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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE
TRÂNSITO.  HOMICÍDIO CULPOSO.  ENTREGA
TEMERÁRIA DE VEÍCULO À CONDUÇÃO DE
PESSOA  NÃO  HABILITADA.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
APELO.  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA.
QUANTUM ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
DIFICULDADE  FINANCEIRA.  AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  REDUÇÃO.  NÃO
FUNDAMENTAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
ELEMENTOS  CONCRETOS  QUE
JUSTIFIQUEM.  REFORMA  IMPERIOSA.
PARCELAMENTO.  COMPETÊNCIA  DO  JUIZ
DAS  EXECUÇÕES  PENAIS.  APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

À míngua de elementos que possam ensejar um
valor  mais  alto,  deve  a  pena  de  prestação
pecuniária ser fixada em seu mínimo legal, qual
seja, 01 (um) salário-mínimo.

No que se refere ao parcelamento, por  exigir  a
comprovação  da  dificuldade  financeira  do
apenado, deve ser o pedido direcionado ao Juízo
das  Execuções  Penais,  o  qual  possui
competência para julgá-lo, por força da aplicação
analógica do art. 169 da Lei de Execução Penal.

DOSIMETRIA  DA  PENA.  PARECER  DA
PROCURADORIA  DE  JUSTIÇA.  REFORMA
IMPERIOSA.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.
MÁ AVALIAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO.  
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Existindo  análise  equivocada  das  circunstâncias
judiciais  do art.  59 do CP, sem o devido cotejo
com  os  elementos  concretos  dos  autos  ou
utilizando-se  de  elementos  próprios  do  tipo,
impõe-se o redimensionamento da reprimenda no
tocante a sua dosimetria.

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 E A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS TERMOS DO

VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Criminal interposta por  Fernando Freire

de Araújo face a sentença de fls. 205/213, proferida pelo Juízo de Direito da

7ª  Vara  Criminal  da  comarca  da  Capital,  que  julgando  parcialmente

procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o a uma pena de 08 (oito)

meses de detenção pelo crime do art. 310 do CTB mais 02 (dois) anos e 04

(quatro)  meses  de  detenção e  01  (um)  ano  e  04  (quatro)  meses  de

suspensão da habilitação para dirigir face o crime do art. 302 do CTB, as

quais,  somadas, pelo reconhecimento do concurso material  (art.  69 do CP),

resultaram em uma pena definitiva  de  03 (três)  anos de  detenção,  a  ser

cumprida no regime inicial aberto, e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de

suspensão da habilitação.

Na  mesma  oportunidade,  foi  a  pena  privativa  de  liberdade

convertida em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à

comunidade e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários-mínimos em

favor da família da vítima.

Em sede de razões recursais (fls. 232/236), o Apelante limitou sua

irresignação à condenação pecuniária, pedindo seu afastamento ou, ao menos,
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sua redução eis que o valor fixado (seis salários-mínimos) poderá comprometer

seu sustento e o de sua família haja vista ser servidor público da Secretaria de

Saúde do Estado recebendo um salário-mínimo por mês.

Caso seu pedido não seja acolhido, pleiteia que, ao menos, seja

permitido o parcelamento.

Contra-arrazoando (fs.  238/240),  o Representante  do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da sentença objurgada.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador de

Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira,  exarou o parecer,  de fls.  243/252,

opinando pelo provimento parcial do apelo para que sejam reduzidas as penas-

bases atribuídas aos crimes.

É o relatório.

VOTO

O recurso  apelatório  em lume tem por  objeto,  tão  somente,  a

prestação pecuniária estabelecida na sentença, no valor de 06 (seis) salários-

mínimos, a ser convertida em favor da família da vítima fatal  Ângelo Alberto

Macena de Aquino.

Entretanto, a  douta  Procuradoria  de  Justiça  pugnou,  em  seu

parecer, pela redução das penas-bases atribuídas, diante da má avaliação das

circunstâncias  judiciais,  devendo,  assim,  ambos  os  argumentos  serem

analisados.

DOSIMETRIA DA PENA

Inicialmente, faz-se imprescindível transcrever o trecho objurgado

pelo parecer ministerial quanto ao crime do art. 310 do CTB:
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PARA  O  CRIME  DE  ENTREGA  TEMERÁRIA  DE
VEÍCULO À PESSOA NÃO HABILITADA
A  culpabilidade entendida  como  grau  de
reprovabilidade, censurabilidade ao agente, mostra-se
reprovável. Antecedentes criminais de fls. 203/204, o
acusado  não  possui  antecedentes  desfavoráveis.  A
conduta social foi  abonada pelas  testemunhas que
indicou. Quanto à  personalidade não foram colhidos
maiores  elementos  para  uma análise  mais  acurada.
Circunstâncias,  foram  desfavoráveis,  posto  que
permitiu que seu neto dirigisse seu veículo mesmo sob
efeito de bebida alcoólica.  Os  motivos, reprováveis,
pois que deixou seu neto dirigir quando não possuía
as condições para tal. Quanto ao comportamento da
vítima, em nada contribuiu para o crime.
Assim,  considerando  que  o  crime  do  artigo  310  do
CTB, comina pena de detenção de 06 (seis) meses a
01 (um) ano ou multa, fixo a pena-base em 0 (oito)
meses de detenção.
Não há atenuantes, agravantes, causas especiais de
diminuição  ou  de  aumento  de  pena  a  serem
consideradas,  razão  pela  qual  torno  a  PENA
DEFINITIVA EM 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO.

Deve ser ressaltado que não há que se confundir a culpabilidade

que recai sobre a conduta típica e ilícita do agente com a culpabilidade a que

se refere o “caput” do artigo 59 do Código Penal. Sobre a matéria leciona o

doutrinador Rogério Greco:

[...] Logo no primeiro momento, quando irá determinar
a  pena-base,  o  art.  59  do  Código  Penal  impõe  ao
julgador, por mais uma vez, a análise da culpabilidade.
Temos de realizar, dessa forma, uma dupla análise da
culpabilidade: na primeira, dirigida à configuração da
infração penal, quando se afirmará que o agente que
praticou o fato típico e ilícito era imputável, que tinha
conhecimento sobre a ilicitude do fato que cometia e,
por  fim,  que  lhe  era  exigível  um  comportamento
diverso; na segunda, a culpabilidade será aferida com
o escopo de influenciar  na fixação da pena-base.  A
censurabilidade  do  ato  terá  como função  fazer  com
que  a  pena  percorra  os  limites  estabelecidos  no
preceito  secundário  do  tipo  penal  incriminador.
(GRECO, Rogério.  Código Penal  Comentado.  3ª  ed.
Niterói, RJ: Impetus, 2009, fls. 139/140)

E a jurisprudência pátria expõe:
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A  culpabilidade  que  o  artigo  59  do  Código  Penal
reclama exame, e eventualmente exaspera a pena, é
aquela  excessiva,  isto  é,  a  que  foge  ao  ordinário,
constituindo  plus  na  conduta  criminosa,  e  não  a
ordinária, que fundamenta a pena, pois esta, como dito
acima,  é  elemento  constitutivo  do  crime  (conceito
tripartido  de  delito).  No  caso  sub  judice,  a
culpabilidade dos réus não fugiu à normalidade, não
podendo  essa  moduladora  atuar  de  forma negativa.
(…). (TJRS - ACR: 70050764513 RS , Relator:  José
Conrado  Kurtz  de  Souza,  Data  de  Julgamento:
18/12/2012,  Sétima  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2013)

Neste diapasão, a simples reprovabilidade ou censurabilidade do

ato não constitui elemento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade,

em nada influindo na fixação da pena-base.

Outrossim, o magistrado primevo fez uso de elemento próprio do

tipo (entrega de veículo automotor para pessoa não habilitada) para negativar

as circunstâncias e os motivos, o que não é admitido.

Nesse norte, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se

mostram favoráveis ao réu, motivo pelo qual, em 1ª fase, deve ser a pena-base

fixada no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção, quantum este

mantido, diante da ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e

diminuição.

Por sua vez, no que pertine ao crime de homicídio culposo, assim

dosou o magistrado a quo:

PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO
A  culpabilidade entendida  como  grau  de
reprovabilidade, censurabilidade ao agente, mostra-se
reprovável.  Antecedentes criminais de fls. 203/204, o
acusado  não  possui  antecedentes  desfavoráveis.  A
conduta social foi  abonada pelas  testemunhas que
indicou. Quanto à  personalidade não foram colhidos
maiores  elementos  para  uma análise  mais  acurada.
Circunstâncias,  foram  desfavoráveis,  posto  que
permitiu que seu neto dirigisse seu veículo mesmo sob
efeito de bebida alcoólica, aderindo ao resultado mais
gravoso. Os motivos, em se tratando de crime culposo,
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restam  prejudicados.  Quanto  ao  comportamento  da
vítima, em nada contribuiu para o crime.
Assim, considerando que o crime de homicídio culposo
na condição de veículo possui pena de detenção de 02
(dois) a 04 (quatro) anos e suspensão ou proibição de
se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor,  fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04
(quatro)  meses  de  detenção  e  01  (um)  ano  e  04
(quatro)  meses  de  suspensão  da  habilitação  para
dirigir.
Não há atenuantes, agravantes, causas especiais de
diminuição  ou  de  aumento  de  pena  a  serem
consideradas, razão pela qual torno em 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de detenção e 01 (um) ano e 04
(quatro)  meses  de  suspensão  da  habilitação  para
dirigir.

Da  leitura  da  dosimetria,  verifica-se  que,  tão  somente,  a

circunstância  da  culpabilidade deve  ser  reformada,  pelos  mesmos

fundamentos outrora expostos para a pena do crime do art. 310 do CTB.

Diante do exposto, na  1ª fase, deve ser a pena-base estipulada

em  02  (dois)  anos  e  02  (dois)  meses  de  detenção,  haja  vista  ter  sido  a

circunstância avaliada negativamente.

No  que  pertine  à  suspensão  da  habilitação  para  dirigir,

considerando o teor do art. 293 do CTB e o princípio da proporcionalidade, fixo-

a em 06 (seis) meses.

Diante  da  ausência  de  atenuantes,  agravantes,  causas  de

aumento e diminuição, fixo a pena em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de

detenção  e  06  (seis)  meses  de  suspensão  da  habilitação  para  dirigir

veículo automotor.

Ante  o  reconhecimento  do  concurso  material  (art.  69  do  CP),

soma-se as penas, resultando uma sanção definitiva de 02 (dois) anos e 08

(oito) meses de detenção e 06 (seis) meses de suspensão da habilitação

para dirigir.
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Mantenho  o  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  como  o

aberto (art. 33, §2º, c do CP) e a conversão da pena privativa de liberdade em

duas restritivas de direito (art. 44 do CP).

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Em suas razões recursais (fls. 232/236), o Apelante pleiteou seu

afastamento ou ao menos sua redução, sob o argumento de que o valor fixado

poderá comprometer seu sustento e o de sua família, por se tratar de servidor

público da Secretaria de Saúde do Estado recebendo um salário-mínimo por

mês.

Desde já, destaca-se não ser possível o  afastamento da citada

pena restritiva de direito (art. 43, I do CP) eis que sendo a pena privativa de

liberdade superior a 01 (um) ano, exige a lei que seja ela convertida em duas

restritivas (art. 44, §2º do CP), motivo pelo qual não pode ser mantida apenas a

de prestação de serviços à comunidade.

Por sua vez, no que pertine à redução do “quantum”, competiria

ao Recorrente não apenas alegar mas, principalmente, comprovar que como

servidor  público receberia  mensalmente  apenas um salário-mínimo e  que a

cobrança da pena prejudicaria seu sustento e de sua família, ônus do qual não

se desincumbiu (art. 156 do CPP).

No  entanto,  conforme  o  art.  45,  §1º  do  CP,   “a  prestação

pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes

ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada

pelo  juiz,  não  inferior  a  01  (um)  salário-mínimo  nem  superior  a  360

(trezentos e sessenta) salários-mínimos.”

Nesse  norte,  a  pena  de  prestação  pecuniária  deve  ser  fixada

atentando  à  situação  financeira  do  acusado  e,  nessa  medida,  deve  ser
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arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente. Contudo, não pode ser fixada

em valor irrisório que sequer seja sentida como sanção.

Logo, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

para que seja aplicada a pena restritiva acima do mínimo legal  (01 salário-

mínimo)  deve  o  magistrado  indicar  os  dados  concretos  que  justificaram  o

aumento,  como,  por  exemplo,  a  situação  econômica  do  réu,  dependência

financeira de familiares à renda, até então, obtida pela vítima fatal, etc.

Sendo assim, à míngua de elementos que possam ensejar um

valor mais alto, deve a pena de prestação pecuniária ser fixada em seu mínimo

legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo, eis que ausente na sentença qualquer

motivação concreta para sua majoração. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE ARMA
DE  FOGO.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PENA  DE
PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA  FIXADA  DE  FORMA
DESPROPORCIONAL  SEM  FUNDAMENTAÇÃO.
REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.
-  Devidamente  comprovadas  a  materialidade  e  a
autoria do crime, a condenação do réu é medida que
se impõe.
- Não cabe ao condenado buscar adequar aos seus
interesses  a  pena  que  deseja  cumprir.  Todavia,
ausente fundamentação suficiente para fixação da
pena de pagamento de prestação pecuniária acima
do mínimo legal, prudente é a sua redução.
(TJMG.  Apelação  Criminal  n.  10567110002415001
MG. 2ª Câmara Criminal. Relator: Catta Preta. Data do
julgamento:  11.09.2014.  Data  da  publicação:
22.09.2014.) (grifei).

Por  fim,  no  que  se  refere  ao  parcelamento,  por  exigir  a

comprovação  da  dificuldade  financeira  do  apenado,  deve  ser  o  pedido

direcionado ao Juízo das Execuções Penais, o qual possui competência para

julgá-lo, por força da aplicação analógica do art. 169 da Lei de Execução Penal.

Forte  em  tais  razões,  dou  provimento  parcial ao  apelo  para

redimensionar a pena,  fixando-a em  02 (dois) anos e 08 (oito)  meses de
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detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, e 06 (seis) meses de

suspensão da habilitação para dirigir.

E, ainda, reduzo a pena de prestação pecuniária para  01 (um)

salário-mínimo.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,    o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito  da Silva,  relator,  e   Márcio  Murilo  da Cunha Ramos.   Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor   Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 03 (três)

dias do mês   de abril de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR
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