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PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação criminal. Crime de
trânsito.  Homicídio  culposo na direção de veículo automotor.
Art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Materialidade
e autoria. Comprovação. Conjunto probatório robusto e coeso.
Condenação  mantida.  Dosimetria.  Fixação  da  pena-base  no
mínimo legal. Substituição por duas penas restritivas de direito.
Acerto  do  decisum singular.  Redução  do  quantum da  pena
cumulativa de suspensão/proibição de habilitação para dirigir
veículo automotor e do valor da prestação pecuniária imposta.
Apelo parcialmente provido. 

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

-  A  pena  cumulativa  de  suspensão/proibição  de  habilitação
para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade
com as circunstâncias judicias, a gravidade do delito e a pena
privativa de liberdade imposta.

-  O quantum da prestação pecuniária  arbitrado na sentença
penal condenatória deve ser proporcional à pena aplicada e ao
valor da renda mensal percebida pelo recorrente,

- Provimento parcial da apelação.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS  estes  autos  em  que  são
partes as acima identificadas.



ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, 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 Edson Alves Silva
(f.  237), em face da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Campina Grande, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 302,  caput, do
Código  de  Trânsito  Brasileiro  (homicídio  culposo  na  direção  de  veículo  automotor),
fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de detenção, substituindo-a por 02 (duas) penas
restritivas  de  direitos  (prestação de  serviço  à  comunidade  ou a  entidades públicas  e
prestação pecuniária), e 02 (dois) anos de suspensão/proibição de habilitação para dirigir
veículo automotor, em regime inicial aberto (fs. 228/232).

Narra a exordial acusatória que no dia 04 de agosto de 2014, por
volta  das  8h30min,  na  Avenida  Canal,  o  apelante,  agindo  com imprudência,  praticou
homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Extrai-se que a motocicleta Honda Strada CBX 200, de placa MNT
6932, que era pilotada por Adonis Rocha de Oliveira, e levava como carona a sua esposa,
Monalisa Maia Barbosa Amorim Oliveira, foi atingida violentamente na traseira, por um
caminhão baú, em excesso de velocidade, dirigido pelo ora recorrente.

Consta, também, que após o forte impacto, as vítimas – condutor e
carona da motocicleta – foram arremessadas ao solo, deixando-as gravemente feridas, o
que  ocasionou  o  óbito  de  Monalisa  Maia  Barbosa  Amorim  Oliveira,  em  razão  dos
traumatismos sofridos.

Historia, ainda, que as testemunhas, em sede policial, ratificaram a
ocorrência do fato criminoso, sendo todas uníssonas quanto à imprudência do acusado,
em face da alta velocidade desenvolvida no momento do acidente (fs. 02/03).

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2015 (f. 49).

Em suas razões recursais, o apelante alega que inexiste prova da
autoria e materialidade delitivas, uma vez que o funcionamento da frenagem tornou-se
ineficaz por haver óleo derramado na pista, bem como que a prova testemunhal é frágil,
não sendo apta a embasar o édito condenatório.

Aduz, também, que a pena de multa deve ser reduzida, posto que
deve se pautar em suas condições financeiras, haja vista que recebe pouco mais de 01
(um) salário mínimo, e  o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil  reais)  resultaria em
prejuízo próprio e de sua família.

Assevera  que  trabalha  como  motorista,  e  que  a  pena  de
suspensão/proibição da habilitação para dirigir implicaria na frustação do seu direito de
trabalhar, assim como de manter a sua sobrevivência e de sua família.

Requer,  ao  final,  a  reforma  da  sentença  atacada,  para  dar
provimento à apelação, para absolvê-lo do crime descrito no art. 302, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro, e, subsidiariamente, a exclusão ou minoração da pena de multa, como



também a reforma da sentença no tocante à suspensão/proibição da habilitação para
dirigir (fs. 238/243).

O Ministério  Público  apresentou  contrarrazões,  requerendo  o  não
provimento  do recurso,  mantendo-se a  sentença condenatória  tal  como proferida  nos
autos (fs. 255/259).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  oferta  parecer,  opinando  pelo
provimento parcial do apelo apenas para que seja reduzida, de forma proporcional à pena
privativa de liberdade, a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor,
e, em caso de ratificação da condenação imposta, pugna pela imediata execução da pena
(fs. 263/273). 

É o relatório.

–  VOTO  –  Aluízio  Bezerra  Filho  –  Juiz  de  Direito  Convocado  –
Relator - 

Sabe-se que o termo inicial para interposição da apelação é a data
da última intimação,  seja  do  réu  ou do seu advogado,  e,  in  casu,  percebe-se que o
advogado do recorrente foi intimado da sentença penal condenatória em 03/03/2016 (f.
234), o réu, em 04/03/2016 (f. 236v.), e a apelação foi interposta em 09/03/2016 (f. 237),
sendo, portanto, tempestiva.

 Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos
(legitimidade,  interesse,  cabimento  e  inexistência  de  fato  impeditivo  e  extintivo)  e
extrínsecos  (tempestividade  e  regularidade  formal),  conheço  do  recurso,  posto  que
preenchidos os requisitos dispostos no art. 593, inciso I1 do Código de Processo Penal.

Como já adiantado, pretende o recorrente a reforma da sentença
condenatória, para absolvê-lo do crime descrito no art. 302, caput, do Código de Trânsito
Brasileiro (homicídio  culposo na direção de veículo automotor),  e,  subsidiariamente,  a
exclusão ou minoração da pena de multa, como também o reparo do decisum quanto à
suspensão/proibição da habilitação para dirigir.

O recurso deve ser parcialmente provido.

- DA MATERIALIDADE

A  materialidade  delitiva  encontra-se  devidamente  comprovada,
notadamente, pela certidão de óbito à f. 08, boletim de acidente de trânsito às fs. 16/18,
pelo laudo traumatológico à f.  39, laudo tanatoscópico à f.  41, depoimentos da vítima
sobrevivente  e  testemunhas  às  fs.  19/20,  22/23,  24/25,  75  (mídia  audiovisual)  e  216
(mídia audiovisual). 

- DA AUTORIA

1

 CPP - Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei
nº263, de 23.2.1948).

I  -  das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948).



A autoria também é incontroversa, mormente pelos depoimentos da
vítima sobrevivente e das testemunhas, em sede inquisitorial e em juízo. Observe-se:

Declarações da vítima Adonis Rocha de Oliveira

“Que,  por  volta  das  08:15  horas  do  dia  04.08.2014,  o  declarante
trafegava  pela  Avenida  Giló  Guedes  (Avenida  Canal),  no  sentido
Açude Velho/Viaduto Elpídio de Almeida, na terceira faixa da pista,
conduzindo a motocicleta HONDA/CBX 200 STRADA, de placa MNT-
6932/PB, levando como “carona” a sua esposa MONALISA MARIA
BARBOSA AMORIM OLIVEIRA, de 31 anos de idade, quando nas
proximidades  da  FIEP  reduziu  a  velocidade  para  convergir  à
esquerda em direção à Rua Quebra Quilos, mesmo porque existiam
vários  veículos  parados  na  sua  frente,  em  obediência  ao  sinal
vermelho; Que, em dado momento o declarante ouviu um barulho de
frenagem de veículo vindo de encontro  sua moto e logo em seguida
houve a colisão na parte traseira, sendo jogado ao solo juntamente
com a sua esposa, causando-lhes lesões graves, sendo socorridos
por equipes do SAMU e encaminhados para o hospital Regional de
Emergência e Trauma, nesta cidade, onde receberam atendimentos
médicos,  só  que  o  declarante  permaneceu  em  observação  até  o
meio  da  tarde  do  mesmo  dia,  enquanto  que  a  sua  esposa  não
resistiu aos ferimentos e foi a óbito por volta das 18:15 horas; Que,
informa  o  declarante  que  o  causador  do  acidente  foi  identificado
como  sendo  JOSÉ  EDSON  ALVES  SILVA,  o  qual  trafegava  no
mesmo sentido da via, em alta velocidade e ao tentar mudar de faixa
acionou os freios do veículo, perdendo o controle da direção [...]; Que
o declarante é habilitado categoria “AD” há aproximadamente treze
anos e nunca tinha se envolvido em acidente de trânsito;  Que no
momento do acidente o declarante e sua esposa usavam capacetes
[...]” (fs. 19/20)

“[...]Que sua esposa estava no garupa da motocicleta; Que reduziu a
velocidade para parar;  Que trafegava com cerca de 10 km/h; Que
puxou para o lado esquerdo,  e  nesse momento escutou um forte
barulho de frenagem; Que não deu tempo sequer para se virar, e ver
o que estava acontecendo, pois já sentiu o impacto na traseira de
sua moto; Que sua esposa gritava; Que foi arremessado, rodando no
ar, vendo o céu; Que sentiu o para-choques do caminhão passando
por cima de sua cabeça, e o seu corpo se arrastando pelo asfalto;
Que  seu  capacete  caiu  dentro  do  canal;  Que  saiu  debaixo  do
caminhão  para  socorrer  sua  esposa;  Que  sua  esposa  ficou
imprensada  entre  a  roda  do  caminhão  e  o  meio-fio;  Que  tentou
levantar a traseira do caminhão;  [...]Que sua esposa estava muito
machucada,  toda  torta,  mais  ainda  consciente;  Que  sua  esposa
faleceu  no  dia  04/08/2014,  pelas  18h15min,  no  mesmo  dia  do
acidente; Que sua esposa não teve fratura exposta; Que o caminhão
vinha  em  alta  velocidade,  segundo  comentários  dos  presentes  e
laudo da CPTran; Que o laudo da polícia indicava que o acusado
freou o carro por 15 metros; Que o motorista também tentou socorrer,
puxando a porta do carro que estava presa; [...]Que o acusado não
prestou qualquer assistência ao depoente e sua esposa; Que prestou
serviços  para  o  proprietário  do  caminhão,  seu  Almir,  por  algum
tempo; Que não conhecia o motorista do caminhão; Que não dava
para identificar se o óleo na pista era de motor ou óleo diesel; [...]Que



o  depoente  e  sua  esposa  usavam  capacetes[...]”  (f.  75  –  mídia
audiovisual)

Depoimento de Germana Tabosa Freire

“Que  por  volta  das  08:30  horas  do  dia  04.08.2014,  a  depoente
transitava  pela  Avenida  Giló  Guedes  (Avenida  Canal),  no  sentido
Açude Velho/Viaduto Elpídio de Almeida,  trafegando pela segunda
faixa  da  pista,  quando  nas  proximidades  da  FIEP  ouviu  uma
frenagem brusca na parte de trás e ao olhar para o retrovisor do seu
veículo, visualizou uma camionete tipo baú da Empresa Citros saindo
da  segunda  para  terceira  faixa  da  pista,  sendo  o  condutor
arremessado por alguns metros, enquanto que a mulher que viajava
como  “carona”  na  moto  foi  jogada  para  a  parte  de  baixo  da
camionete que causou o acidente; [...] Que, afirma a depoente que a
pista realmente estava com manchas de óleo, no entanto, o acidente
poderia  ter  sido  evitado,  se  o  condutor  da  camionete  estivesse
trafegando em velocidade moderada” (fs. 22/23)

“[...]Que presenciou o acidente; Que passava de carro no local no
momento  dos  fatos;  Que  vinha  na  frente  do  caminhão;  Que  o
caminhão transitava em alta velocidade; Que estava na mesma faixa
dos envolvidos no acidente de trânsito; Que escutou um barulho forte
de frenagem; Que olhou pelo retrovisor e avistou o caminhão em alto
velocidade; Que o caminhão bateu na traseira da moto; Que viu a
mulher  da  moto  voando;  Que  os  dois  ocupantes  da  motocicleta
voaram alto, cerca de 05 (cinco) metros; Que a depoente foi quem
acionou  o  SAMU;  Que o  motorista  do  caminhão  ficou  parado  no
local; Que não conhecia o motorista; Que a pista estava molhada de
óleo; Que havia muito óleo na pista; Que se avistava o óleo de longe;
Que observou que o pneu do caminhão estava careca; Que não ficou
perto  do motorista  do caminhão,  por  isso não  sabe se  o  mesmo
aparentava  estar  embriagado;  Que  prestou  auxílio  ao  marido  da
vítima fatal; Que presenciou a chegada de um caminhão para jogar
pó de serra no local; Que a depoente foi quem retirou o capacete da
vítima, a pedido desta; Que colocaram pó de serra na pista até as
proximidades  do  Banco  do  Brasil;  Que  não  sabe  se  o  óleo  era
espesso ou fino;  Que a depoente transitava na avenida a uns 50
km/h; Que seu carro não derrapou na pista; Que seu carro seguiu
normalmente na pista.” (f. 75 – mídia audiovisual)

Depoimento de Geraldo Lourenço do Nascimento

“Que,  encontrava-se de serviço  na 3ª  CPTRAN na manhã do dia
04.08.2014, quando por volta das 08:30 horas foi acionado via CIOP,
para comparecer na Avenida Giló Guedes, próximo a Fiep, Bairro de
José Pinheiro, nesta cidade, para atender uma ocorrência de trânsito
envolvendo  uma  camionete  tipo  baú  e  uma  motocicleta;  Que,
deslocou-se  imediatamente  ao  local  informado  e  lá  chegando
constatou que se tratava de uma motocicleta HONDA/STRADA CBX
200, de placa MNT-6932/PB, que era conduzida no sentido Açude
Velho/Viaduto  Elpídio  de  Almeida  por  ADONIS  ROCHA  DE
OLIVEIRA,  levando  como  “carona”  a  esposa  MONALISA MARIA
BARBOSA AMORIM DE OLIVEIRA, quando foram atingidos na parte
de trás por uma camionete tipo baú HYUNDAY HR. de placa NQI-
2105/PB,  que era conduzida no mesmo sentido  da via  por  JOSÉ
EDSON  ALVES  SILVA,  o  qual  permaneceu  no  local  e  não



apresentava sinais de bebida alcoólica; [...]Que, é do conhecimento
do  depoente  que  o  motociclista  ADONIS  ROCHA DE  OLIVEIRA
recebeu  atendimentos  médicos  e  permaneceu  em  observação,
enquanto que a outra vítima MONALISA MARIA BARBOSA AMORIM
DE OLIVEIRA não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no início da
noite do mesmo dia;  [...]Que no momento do acidente não estava
chovendo  e  a  visibilidade  era  boa,  entretanto  constatou  que  a
segunda faixa da pista, por onde trafegava a camionete estava com
grande volume de óleo derramado, inclusive Policiais do Corpo de
Bombeiros já estavam no local fazendo os trabalhos de limpeza da
pista; Que, os condutores dos dois veículos envolvidos no acidente
são habilitados [...]” (fs. 24/25)

“[...] Que foi acionado pelo CIOP para fazer o levantamento do local;
Que havia muito óleo derramado na pista; Que recebeu informações
que um caminhão havia passado no local derramando óleo na pista,
antes da FIEP até as proximidades da Caixa Econômica;  Que os
bombeiros colocaram pó de serra na pista; Que não observou se os
pneus  do  caminhão  estavam  carecas;  Que  conversou  com  o
motorista do caminhão, que não aparentava estar embriagado; Que
não conhecia o motorista; Que o acusado permanece no local; Que o
SAMU  já  prestava  assistência  às  vítimas  no  momento  em  que
chegou ao local; Que, se houver morte no local, a perícia é feita pelo
IML, caso contrário é a CPTran; Que acredita que o óleo derramado
na pista era diesel; Que não pode precisar se, de fato, era diesel ou
de óleo de motor; Que não houve outros acidentes no mesmo local e
horário; Que o caminhão causador do acidente deixou um rastro de
óleo na pista;  Que foi  o  depoente quem confeccionou o laudo de
constatação do acidente; Que ficou sabendo que a vítima morreu no
estacionamento da FIEP; Que o SAMU, STTP, Bombeiros e CPTran
estiveram no local, depois do acidente; Que não deu para perceber
se o motorista freou o caminhão na pista onde estava o óleo, por não
ter ficado marca no asfalto; Que a vítima fatal não estava mais no
local, pois já havia sido socorrida [...]” (f. 75 – mídia audiovisual)

O apelante ao ser interrogado, na policial e em juízo, disse:

“Que no dia  04 de agosto  de 2014 o  interrogado havia  saído da
Fábrica  Lebom,  localizada  na  BR-230,  e  estava  indo  fazer  uma
entrega nas proximidades do Atacadão, bairro do Alto Branco; Que
estava  dirigindo  a  caminhoneta  com carroceria  fechada  (pequena
caminhonete baú), ano 2010, modelo 2011, cor branca, de placa NQI
2105/PB,  a  qual  pertence  à  Empresa  Lebom;  Que  o  declarante
informa que no  dia  do fato  não estava chovendo e  era  dia;  Que
estava  trafegando  com velocidade  entre  35  e  40  km/h  e  quando
adentrou na Av. Júlio Guedes, na curva que fica em frente à FIEP,
havia um tráfego moderado de veículo e quando precisou acionar o
sistema de freio da caminhoneta,  esta seguiu direto,  já  que havia
uma grande quantidade de óleo derramado na pista; Que como o
veículo ao freio acabou colidindo na traseira de uma motocicleta que
era ocupada por duas pessoas; Que só quando desceu do veículo
viu o óleo na pista; Que permaneceu no local e pediu que um rapaz
ligasse para  o  SAMU;  Que os  dois  ocupantes  ficaram lesionados
com a colisão,  mas a  passageira  da motocicleta  ficou em estado
mais grave, já que esta permaneceu no chão e o motociclista ficou
andando de um lado para o outro; Que o SAMU compareceu ao local
em cerca de 5 a 7 minutos e foi realizado o socorro das duas vítimas;



Que o interrogado não se machucou; Que além de permanecer no
local também acionou a CPTran; Que no momento do acidente de
trânsito  o  interrogado  estava  sozinho  no  veículo;  [...]Que  não  é
verdade que o declarante trafegava em alta velocidade no momento
do acidente; [...]Que nunca havia se envolvido em nenhum acidente
de trânsito anteriormente; Que não chegou a prestar auxílio material
à família da vítima, nem foi procurado por seus familiares [...]” (fs.
26/27)

“[...]Que não é verdadeira a acusação que lhe foi feita; Que transitava
pela Avenida Canal,  nas proximidades da FIEP, a 30 ou 35 km/h;
Que estava na faixa do meio; Que não avistou a motocicleta a 02
(dois) metros de distância; Que na sua frente ia outro veículo; Que os
veículos estavam na frente estavam parando em frente ao semáforo;
Que quando avistou os carros parados, pisou no freio, mas o carro
não  freou;  Que  havia  acabado  de  sair  de  uma  curva,  quando
derrapou e foi para a pista da esquerda; Que depois do acidente foi
verificar que havia óleo na pista do meio; Que o caminhão derrapou
por 02 (dois) metros; Que a vítima não faleceu no local do acidente;
Que acionou o socorro; Que permaneceu no local; Que é habilitado
para dirigir  caminhão;  Que não percebeu que havia óleo na pista;
Que só percebeu que era óleo depois do acidente[...]” (f. 191 – mídia
audiovisual)

Conforme se constata das provas carreadas aos autos, o apelante,
agindo com imprudência e negligência em relação às normas de trânsito, praticou o crime
de homicídio culposo na direção de veículo automotor, vindo a ocasionar o óbito da vítima
Monalisa Maria Barbosa Amorim Oliveira, que estava no carona da motocicleta que foi
atingida  pelo  caminhão  dirigido  pelo  ora  recorrente.  Na  oportunidade,  o  imputado,
segundo as testemunhas, conduzia o caminhão em alta velocidade, na Avenida Canal, no
Município de Campina Grande, momento em que ao fazer uma curva, não conseguiu frear
o veículo, pois havia óleo na pista (Croqui de acidente de trânsito – f. 18), negligenciando,
assim, aos cuidados necessários, dando causa à colisão. 

Mencione-se,  ainda,  que  em  razão  dos  ferimentos  sofridos,  as
vítimas Monalisa Maria Barbosa Amorim Oliveira e Adonis Rocha de Oliveira (condutor da
motocicleta) foram socorridas pelo SAMU, entretanto, Monalisa Maria veio a falecer na
mesma tarde do dia dos fatos. 

Assim, resta evidenciada a negligência e imprudência do apelante,
como também o nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado danoso, isto é, a
morte da vítima, sendo, portanto, correta a sua condenação.

Logo, a condenação pelo homicídio culposo no trânsito, previsto no
art. 302,  caput, do Código de Trânsito, deve ser mantida, haja vista que, devidamente,
demonstradas a materialidade e a autoria do crime culposo cometido pelo apelante.

- DA DOSIMETRIA DA PENA

Ao analisar as circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal, o
Magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao considerar todas as modulantes a favor
do apelante (f. 231v.), não havendo razão para reforma. Atente-se:



“A culpabilidade não foi intensa, mostrando-se dentro do tipo penal
de imprudência. Seus antecedentes são bons, vez que se trata de
réu  primário  (fls.  48).  Sua  conduta  social  e  personalidade  não
constam registros de anormalidade, sendo uma pessoa trabalhadora,
e benquista na comunidade. As circunstâncias foram normais, a pista
estava em boas condições e bem sinalizada. Os motivos não foram
ponderados, vez que se trata de crime culposo. As consequências
não extrapolam a descrita no tipo. A vítima em nada contribuiu” 

Dessa feita, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal,
qual  seja,  02  (dois)  anos  de  detenção,  tornando-a  definitiva,  ante  a  ausência  de
circunstâncias atenuantes e agravantes, como também causas de diminuição ou aumento
de pena, inexistindo, portanto, modificações a serem feitas. 

Todavia, melhor sorte assiste à defesa, no que se refere à redução
da pena cumulativa de suspensão/proibição de habilitação para dirigir veículo automotor,
isso porque tal pena, além de levar em conta as circunstâncias judicias, todas favoráveis
ao apelante, e a gravidade em abstrato do delito, elevada, vez que houve vítima fatal,
também há de se guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, que foi
fixada no mínimo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria: 

PENAL.  RECURSO ESPECIAL.  ART.  302  DA LEI  N.  9.503/1997.
HOMICÍDIO  CULPOSO.  SUSPENSÃO  DA  HABILITAÇÃO  PARA
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA CUMULATIVA.  ART.  293
DO  CTB.  PRAZO  DE  DURAÇÃO  DA  MEDIDA.  CRITÉRIOS.
PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.
1.  O  Código  de  Trânsito  Brasileiro  prevê  a  possibilidade  de
suspensão  da  habilitação  para  dirigir  veículo,  ora  como  sanção
principal,  ora  como  pena  cumulativa  -  hipótese  dos  autos  -,
competindo ao magistrado aplica-lá dentro dos limites estabelecidos
pelo art. 293 do mesmo diploma.
2.  A  legislação  de  regência,  entretanto,  não  estabelece  os
parâmetros para a sua fixação,  devendo o  magistrado,  de acordo
com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e
grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da
medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal.
3. É certo que a pena de suspensão de habilitação deve seguir os
mesmos critérios de proporcionalidade e adequação da privativa de
liberdade.  Entretanto,  a  inexistência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  ao  condenado  não  implica,  necessariamente,  a
redução do prazo da sanção prevista no art. 293 do CTB ao mínimo
legal de 2 meses, tendo em conta que a norma jurídica deixa uma
margem de discricionariedade maior na aplicação dessa penalidade.
4.  Hipótese  em  que  se  mostra  adequado  para  a  prevenção  e
repressão do crime o prazo de 1 ano estabelecido para a sanção
cumulativa - superior ao mínimo legal -,  em face da gravidade da
conduta perpetrada pelo recorrente, que ostenta vários registros de
multa  de  trânsito,  inclusive  no  próprio  dia  do  atropelamento,  por
excesso de velocidade.
5. Recurso especial desprovido.
(STJ, REsp 1481502/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 03/11/2015)



APELAÇÃO.CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO.  ART.
302 DO CTB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DA DEFESA. Apelo defensivo. Materialidade e autoria
comprovadas,  na  medida  em que  o  acusado  agiu  sem tomar  as
devidas cautelas ao conduzir seu veículo, dirigindo embriagado e em
velocidade excessiva, vindo a perder o controle do veículo e sair da
pista de rolamento, colidindo com uma árvore, ocasionando a morte
da vítima, que estava em sua carona, sem o cinto de segurança, cuja
utilização  pelo  passageiro  era  responsabilidade  do  condutor
fiscalizar, o que foi negligenciado. Violação dos deveres de cuidado
previstos,  expressamente,  no  art.  28  do  CTB.  [...]  A  pena
da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve
guardar  proporcionalidade  com  a  maior  reprovabilidade  em
abstrato  do  delito  em  apreço  e  observar  as  circunstâncias
judiciais.  Pena respectiva  reduzida. Apelo  ministerial.  Prestação
pecuniária  substitutiva,  fixada  em valor  brando,  aumentada.  Apelo
ministerial  provido  e  apelo  defensivo  parcialmente provido.  (TJRS,
Apelação Crime Nº 70061190039, Terceira Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em
05/04/2017).

Desse modo, reduzo a pena de suspensão/proibição de habilitação
para dirigir veículo automotor para 01 (um) ano.

Cumpre-se  destacar  que,  consoante  o  entendimento  da  Colenda
Corte de Justiça, o fato do ora apelante ser motorista profissional não impede a imposição
da pena de suspensão do direito de dirigir  veículo automotor,  o que é decorrência da
expressa previsão legal do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO  DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
IMPOSIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR  VEÍCULO  AUTOMOTOR.  MOTORISTA  PROFISSIONAL
CABIMENTO.  RECURSO  DESPROVIDO.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.  Nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de o agravante
ser  motorista  profissional  não  impede  a  imposição  da  pena  de
suspensão  do direito de dirigir veículo automotor, prevista no art. 302
do   Código   de   Trânsito  Brasileiro,  que  não  apresenta  qualquer
exceção à regra imposta. Incidência da Súmula 83/STJ.
[...] (AgInt  no  REsp 1573980/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  20/09/2016,  DJe
23/09/2016).
3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 462.937/PR,
Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
17/11/2016, DJe 29/11/2016)

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O  regime  inicial  aberto  foi  bem  fixado  e  não  merece  reparo,
revelando-se, efetivamente, o mais adequado para o caso vertente. Tal é a disposição
expressa do art. 33, § 2º, “c” e § 3º2, do Código Penal.
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Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A



- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Preenchidos em requisitos legais do art. 44, do Código Penal, deve
ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade, por 02 (duas) restritivas de
direitos,  nos  termos  constantes  do  édito  condenatório  –  prestação  de  serviço  à
comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária.

Ocorre  o  quantum  da  prestação  pecuniária  imposta  na  sentença
condenatória deve ser reduzido, a fim de guardar proporcionalidade com o apenamento
aplicado, e com o valor da renda mensal percebida pelo recorrente (f. 244). Em sendo
assim, o valor da prestação pecuniária deve ser fixado em 02 (dois) salários-mínimos,
vigentes à época dos fatos, o que perfaz R$ 1.760,00 (hum mil, setecentos e sessenta
reais).

Ficam inalterados os demais termos da sentença penal condenatória
lançada às fs. 228/232.

- DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial  ao  recurso,  para
redimensionar a  pena  cumulativa  de  suspensão/proibição  de  habilitação  para  dirigir
veículo automotor de 02 (dois) anos para 01 (um) ano, bem como para reduzir o quantum
da  prestação  pecuniária  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais)  para  R$  1.760,00  (hum mil,
setecentos e sessenta reais), restando, no mais, a sentença recorrida incólume.

É o voto.3 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  também os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Aluízio  Bezerra
Filho (Juiz de Direito Convocado para substituir o Desembargador Luiz Silvio Ramalho
Júnior),  Relator,  e  João  Benedito  da  Silva.  Ausentes,  justificadamente,  os
Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presentes à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

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 mais 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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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, 1º de
agosto de 2017.

      Aluízio Bezerra Filho
  Juiz de Direito Convocado
             - Relator -


