
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0001972-34.2014.815.2002)
RELATOR      : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE    : José Nunes dos Santos
ADVOGADO  : Bruno Chianca Braga
APELADO      : Justiça Pública

TRÂNSITO.  Homicídio  culposo  na  direção  de  veículo 
automotor.  Materialidade  e  autoria  delitiva  devidamente 
comprovadas.  Condenação. Irresignação defensiva.  Alegação 
de  fragilidade  e  insuficiência  das  provas.  Inocorrência. 
Conjunto  probatório  robusto.  Ausência  de  culpa.  Não 
comprovação.  Inobservância  do  dever  objetivo  de  cuidado. 
Acerto do  decisum singular.  Conversão da pena privativa de 
liberdade por restritivas de direito. Requisitos atendidos. Direito 
subjetivo do réu. Conversão. Provimento parcial.

_  Mantém-se  a  condenação  quando  o  acervo  probatório  
apresenta materialidade e autoria incontroversas.

_  A culpa  é  a  inobservância  do  dever  objetivo  de  cuidado  
materializada  a  partir  de  um resultado  ilícito,  não  desejado,  
mas previsível, que poderia ter sido evitado.

_  Deve-se  converter  a  pena  privativa  de  liberdade  em  
restritivas de direito, quando atendidos os requisitos do art. 44  
do CP, por se tratar de direito subjetivo do réu.

_ Provimento parcial. 

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade,  em  dar  provimento  parcial  à  apelação  criminal  para  converter  a  pena 
privativa de liberdade em duas restritivas de direito, nos termos do voto do Relator e em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por José  Nunes  dos 
Santos,  que tem por escopo impugnar sentença que o condenou à pena privativa de 
liberdade pelo período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, e a suspensão da 
habilitação  para  dirigir  veículo  automotor  pelo  período  de  3  (três)  meses,  por  ter 
infringindo o art. 3021 do Código de Trânsito Brasileiro.

Infere-se  da  denúncia  e  do  aditamento  desta,  que,  no  dia 
19/01/2014, por volta das 23:30hs,  o acusado, sob a influência do álcool,  conduzia o 
veículo  Cross  Fox,  cor  vermelha,  placa  MOK-1631/PB,  na  contramão  e  colidiu 
frontalmente com o carro Fiat Fiorino, cor branca, placa KIG – 8511/PB, conduzido por 
Diego Galdino da Silva, que, em decorrência do acidente, faleceu.

Narrou a peça acusatória que os policiais abordaram o acusado e 
constataram a embriaguez, sendo confirmado pelo teste Etilômetro que resultou positivo 
em 0,060 mg/L.

Requereu a condenação como incurso nas penas dos arts. 302 e 
3062 do Código de trânsito brasileiro (fs. 02/03 e 80/81).

O juiz julgou parcialmente a denúncia, por entender que o crime de 
embriaguez ficou absorvido pelo delito de homicídio culposo, condenando o réu apenas 
pelo crime previsto no art. 302 do CTB (sentença fs. 116/123). 

1Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
 Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a  

habilitação para dirigir veículo automotor.
2Art.  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 habilitação para dirigir veículo automotor.
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Em suas razões, alega a ausência da culpa sob o argumento de que 
não havia sinalização acerca do sentido da via, aduzindo que não sabia que estava na 
contramão. 

Sustenta que a vítima estava com excesso de velocidade. 

Afirma que  havia  ingerido  duas  cervejas  no  jantar,  mas  que  não 
estava embriagado. 

Assevera que ficou no local e prestou o socorro devido a vítima. 

Por fim, requer a fixação da pena no mínimo legal e a conversão da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fs. 131/142).

Contrarrazões às fs. 170/172

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  oferta  parecer,  opinando  pelo 
desprovimento do apelo (fs. 174/175). 

É o relatório.

_ V O T O _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. MÉRITO:

O recurso deve ser provido, em parte. 

Com  efeito,  a  materialidade  do  crime  de  homicídio  culposo  no 
trânsito (art. 3023, CTB) evidencia-se pela certidão de óbito da vítima Diego Galdino da 
Silva Nascimento (f. 73), que faleceu em decorrência do acidente de trânsito provocado, 
culposamente, pelo apelante.

Infere-se  que,  tanto  na  fase  policial  como  em  juízo,  o  apelante 
confessou que noite fatídica havia ingerido bebida alcoólica, fato comprovado pelo teste 
etilômetro  (f.13),  que  acusou  o  teor  de  0,60  miligrama  de  álcool,  superior  ao  limite 
estabelecido por lei (art. 306,  §  1º, I4, do CTB), e trafegou na contramão vindo a colidir 

3Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: 
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor.
4 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)
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frontalmente com o carro da vítima, que transitava regularmente pela via. 

Eis o que disse quando interrogado perante a autoridade policial:

(...)Que, todavia, quando trafegava pela Via Oeste, o fez pela contra-mão 
da via,  motivo  pelo qual,  percorrido alguns metros,  colidiu  frontalmente 
com um outro veículo que vinha na direção oposta; Que atribui o fato de 
ter  trafegado pela  contramão,  à falta  de sinalização de trânsito  na via; 
Que, contudo, confessa a ingestão de bebida alcoólica momentos antes 
de iniciar o mencionado percurso; Que, após o acidente permaneceu no 
local,  tendo  sido  abordado  por  policiais  militares  que  lhe  solicitaram a 
realização do teste de alcoolemia, no que, de pronto, aceitou submeter-se; 
(…) f. 09.

E, em juízo, confirmou a sua declaração. Veja-se:

“Que  tinha  saído  de  sua  residência  para  ir  buscar  um  amigo  e  sua 
namorada no Bairro do Alto do Mateus; que ao sair de uma rua que dá 
acesso  a  Via  Oeste  dobrou  para  o  lado  esquerdo;  que  ao  entrar  na 
avenida permaneceu do lado direito; que quando trafegava pela Via Oeste, 
após alguns metros, viu os faróis de um carro na sua frente; que logo em 
seguida aconteceu a colisão frontal entre o seu veículo e o da vítima; que 
não se lembra se o outro automóvel vinha devagar; que não se lembra se 
o outro automóvel vinha devagar; que não lembra se deu tempo de frear; 
que não chegou perto da vítima; que o fato aconteceu em um domingo, 
próximo da meia noite; que afirma ter ingerido bebida alcoólica momentos 
antes, durante o jantar; que foram dois copos de cerveja; que permaneceu 
o tempo todo no local do fato; que a rua não tinha sinalização; que não 
sabe se era mão única ou não; que não seguia devagar”.

Destarte, não há que se falar em insuficiência de prova, porquanto o 
apelante é réu confesso, não havendo dúvidas agiu com imprudência, ao trafegar, sob a 
influência de álcool,  em itinerário  que desconhecia e em desacordo com a prudência 
exigida para o local, configurando-se, portanto, a hipótese de culpa.

Cumpre o registro de que, os policiais militares Lenilson Rodrigues 
Santana e Vildes Silva Lima, quando inquirido pelo juiz, afirmaram que dava para sentir o 

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)
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cheiro do álcool, ratificando que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez, 
percebendo-se, pois, que o apelante agiu com culpa.

Assim, verifica-se que as provas constantes nos autos são claras e 
evidentes ao apontar o recorrente como o responsável, em razão de sua conduta culposa, 
pelo acidente de trânsito que resultou na morte da vítima, de modo que se deve manter a  
condenação pelo crime de homicídio culposo no trânsito (art. 3025, CTB).

Quanto à dosimetria,  merece reparos no tocante  a conversão da 
pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Inicialmente, infere-se que o juiz fixou a pena-base em 2 (dois) anos 
e 9 (nove) meses de detenção e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de suspensão ou proibição 
de  obter  a  CNH..  Ante  o  reconhecimento  da  circunstância  atenuante  da  confissão 
espontânea (art. 65, III,  d6,  do CP), atenuou a pena em 3 (três) meses de detenção e 3 
(três) meses de suspensão/proibição de CNH, resultando em 2 (dois) naos e 6 (seis) 
meses de detenção e 1 (um) ano e 3 (três meses) de suspensão/proibição da CNH. Não 
há agravantes, nem causa de diminuição ou aumento, motivo pelo qual torno definitiva a 
pena.

O  regime  inicial  no  aberto  foi  bem fixado  e  não  merece  reparo, 
revelando-se,  efetivamente,  o  mais  adequado  para  o  vertente  caso.  É  disposição 
expressa do art. 33, §2º, “c” e §3º, do Código Penal7.

5Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: 
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor.
6Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

7 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,  
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do  
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime ais 
rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[…]

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início,  
cumpri-la  em  regime  aberto.

§3º -  A determinação do regime inicial  de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios 
previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Por atender aos requisitos do art. 44 do CP, porquanto se trata de 
réu  primário,  sem  antecedentes  criminais  (f.  115),  como  também  as  circunstâncias 
judiciais assim indicarem, concedo a conversão da pena privativa de liberdade por duas 
restritivas  de  direito:  prestação  de  serviços  à  comunidade,  por  igual  período  ao  da 
condenação;  e  prestação pecuniária no valor  de cinco salário mínimos,  a  ser paga a 
família da vítima, independentemente do ajuizamento de ação cível.

2. DISPOSITIVO:

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial  à  apelação,  para 
determinar a  conversão da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: 
prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da condenação; e prestação 
pecuniária  no  valor  de  cinco  salário  mínimos,  a  ser  paga  a  família  da  vítima, 
independentemente do ajuizamento de ação cível.

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,  
relator, Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Sagres, 
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, 28 de  
abril 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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