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APELAÇÃO  CRIMINAL.  EMBRIAGUEZ  NA
CONDUÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR  E
DESACATO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DA DEFESA.  PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA.  MATÉRIA  DE  MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  TESTE
ALVEOLAR (ETILÔMETRO). CONCENTRAÇÃO
ALCOÓLICA  SUPERIOR  AO  LIMITE  MÍNIMO
NO MOMENTO EM QUE O AGENTE CONDUZIA
O  VEÍCULO.  MANUTENÇÃO  DA
CONDENAÇÃO.  CRIME  DE  DESACATO.
TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E
AUTORIA  INCONTESTÁVEIS.  REDUÇÃO  EX
OFFICIO  DO  QUANTUM  DA  PENA  DE
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA.  PENA-
BASE  SUPERIOR  AO  MÍNIMO  LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  ANALISADAS
FAVORAVELMENTE  AO  RÉU.  REJEIÇÃO  DA
NULIDADE  ARGUIDA.  REPRIMENDA
REDIMENSIONADA,  APENAS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se,  pelo  exame  das  circunstâncias
judiciais,  serem estas  favoráveis ao agente,  não
há que se falar na fixação da pena-base acima do
mínimo legal previsto para o tipo.

Havendo,  nos  autos,  prova  que  indique  a
concentração de álcool por litro de ar expelido dos
pulmões  do  réu  em  nível  superior  àquela
permitida  por  lei,  corroborada  ainda  pela  prova
testemunhal, não há que se falar em absolvição.
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A existência  de  elementos  hábeis  e  suficientes
que  permitam  a  formação  de  um  juízo  de
convicção  seguro,  principalmente  sobre  a
tipicidade  do  crime,  mostra-se  devida  a
condenação  quanto  ao  delito  de  desacato  (art.
331 do CP).

A pena de suspensão do direito de dirigir veículo
automotor é de natureza cumulativa com a pena
restritiva  de  liberdade,  devendo  guardar
proporcionalidades com esta última.

Vistos, relatados e discutidos os 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 PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 01 (UM) ANO
DE DETENÇÃO E MULTA E A PENA ACESSÓRIA PARA 06 (SEIS) MESES
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Apelatório interposto por Luciano Fernando

Barbosa de Andrade  (fl.  115), contra sentença (fls.  103/113) proferida pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Guarabira que o condenou por

infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e ao art. 331 do Código

Penal,  a uma pena total definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de

detenção,  a  ser  cumprida  em  regime  inicialmente  aberto,  mais

40(quarenta) dias-multa, além da proibição de dirigir  veículo automotor

pelo mesmo prazo da reprimenda corporal aplicada.

A  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  duas

restritivas  de  direito,  nas  modalidades  de  prestação  de  serviço  à

comunidade e interdição temporária de direitos.

Desembargador João Benedito da Silva
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A Defesa,  em sede de  razões recursais de fls. 117/131,  aduz,

preliminarmente,  a  nulidade absoluta da sentença,  uma vez que o juízo de

origem, mesmo avaliando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu,

arbitrou a pena-base acima do mínimo legal.

 No mérito, requer a absolvição do réu, alegando a inexistência de

prova técnica de que o apelante estivesse embriagado no momento do fato,

uma vez que, no teste de aferição de alcoolemia, não consta a assinatura do

réu, nem há, nos autos, um auto de avaliação elaborado por profissional da

área da saúde que ateste tal condição. Suscita também a inconsistência dos

depoimentos  de acusação,  já  que foram todos copiados,  e  a  existência  de

informações contraditórias nos depoimentos de Benildo Floriano de Oliveira e

Lynildo Alves Fernandes. 

Sustenta ainda a atipicidade do crime de desacato, uma vez que a

vítima do referido crime não estava no exercício de suas funções no dia do

fato,  bem como  tais  declarações  ofensivas  decorreram da  provocação  dos

policiais em desfavor do apelante.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal

para ambos os crimes.

Em  contrarrazões apresentadas  às  fls.  140/147,  o  Ministério

Público pugnou pela manutenção integral da decisão vergastada, não havendo

de se questionar os seus fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por meio de

Parecer  de fls. 152/159, da lavra da Procuradora Maria Lurdélia Diniz de A.

Melo, opinou pelo acolhimento da nulidade arguida, tendo em vista que não

houve  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  que  justificassem a  fixação  da

pena-base acima do patamar mínimo. No mérito, sustentou o desprovimento do

Desembargador João Benedito da Silva
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apelo.

É o relatório.

VOTO

Infere-se que  Luciano Fernando Barbosa de Andrade, agindo

com consciência  e  dolo,  conduziu  veículo  automotor  em via  pública,  sob a

influência de embriaguez alcoólica e, ainda, desacatou funcionário público no

exercício da função.

Consta na exordial acusatória que, no dia 10 de maio de 2013,

por volta das 17h, o increpado foi flagrado por policiais militares na rua Osmar

de Aquino, no Município de Guarabira, dirigindo veículo automotor embriagado

e  pondo  em  risco  a  própria  segurança  e  a  de  terceiros,  por  pouco  não

atropelando três pessoas que passavam pelo local, inclusive duas crianças. 

Consta ainda da denúncia que:

[…] Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e, ao
chegar  até  o incriminado,  foi  recebida com palavras
groseiras, como “MERDA, POLICIAIS NADA VALEM”.
Ao  inspecionarem  o  veículo  onde  se  encontrava  o
indigitado, foram encontradas bebidas alcoólicas, mais
precisamente, uma garrafa de uísque e um pacote de
cachaça.
Diante da agressividade do condutor do veículo, se fez
necessário o uso da força para levá-lo até a Delegacia
de Polícia.
Ato contínuo, o acoimado foi submetido ao Exame do
Etilômetro, cujo resultado apontou que aquele estava
com a concentração de 0.76 decigramas de álcool por
litro de sangue [...] (fl. 03).

Concluída a instrução criminal, foi o denunciado condenado nas

sanções  do  art.  306  do Código de  Trânsito  Brasileiro e  do art.  331  do

Código Penal a uma pena total definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses

Desembargador João Benedito da Silva
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de detenção (7 meses, cada um) a ser cumprida em regime inicialmente

aberto, mais 40(quarenta) dias-multa, além da proibição de dirigir veículo

automotor pelo mesmo prazo da reprimenda corporal aplicada.

A  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  duas

restritivas  de  direito,  nas  modalidades  de  prestação  de  serviço  à

comunidade e interdição temporária de direitos, estando o réu proibido de

frequentar bares, prostíbulos e similares pelo tempo da condenação.

Irresignado,  veio  o  réu  a  apelar  aduzindo,  preliminarmente,  a

nulidade  absoluta  da  sentença,  uma  vez  que  o  juízo  de  origem,  mesmo

avaliando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, arbitrou a pena-

base acima do mínimo legal. 

 No mérito, requer a absolvição do réu, alegando a inexistência de

prova técnica de que o apelante estivesse embriagado no momento do fato,

uma vez que, no teste de aferição de alcoolemia, não consta a assinatura do

réu, nem há, nos autos, um auto de avaliação elaborado por profissional da

área da saúde que ateste tal condição. Suscita também a inconsistência dos

depoimentos  de acusação,  já  que foram todos copiados,  e  a  existência  de

informações contraditórias nos depoimentos de Benildo Floriano de Oliveira e

Lynildo Alves Fernandes. 

Sustenta ainda a atipicidade do crime de desacato, uma vez que a

vítima do referido crime não estava no exercício de suas funções no dia do

fato,  bem como  tais  declarações  ofensivas  decorreram da  provocação  dos

policiais em desfavor do apelante.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal

para ambos os crimes.

Desembargador João Benedito da Silva
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Passemos  à  análise  dos  argumentos  levantados  nas  razões

recursais. 

Inicialmente, pretende a Defesa, de forma preliminar, a nulidade

da sentença em virtude da pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal,

mesmo encontrando-se todas as circunstâncias judiciais avaliadas em favor do

réu.

Ocorre  que  tal  argumento  não  deve  ser  analisado  como

preliminar.  Trata-se  de  matéria  de  mérito,  a  ser  apreciada  ao  final  desta

decisão.

Pois bem. 

DO CRIME DO ART. 306 DO CTB (Condução de Veículo sob Influência de

Álcool):

A materialidade do delito está demonstrada no Auto de Prisão em

Flagrante (fl. 6), Boletim de Ocorrência de Trânsito (fl. 12) e Teste do Etilômetro

(fl. 07), além dos depoimentos testemunhais.

A autoria é negada pelo réu, e a Defesa busca a sua absolvição,

amparada  na  tese  de  que não  há  prova  técnica  acerca da embriaguez  do

apelante (segunda aquela não consta a assinatura do acusado no exame de

aferição  de  alcoolemia  realizado  e  também  não  há  um  auto  de  avaliação

elaborado por  profissionais de  saúde que ateste o seu estado),  bem como

suscita dúvidas acerca da prova testemunhal.

De acordo com o teor da exordial, o crime imputado ao recorrente foi

praticado no dia 10/05/2013. Nessa data, a Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito

Brasileiro)  já  vigorava  com  a  redação  determinada  pela  Lei  nº  12.760,  de

20/12/2012, in verbis:

Desembargador João Benedito da Silva
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Art.  306.  Conduzir  veículo  automotor  com
capacidade  psicomotora  alterada  em  razão  da
influência  de  álcool  ou  de  outra  substância
psicoativa  que  determine  dependência:  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. 
Parágrafo único: O Poder Executivo federal estipulará
a  equivalência  entre  distintos  testes  de  alcoolemia,
para efeito de caracterização do crime tipificado neste
artigo. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008) 

§  1º  As  condutas  previstas  no  caput  serão
constatadas  por: (Incluído  pela  Lei  nº  12.760,  de
2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran,  alteração  da  capacidade  psicomotora.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá
ser  obtida  mediante  teste  de  alcoolemia,  exame
clínico,  perícia,  vídeo,  prova  testemunhal  ou
outros  meios  de  prova  em  direito  admitidos,
observado o direito à contraprova. (Incluído pela Lei
nº 12.760, de 2012) 

§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre
os  distintos  testes  de  alcoolemia  para  efeito  de
caracterização  do  crime  tipificado  neste  artigo.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) (grifo nosso)

Vê-se,  da  leitura  do  tipo  penal  supramencionado,  que,  para  o

enquadramento do caso concreto no tipo penal, bastará a comprovação de que

a  concentração  de  álcool  é  superior  àquele  previsto  como  limite  pelo

ordenamento jurídico, não exigindo o legislador qualquer outro requisito para

sua configuração.

Desembargador João Benedito da Silva
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Trata-se,  assim,  de  crime  de  perigo  abstrato  que  dispensa  a

demonstração  de  potencialidade  lesiva  da  conduta,  bastando,  para  a

subsunção da conduta ao tipo penal, a condução do veículo automotor com

alteração da capacidade psicomotora, aferida na forma indicada pelo referido

art. 306, § 1º, da Lei n. 9.503/1997.

Por outro lado, o inciso I do §1º do artigo 306, do citado código,

aliás,  estabelece  que  a  concentração  de  álcool  igual  ou  superior  a  6

decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama

de álcool por litro de ar alveolar para caracterização do delito. 

In casu, a materialidade é inconteste, conforme se extrai do Teste

de Etilômetro (fl.07), onde evidenciou-se concentração de  0,76 miligrama de

álcool por litro de ar expelido, que ultrapassa a margem de tolerância fixada

pela legislação em vigor (0,3 mg/L).

A tese de que não há prova técnica acerca da embriaguez do

recorrente não deve ser acolhida, uma vez que, apesar de ter se recusado a

assinar  o  exame,  o  apelante  se  submeteu  ao  Teste  do  Etilômetro,  cujo

resultado  apontou  o  valor  superior  ao  limite  permitido  por  lei  para  a

concentração de álcool no ar alveolar. 

De outra banda, apenas a título de complementação, mesmo se

não tivesse sido realizado o exame, o que não é o caso dos autos, o parágrafo

2º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com nova redação já vigente ao

tempo do crime sub judice, é expresso e inequívoco em esclarecer que outros

meios de prova podem demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do

condutor embriagado, a exemplo da testemunhal.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

Desembargador João Benedito da Silva
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APELAÇÃO - CRIME DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ
AO  VOLANTE  -  NULIDADE  DO  FEITO  PELA
AUSÊNCIA DE  EXAME  DE  CORPO  DE  DELITO  -
INOCORRÊNCIA -  ESTADO  ETÍLICO  EVIDENTE  -
COMPROVAÇÃO  ATRAVÉS  DE  OUTROS  MEIOS
LEGALMENTE  PREVISTOS  NA  LEI  -  PROVA
TESTEMUNHAL  -  SUFICIÊNCIA  -  PRELIMINAR
REJEITADA  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS - INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 306, §1º, II, DO CTB - INOCORRÊNCIA - CRIME
DE PERIGO ABSTRATO - CONDENAÇÃO MANTIDA -
PENA-BASE  -  REDUÇÃO  -  NECESSIDADE  -
PERSONALIDADE  DO  ACUSADO  -  AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PARA SUA AFERIÇÃO - CONFISSÃO
ESPONTÂNEA  EXTRAJUDICIAL  -  ATENUANTE  -
RECONHECIMENTO  -  POSSIBILIDADE  -
ALTERAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO  DE  PENA,  PARA  O  ABERTO  -
NECESSIDADE  -  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA DE
DIREITO - CABIMENTO.
- Com a alteração trazida pela Lei nº 12.760/12, não
há mais a imprescindibilidade de realização do teste
do bafômetro ou exame de sangue para comprovar o
estado  de  embriaguez  do  condutor  de  veículo
automotor,  podendo  o  mesmo  ser  demonstrado  por
outros meios de provas,  como, por exemplo,  exame
clínico e depoimentos firmes de testemunhas.
- Comprovado o estado de embriaguez do acusado
na  direção  do  veículo  automotor  com  o
depoimento  das  testemunhas,  não  há  que  se
cogitar  a  sua  absolvição,  por  insuficiência
probatória,  devendo  ser  mantida  a  condenação
feita em primeira instância.
- O delito previsto no art. 306, §1º, II, do CTB, é crime
de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz
pela  objetividade  do  ato  em  si  de  alguém  conduzir
veículo  automotor,  na  via  pública,  com  sinais  que
indiquem alteração da capacidade psicomotora, sendo
irrelevante a ocorrência de qualquer resultado nocivo
para a sua consumação, se contentando com o perigo
presumido  pelo  legislador.  […]  (TJMG  -   Apelação
Criminal  1.0481.13.003190-1/001,  Relator(a):  Des.(a)
Agostinho  Gomes  de  Azevedo,  7ª  CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 09/03/2017, publicação da
súmula em 17/03/2017) 

Na hipótese,  a  autoria  restou  demonstrada,  pela  descrição  do

estado em que se encontrava o acusado no Auto de Resistência à Prisão (fl.

Desembargador João Benedito da Silva
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11), Boletim de Ocorrência de Trânsito (fl. 12) e Relatório de Ocorrência Policial

Militar (fl. 13), além dos depoimentos testemunhais prestados ainda na esfera

policial, corroborados perante a autoridade judicial.

Mais  uma  vez,  ao  contrário  do  que  alega  o  recorrente,  os

depoimentos  dos  policiais  foram  coerentes  e  não  apresentaram  as

contradições  alegadas,  todos  uníssonos  em  afirmar  que  o  acusado

apresentava, no momento, visíveis sinais de embriaguez. 

De outra banda, não há notícias nos autos no sentido de que os

policiais tivessem alguma intenção de prejudicar o acusado, pois o réu nada

trouxe  de  concreto  a  respeito  de  tais  circunstâncias.  Além  do  mais,  como

sabido, é plenamente válido como prova o depoimento de policiais.

Neste ínterim, balizada a prova, a condenação pelo delito previsto

no art. 306 do CTB deve ser mantida, desnecessário também a avaliação do

estado de embriaguez por profissionais de saúde, como alega a defesa.

De  outro  norte,  contudo,  faz-se  mister  frisar  que  recurso  de

apelação possui efeito amplamente devolutivo, permitindo ao Tribunal ad quem

examinar todo o conjunto probatório do feito processual, bem como, o alcance

do  decisum questionado,  haja  vista  que tal  efeito  consiste  em devolver  ao

tribunal  a  cognição ampla de toda a matéria  contida nos autos,  permitindo,

assim, sua a reapreciação. 

In casu, apesar de não ter sido suscitado pela Defesa, ao analisar

o  lapso  temporal  da  pena  de suspensão da  habilitação para  dirigir  veículo

automotor,  verifica-se  que  houve  certa  exasperação  por  parte  do  Juízo

sentenciante em sua fixação. É que essa sanção deve ser arbitrada de modo

proporcional à pena corporal imposta e na medida necessária à reprovação e

prevenção do crime, o que não ocorreu no caso em apreço.

Desembargador João Benedito da Silva
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Assim, visto que a sanção corpórea foi fixada em 01 (um) ano e

02 (dois) meses de detenção (redimensionada a partir da análise do presente

recurso para 1 (um) ano), entendo que pena igual de suspensão da habilitação

para dirigir veículo automotor encontra-se desproporcional com a reprimenda

corpórea, devendo, portanto, ser readequada ex officio.

Sobre o tema, nossos Tribunais têm se posicionado da seguinte

maneira:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ART.  306,  DO  CTB).  CRIME  DE  PERIGO
ABSTRATO.  ABSOLVIÇÃO  POR  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA.  PRINCÍPIO  DA  LESIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  PRAZO  DE  SUSPENSÃO  DA
HABILITAÇÃO  PARA  DIRIGIR  VEÍCULO
AUTOMOTOR.  PROPORCIONALIDADE  COM  A
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Estando a materialidade
e a autoria  do delito  devidamente comprovadas nos
autos,  mister  a  manutenção  da  condenação  do
apelante,  sendo  certo  que  depoimentos  de  policiais
militares  têm  plena  validade,  sendo  eles  agentes
públicos a serviço da comunidade, merecendo sempre
a devida credibilidade. O delito previsto no art. 306 do
CTB, é crime de mera conduta e de perigo abstrato,
que  se  perfaz  pela  objetividade  do  ato  em  si  de
alguém  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,  sendo  irrelevante  a
ocorrência  de  qualquer  resultado  nocivo  para  a  sua
consumação, se contentando com o perigo presumido
pelo  legislador.  Ou  seja,  a  ocorrência  de  condução
anormal do veículo ou a exposição de outrem a perigo
efetivo.  O prazo da pena acessória de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor deve
ser  proporcional  à  pena  principal  do  crime  de
embriaguez  na  direção  de  veículo  automotor,
consoante  disposições  legais  e  entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais a respeito. Recurso
provido  em  parte.  (TJMG;  APCR  1.0141.12.001794-
4/001; Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo; Julg.
19/11/2015; DJEMG 27/11/2015).
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APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306
DO  CTB.  INSURGÊNCIA DEFENSIVA LIMITADA À
PENA  APLICADA.  SUBSTITUIÇÃO  DA  SANÇÃO
CORPÓREA  POR  PRD.  POSSIBILIDADE.  A  pena
ficou  estabelecida  em  07  meses  de  detenção,  no
regime  aberto.  Inobstante  tenha  a  magistrada
analisado  de  forma  negativa  a  vetorial  dos
antecedentes criminais, em razão de uma condenação
sem trânsito em julgado, não há motivos outros para
não  aplicar  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos
do  art.  44  do  Código  Penal.  Redução  da  pena  de
suspensão  de  dirigir.  Descabimento.  A  pena  de
suspensão do direito de dirigir deve ser fixada de
forma proporcional  à pena privativa de liberdade
aplicada,  conforme  corretamente  efetivado  na
origem. Apelo parcialmente provido. Unânime. (TJRS;
ACr  0310453-49.2015.8.21.7000;  Canela;  Segunda
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Mello  Guimarães;
Julg. 24/09/2015; DJERS 10/11/2015).
(Destaquei).

Portanto,  considerando  o  grau  de  reprovabilidade  do  delito

praticado, o quantum da pena privativa de liberdade e a proporcionalidade que

esta deve guardar com a sanção acessória,  reduzo a pena de suspensão da

habilitação para dirigir veículo automotor para 06 (seis) meses.

DO CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL): TIPICIDADE:

A materialidade dos delitos está demonstrada no Auto de Prisão

em Flagrante (fls. 06/09) e nos depoimentos testemunhais.

A Defesa do acusado também pleiteia sua absolvição quanto ao

crime inscrito no art.  331 do Código Penal, qual seja, desacato, alegando a

atipicidade do delito; A UMA porque a vítima efetiva das palavras ofensivas não

se encontrava no exercício de suas funções, já que estava de folga no dia do

fato e A DUAS porque a conduta do réu se deu em resposta à provocação dos

agentes policiais, que, mesmo estando o réu algemado, aplicaram spray de

pimenta em seu rosto.
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Melhor  sorte  não lhe assiste.  Ocorre  que,  ao  contrário  do  que

alega a Defesa, a vítima das palavras ofensivas proferidas pelo acusado não

foi apenas o policial militar que estava de folga no momento do fato, Visnei

Alexandre de Sousa, mas sim os  componentes da guarnição que chegaram

para averiguar a ocorrência e prenderam, em flagrante, o réu. 

Extrai-se do depoimento judicial do  miliciano Benildo Floriano

de Oliveira que, diferentemente do que aduz o acusado,  este efetivamente

desacatou também o policial. A testemunha relatou as ofensas:

[…]  que  ouviu  o  acusado  proferir  palavras
desabonadoras  na  direção  da  testemunha  como
também dos outros integrantes da sua guarnição.
Segundo a testemunha,  o  acusado,  com certeza,
dizia  palavras  como  “merda”  e  “policiais  nada
valem”.   [...] (mídia fl. 83).

Do mesmo modo, o  policial militar Lynildo Alves Fernandes,

que também fazia parte da guarnição que compareceu ao lugar onde o fato

acontecia, narrou o mesmo episódio relatado acima, acrescentando que, “ao

chegar ao local, ouviu o réu desabonar, mediante palavras, a Polícia Militar,

xingando  a  guarnição  de  merda,  de  bosta,  que  policial  não  vale  nada”,

ressaltando, inclusive, que “ainda foram ditas palavras piores que as escritas,

com o intuito de desprezar a guarnição”. (CD-ROM, fl. 83).

Como  dito,  não  há  motivos  para  desacreditar  dos  relatos

realizados, ainda mais porque harmônicas com os demais elementos probantes

carreados nos autos.

No que se refere à alegação de que as palavras ofensivas foram

proferidas  apenas  em  resposta  à  provocação  dos  policiais,  não  encontra

guarida nas provas acostadas ao processo.  Ao contrário,  de acordo com o

arcabouço probatório,  constata-se que o desacato aconteceu logo de início,

assim que os milicianos chegaram ao local do fato, antes mesmo dos policiais
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conterem a resistência do réu. 

Aliás, a conduta agressiva do acusado e a necessária resposta

policial ficaram demonstradas no Auto de Resistência à Prisão (fl. 11), em que

se lê: o infrator “tentou contra a integridade física da guarnição, onde foi preciso

o uso da força moderada”.

Pelo  que  se  vê,  o  réu  falou  as  palavras  ofensivas  logo  no

momento da chegada da guarnição policial, que, em seguida, teve que utilizar

meios para conter o acusado, que resistia à prisão.

Aliás,  há  notícias  de  que  o  apelante  já  teria  se  envolvido  em

outros episódios semelhantes, de dirigir veículo automotor sob a influência de

álcool, bem como outros delitos, como os decorrentes de violência doméstica,

consoante demonstra  a  certidão de antecedentes  criminais  acostada às fls.

99/102.

Logo, mantenho também a condenação do acusado pelo CRIME

DE DESACATO.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Sobre  a  dosimetria  da  pena,  merece  reparos  a  reprimenda

imposta pela decisão objurgada.

Com  efeito,  o  magistrado  deve  se  ater  à  análise  das

circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para a fixação

da pena-base.

No caso em apreço, todas as circunstâncias judiciais analisadas

pelo magistrado sentenciante são favoráveis ao réu, de modo que a pena-base

deve ser fixada no mínimo legal para o delito a eles cominado.
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Sobre a matéria, observe-se a jurisprudência, inclusive do próprio

TJPB:

APELAÇÃO CRIMINAL.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FIXAÇÃO  DA  PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO
LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.  TENTATIVA.  FRAÇÃO
DE DIMININUIÇÃO A SER ADOTADA. ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.  OBSERVÂNCIA.  REGIME
PRISIONAL  INICIALMENTE  FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE. 0. 1. Verificando-se, pelo exame
das  circunstâncias  judiciais,  serem  estas
favoráveis ao agente, não há falar-se na fixação da
pena-base acima do mínimo legal previsto para o
tipo. 02.  A fixação do percentual  a ser  aplicado em
caso  de  crime  tentado  não  se  faz  aleatoriamente,
senão,  levando-se  em  consideração  os  atos
executados  pelo  agente,  ou  seja,  o  iter  criminis
percorrido. Assim, a redução de um a dois terços, dar-
se-á  face  à  maior  ou  menor  proximidade  da
consumação  do  injusto.  03.  O  Supremo  Tribunal
Federal, em controle difuso de constitucionalidade (HC
nº.  114.568),  declarou  inconstitucional  a  norma  que
estabelece  o  regime  prisional  inicialmente  fechado
para  cumprimento  da  pena  referente  aos  delitos
hediondos ou a estes equiparados (§ 1º do art. 2º da
Lei nº 8.072/90). Assim, a fixação do regime não deve
se  dar  a  partir  da  natureza  do  crime,  mas  sim  em
virtude da pena aplicada e considerando-se, ainda, as
circunstâncias  judiciais  do  agente.  (TJMG;  APCR
1.0686.07.191147-9/001;  Rel.  Des.  Fortuna  Grion;
Julg.  24/03/2015;  DJEMG 31/03/2015)(SEM GRIFOS
NO ORIGINAL)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  INCONFORMISMO  COM  A
PENA  FIXADA  NO  MÍNIMO  LEGAL  E  COM  A
SUSTITUIÇÃO  DA  PUNIÇÃO  CORPORAL  POR
RESTRITIVA DE DIREITO. PLEITO PELO AUMENTO
DA PENA E PARA CUMPRI-LA EM DETENÇÃO COM
REGIME  ABERTO.  SUBSISTÊNCIA  PARCIAL.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  TOTALMENTE
FAVORÁVEIS  AO  RÉU.  IMPOSSIBILIDADE  DE
MAJORAÇÃO  DA PENA.  CORRETA A APLICAÇÃO
DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO NA
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
EM  RESTRITIVAS  DE  DIREITO.  CONDUTA
PRATICADA  COM  VIOLÊNCIA.  AFASTAMENTO.
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CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA SUSPENSÃO CONDI-
CIONAL  DA  PENA.  ART.  77  DO  CP.
PREENCHIMENTO  DE  TODOS  OS  REQUISITOS.
APELO  PROVIDO PARCIAMENTE.  1.  Se  todas  as
circunstâncias  judiciais  são  favoráveis  ao  réu,  a
pena  base  deve  ficar  no  mínimo  legal. 2.
Estabelecida a reprimenda corporal à luz dos critérios
da  necessidade,  suficiência  e  razoabilidade,
mostrando-se, destarte, suficiente para a prevenção e
repressão ao crime, não há que se falar de aumento
do  quantum  punitivo.  3.  Se  o  crime  diz  respeito  à
ocorrência de lesão corporal, mesmo considerada de
natureza leve, torna-se inviável a substituição da pena
privativa  de  liberdade por  restritivas  de  direito,  visto
que  o  inciso  I  do  art.  44  do  CP não  faz  nenhuma
referência  ao grau  de  violência  (lesão)  para  fins  de
vedação  desse  benefício,  se  leve,  grave  ou
gravíssimo,  até  porque  não  pode  o  intérprete  fazer
distinção onde o legislador não o fez. 4. Ainda que o
acusado não tenha direito à substituição da pena por
restritiva de direito, devido à prática de violência contra
a  vítima  (art.  44,  I,  do  cp),  não  há  impedimento  à
concessão  do  sursis  penal,  quando  presentes  os
requisitos  do  art.  77  do  código  penal.  (TJPB;  APL
0011225-73.2012.815.0011;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  José  Guedes  Cavalcanti  Neto;
DJPB 31/03/2015; Pág. 27) (DESTAQUE DE AGORA).

Sendo assim, passo ao redimensionamento da pena:

 

Quanto ao delito  capitulado no art.  306 do Código de Trânsito

Brasileiro, a pena-base deve ser arbitrada no patamar mínimo, isto é, em  6

(seis) meses de detenção. (Relembre-se que a pena em abstrato para o delito

é detenção, de  (seis) a 3 (três) anos e multa). Quanto à pena de multa, esta

deve ser reduzida para o valor de 10 (dez) dias-multa.

No  que  se  refere  ao  crime  do  art.  331  do  Código  Penal,  a

reprimenda inicial deve ser fixada também em 6 (seis) meses de detenção,

além  de  10  (dez)  dias-multa,  considerando  que  a  pena  em  abstrato

estabelecida pelo tipo legal incriminador é de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Após a soma decorrente do concurso material dos crimes, deve-
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se tornar definitiva a pena imposta em  1 (um) ano de detenção e 10 (dez)

dias-multa, mantendo-se o regime inicial  de cumprimento,  em consonância

com o art. 33, § 3º do CP, bem como a substituição pelas penas restritivas de

direito já proclamadas.

 Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO

PARA REDUZIR A REPRIMENDA IMPOSTA para 1 (um) ano de detenção e

10 (dez) dias-multa, e  DE OFÍCIO, reduzir o  quantum da pena acessória,

para 06 (seis) meses.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o

preenchimento da vaga de Desembargador) e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Ausente, justificadamente, os Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho e

Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes

Ferreira, Procurador de Justiça.

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

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

João Pessoa/PB, 08 de março de 2018.

                       Des. João Benedito da Silva

                            RELATOR
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