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FRÁGEIS.  IN DUBIO PRO REO. REDUÇÃO DA
PENA  PERSEGUIDA.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

Havendo condenação e não ocorrendo recurso da
acusação, a pena concretizada na sentença deve
ser  utilizada  como  base  para  o  cálculo  de
prescrição  da  pretensão  punitiva,  a  teor  do
disposto no art. 109, caput, c/c os §§ 1º e 2º do
art. 110 do Código Penal.

Exsurgindo-se lapso temporal entre o recebimento
da denúncia e a publicação da sentença superior
ao previsto  em lei,  isto  tendo em conta a pena
concretizada,  impõe-se  seja  pronunciada  a
prescrição da pretensão punitiva do Estado,  art.
110, § 1°, do CP.

Quando  o  caderno  processual  é  eficiente  em
trazer prova consistente, apontando a existência
de culpa do agente no acidente automobilístico, a
absolvição resta afastada.
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Afastadas as duas únicas circunstâncias judiciais
desfavoráveis  à  apelante,  constantes  da
dosimetria da pena privativa de liberdade, impõe-
se sua redução para o mínimo legal. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba, por  unanimidade, em  ACOLHER  A  PREJUDICIAL  PARA
DECLARAR  EXTINTA  A  PUNIBILIDADE,  PELA  PRESCRIÇÃO,  EM
RELAÇÃO  AO  CRIME  DE  LESÃO  CORPORAL,  E,  NO  MÉRITO,  DAR
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO  PARA REDUZIR  A PENA PARA O
MÍNIMO, QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Apelatório interposto por Maria Aparecida

Feitosa Bezerra de Oliveira (fls. 491) contra sentença proferida pelo Juízo de

Direito  da  2ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital (fls.476/487),  que  a

condenou por infração aos arts. 302, caput, e 303, caput, do Código de Trânsito

Brasileiro,  em concurso formal,  a  uma pena total  de 3 (três)  anos,  3  (três)

meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, bem

como a suspensão ou a proibição de se obter habilitação ou permissão para

dirigir veículo automotor, pelo período de 5 (cinco) meses. A pena corporal foi

substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em  suas  razões  recursais  (fls.515/548),  a  apelante suscita,

preliminarmente, a prescrição quanto ao delito do art. 303, caput, do CTB, uma

vez que o art. 119 do Código Penal estabelece que, “No caso de concurso de

crimes,  a  extinção  da  punibilidade  incidirá  sobre  a  pena  de  cada  um

isoladamente”.

No mérito, persegue a absolvição quanto ao crime de homicídio

culposo,  alegando  ausência  de  provas  acerca da imprudência  da apelante.

Desembargador João Benedito da Silva
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Segundo alega, a recorrente teria tomado todas as cautelas necessárias na

conversão  que  gerou  o  acidente,  sendo  que  as  vítimas  desenvolviam  alta

velocidade. Suscita o brocardo in dubio pro reo.

Alega  ainda  que  teria  havia  a  valoração  equivocada  das

circunstâncias judiciais pelo Magistrado sentenciante, quando da aplicação da

pena. Segundo afirma, apenas duas circunstâncias judiciais foram valoradas

negativamente e de forma indevida, o que não autorizaria a fixação da pena

base dois anos acima do mínimo legal. Pleiteia a aplicação da pena base no

mínimo legal.

Em  contrarrazões  apresentadas  às  fls.  549/558,  o  Ministério

Público pediu o desprovimento do recurso interposto pela apelante, conquanto

tenha reconhecido a ocorrência da prescrição retroativa em relação ao delito do

art. 303, caput do CTB.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio

de Parecer de fls. 561/566, opinou pelo provimento parcial do apelo, devendo

ser reconhecida a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do

Estado em face do crime do art. 303, caput do CTB, e afastadas as valorações

negativas das circunstâncias judiciais, reduzindo-se a reprimenda a seu grau

mínimo. 

É o relatório.

VOTO

Como visto, trata-se de Recurso Apelatório interposto por  Maria

Aparecida Feitosa Bezerra de Oliveira  (fls.  491)  contra sentença proferida

pelo  Juízo  de  Direito  da  2ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital

(fls.476/487), que a condenou por infração aos arts. 302, caput,  e 303, caput,

Desembargador João Benedito da Silva
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do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, a uma pena total de 3

(três) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no

regime aberto, bem como a suspensão ou a proibição de se obter habilitação

ou permissão para dirigir veículo automotor, pelo período de 5 (cinco) meses. A

pena corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta  na  exordial  acusatória  de  fls.  02/04  que,  “[...]  no  dia

03.01.07, às 15:30 horas, no cruzamento das Avenidas Piauí com a Goiás, no

Bairro dos Estados, nesta Capital, a denunciada MARIA APARECIDA FEITOSA

BEZERRA, dirigindo um Gol, ano de fabricação 2006, modelo 2006, motor flex

álcool/gasolina,  de  cor  vermelha  e  Placas  MNI-4085/PB,  registrado  no

DETRAN em nome de José Raldeck de Oliveira, conforme o documento de fls.

10, colidiu com uma Moto, conduzida pela vítima DANIEL ROLIM SOARES,

que trafegava no mesmo sentido de direção da ora denunciada [...]”.

Consta ainda da denúncia que:

A materialidade  do  crime  encontra-se  no  Laudo  de
Exame  Cadavérico  de  fls.  62,  que  demonstra  as
lesões corporais sofridas pela vítima, referentes a um
politraumatismo (lesões generalizadas), com edema e
contusão cerebrais e trauma craniano.
Narram  os  autos  do  Inquérito  Policial  que  a  vítima
trafegava na Av. Piauí, no mesmo sentido de direção
da  denunciada,  quando  nas  imediações  do
cruzamento com a Av. Goiás, a condutora do Gol, ao
fazer  uma  manobra  de  conversão  à  esquerda,
interceptou a passagem da Moto.
[...]
Na perícia de trânsito ficou consignado que o condutor
da  Moto  não  era  habilitado,  por  ser  menor,  e  a
condutora  do  Gol  não  prestou  a  devida  atenção  na
manobra de conversão.
Em razão dessa manobra de conversão, vislumbra-se
a imprudência, restando comprovada a culpa em juízo
para a configuração do crime. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Posteriormente,  tendo  em  vista  a  representação  criminal  pelo

delito de lesões corporais da vítima sobrevivente que ia de carona na moto,

Marlon Souza de Luna Gomes, o  Parquet  aditou a denúncia, imputando à ré,

em concurso formal, o delito previsto no art. 303, caput, do CTB.

A materialidade dos delitos está consubstanciada pelo  Laudo de

Exame Cadavérico de fls. 65/68, pela Certidão de Óbito de fls. 08, Certidão de

fls. 92, Receituário de fls. 93, Laudo Médico de fls. 94 e Fotografias de fls.

97/99.

Conforme  transcrito,  nas  suas  razões  recursais  (fls.515/548)  a

apelante suscita, preliminarmente, a prescrição quanto ao delito do art.  303,

caput,  do CTB, uma vez que o art. 119 do Código Penal estabelece que, “no

caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena

de cada um isoladamente”.

Inicialmente,  necessário  se  faz  uma  análise  sobre  prescrição

retroativa,  modalidade  de  causa  extintiva  da  punibilidade,  na  qual  o  prazo

prescricional regula-se pela pena em concreto, ou seja, aquela aplicada pelo

juiz na sentença, a teor do art. 109,  caput, c/c o § 1º do art. 110 do  Código

Penal. Assim, transitada em julgado a sentença para a acusação, verifica-se o

quantum  da pena aplicada na sentença condenatória, ajustando-o a um dos

incisos do art. 109 do CP.

Não houve recurso da acusação, conquanto tenha tomado ciência

da decisão condenatória, conforme fls. 487-v.

Como bem nos ensina o eminente jurista Rogério Greco:

[…]  diz-se  retroativa  a  prescrição  quando  com
fundamento  na  pena  aplicada  na  sentença  penal

Desembargador João Benedito da Silva
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condenatória com trânsito em julgado para o Ministério
Público ou para o querelante, o cálculo prescricional é
refeito,  retroagindo-se,  partindo-se  do  primeiro
momento para sua contagem, que é a data do fato”,
tendo  que  “percorrer  todos  os  caminhos,  desde  a
prática  do  fato  até  o  primeiro  marco  interruptivo  da
prescrição,  que  é  o  despacho  de  recebimento  da
denúncia ou queixa; em seguida, faremos novamente
o cálculo entre a data do recebimento da denúncia ou
da  queixa,  até  a  sentença  penal  condenatória
recorrível.  Se  entre  esses  dois  marcos  houver
decorrido período de tempo previsto na lei penal como
caracterizador da prescrição,  deverá ser declarada a
extinção  da  punibilidade,  com  base  na  prescrição
retroativa.  (in,  GRECO,  Rogério.  Curso  de  Direito
Penal  -  Parte  Geral.  Volume  I.  7ª  Edição.  Editora
Impetus: Niterói, 2006, pp. 787/788).

A apelante, como visto, foi condenada a uma pena de 1 (um) ano

de detenção em face do delito do art. 303, caput,  do CTB, a ser cumprida no

regime aberto. Em face do concurso formal com o delito do art. 302, caput, do

mesmo código, a pena definitiva resultou em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 20

(vinte)  dias  de  detenção,  a  ser  cumprida  no  regime  aberto,  bem  como  a

suspensão ou a proibição de se obter  habilitação ou permissão para dirigir

veículo  automotor,  pelo  período  de  5  (cinco)  meses.  A pena  corporal  foi

substituída por duas penas restritivas de direitos.

Todavia,  consoante preconiza o art. 119 do Código Penal,  “No

caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena

de cada um isoladamente”.

Dessa forma, uma vez que,  no caso vertente,  a pena corporal

imposta para o crime de lesão corporal foi de  1 (um) ano de  detenção, ela

prescreve em 4 (quatro) anos, a teor do art. 109, V, do Código Penal, in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, salvo o disposto no § 1º do artigo 110

Desembargador João Benedito da Silva



      Apelação Criminal n. 0000205-05.2007.815.2002

deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa
de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a
1 (um) ano, ou, sendo superior não excede a 2 (dois);

Quanto  ao  início  da  contagem do prazo prescricional,  prevê a

legislação penal o seguinte:

Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, começa a correr:
I - do dia em que o crime se consumou;
Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
[...]
IV - pela  publicação  da  sentença  ou  acórdão
condenatórios recorríveis;

Logo de início, observa-se que a segunda causa interruptiva, que

é a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, se deu em

tempo superior ao da Lei, ou seja, entre a data do recebimento da denúncia,

29/03/07 (fls.02) e a da publicação da sentença, aos 12/11/13 (fls. 487-v), o

lapso temporal foi superior a 04 (quatro) anos.

Implementou-se, portanto, a prescrição, ante os termos dos arts.

109, V, 110, § 1º e 117 da Lei Adjetiva Penal.

Dessa forma, tem-se que a pretensão punitiva estatal não pode

mais ser exercida em relação ao delito do art. 303, caput, do CTB, em razão da

prescrição retroativa, já que o prazo prescricional na presente hipótese, como

dito, é de 04 (quatro) anos.

Acerca da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da

prescrição retroativa da pretensão punitiva, vejam-se as seguintes decisões:

Desembargador João Benedito da Silva
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PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  Matéria  de  ordem
pública  que  supera  qualquer  outra  alegação,
prejudicando  o  exame  do  mérito  e  de  nulidades.
Extinção da punibilidade declarada, em face da pena
concretizada na sentença. (TJRS. Apelação Crime Nº
70030301048.  Relator:  Constantino  Lisbôa  de
Azevedo, Julgado em 27/08/2009)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.  MARCO  INTERRUPTIVO.  ART.  117,
IV,  DO  CP.  SENTENÇA  OU  ACÓRDÃO
CONDENATÓRIOS.  ART.  110,  §  1º,  DO  CP.
TRÂNSITO  EM  JULGADO  PARA  O  MP  OU
IMPROVIMENTO  DO  SEU  RECURSO.  AGRAVO  A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 117, IV, do CP,
com alteração dada pela Lei 11.596/07, interrompe o
lapso  prescricional  a  publicação  da  sentença
condenatória ou do acórdão condenatório. O acórdão
confirmatório da condenação,  ainda que modifique a
pena fixada, não é marco interruptivo da prescrição.
2.  Não  são  cumulativos  os  requisitos  previstos  no
artigo  110,  parágrafo  1º,  do  Código  Penal.  Assim,
quando já houver trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, a prescrição tem
como parâmetro a pena fixada em concreto.
3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ.
AgRg  no  REsp  710.552/MT,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado em 11/12/2009, DJe 01/02/2010)

Ante o exposto,  acolho a prejudicial de mérito suscitada para

reconhecer a prescrição quanto ao crime do art. 303, caput, do CTB, em favor

da recorrente, com base no artigo 109, inciso V, 110, § 1º, 117 e 118, todos do

Código Penal, para julgar extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso

IV, do mesmo Estatuto Penal.

No  mérito,  persegue  a  ré  a  absolvição  quanto  ao  crime  de

homicídio  culposo,  alegando ausência de provas acerca da imprudência da

apelante.  Segundo  alega,  a  recorrente  teria  tomado  todas  as  cautelas

Desembargador João Benedito da Silva



      Apelação Criminal n. 0000205-05.2007.815.2002

necessárias  na  conversão  que  gerou  o  acidente,  sendo  que  as  vítimas

desenvolviam alta velocidade. Suscita o brocardo in dubio pro reo.

Quanto a autoria, a ré admite que se envolveu num acidente de

carro, porém assevera que não deu causa ao mesmo. Aduz que seguia pela

Av. Piauí  pela faixa esquerda e, ao iniciar lentamente uma conversão para

dobrar à esquerda na Av. Goiás, foi atingida pela motocicleta conduzida por

Daniel Rolim, o qual vinha em alta velocidade. Relata que, “[...] trafegava pela

faixa da esquerda, para virar à esquerda novamente na Avenida Goiás; Que

antes  da  esquina,  quando  já  estava  com a  frente  do  veículo  entrando  na

Avenida Goiás escutou uma explosão imensa; Que não sabia o que tinha lhe

atingido, visto que estava com os vidros fechados e o ar condicionado ligado

[...].” (fls. 104/106).

Em  face  de  alteração  do  rito  processual,  a  ré  foi  ouvida

novamente perante o Juízo, mantendo o teor de sua versão para os fatos e

mais uma vez asseverando que ligou a sinaleira quando estava entrando na

avenida Goiás e que vinha conduzindo seu carro pela faixa esquerda. Relatou

que  as  vítimas  estariam  sem  capacete,  além  de  o  condutor  da  moto  não

possuir habilitação por ser menor de idade. Afirma ainda que os fatos não se

deram conforme está relatado no Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 21/22.

(Mídia de fls. 382).

Consoante  a  conclusão  do  croquis  juntado  aos  autos,  “Após

análise minuciosa dos dados contidos neste boletim de acidente de trânsito, a

[...]  chegou  à  seguinte  conclusão:  Que  o  condutor  01,  a  senhora  Maria

Aparecida Feitosa Bezerra de Oliveira,  não agiu de acordo com o que está

descrito no artigo 34 das normas gerais de circulação e conduta e desta feita

infringindo ao  artigo 169 e 197 do CTB (Código de  Trânsito Brasileiro),

dando causa ao acidente”. (fls. 54/56).

Desembargador João Benedito da Silva
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Ora, se na prova técnica transparece clara a informação de que a

apelante deu causa ao acidente, induvidosa é a existência do elemento culpa,

por  imprudência,  na conduta do Apelante,  pois,  agindo dessa maneira,  não

observou as regras contidas no disposto nos artigos 28 e 34 do Código de

Trânsito, in verbis:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Art.  34.  O  condutor  que  queira  executar  uma
manobra  deverá  certificar-se  de  que  pode
executá-la sem perigo para os demais usuários da
via que o seguem, precedem ou vão cruzar com
ele, considerando sua posição, sua direção e sua
velocidade.

Ademais  a  versão  da  perícia  é  corroborada  pela  testemunha

presencial, Valdetônio Alves da Silva, a qual assim descreveu os fatos:

[...]  Que  caminhava  na  calçada  da  Av.  Piauí,  bem
próximo aos veículos envolvidos no acidente; Que, viu
todo o acidente a uma distância aproximada de 50m a
60m;  Que  a  acusada  e  as  vítimas  seguiam  na
mesma via, sendo ela na faixa da direita, e a moto,
na faixa da esquerda; Que, viu quando a acusada fez
uma conversão à esquerda; Que, naquele momento,
houve a colisão com a moto; Que a vítima que pilotava
a moto chegou a buzinar bem alto e a frear, mas não
conseguiu evitar o acidente;  Que o depoente teve a
impressão de que a acusada não viu a moto; Que a
acusada  fez  a  conversão  à  esquerda
repentinamente; Que não sabe dizer se a acusada
chegou a ligar a sinaleira para fazer a dita conversão;
Que o veículo da acusada seguia um pouco a frente
da moto onde estavam as vítimas; Que o acidente se
deu no cruzamento da avenida Piauí com a avenida
Goiás; Que a acusada pretendia adentrar a Av. Goiás;
Que  tanto  o  veículo  da  acusada  quanto  a  moto
seguiam  em  velocidade  normal; [...];  Que  os
ocupantes da moto estavam usando capacete [...];
Que  qualquer  pessoa  que  estivesse  pilotando  a
moto  da  vítima  não  teria  conseguido  evitar  o

Desembargador João Benedito da Silva
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acidente,  porque foi  tudo rápido demai  s   [...].  Fls.
166. GRIFAMOS.

De se ressaltar que tal testemunha também prestou depoimento

ainda na fase investigatória, perante o delegado de polícia, ainda no frescor

dos acontecimentos, bem como não conseguiu a defesa provar que a mesma

conhecia de antemão as vítimas ou a acusada. 

Ademais,  esta  é  a  versão  trazida  ao  processo  pela  vítima

sobrevivente, Marlon, a qual relatou que:

[...]  Que  a  moto  seguia  na  faixa  da  esquerda  e  a
acusada  seguia  na  faixa  da  direita;  Que o  acidente
aconteceu nas imediações do cruzamento da avenida
Piauí com a avenida Goiás, no  momento em que a
acusada  fez  uma  conversão  para  a  esquerda,  para
entrar  na mencionada avenida;  [...];  Que a  acusada
não usou a sinaleira para sinalizar a sua conversão à
esquerda; Que a manobra foi muito rápida; Que Daniel
chegou a buzinar e frear a moto, mas não conseguiu
evitar  o  impacto;  [...];  Que  tanto  Daniel  como  a
acusada seguiam em direção moderada; [...]. Fls. 167.

Por  sua  vez,  a  defesa  trouxe  aos  autos  depoimentos  de

testemunhas,  dentre  as  quais,  Valdézio  Barbosa  Gomes,  a  qual  se  diz

presencial  e,  segundo  relata,  naquele  fatídico  dia,  a  acusada  passou  pelo

veículo  em que  dita  testemunha  estava  e  que  viu  o  momento  da  colisão.

Segundo  sua  versão,  a  acusada  trafegava  pela  faixa  da  esquerda  e,  ao

convergir  à  esquerda,  foi  atingida  pela  motocicleta,  a  qual  vinha  em  alta

velocidade.  

Todavia, como bem ressaltou o Julgador na decisão vergastada,

tal testemunha afirmou que já tinha trabalhado com o marido da acusada. Além

do  mais,  estranhamente,  não  compareceu  à  delegacia,  no  calor  dos

acontecimentos,  para  depor,  vindo  a  comparecer  com seu  depoimento  em

setembro de 2013, ou seja, seis anos após o sinistro. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Como sabido, não se deve desprezar a impressão do Julgador de

1º grau, mais próximo dos fatos e das partes, o qual chegou a fazer constar da

sentença, em relação ao depoimento de dita testemunha, que, “[...]  Todavia,

trata-se  de  prova  isolada  e  manifestamente  contrária  ao  acervo  probatório

coligido  aos  autos,  considerando  que  todas  as  outras  testemunhas  que

presenciaram o acidente afirmaram o contrário, como consta acima. Ademais, o

laudo pericial  desmente a ‘versão’ apresentada.  [...].  Pelo que entendo que

referida testemunha incidiu, em tese, nas penas do art. 342, do CP, que tipifica

o crime de falso testemunho, c/c o art. 211 do CPP, devendo, assim, responder

pelos seus atos.” (fls. 482-v). 

Em seu arrazoado, a defesa aduz ser duvidoso o depoimento da

vítima  sobrevivente,  e  que  haveria  dois  testemunhos  contradizentes,  o  da

testemunha da defesa, Valdézio, e o da testemunha da acusação,  Valdetônio,

ambas presenciais. Conclui que deve ser aplicado ao caso o brocardo in dubio

pro reo, uma vez que meros indícios não podem conduzir a uma condenação e

que não há provas concretas acerca da culpabilidade da acusada. Persegue,

assim, a absolvição.

Entretanto, analisando-se detidamente o conjunto probatório, de

se concluir que não se trata apenas de um testemunho contra a acusada, mas

sim de um testemunho que é corroborado por um laudo pericial advindo de um

perito isento, que não conhecia as partes, e contra o qual nada trouxe a defesa

aos autos que pudesse desconstituir a sua conclusão pericial. Até que se prove

em contrário, trata-se de servidor que tem, inclusive, fé de ofício. 

Além disso, ambas as provas são corroboradas pelo depoimento

de uma vítima sobrevivente, o qual também não pode ser de todo descartado,

eis que acolhido pelas demais provas produzidas pela acusação.

Desembargador João Benedito da Silva
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A favor da ré apenas o testemunho isolado de uma testemunha

que, inclusive, como já dito, levantou suspeitas no espírito do julgador.

Lado  outro,  é  de  bom  alvitre  ressaltar  que  no  ordenamento

processual  penal  não  se  adota  a  hierarquia  de  provas,  mas  sim  um

determinado grau de especificidade sobre elas, ou seja, há casos, como este,

em que o exame pericial se apresenta como modalidade de prova satisfatória,

contudo, não obstante ter servido de ponto crucial para elucidação dos fatos,

mesmo assim não se está privilegiando uma ou outra modalidade probatória,

somente frisando que neste caso, ela foi determinante para conduzir o Julgador

na formação de seu convencimento.

A respeito  do  assunto,  a  doutrina  penalística,  nas  palavras  de

Eugênio Pacelli, nos traz o seguinte direcionamento:

[...] A seu turno, a hierarquia não existe mesmo.
Julgamento efetivamente não ser possível afirmar,
a priori, a supremacia de uma prova em relação a
outra, sob o fundamento de uma ser superior a
outra,  para  a  demonstração  de  qualquer  crime.
Como  regra,  não  se  há  de  supor  que  a  prova
documental seja superior à prova testemunhal, ou
vice-versa,  ou  mesmo que  a  prova  dita  pericial
seja melhor que a prova testemunhal.  Todos os
meios de prova podem ou não ter aptidão para
demonstrar  a  veracidade  do  que  se  propõem.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli,  Curso de Processo
Penal, 17ª edição, pág. 341).

Logo, quando o caderno processual é eficiente em trazer prova

consistente,  apontando  a  existência  de  culpa  do  agente  no  acidente

automobilístico, a absolvição resta afastada.

Desembargador João Benedito da Silva
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Outrossim, em se  tratando  de  acidente  de  trânsito,  ainda  que

considerássemos  que  o  condutor  da  motocicleta  estava  em  velocidade

excessiva e ainda o fato arguido pela defesa de que o mesmo não possuía

habilitação para dirigir por ser menor de idade, tal fato não elidiria a culpa da ré

que comprovadamente manobrou seu veículo de forma imprudente, causando

o acidente, visto que, no Direito Penal não há compensação de culpas.

A propósito,  sobre  o  tema,  com  propriedade,  leciona  CEZAR

ROBERTO BITENCOURT, “Eventual culpa da vítima não exclui a do agente;

elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se

extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotadas pelo

nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento.” (in,  Manual de Direito

Penal, v. 1- SP, Saraiva, pg. 231 - 6ª Edição).

Neste sentido também o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO
NO TRÂNSITO -  AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  CONCORRÊNCIA  DE
CULPAS - INOCORRÊNCIA E IRRELEVÂNCIA.
Em sede penal não há compensação de culpas.
Assim,  em se  tratando  de  acidente  de  trânsito,
ainda  que  a  vítima  tenha  concorrido  para  a
eclosão  do  evento  danoso,  o  autor  não  se
exonera  de  responsabilidade,  se  também  agiu
culposamente,  ao  estacionar  seu  veículo
ocupando  parte  da  pista  de  rolamento  de  uma
rodovia.  (TJMG.  Apelação  Criminal
nº1.0280.07.023092-3/001,  Relª.  Desª.  Beatriz
Pinheiro Caires, j. 11/01/2012).

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO
- HOMICÍDIO CULPOSO - INOBSERVÂNCIA DO
DEVER  DE  CUIDADO  -  IMPRUDÊNCIA
CARACTERIZADA -  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
Comete  homicídio  culposo  o  motorista  que
desatenta  para  as  regras  básicas  de  trânsito,
decorrente da falta do devido cuidado objetivo a
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todos imposto, sendo-lhe inteiramente previsível o
evento. Ainda que a vítima tenha contribuído para
o  evento,  a  culpa  concorrente  não  elide  a  do
motorista,  já  que  em  direito  penal  não  há
compensação  de  culpas.  (TJMG.  Apelação
Criminal  nº  1.0686.05.141663-0/001,  Rel.  Des.
Paulo Cézar Dias, j. 26/09/08).

Acredito, portanto, que a sentença hostilizada não está a merecer

reparo  nessa  parte,  sendo  certo  que  analisou  com  precisão  o  conjunto

probatório e apresentou solução jurídica em consonância com a matéria fática

e de direito.

Por fim, impugna a defesa a aplicação da pena,  alegando que

teria  havido  a  valoração  equivocada  das  circunstâncias  judiciais  pelo

Magistrado  sentenciante,  quando  da  aplicação  da  pena.  Segundo  afirma,

apenas duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente e de

forma indevida, o que não autorizaria a fixação da pena base acima do mínimo

legal, pelo que pleiteia a sua redução para o mínimo legal.

Analisando-se  a  bem  lançada  decisão  vergastada,  observa-se

que  o  Magistrado,  venia  concessa,   não  se  houve  bem  na  análise  das

consequências  do  delito  e  das  circunstâncias,  também  objeto  de

irreseignação recursal. 

É que em relação às consequências, afirmou o juiz sentenciante

terem sido graves “já  que traumatizaram os parentes com a perda do ente

familiar”;  quanto às circunstâncias, asseverou serem desfavoráveis “uma vez

que,  conforme o  laudo do boletim de  trânsito,  as  condições da pista  onde

aconteceu o acidente eram boas.”

Quanto à primeira circunstância, tenho que todo passamento de

ente querido, sobretudo quando tal se dá de forma violenta, causa traumas nos

Desembargador João Benedito da Silva
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familiares mais próximos. Daí porque não se há de aludir esse fato, comum aos

crimes praticados com violência à pessoa, para majorar a pena-base, salvo se

essa violência refugir ao que de ordinário acontece. No que tange à segunda,

observo que o acidente ocorreu em função de negligência da apelante que,

sem o devido cuidado, virou seu veículo à esquerda para ingressar em rua

transversal,  quando trafegava  na faixa  da esquerda da pista  de  rolamento.

Nesse caso as condições da pista em nada poderia  influenciar a conduta da

apelante.  De  forma  que  ambas  as  circunstâncias  não  poderiam  ser

consideradas em desfavor da apelante. 

Portanto,  a  considerar  que,  feito  esse  reparo,  todas  as

circunstâncias  judiciais  foram  favoráveis  à  apelante,  fixo  a  pena-base  em

relação ao crime de homicídio culposo praticado contra a vítima Daniel Rolim

Soares, em 02 (dois) anos de detenção, mínimo legal, que a torno definitiva,

ante a inexistência de atenuantes ou agravantes, ou causas de diminuição ou

aumento de pena. 

Mantenho a pena acessória prevista no art.  293, do Código de

Transito Brasileiro, tal como posta na sentença, bem como todos os demais

termos do julgado.

Por todo o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL  ao recurso,

para declarar  EXTINTA A PUNIBILIDADE, face à prescrição retroativa,   em

relação ao delito do art. 303, caput, do Código  de Trânsito Brasileiro, e reduzir

ao mínimo a pena relativa ao delito previsto no art.  302,  caput,  do mesmo

diploma legal,  mantendo, quanto ao mais, a sentença condenatória por todos

os seus fundamentos.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho.

Participaram do julgamento, além do Relator, o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho e, o Exmo. Sr. Dr. Marcos

William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Luiz

Silvio Ramalho Júnior).  Averbou suspeição o Exmo. Sr.  Des. Carlos Martins

Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco Sagres Macedo

Viana, Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 17 (dezessete) dias do mês de julho do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


