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Tendo o laudo de exame técnico-pericial realizado
no  local  da  ocorrência  de  trânsito  relatado  a
existência  de  conduta  culposa  do  apelante,
imputando-lhe a responsabilidade pelo acidente,
e estando essa afirmação em convergência com
as demais provas colhidas nos autos, deverá ser
mantido o édito condenatório lançado pelo juízo
singular, mormente porque este documento goza
de presunção de veracidade.

Ainda  que  a  vítima  tenha,  provavelmente,
concorrido com culpa, não elide a parcela com a
qual  concorreu  o  apelante,  pois,  no  âmbito  do
Direito  Penal  Brasileiro,  as  culpas  concorrentes
não  se  compensam,  tampouco  configuram
excludente da responsabilidade penal, conforme
orientação  consolidada  na  doutrina  e  na
jurisprudência. 
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A reprimenda de suspensão de habilitação para
dirigir  veículo  automotor  deve  guardar
proporcionalidade  com  a  sanção  privativa  de
liberdade.

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 DE INABILITAÇÃO PARA 06 (SEIS) MESES, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fl. 260) manejada por Paulo César

Ferreira da Cunha  em razão da sentença proferida  pelo Juízo da 1ª  Vara

Criminal da comarca de Esperança (fls. 212/217) que o condenou como incurso

nas penas do art. 302, parágrafo único, inciso III do CTB, à reprimenda de 02

(dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, posteriormente

substituída por 01 (uma) restritiva de direito, sendo esta, a de prestação de

serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo juízo das execuções

penais, bem como a suspensão, por 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, do direito

de dirigir. 

No decisum vergastado, o juiz reconheceu que o apelante, no dia

18/06/2008,  por volta  das 17 horas,  na estrada que interliga as cidades de

Esperança e Areial, ao conduzir um veículo automotor tipo caminhão de carga,

agiu com imprudência, invadindo a pista contrária e causando o acidente que

resultou na morte da vítima Francisco de Assis da Silva.

Nas razões do recurso (fls. 261/262), requer o recorrente a sua

absolvição,  alegando  que  o  acidente  aconteceu  por  culpa  concorrente  da

vítima.

Desembargador João Benedito da Silva
2



Apelação Criminal nº 0001413-51.2008.815.0171

O Ministério Público, nas contrarrazões (fls.119/121), pugna pelo

improvimento  do  recurso,  rebatendo  os  argumentos  do  apelante  frente  ao

conjunto probatório dos autos, que evidencia a imprudência do acusado.

A Procuradoria  de  Justiça,  por  seu Procurador  Álvaro Gadelha

Campos, exarou Parecer de fls. 273/276, opinando pelo provimento parcial do

recurso.  Argumenta  que  as  provas  acostadas  conduzem  no  sentido  de

responsabilizar o apelante, apontando a imprudência na conduta adotada pelo

mesmo,  entretanto,  expõe  a  necessidade  de  redução  da  pena  referente  à

inabilitação para dirigir.

É o relatório.

VOTO

Como visto, trata-se de apelação criminal (fl. 260) manejada por

Paulo César Ferreira da Cunha em razão da sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Criminal da comarca de Esperança (fls. 212/217) que o condenou como

incurso nas penas do art. 302, parágrafo único, inciso III do CTB.

Narra a inicial acusatória (fls. 01/03) que o acusado Paulo César

Ferreira da Cunha,  no dia  18/06/2008,  cerca das 17horas, na estrada que

interliga as cidades de Esperança e Areial, aproximadamente a 5 km da cidade

de Esperança, conduzindo um veículo automotor Caminhão de carga, veio a

causar  acidente  automobilístico,  de  forma  imprudente.  Em  decorrência  do

acidente, a vítima Francisco de Assis da Silva faleceu, conforme laudo de

exame tanatoscópico de fls. 21/22.

Ressalta a exordial que o increpado deixou de prestar socorro a

vítima do acidente,  tendo fugido do local,  sendo posteriormente identificado

porque a placa de seu veículo, por causa do impacto com a motocicleta da

vítima, caiu no local do acidente, conforme auto de apreensão e apresentação

Desembargador João Benedito da Silva
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fls. 17. 

Após  o  trâmite  regular  do  processo,  foi  concluída  a  instrução

criminal, com a consequente sentença condenatória. Entendeu o juiz singular

que as provas carreadas aos autos demonstram a imprudência do increpado,

ao invadir  a faixa de contramão, provocando a colisão com a motocicleta e

ocasionando a morte da vítima. Restou o acusado incurso nas penas do  art.

302, parágrafo único, inciso III do CTB, uma vez que não prestou socorro à

vítima, embora pudesse fazê-lo sem risco pessoal. 

Insatisfeito,  o  denunciado  interpôs  apelação,  requerendo  a

absolvição. Sustenta que o acidente aconteceu por culpa concorrente com a

vítima, visto que esta encontrava-se dirigindo veículo automotor após ingerir

bebida alcoólica e sem usar capacete.

Passa-se, pois, à análise do recurso manejado.

Primeiramente,  é forçoso destacar que toda a teoria acerca da

culpa (em sentido estrito)  e,  por  conseguinte,  a  reprovabilidade da conduta

culposa, tem supedâneo na previsibilidade, que diz respeito à possibilidade de

o agente, segundo suas aptidões pessoais, prever, ou não, o resultado danoso.

Nesse sentido, haverá sempre a culpa  strito sensu se o agente

possuía capacidade para vislumbrar algum possível evento danoso provocado

pela sua ação ou omissão. Ou seja, a configuração de um delito na modalidade

culposa exige a prática de uma conduta voluntária (ação ou omissão) capaz de

produzir  um  resultado  antijurídico  não  querido,  mas  previsível  ou

excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado pelo

agente.  Esse  resultado  deriva  ou  de  imperícia,  ou  de  imprudência  ou  de

negligência.

Nota-se, portanto, conforme ensina Rogério Greco, que:

Desembargador João Benedito da Silva
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Para a caracterização do delito  culposo é  preciso  a
conjugação  de  vários  elementos,  a  saber,  conduta
humana  voluntária,  comissiva  ou  omissiva:
inobservância  de  um  dever  objetivo  de
cuidado(negligência,  imprudência  ou  imperícia);
resultado lesivo não querido, tampouco assumido pelo
agente;  nexo  de  causalidade  entre  a  conduta  do
agente que deixa de observar o seu dever de cuidado
e  o  resultado  lesivo  dela  advindo;  previsibilidade
(objetiva e subjetiva) e tipicidade.
[...]

Imprudente  seria  a  conduta  positiva  praticada  pelo
agente que, por não observar seu dever de cuidado,
causasse o resultado lesivo que lhe era previsível. Na
definição de Aníbal Bruno, “consiste a imprudência na
prática de um ato perigoso sem os cuidados que o
caso  requer.”  (in  Código  Penal  Comentado,  8ª  ed.,
Editora Impetus, p. 68).

No  Laudo  de  Exame  Técnico  Pericial  realizado  no  local  de

ocorrência do acidente de trânsito (fls. 24/29), há a seguinte conclusão:

Face  ao  exposto  e  diante  elementos  materiais
analisados, o primeiro perito signatário concluiu que a
ocorrência de trânsito que teve como consequência a
vítima  fatal,  Francisco  de  Assis  da  Silva,  deu-se
devido a possível invasão de faixa de contramão
pelo caminhão, levando o mesmo, a colidir com a
motocicleta. (SEM GRIFOS NO ORIGINAL).

Dessa forma, de acordo com as provas carreadas aos autos, resta

evidenciado que o apelante agiu com imprudência, por não adotar os cuidados

necessários, quando invadiu a via em que trafegava a motocicleta guiada pelo

ofendido, provocando a colisão e a consequente morte da vítima.

Vejamos o que disseram as testemunhas do caso. Wellington da

Silva Luiz relatou ao Juízo que:

[…]  não  conhece  o  denunciado;  que  não  estava
presente  quando  da  ocorrência  do  acidente;  que
chegou logo em seguida; que trabalhava próximo ao
local; que ao chegar já tinha muita gente; que a polícia

Desembargador João Benedito da Silva
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ainda não tinha chegado; que o depoente escutou a
freada do veículo antes do acidente; que viu que
era um caminhão, mas não identificou a cor; que
após  a  batida  o  caminhão  parou  e  depois  foi
embora;  que  não  sabe  se  alguém  do  caminhão
chegou a descer;  que saiu rapidamente;  que viu
que  o  caminhão  ainda  deu  ré  antes  de  sair  e  a
vítima ficou no local; que sabe que quem invadiu a
contramão foi o caminhão; [...]  que não viu revolta
dos populares  no local;  que  não tem certeza  se
havia  risco  para  o  motorista  parar  e  socorrer  a
vítima;  que  não  ouviu  comentários  de  que
populares fossem se vingar do motorista; [...] que o
caminhão invadiu a contramão, no entanto ainda ficou
uma parte na sua mão de direção […] ( fls.159)

Outra  testemunha  ouvida  em  Juízo,  Lucivaldo  Pereira  dos

Santos, afirmou:

[…] que não presenciou o momento da ocorrência do
acidente; que vinha de Areal com sua esposa em uma
moto;  que viu um aglomerado de pessoas na pista;
que ao parar reconheceu a vítima; que percebeu que a
vítima  ainda  estava  viva;  que  a  moto  estava  caída
quase no meio do asfalto; que sabe que a moto vinha
de Areal para Esperança (…) que não havia clima de
revolta no local; que ouviu comentários no local de
que o caminhão, após a batida, deu ré e saiu sem
socorrer; que  ouviu  comentários  de  que  a  vítima
vinha  fazendo  “cobrinha”  na  pista;  que  sabe  que  a
vítima estava embriagada; (…) que viu as marcas na
pista de pneu de caminhão invadindo a contramão;
que  acha  que  a  moto  invadiu  a  contramão  e  o
caminhão também invadiu a contramão para desviá-la;
que o local é uma reta; que não havia buracos grandes
para serem desviados na pista; que inclusive estavam
aterrados; […] ( fls.158)

Por outro lado, o acoimado, em interrogatório, imputa à vítima a

culpa exclusiva pela colisão. Senão, vejamos:

[…] que no dia que narra a denúncia vinha na estrada
que liga a cidade de Esperança a Areial e que o veículo
pilotado  pelo  interrogado  vinha  com  mudança;  que  é
verdade a acusação que lhe é feita, mas o que ocorreu
foi que antes do acidente  a vítima vinha na moto em
zigue-zague e o interrogado para não bater de frente

Desembargador João Benedito da Silva
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no  veículo  da  vítima  desviou  o  carro  para  o  lado
esquerdo; que, a vítima quando bateu no caminhão
do  interrogado  este  já  estava  com  o  caminhão
totalmente parado;  que logo após o acidente como
tinha umas casas próximas ao local, pessoas saíram
e o interrogado temendo por sua vida deu partia no
caminhão; que a vítima vinha na moto sem capacete;
que soube que a vítima vinha embriagada em sua moto;
que  não  prestou  nenhum  tipo  de  assistência  aos
familiares da vítima e só os viu em audiência na cidade
de Esperança; que não sabe informar se o proprietário do
caminhão prestou alguma assistência; [...] que não teve
nenhum tipo de culpa do acidente pois foi a vítima quem
bateu  com  seu  veículo  no  caminhão  pilotado  pelo
interrogado […] (fls. 170)

Já a testemunha de defesa Odair José dos Santos, que estava

no veículo junto ao réu no momento da colisão, apresenta outra versão aos

fatos. Vejamos: 

[…] Que a motocicleta vinha reta;  que não vinha em
zigue-zague;  que  veio  direto  para  a  frente  do
caminhão; que teria batido mesmo que o motorista
do caminhão continuasse em sua mão de direção;
que o motorista freou e desviou; que não viu se
após o acidente as pessoas correram para o local;
que a  vítima estava sem capacete;  que o  motorista
após o acidente ficou um pouco nervoso;  que tentou
correr e o depoente o acalmou; que depois seguiu
normal; que deixaram a mudança no local combinado;
que  conhece  o  denunciado;  que  estava  presente
quando da ocorrência dos fatos narrados na denúncia;
que vinha junto com o denunciado no caminhão, de
cor branca; que vinham apenas os dois; que não se
recorda a hora; que sabe que era no final  da tarde;
que  seguiam  no  sentido  Esperança/  Areal;  que  iam
nas  proximidades  de  gravatazinho  seguindo
normalmente,  quando  vinha  uma  moto  no  sentido
contrário;  que  a  moto  veio  de  encontro  ao
caminhão, invadiu a contramão e bateu de frente;
que o denunciado tentou frear; que não conseguiu
impedir o acidente; que sabe que o caminhão invadiu
a contramão após a batida;  que o caminhão após a
batida chegou a parar, viu que a pancada foi forte,
deu ré e saiu; que não sabe porque não socorreu a
vítima; que não sabe se havia buraco na pista ou
se o motociclista estava bêbado; que o caminhão
vinha acerca de 70 ou 80 km/hr; que era reta; que o
caminhão  não  vinha  correndo  porque  havia  móveis
soltos em cima; que a motocicleta bateu do lado em
que estava o depoente; que sabe que a vítima ficou no

Desembargador João Benedito da Silva
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chão próximo ao acostamento da mão dela; que com
o impacto o caminhão jogou de volta; que após o
acidente  foram  para  Areal  deixar  os  móveis  o
depoente ficou no sitio e o denunciado foi embora
[…]  (fls. 155)

Observa-se  que  a  versão  apresentada  pelo  réu  demonstra-se

incoerente  e  inverossímel  e  não  se  coaduna  com as  provas  coligidas  aos

autos,  vez  que alega que estava com o caminhão parado no momento  da

colisão, fato que é afastado pelos depoimentos das testemunhas e pela perícia

técnica feita no local. 

Ademais,  o  acusado  tenta  imputar  à  vítima  toda  a  culpa  pelo

acidente, fato que não se verifica no arcabouço probatório.  Dos depoimentos

colhidos  em  Juízo,  verifica-se  que  o  motorista  do  caminhão  invadiu  a

contramão. Conquanto alegue que a moto estava andando em zigue-zague, tal

fato  foi  negado  pela  própria  testemunha  de  defesa,  que  se  encontrava  no

caminhão junto com o réu, pelo que a tese defensiva não se coaduna com as

demais provas coligidas nos autos.

Por outro lado, além da invasão do réu à faixa contrária a sua

direção, ficou caracterizado a omissão de socorro, quando, após o sinistro, o

acusado não procurou ajudar a vítima, ou entrar em contato com a emergência,

apenas  deu  marcha  ré  e  seguiu  com  o  caminhão,  como  afirmado  nos

depoimentos testemunhais.

Todos os depoimentos são harmônicos em afirmar que não existia

clima  de  revolta  no  local  do  acidente,  e  ainda  que  houvesse,  em nenhum

momento  o  apelante  entrou  em contato  com números de  emergência  para

informar o ocorrido, apenas seguiu viagem e concluiu o trabalho que estava

fazendo, deixando a mudança no local combinado.

Assim,  no  caso  concreto,  restou  comprovada  a  existência  de

todos os elementos caracterizadores da culpa, a previsibilidade da ocorrência

Desembargador João Benedito da Silva
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do sinistro,  a  conduta do acusado de fazer imprudentemente um desvio na

contramão, e o resultado indesejado da morte da vítima.

Dessarte,  dentre os elementos da culpa (conduta voluntária do

agente, ausência do dever de cuidado objetivo, resultado danoso involuntário,

previsibilidade,  tipicidade  e  nexo  causal),  que  devem  estar  conjuntamente

presentes  em tal  elemento  anímico,  tenho que,  na  espécie,  a  ausência  do

dever de cuidado objetivo restou comprovada, caracterizada pela inobservância

das regras básicas e gerais de cautela, num comportamento desatencioso, de

sorte que os elementos constantes dos autos, repita-se, revelam-se suficientes

para firmar a culpa do apelante no evento danoso. 

Portanto,  está  cabalmente  comprovado  o  nexo  de  causalidade

entre  a  conduta  do  agente  e  o  resultado  fatal  ocorrido.  Pelos  fatos

apresentados, resta afastada a possibilidade de culpa exclusiva da vítima e

demonstrada  a  imprudência  do  acusado,  que  não  empregou  as  cautelas

indicadas pela experiência comum no trânsito, de forma que a condenação é

medida que se impõe.

De se ressaltar,  ainda, que eventual  concorrência de culpa por

parte da vítima, como o fato de dirigir sem capacete, dirigir em alta velocidade

ou ter consumido bebida alcoólica, não exclui a responsabilidade do apelante,

sendo os fatores acima expostos determinantes para a ocorrência do resultado,

já  que o acidente não teria  ocorrido caso o apelante estivesse dirigindo de

forma prudente, com os cuidados esperados de um homem médio, realizando

a  manobra  em  condições  propícias,  conforme  atesta  o  laudo  pericial  do

acidente. 

Importante registrar que, em Direito Penal, não há compensação

de culpas e, por isso, o fato da conduta da vítima ter supostamente concorrido

para a ocorrência do fato não exime o apelante da responsabilidade penal.

Colaciono os seguintes julgados a respeito:

Desembargador João Benedito da Silva
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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  LESÃO
CORPORAL CULPOSA.  ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DO  PROCESSO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCORRÊNCIA DE
CULPA  DA  VÍTIMA.  INADMISSIBILIDADE.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1)  Não há cogitar
em nulidade do processo, por cerceamento de defesa,
quando  a  revelia  do  réu  foi  decretada  após  várias
tentativas frustradas de intimá-lo, conforme certificado
nos  autos  pelo  oficial  de  justiça  encarregado  das
diligências; 2) O fato da vítima provavelmente haver
concorrido com culpa, o que não restou provado
nos  autos,  não  elide  a  parcela  com  a  qual
concorreu  o  apelante,  pois  no  âmbito  do  direito
penal  brasileiro,  como  é  por  demais  sabido,  as
culpas  concorrentes  não  se  compensam,
tampouco  configuram  excludente  da
responsabilidade  penal,  conforme  orientação
consolidada  na  doutrina  e  na  jurisprudência.
Precedentes  TJAP;  3)  Recurso  desprovido.  (TJAP;
APL 0026211-95.2012.8.03.0001; Câmara Única; Rel.
Des.  Raimundo  Vales;  Julg.  07/10/2014;  DJEAP
14/10/2014; Pág. 27)(DESTAQUEI);

ACIDENTE DE TRÂNSITO.  HOMICÍDIO CULPOSO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO  REO.  CONCORRÊNCIA  DE  CULPAS.
ABSOLVIÇÃO.  INCOMPORTÁVEL.  Não  há  falar-se
em aplicação do princípio do in dubio pro reo, sequer
em absolvição,  uma vez que  o  acervo probatório  é
apto a demonstrar a culpa (imprudência) do apelante,
oriunda da inobservância quanto ao dever de cuidado
objetivo  de  trafegabilidade.  Ademais,  ainda  que se
admitisse  que  a  vítima  agiu  com  culpa,  tal
circunstância  não  teria  o  condão  de  anular  a
culpabilidade do apelante, visto que, no âmbito do
direito penal, não é admissível a compensação de
culpas.  2.  Substituição  da  prestação  de  serviço  à
comunidade  e  da  suspensão  da  habilitação  por
limitação de fim de semana. Incomportável. A pena de
suspensão  de  habilitação  para  dirigir  veículo
automotor  é  cumulativa  e,  quando  devidamente
fundamentada  e  proporcional  à  reprimenda privativa
de  liberdade,  deve,  assim,  permanecer.  Outrossim,
incabível  o  pleito  de  substituição  da  prestação  de
serviço à comunidade por limitação de fim de semana,
porquanto a imposição de duas penas restritivas de
direitos  da  mesma  natureza,  em  substituição  à
reprimenda privativa de liberdade superior a um ano

Desembargador João Benedito da Silva
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de detenção,  configura  sanção única,  o  que viola  o
disposto no artigo 44, §2º,  in fine, do Código Penal.
Apelação  conhecida  e  desprovida.  (TJGO;  Rec
0419638-05.2011.8.09.0175;  Goiânia;  Segunda
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Fabio  Cristóvão  de
Campos  Faria;  DJGO  05/02/2014;  Pág.  275)
(DESTAQUEI). 

Ademais,  deve-se  dar  total  credibilidade  ao  laudo  de  exame

técnico-pericial  do  acidente,  principalmente  quando  corroborado  por  outros

elementos de prova, como aconteceu nos autos, pois aquele documento goza

de presunção de veracidade, a não ser que seja contestado pela defesa, que

assim  não  agiu.  Outrossim,  o  perito  foi  firme  em  ressaltar  a  culpa  do

denunciado, inclusive, através de fotografias.

Esse é o entendimento explícito na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  CULPOSO.
DELITO DE TRÂNSITO. ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº
9.503/1997.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  NEGLIGÊNCIA  E  IMPRUDÊNCIA
NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA
PERICIAL.  PENA  RELATIVA  AO  ÓBICE  PARA
DIRIGIR  VEÍCULO.  REDUÇÃO.  Comprovadas  a
materialidade  e  a  autoria  do  crime de homicídio  na
condução  negligente  e  imprudente  de  veículo
automotor, deve ser mantida a condenação.  O laudo
do  exame  pericial  embasado  em  elementos  e
circunstâncias  colhidos  logo  após  o  acidente
automobilístico,  com  a  descrição  pormenorizada
do evento,  goza de presunção de veracidade. As
conclusões são precisas e de cunho estritamente
científico, competindo ao apelante produzir prova
capaz de contrariar as informações expostas pelos
peritos. Fixada a pena corporal  próxima do mínimo
estabelecido para o tipo, o mesmo deve ocorrer com a
sanção relativa  ao  óbice  para  a  direção  de  veículo.
Apelação  conhecida  e  parcialmente  provida.  (TJDF;
Rec 2011.09.1.010368-3; Ac. 688.937; Segunda Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Souza  e  Ávila;  DJDFTE
03/07/2013; Pág. 158) (DESTAQUES DE AGORA).

De outra banda, quanto a pena privativa de liberdade, entendo,

que não há nenhum reparo a fazer.

Desembargador João Benedito da Silva
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Apesar de não pugnado pelo apelante é importante destacar que

a  sentença,  às  fls.  212/217,  apresenta-se  bem  dosada  e  graduada  com

equidade, conforme preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal, eis que o

Magistrado, após analisar as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 02

(dois) anos de detenção, no mínimo legal, e diante da qualificadora do art.

302, paragrafo único, III, do  Código de Trânsito Brasileiro, aumentou a pena-

base em 1/3 (um terço),  totalizando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito)

meses de detenção, tornando-a definitiva.

Entretanto,  merece  reparo  a  reprimenda  de  suspensão  da

habilitação para dirigir veículo, eis que a Magistrada a fixou no mesmo prazo da

pena privativa de liberdade, afigurando-se, assim, exacerbada.

De acordo com o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, a

penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor tem a

duração de 02 (dois meses) a 05 (cinco) anos. 

Conclui-se,  portanto,  que  a  pena  de  suspensão  da  habilitação

para  dirigir  veículo  automotor,  aplicada  em 02  anos  e  08  (meses) foi

exacerbada,  eis  que a jurisprudência dominante tem entendido que a pena

acessória deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.

Nesse diapasão:

[…] O art. 293 do CTB estabelece o prazo de duração da
pena cominada no art.  292, fixando-o de dois meses a
cinco anos. Não fornece, contudo, os critérios definidores
dessas balizas tão distantes.  Por que a pena deve ser
determinada em dois meses? Por que há de ser em cinco
anos? (...) Certo é, no entanto, que qualquer quantum de
pena  acima  do  mínimo  de  dois  meses  deve  estar
devidamente motivada,  em respeito ao princípio do art.
93,  IX,  da  Constituição  Federal. E,  mais  do  que  isso,
conforme observa Luiz Flávio Gomes (ob. cit.), o julgador
não  pode  perder  de  vista  o  princípio  constitucional  da
proporcionalidade: "Quanto mais grave a infração, maior

Desembargador João Benedito da Silva
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o tempo da pena; quanto menos grave o delito, menor o
tempo de sua duração" […] (in  FRANCO, Alberto Silva,
Leis  Penais  Especiais  e  sua  Interpretação
Jurisprudencial, volume 1, 7ª edição, São Paulo: Revista
dos Tribunais, p. 955/956). 

Também, destaco os seguintes precedentes:

[…] A pena de suspensão do direito de conduzir veículos
automotores é proporcional à pena corporal. Se esta foi
determinada  pouco  acima  do  mínimo  legal,  não  se
justifica que o prazo suspensivo seja igual ao tempo da
pena privativa de liberdade, quando sua gradação vai de
dois meses a cinco anos. Razoável a suspensão por seis
meses  em  razão  das  circunstâncias  do  crime  e  da
omissão  de  socorro  à  vítima.  [...]  (TJDF.  APR
20040510099280,  Relator  GEORGE  LOPES  LEITE,  1ª
Turma Criminal, julgado em 03/12/2009, DJ 19/03/2010 p.
127)

Ainda, tem sido o entendimento desta Câmara Criminal que:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
CONDUTA  CULPOSA  CARACTERIZADA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  NECESSIDADE  DE  AJUSTE  NA
PENA  APLICADA.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
FAVORÁVEIS  AO  RÉU.  RÉU PRIMÁRIO E  DE BONS
ANTECEDENTES.  DOSIMETRIA  APLICADA  NO
MÁXIMO.  REDUÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  CRIME
CULPOSO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  44,  INCISO  I.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  SUSPENSÃO  OU
PROIBIÇÃO  DE  OBTER  A  PERMISSÃO  OU
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
DIMINUIÇÃO  DA  PENALIDADE.  PROPORCIONAL  À
SANÇÃO  CORPORAL. RECURSO  PROVIDO
PARCIALMENTE.
(Processo:01620000006912001.Relator: DES. NILO LUIS
RAMALHO VIEIRA  - Orgão Julgador:  Câmara Criminal  -
Data do Julgamento:  07/10/2009) GRIFO NOSSO.

APELACÃO  CRIMINAL.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
EXCESSO  DE  VELOCIDADE.  ABSOLVICÃO.
INCOMPORTABILIDADE.  PERDÃO  JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOFRIMENTO MORAL
CONSIDERÁVEL.  EXCESSO  NA  APLICAÇÃO  DO
PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR

Desembargador João Benedito da Silva
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VEÍCULO  AUTOMOTOR.  REDUÇÃO.  APELAÇÃO
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . 1 - Não há
que se falar em absolvição, se os autos comprovam que
a acusada agiu com culpa, na modalidade imprudência,
na condução de veículo automotor, provocando acidente
que causou a morte da vítima. 2 - O perdão judicial deve
ser  concedido  quando  as  conseqüências  da  infração
atinjam o agente com intensidade tal que a imposição de
uma reprimenda se  revestiria  de  total  desnecessidade,
vindo, até mesmo, a ser desumana, por exacerbar o seu
já  agudo  sofrimento,  situação  esta,  que  não  restou
comprovada nos autos. 3 - Há que ser mitigada a pena
acessória de suspensão do direito de dirigir veículo
automotor,  para  guardar  proporcionalidade  com  a
corpórea,  fixada  no  mínimo  legal.  (Processo  n.
20020060262033001  - Relator: DES. JOAS DE BRITO
PEREIRA FILHO   -  Orgão  Julgador:  Câmara  Criminal
-Data do Julgamento:28/04/2009)  

Dessa forma, levando em consideração as circunstâncias judiciais

então analisadas na sentença prolatada pelo Juiz “a quo”  - fls.212/217, reduzo

a  penalidade  de  suspensão  da  carteira  de  habilitação  para  dirigir  veículo

automotor,  para o prazo de 06 (seis) meses, já que a pena pena-base da

pena corporal foi fixada no seu mínimo legal, o que se afigura perfeitamente

ajustável ao contexto dos fatos e o objetivo educativo da referida penalidade. 

Por todas as razões expostas, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao

apelo  para,  tão  somente,  reduzir  a  pena  de  suspensão  da  carteira  de

habilitação para 06 (seis) meses, mantendo a sentença nos demais termos,

em harmonia com o Parecer da douta Procuradoria de Justiça.

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.

Desembargador João Benedito da Silva
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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

Desembargador João Benedito da Silva
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