aquela  conduta
veja-se  absorvida por  esta,  configurando o ato de
dirigir  sem possuir habilitação, senão, a agravante
prevista  no  art.  298,  inciso  III,  do  CTB.  2  -
Apelação  conhecida  e  desprovida.  (APR  nº
20151210009697 (965223),  2ª  Turma Criminal do
TJDFT,  Rel.  César  Loyola.  j.  08.09.2016,  DJe
14.09.2016)”.

“TJSP-1001018)  APELAÇÃO  CRIMINAL.
Sentença  condenatória  como  incurso  nos  artigos
306, parágrafo 1º, inciso I e 309, ambos do Código
de Trânsito, na forma do artigo 70, do Código Penal.
Objetiva a defesa a absolvição por não existir prova
suficiente para a condenação. Teste do etilômetro e
testemunha. Condenação de rigor pelo art. 306 CTB.
Possibilidade  de  aplicação  do  princípio  da
consunção  com  relação  ao  art.  309  do  mesmo
diploma.  Tipos  penais  resguardam  o  mesmo  bem
jurídico.  Precedentes desta Corte.  Recurso negado.
De ofício altera-se a condenação do réu por incurso
no artigo 306, caput e §§ 1º c/c artigo 298, inciso III,
ambos da Lei 9.503/97 (CTB), à pena de 9 (nove)
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meses e 10 (dez)  dias  de  detenção,  e  14 (catorze)
dias-multa  e  proibição  de  se  obter  permissão  ou
habilitação pelo período de 03 (três) meses e 3 (três)
dias, mantendo no mais a r. sentença. (Apelação nº
0005014-29.2015.8.26.0619,  8ª  Câmara  de  Direito
Criminal  do  TJSP,  Rel.  Carlos  Monnerat.  j.
06.10.2016)”.

Este, também, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
TRÂNSITO.  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE  E
DIREÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR  SEM
HABILITAÇÃO.  CONDENAÇÃO.  RECURSO
DEFENSIVO.  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DEMONSTRADAS.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS  CORROBORADO  POR  OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. IDONEIDADE PARA
FUNDAR  UMA  CONDENAÇÃO.  TERMO  DE
CONSTATAÇÃO  DE  SINAIS  DE  ALTERAÇÃO
DA  CAPACIDADE  PSICOMOTORA.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  AUSÊNCIA  DE
HABILITAÇÃO  PARA  DIRIGIR.
CIRCUNSTÂNCIA  QUE  DEVE  SER
CONSIDERADA  AGRAVANTE  DO  DELITO
MAIS GRAVE, NOS TERMOS DO ART. 298, III,
DO  CTB.  AJUSTE  DA  PENA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. Para a consumação do
delito do art. 306 do CTB, com a redação da Lei nº
11.705/2008, basta que o motorista seja flagrado, na
direção  de  veículo  automotor,  com  sinais  de
alteração psicomotora alterada. Ainda nos termos da
lei (art. 306, §2º do CTB, com alteração da Lei nº
12.760/2012),  a  constatação  dos  sinais  de
embriaguez pode ser obtida mediante diversos meios
de  prova,  dentre  os  quais  testes  de  alcoolemia  ou
toxicológico,  exame  clínico,  perícia,  vídeo  e  até
mesmos  testemunhos.  A menos  que  efetivamente
exista  situação  específica  que  faça  supor  que  os
policiais tenham interesse em prejudicar o acusado,
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os seus depoimentos possuem idoneidade para servir
como prova em processo penal, podendo, inclusive,
fundar uma condenação, quando prestados perante o
magistrado  e  respaldados  por  outros  elementos,
Aquele (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00017068020148150051,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  JOÃO  BENEDITO  DA
SILVA , j. em 06-04-2017)”. 

TJPB-0038073) APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
DE  TRÂNSITO.  EMBRIAGUEZ  NA DIREÇÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR.  ARTIGO 306  DA
LEI  9.503/97.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE DO DELITO EVIDENCIADA.
TEOR ALCOÓLICO AFERIDO EM EXAME NO
ACUSADO  TRADUZ  ESTADO  DE
EMBRIAGUEZ.  LIMITE  LEGAL
ULTRAPASSADO.  CRIME  DE  PERIGO
ABSTRATO.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DIREÇÃO  DE  VEÍCULO  SEM  A  DEVIDA
PERMISSÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  DELITO
AUTÔNOMO  DO  ART.  309  DO  CTB.  MESMO
CONTEXTO  FÁTICO  DA  EMBRIAGUEZ.
PROTEÇÃO  DO  MESMO  BEM  JURÍDICO.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO
ART.  298,  III,  DO  CTB.  DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO. PROVIMENTO EX OFFICIO.
Não  há  como  acolher  o  pleito  absolutório,  se
constatada  a  autoria  e  materialidade  delitivas,  o
acusado  foi  preso  em  flagrante,  quando  se
encontrava guiando seu carro, sob efeito de álcool,
em  plena  via  de  trânsito.  Existe  no  caderno
processual  o  chamado  teste  alcoolêmico,  dando
conta de que o réu tinha concentração de 0,706 mg/l
em seus pulmões, superior àquela permitida por lei.
É irrelevante para a caracterização do tipo penal em
comento  a  existência  de  culpa  pela  ocorrência  do
abalroamento  e  a  responsabilidade  pela  reparação
dos danos causados. Com efeito, a figura típica do
art.  306  do  CTB  é  de  perigo  abstrato,  ou  seja,
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independe da existência de lesão efetiva,  concreta,
visto que o bem jurídico tutelado é a incolumidade
pública  social  e  a  segurança  das  vias  públicas.  O
delito do art. 309 do CTB (direção de veículo sem
habilitação),  no  caso  em  comento,  não  é  crime
autônomo, visto que foi conduta praticada no mesmo
contexto da embriaguez ao volante (art. 306, CTB)
que  tutela  o  mesmo  bem  jurídico,  qual  seja,  a
segurança da via pública e que, por isso, não pode
sofrer concomitante violação. Destarte, a ausência de
habilitação configura a agravante genérica prevista
no art. 298, III do Código de Trânsito Brasileiro e
não  o  crime  autônomo  do  art.  309  do  mesmo
diploma.  (Apelação  nº  0002499-41.2012.815.0131,
Câmara Criminal do TJPB, Rel.  Márcio Murilo da
Cunha Ramos. DJe 28.04.2016)”.

Assim, considerando que o princípio da consunção significa  a
absorção  do  delito  menos  grave  pelo  mais  grave,  se  vislumbra,  no  caso  em tela,
circunstâncias  que  permitam  sua  aplicação,  de  modo  que,  merece  a  sentença  ser
reformada para aplicação do mencionado princípio entre os delitos do art. 306 e art.
309 do CTB.

REDUÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL:

Em suas razões recursais, pugna a i. Defesa pela redução das penas
bases ao mínimo legal, por entender que se encontram-se exacerbadas.

Sem êxito.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a fixação da pena é questão
que se insere na órbita de convencimento do magistrado, no amplo exercício de seu
poder discricionário de decidir, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga
suficiente na hipótese concreta, para a reprovação e prevenção do crime, desde que
observados os vetores insculpidos nos arts.  59 e 68 do Código Penal e  os limites
estabelecidos pela norma penal.

Já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal – STF:

“A  dosimetria  da  pena  é  matéria  sujeita  a  certa
discricionariedade  judicial.  O  Código  Penal  não
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estabelece  rígidos  esquemas  matemáticos  ou  regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena.” (STF
–   HC  113.723  –  Relª  Ministra  Rosa  Weber,  DJe
04.12.13)

Vislumbra-se da doutrina do mestre Guilherme de Souza Nucci
(in Código penal comentado. 9. ed. Rev., atual e ampl. São Paulo: RT, 2012. p. 388):

“O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador
(mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena),
deve  eleger  o  quantum  ideal,  valendo-se  do  seu  livre
convencimento  (discricionariedade),  embora  com
fundamentada  exposição  do  seu  raciocínio
(juridicamente vinculada).”

Agora, colhe-se das lições de Alberto Silva Franco e outros (in
Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial – Parte Geral.  7.  ed.,  vol.  1,  São
Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 1.025 e 1.026):

"A fixação da pena dentro das balizas estabelecidas pelas
margens penais constitui, conforme o art. 59 do CP, uma
tarefa  que  o  juiz  deve  desempenhar  de  modo
discricionário,  mas  não  arbitrário.  O  juiz  possui,  no
processo individualizador da pena, uma larga margem de
discricionariedade, mas não se trata de discricionariedade
livre e, sim, como anota Jescheck (Tratado de Derecho
Penal,  vol.  II/1191,  1981),  de  discricionariedade
juridicamente  vinculada,  posto  que  está  preso  às
finalidades  da  pena e  aos  fatores  determinantes  do
'quantum' punitivo”.

A propósito, diz o art. 306 do CTB:

Art.  306.  Conduzir  veículo  automotor  com
capacidade  psicomotora  alterada  em  razão  da
influência  de  álcool  ou  de  outra  substância
psicoativa  que  determine  dependência:  (Redação
dada pela Lei nº 12.760, de 2012).

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
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habilitação para dirigir veículo automotor.

Como visto acima, no crime do art. 306 do CTB, as suas balizas,
mínima e máxima,  vão de 06 (seis)  meses  a  03 (três)  anos,  multa  e  suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Vejamos, então, como o magistrado singular sopesou, na 1ª fase,
as circunstâncias judiciais:

“(…)  Ao  conduzir  o  veículo  automotor,  na  via
pública,  sob  influência  de  álcool,  o  réu  agiu  com
extrema  culpabilidade,  porquanto  possuía  ele
potencial consciência da ilicitude do fato quando da
prática do crime. Os seus antecedentes devem ser
havidos  como ruins ante a prova carreada para os
autos. Quanto à sua conduta social e personalidade
não se dispõe nos autos de elementos para avaliá-las.
O motivo foi injustificável. Quanto à circunstância
do  crime,  tenho-a  como  reprovável,  o  que
recomenda  uma  reprimenda  maior,  haja  vista  o
crescente  número  de  crimes  dessa  natureza,  que
fomentam outros ilícitos penais. As  consequências
foram favoráveis. No caso em tela não há falar em
comportamento da vítima. 

Assim,  tenho por  fixar-lhe  a  pena-base  um pouco
acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e
06 (seis) meses de detenção. Decoto 03 (três) meses
da sanção imposta, eis que reconhecida a atenuante
da  confissão  espontânea,  atingindo,  assim,  a  pena
corporal o importe de 01 (ano) ano e 03 (três) meses
de  detenção.  Fica  a  pena  definitivamente
estabelecida  neste  patamar  por  inexistirem  causas
outras a influir no quantum já estabelecido. A pena
pecuniária,  pelas  mesmas razões,  será inicialmente
fixada em 30 (trinta) dias-multa. Decoto da sanção
ora estabelecida o importe de 05 (cinco) dias-multa,
haja  vista  a  atenuante  reconhecida,  alcançando,
assim, definitivamente, a pena pecuniária o importe
de 15 (quinze) dias-multa.”
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Observa-se que não há nenhuma censura  na aplicação da pena
base, pois o MM Juiz monocrático atendeu, literalmente, aos comandos dos arts. 59 e
68 do Código Penal, eis que dimensionou a punição do recorrente dentro dos patamares
previstos na lei, tanto que o quantum basilar ficou acima do mínimo legal porque nem
todos os vetores lhe foram favoráveis, o que impõe ao magistrado se afastar do marco
mínimo, não havendo, assim, nenhum prejuízo para ele.

Portanto, mantenho a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Após,  reduzo  em 03  (três)  meses  e  15  (quinze)  dias-multa  da
sanção imposta, eis que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, atingindo,
assim, a pena corporal o importe de 01 (ano) ano e 03 (três) meses de detenção e 15
(quinze) dias-multa.

Assim sendo, tendo em vista o reconhecimento da aplicação do
princípio  da  consunção,  por  conseguinte,  não  prevalecendo  o  delito  autônomo  de
direção sem habilitação, previsto no art. 309 do CTB, conforme exposto alhures, incide
a agravante genérica do art. 298, III do digesto em testilha. Destarte, nesta segunda
fase, aumento a pena-base em 02 (dois) meses de detenção e 05 (cinco) dias-multa,
perfazendo um total de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção e 20 (vinte) dias-
multa, a qual torno definitiva, à míngua de causas especiais de aumento ou diminuição.

Fica, ainda, o réu proibido de obter permissão para dirigir veículo
automotor  ou,  se  já  habilitado,  deverá  ser  suspensa  a  sua  habilitação  pelo  período
correspondente  a  01  (um)  ano  e  05  (cinco)  meses  após  o  cumprimento  da  pena
corporal, haja vista a gravidade da sua conduta. 

No mais, mantenho a sentença tal como foi lançada.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,
CONHEÇO  E,  DE  OFÍCIO,  DOU  PARCIAL PROVIMENTO  AO  APELO  para,
reduzir a pena imposta na sentença de primeiro grau para 01 (um) ano e 05 (cinco)
meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em virtude do crime tipificado no art. 306
do CTB c/c art. 298, III do mesmo diploma legal. Ficando, ainda, proibido de obter
permissão para dirigir veículo automotor ou, se já habilitado, deverá ser suspensa a sua
habilitação por igual período.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
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Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  José  Roseno  Neto,
Procurador de Justiça.

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, 10 de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de Abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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