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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
SEXTA TURMA DE RECURSOS DE LAGES

APELAÇÃO CRIMINAL N. 2017.600046-2, DE LAGES [3ª VARA CRIMINAL].
RELATOR: SÍLVIO DAGOBERTO ORSATTO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. PERIGO DE DANO. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APELO PARA AGRAVAR A PENA PELA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÔMPUTO. RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE TÉCNICA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O homem não pode ser penalizado eternamente por deslizes em seu passado, pelos quais já tenha sido condenado e tenha cumprido a reprimenda que lhe foi imposta em regular processo penal. Faz ele jus ao denominado ‘direito ao esquecimento’, não podendo perdurar indefinidamente os efeitos nefastos de uma condenação anterior, já regularmente extinta” (Min. Dias Toffoli); 2. Computa-se no prazo de 5 anos para obter a primariedade técnica o período de livramento condicional, se este não foi revogado. 

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 2017.600046-2, de Lages [3ª Vara Criminal], em que é apelante Ministério Público do Estado de Santa Catarina e apelado Sílvio Rodrigues Correia. 

ACORDAM, em sessão da Sexta Turma de Recursos de Lages, por unanimidade, conhecer da Apelação Criminal e, no mérito, negar-lhe provimento.

I - VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face de sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Silvio Rodrigues Correia a sete mês de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime tipificado no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, insurgindo-se pela necessidade de computar, na dosimetria da pena, a agravante de reincidência (p. 9), além de adequar, em virtude da reincidência, o regime inicial para o semiaberto.

A reincidência, é a prática de um novo delito após o agente já ter sido condenado definitivamente, no Brasil ou no exterior, por crime anterior.

Para o seu reconhecimento, necessário observar os seguintes requisitos: a) condenação, por crime, com trânsito em julgado anterior à prática do novo delito; b) não ter transcorrido prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior, ou a declaração de extinção de sua punibilidade; e c) prática de novo delito. 

Contudo, com relação ao requisito (item b), dispõe o art. 64 do Código Penal que: “não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”.

No caso dos autos, o período entre o livramento condicional (05/02/2003) e o novo fato (06/10/2012), superou o prazo de 5 anos, portanto, a condenação por fato anterior não deve ser sopesada para fins de reincidência, razão pela qual é de ser reconhecida a primariedade técnica.

Assim, preenchidos os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, o condenado faz jus a substituição de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito.

Por estas razões, impõe-se reformar a sentença a quo, a requerimento do Ministério Público neste grau de jurisdição, para o fim de substituir a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito de serviço comunitário, pelo prazo da condenação. 

II - DECISÃO

A Turma, por unanimidade, conheceu da apelação criminal e, no mérito, negou-lhe provimento, concedendo, a requerimento ministerial, a substituição da pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito de serviço comunitário, pelo mesmo prazo da condenação, a ser definida no juízo de origem.

Isento de Custas.

Participaram do julgamento, os Exmos. Srs. Juízes de Direito Ricardo Alexandre Fiuza e Edison Zimmer. 

Lavrou parecer, pelo Ministério Público de Santa Catarina, o Dr. James Faraco Amorim, Promotor de Justiça.

Lages, 31 de agosto de 2017.


Juiz SÍLVIO DAGOBERTO ORSATTO
Relator

