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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º  0011809-38.2015.815.0011 –  3ª  Vara Criminal  da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Josiel Pereira Bernardino
DEFENSOR PÚBLICO: Odinaldo Espínola
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DELITO DE
TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 302,
§1º,  I,  DO  CÓDIGO  NACIONAL DE  TRÂNSITO
(LEI  Nº  9.503/97).  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE. PROVAS CERTAS DA AUTORIA
E MATERIALIDADE.  DECOTE DA AGRAVANTE
CONTIDA  NO  §  1º,  I,  DO  ART.  302.
IMPOSSIBILIDADE.  RÉU  QUE  NÃO  POSSUÍA
PERMISSÃO  OU  CARTEIRA DE  HABILITAÇÃO
PARA  DIRIGIR.  ALTERAÇÃO  DA  PENA
RESTRITIVA  DE  DIREITOS  –  PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.  COMPETÊNCIA  DA  VARA  DAS
EXECUÇÕES  PENAIS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1.  Não  há  que  se  cogitar  em  absolvição,  quando  a
conduta  atribuída  ao  agente,  objeto  da  sentença
condenatória,  acha-se  suficientemente  respaldada  em
todo o conjunto probatório.

2. Havendo provas certas de que o acusado não possuía
permissão  para  dirigir  ou  carteira  de  habilitação,
impossível o decote da majorante contida no § 1º, I, do
art. 302 do CTB.

3.  A  mudança  da  pena  restritiva  aplicada  em
substituição à pena corporal deve ser feita pelo Juízo
das Execuções Penais,  a quem compete a análise do
referido pedido.
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VISTOS,  relatados e discutidos os presentes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Josiel  Pereira  Bernardino foi  denunciado  perante  a  3ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande/PB, como incurso nas penas do art. 302, §
1º, I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), por ter, no dia 29/05/2015, por
volta  das 22h,  na  BR 230,  nas proximidades do antigo “Clube dos  Caçadores”,  na
cidade e Comarca de Campina Grande/PB, sem ser habilitado, provocado  “acidente
automobilístico que resultou na morte do  Sr. Fábio Farias da Costa,  infringido com
tal conduta o disposto no art. art. 302, § 1º., I, do Código de Trânsito Brasileiro”.

Denúncia recebida em 05/02/2016 (fls. 70).

Apresentada resposta escrita (fls. 74-75).

O  processo  seguiu  regular  instrução,  tendo  o  juiz  julgado
procedente a denúncia e condenado o acusado nos termos do art. 302, §1º, I, da Lei nº
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), aplicando a pena da seguinte maneira (fls.
139-141):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 2
(dois) anos de detenção. Reconheceu a atenuante da confissão, no entanto, deixou de
aplicá-la,  em razão  do  teor  da  Súmula  nº  231  do  STJ.  Considerando  a  majorante
contida no §1º,  I,  do art.  302 do CTB, elevou em 1/3,  ficando em definitivo,  uma
reprimenda de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime
aberto.

Considerando os termos do art. 44 do CP, o magistrado substituiu
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito nas modalidades prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Com  relação  a  pena  administrativa,  aplicou  a  suspensão  ou
proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo
prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias. 

Irresignado, o acusado apelou (fls. 143; 146-148) pleiteando, em
sua insurreição recursal, pela absolvição e, alternativamente, pelo decote da agravante
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do §1º, I, do art. 302 do CTB e a mudança da pena restritiva de direito de
“multa” por outra.

Nas  contrarrazões,  o  representante  do  Ministério  Público
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 149-154).

 
Nesta Superior Instância, seguiram os autos à apreciação da douta

Procuradoria-Geral de Justiça, que ofertou parecer pelo improvimento do recurso (fls.
159-162).

É o relatório.

VOTO 

Trata-se de recurso apelatório em que o réu, inconformado com a
sentença que o condenou à sanção do art. 302 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), requer a esta Egrégia Corte a reforma do r. decisum.

Em  suas  razões  apelatórias,  o  recorrente  pleiteia  por  sua
absolvição alegando que “o fato acontecera sem que o Apelante tivesse culpa ou dolo,
já que não lhe era possível prestar o socorro devido e imediato a vítima, pois, como
dito, a vítima fora atingida na parte traseira da moto por outro veículo que não era
conduzido pelo apelante, ficando, assim, afastada a hipótese da majorante prevista no
inciso I, já que o mesmo não estava conduzindo a moto, ESTAVA EMPURRANDO”.

O pedido, no entanto, deve ser rejeitado.

Registro, inicialmente, que tanto a materialidade quanto a autoria
restam  devidamente  comprovadas  por  meio  do  Boletim  de  Ocorrência  (fls.  07),
Certidão de Óbito (fls. 13 e 83), Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 20-28), Laudo de
Vistoria em Veículo (fls.  32-43),  Laudo Tanatoscópico (fls.  59-63) bem como pelos
depoimentos colhidos durante a instrução, em especial, a confissão do acusado desde a
esfera policial (fls. 46-47).

Ao admitir o consumo de bebida alcoólica (duas cervejas), estava
sob efeito alcoólico, e assim dirigiu a moto,  sem ser habilitado,  o que, certamente,
contribuiu decisivamente para o infeliz evento.

Quando interrogado o acusado tentou se eximir da culpa, dizendo
que  era  costume  de  todos  cruzar  a  BR  naquele  local  e  que  o  automóvel  (Celta)
transitava  em  alta  velocidade,  disse  ainda  que  a  própria  vítima  foi  para  a  via
voluntariamente.
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No entanto, como bem registrou o douto Promotor de Justiça nas
alegações finais (fls. 134), no Direito Penal não há compensação de culpa.

Sobre o assunto:

PRELIMINAR.  NULIDADE  EM  FACE  DE
INVERSÃO  DA  COLHEITA  DA  PROVA  ORAL.
Inocorrência.  Exceção à regra prevista no artigo 400
do CPP quando for hipótese de oitiva de testemunha
por  precatória.  Possibilidade  de  realização  de
audiência una, mesmo sem a devolução da deprecata.
Regra  do  artigo  222,  1º  do  CP.  PRELIMINAR.
NULIDADE  EM  VIRTUDE  DA SUPRESSÃO  DA
FASE  DO  ARTIGO  402  DO  CPP.  Inocorrência.
Concessão às partes de oportunidade para requererem
eventuais diligências. Superação de eventual supressão
com apreciação de pedido de conversão do julgamento
em  diligência.  Fundamentação  da  decisão  restou
idônea  e  perfeitamente  motivada.  HOMICÍDIO
CULPOSO  NA  DIREÇÃO  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR. Laudo necroscópico,  laudo do local
do acidente e croqui demonstrando a materialidade do
delito.  AUTORIA.  Condução  de  caminhão  pelo  réu
sem observância da velocidade máxima permitida com
tombamento de carreta na via, que ocasionou manobra
brusca da vítima e posterior colisão com veículo que
seguia  logo  atrás  do  veículo  do  acusado.  Nexo  de
causalidade e culpa evidenciada.  Alegação de culpa
exclusiva  da  vítima.  Inocorrência.  Prova  oral
demonstra  que  a  colisão se  deu bem próxima ao
tombamento  da  carreta.  Inexistência  de
compensação  de  culpas  no  direito  penal  pátrio.
Precedentes  do  STJ.  De  rigor  a  condenação.
CAUSAS  DE  AUMENTO.  O  réu  encontrava-se  no
exercício  de  sua  profissão  de  motorista  e  conduzia
veículo de carga e expôs a dano potencial a mais duas
pessoas, além da vítima. PENA. HOMICÍDIO. Base
fixada  no  mínimo  legal.  Sem  circunstâncias  na
segunda  fase.  Aumento  pela  majorante  em  1/3.
Suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena
corporal.  Substituição da pena privativa de liberdade
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por duas restritivas de direito consistente em prestação
de  serviços  à  comunidade  e  prestação  pecuniária.
REGIME.  Aberto.  (TJSP;  APL  0010889-
77.2011.8.26.0438;  Ac.  10635113;  Penápolis;  Sétima
Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Lauro Mens de
Mello;  Julg.  26/07/2017;  DJESP  03/08/2017;  Pág.
2924) - grifei

A  testemunha  Diego  Alexandre  Alves  Pereira,  motorista  do
veículo Celta, também envolvido do acidente, ao prestar suas declarações, narrou como
tudo aconteceu (fls. 125): 

“(…)
que se envolveu em um acidente de transito [sic] na
BR 230, km 144,7, próximo ao Clube dos Caçadores;
que estava sozinho no carro; que não tinha ingerido
bebida  alcóolica  [sic];  que  estava  dirigindo  numa
velocidade  de  aproximadamente  80  km;  o  acidente
ocorrreu [sic]  quando viu uma moto atravessando a
pista de rolamento; que a moto estava com as luzes
apagadas e o local é bem escuro; que viu uma pessoa
em cima da moto e outra empurrando a parte traseira;
que a intenção deles era atravessar a pista, passando
por uma brecha na mureta de segurança da pista; que
não deu tempo de desviar da moto, pois quando eles
atravessaram  foi  muito  em  cima  da  passagem  do
declarante; que ainda tentou desviar para a esquerda,
porém, atingiu a moto; que a sua esquerda, um pouco
atrás,  vinha outro veículo e por isso não puxou seu
carro  para  esse  lado;  que assim que bateu na moto
parou o carro; que o veículo que vinha atrás, na outra
faixa, também parou; que ficou muito nervoso e por
isso  foi  o  condutor  do  outro  carro  quem acionou a
polícia, pois ele parou o carro para ajudar; (…) que
foram eles quem deram causa ao acidente; (…) que no
local  do  acidente  escutou  quando  o  Policial
Rodoviário Pereira perguntou ao acusado que estava
empurrando  a  moto  a  causa  do  acidente,  quando
escutou ele dizendo que estavam fugindo da polícia,
pois Fábio e ele não tinham carteira de habilitação e
tinham ingerido bebida alcóolica [sic]; (...)”. 
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Vejamos um trecho das contrarrazões (fls. 151):

“(…)  Impende registrar que o réu resolveu realizar o
irregular cruzamento da via no evidente e confessado
intuito  de  evitar  fiscalização  da  Polícia  Rodoviária
Federal,  porque,  além  de  não  se  habilitado  para
conduzir  motocicletas,  havia  ingerido  bebidas
alcóolicas com a vítima, momentos antes do acidente
de  trânsito  por  aquele  provocado.  Consta  dos  autos
inclusive  laudo pericial  de  trânsito,  atestando que  o
acidente  que  resultou  na  morte  da  vítima  foi
ocasionado  pelo  acusado,  em  virtude  de  sua
imprudente  conduta  de  tentar  cruzar  a  via  em local
absolutamente impróprio. (...)”. 

De  concluir-se  que  agiu  o  réu  com  culpa,  pois,  embora  não
previsse  o  resultado,  causou  a  morte  da  vítima,  por  conduzir  motocicleta  após  ter
ingerido bebida alcoólica, sem habilitação e atravessar em local inapropriado.

Comete  homicídio  culposo  no  trânsito  quem,  por  conduta
voluntária,  causa  um resultado  involuntário,  mas  previsível  e  que  poderia  ter  sido
evitado, se o agente procedesse com maior cautela.

O Mestre Aníbal Bruno, magistralmente, apresenta sua definição
de culpa, in verbis:

“Consiste a culpa em praticar voluntariamente, sem a
atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre
um resultado definido na lei como crime, que não foi
querido  nem  previsto  pelo  agente,  mas  que  era
previsível. O processo do crime culposo se desenvolve
nestes  dois  momentos:  a)  uma  conduta  voluntária
contrária  ao  dever;  b)  um  resultado  involuntário,
definido na lei como crime, que não foi, mas deveria e
poderia  ser  previsto  pelo  agente” (in Direito  penal
parte geral, fato punível, pág. 80). 

Diante  dessa  brilhante  definição,  observa-se,  pois,  que a  culpa
não se presume, devendo ser demonstrada objetivamente, e o seu ponto nuclear está na
previsibilidade,  isto  é,  na  possibilidade  de  antevisão  do  resultado,  em  condições
normais ao homo medius, elemento essencial que restou configurado na hipótese. 
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Não  se  pode  alegar,  portanto,  que  não  havia  condições  de
previsibilidade,  pois  o  que  não  houve  foi  a  indispensável  diligência  por  parte  do
apelante, no momento do acidente. E é justamente isso que caracteriza a culpa, posto
que, se ele tivesse previsto o acidente, ter-se-ia configurado o dolo, na forma eventual,
e não a culpa. 

Importante  salientar  que  as  principais  causas  dos  acidentes  de
trânsito são: excesso de velocidade, desrespeito à sinalização e às normas de trânsito,
ausência de manutenção da distância de segurança entre os veículos, avanço de sinal,
ausência de sinalização ao fazer uma manobra, uso de bebidas alcoólicas etc. 

Essas causas são caracterizadas como: imprudência, imperícia e
negligência, falhas humanas que devem ser reprimidas, sob pena de causar não apenas
caos no tráfego,  mas risco de vida a pessoas que, na maioria das vezes, se tornam
vítimas fatais. 

Dessa  forma,  não  tenho  dúvidas  em  concluir  que,  diante  do
conjunto probatório colacionado aos autos, não há que se cogitar em absolvição.

Da mesma forma, a prova é suficiente a configurar a majorante
prevista no artigo 302, inciso I, do CTB, já que o acusado não possuía carteira nacional
de habilitação para conduzir veículos automotores.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIME. Embriaguez ao volante. Pedido
de redução da fração atinente à agravante prevista no
art.  298,  inc.  III,  CTB.  Possibilidade.  Ausência  de
fundamentação. Redução do quantum de aumento para
1/6.  Lesão  corporal  culposa  na  direção  de  veículo
automotor.  Dosimetria.  Reconhecimento  negativo  da
culpabilidade.  Fundamentação  idônea.  Apelante  que
conduziu  o  seu  veículo  com  passageiros  na  parte
externa  (caçamba).  Circunstâncias  do  crime.
Passageiros  em  número  excessivo.  Impossibilidade.
Situação  valorada  na  culpabilidade.  Bis  in  idem.
Causa especial de aumento de pena mantida (art.
303, parágrafo único, c/c art. 302, §1º, inc. I, ambos
do  ctb).  Réu  que  não  possuía  habilitação  para
dirigir. Recurso  parcialmente  provido.  (TJPR;  ApCr
1527459-8;  Pinhão;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.
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Des.  Macedo  Pacheco;  Julg.  18/08/2016;  DJPR
30/08/2016; Pág. 344) - grifei

Por fim, o recorrente pleiteia que a pena restritiva de direito na
modalidade “prestação pecuniária” seja substituída por outra, alegando que é agricultor
e não tem outro meio de subsistência, não podendo arcar com o pagamento.

Igualmente, não merece prosperar a súplica da defesa, uma vez
que  as  questões  relativas  ao  implemente/inadimplemento  da  prestação pecuniária  é
tema a ser debatido, se for o caso, no âmbito da execução penal.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.  Pretensão  de  isenção  da  prestação
pecuniária,  com  alegação  de  que  inexeqüível,  por
ausência  de  condições  do  condenado.  As  penas
privativas  de  liberdade,  no  quantitativo  definida  na
sentença  -  um  ano  de  detenção,  mais  três  anos  de
reclusão  -  exigem  duas  substitutivas.  Ausência  de
omissão no julgado, mesmo porque ausente hipótese
de  isenção  da  pena  substitutiva.  Cumprimento,  ou
impossibilidade, é matéria a ser debatida no âmbito da
execução  penal.  EMBARGOS  DESACOLHIDOS.
UNÂNIME.  (Embargos  de  Declaração  Nº
70073051625,  Quarta  Câmara  Criminal,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado
em 27/07/2017)

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Benedito da Silva,
dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha
Ramos, revisor e Dr. Marcos William de Oliveira,  Juiz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.
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Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 22
(vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 23 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
             - Relator -
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