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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000383-96.2011.815.0131 - 3ª Vara da
Comarca de Cajazeiras

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Raimundo Dantas Pinheiro
ADVOGADO : Henrique Sérgio Alves da Cunha
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Art.
302, da Lei nº 9.503/97. Absolvição.
Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas
irrefutáveis. Inobservância do dever de cuidado.
Imprudência e imperícia caracterizadas. Recurso
conhecido e desprovido.

- O agente que, na direção de veículo automotor,
de  forma  imprudente,  com  imperícia,
desrespeitando  a  sinalização  de  trânsito,  invade
faixa contrária da pista, sem observar o dever de
cuidado, vindo a colidir com uma motocicleta que
trafegava  na  via  principal, ocasionando  a  morte
imediata  da  vítima,  infringe a conduta típica
prevista no art. 302, da Lei 9.503/97. 

- Ponto outro, comprovadas a materialidade e a
autoria delitivas, bem como evidenciada a
imprudência e imperícia do acusado, o resultado
lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a
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previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu
comportamento ao tipo penal acima descrito, é de
rigor a manutenção do decreto condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO
AO APELO. 

RELATÓRIO

Perante o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cajazeiras,
Raimundo Dantas Pinheiro, foi denunciado como incurso nas iras do art.
302,  inciso  III,  da  Lei  n°  9.503/97, porque, segundo a peça basilar
acusatória (fls. 02/03):

“...Das  investigações  policiais  que  embasam  a  peça
vestibular,  infere-se  que  Raimundo  Dantas  Pinheiro,
praticou  homicídio  culposo  e  na  direção  de  veículo
automotor,  deixando  de  prestar  socorro  a  vítima  do
acidente.
No dia 08 de abril de 2010, por volta das 19:00h, o
acusado conduzia um veículo Ford 250, cor cinza, placa
MOA 8218/PB, na PB 393, km 2, em frente ao Motel Sol
Poente,  quando  colidiu  com  uma  Motocicleta  Honda
FAN  125cc,  cor  vermelha,  placa  NPR  4297/PB,
conduzida por Cícero Gilson de Abreu, que veio a óbito
no local, em decorrência da colisão (laudo de exame
cadavérico  às fls. 04 e 05).
Consta  nos  autos  que,  Raimundo  Dantas  Pinheiro
conduzindo  o  seu  veículo,  passou  para  a  faixa
contramão,  sem  nenhum motivo  que  justificasse  tal
ato, vindo, desta forma, a colidir com Cícero Gilson de
Abreu, ocasionando a sua morte.
Colhe-se  mais  dos  autos  que,  o  acusado  evadiu-se,
imediatamente,  do  local   do  acidente  sem  prestar
socorro à vítima, tendo a mesma recebido os primeiros
socorros com a chegada do corpo de bombeiros (…).”
Negritos originais.

Denúncia recebida em 08  de novembro  de 2011 (fl.
28).
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Encerrada a instrução criminal, a douta magistrada a
quo proferiu sentença (fls. 133/136) condenando o réu Raimundo Dantas
Pinheiro, à reprimenda de 03  (três) anos de detenção, em regime
aberto, e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 01
(um) ano, por transgressão ao art. 302, caput,  da lei nº 9.503/97.

 
A sanção privativa de liberdade foi substituída por duas

restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço gratuito à
comunidade pelo prazo de 03 (três) anos, à razão de uma hora de tarefa
por  dia  de  condenação,  junto  a  uma  das  entidades  filantrópicas  do
Município, e  a  segunda,  pena  pecuniária,  no  valor  de  dois  salários
mínimos, destinada ao Lar do Idoso local. 

Inconformado, tempestivamente, por  intermédio  de
Defensor  Público,  apelou o réu (fl. 138). As razões recursais foram
apresentadas nesta instância (fls. 140/144), pugna o  apelante  pela
absolvição, em suma, sob alegação de insuficiência probatória – in dubio
pro reo.

O representante do Parquet, em suas contrarrazões,
ofertadas às fls. 153/156, rebateu os fundamentos defensivos e rogou
pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de
Justiça, em parecer da lavra do insigne Procurador de Justiça, Dr.
Francisco Sagres Macedo Vieira,  manifestou-se pelo não  provimento do
apelo (fls. 160/165). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso. 

Conforme restou apurado, foi o apelante condenado nas
sanções do artigo 302, da Lei 9.503/97, à pena definitiva de 03 (dois)
anos de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, quais  sejam,  a  da prestação de serviço à
comunidade e pecuniária.
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Insatisfeito com a condenação, o sentenciado interpôs o
presente recurso.

Conforme alhures relatado, o apelante pugna pela
absolvição ad argumentum insuficiência probatória.

Todavia, o apelo não merece provimento, pois, não vejo
como deixar de imputar ao réu a responsabilidade pelo evento delituoso
descrito na exordial. 

A materialidade e  autoria  delitivas  são  indubitáveis
diante  dos  depoimentos  testemunhais  colhidos  durante  a  instrução
criminal, senão vejamos.

Depreende-se do conjunto fático-probatório que o
apelante, na  direção  de  uma  camioneta,  de  forma  imprudente,  com
imperícia, adentrou na faixa contrária da estrada (contramão), situada no
Km 2, em frente ao Motel Sol Poente, Município de Cajazeiras, obstruindo
a trajetória da motocicleta que era pilotada  por Cícero Gilson de Abreu
vulgo  “Piloto”,  provocando,  consequentemente,  o  abalroamento  dos
veículos e o óbito do imolado, em decorrência da colisão.  

Com o fito de corroborar a autoria delitiva, é de bom
alvitre,  extrair,   a  confissão  judicial  do  acusado,  quando  afirma  haver
invadido a faixa contrária da pista, veja (fl. 78/80):

“...Que se dirigia em direção a faculdade São Francisco
em  uma  velocidade  de  aproximadamente  setenta  a
oitenta quilômetros por hora; que ia um carro na sua
frente de cor branca; que o carro da frente ao chegar
no motel parou e a camioneta que o denunciado dirigia
freia a dezoito metros e quando via que ia bater no
carro soltou o freio e passou para a contramão onde
vinha a vítima; que estava chovendo e não viu o rapaz
que vinha na moto; (…) que a moto bateu no seu carro
somente no farol; que quando bateu, desceu do carro e
viu que a vítima já estava morta; (...)”

Conflui  para  o  mesmo  fato  o  depoimento  da
testemunha ocular Adriano Rodrigues da Silva, asseverando ter avistado o
carro  do  apelante  indo  para  a  contramão  da  estrada  e  em  seguida
colidindo na moto do ofendido, confira-se  (fl. 77):

“que estava guiando uma moto aproximadamente cem
metro  do  veículo  do  denunciado;  que  naquele  dia
estava chovendo e a visibilidade não era muito boa;
que pode perceber que o veículo adentrou na contra-
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mão;  que  percebeu  que  o  veículo  do  denunciado
chegou  a  bater  em uma moto  no  sentido  Serra  da
Arara para Cajazeiras e reduziu a velocidade da sua
moto e pode perceber que Raimunda da Farmácia saiu
do carro e passou a olhar para o corpo da vítima; (…)
que o local aonde aconteceu o fato estava escuro e a
visibilidade  não  era  boa  em  virtude  da  chuva  que
ocorria no momento; (...)”

Como se vê, a prova colhida ao  longo  da  instrução
processual corrobora a versão acusatória narrada na denúncia, ou seja, de
que o denunciado na direção de veículo automotor, de forma imprudente e
negligente  desrespeitando  a  sinalização  de  trânsito,  invade  a  faixa
contrária  da  pista, sem observar o dever de cuidado, obstruindo  a
trajetória da motocicleta que trafegava na sua mão, provocando a colisão
dos veículos, que resultou na morte imediata da vítima.

Assim, conclui-se facilmente que o acusado agiu com
culpa, inobservando o dever objetivo de cuidado que lhe era exigido,
sendo, portanto, com sua conduta imprudente responsável pela morte do
ofendido. 

Para Mirabete, o conceito de crime culposo seria "a
conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico
não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com
a devida atenção, ser evitado". 

Diante disso, verifica-se que para a caracterização do
delito culposo é necessária a conjugação de alguns elementos, quais
sejam, conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; inobservância
de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);
o resultado lesivo não desejado, 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 e
tipicidade. 

Portanto, é na previsibilidade dos acontecimentos e na
ausência de precaução que reside a conceituação da culpa penal, pois é a
omissão de certos cuidados nos fatos ordinários da vida, perceptíveis à
atenção comum, que se configuram as modalidades culposas da
imprudência e negligência. 

No caso em tela, é inquestionável que o recorrente agiu
imprudentemente na direção de veículo automotor, sendo totalmente
descabido não responsabilizá-lo pelas consequências de sua conduta.
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Na verdade, é fácil verificar que a atitude imprudente
do incriminado foi o único e exclusivo motivo responsável pela ocorrência
do fatídico evento delituoso, bem como que o acidente poderia ter sido
evitado, caso agisse com precaução e observasse o seu dever de cuidado. 

Induvidoso, portanto, que o condutor não teve o
cuidado objetivo exigido em lei, uma vez que desrespeitou as normas de
segurança e direção defensiva, sendo que não foi diligente ao conduzir seu
veículo, não há, portanto, como afastar seu decreto condenatório. 

Assim, restando caracterizado o nexo de causalidade e
o resultado, concretizado pela infração do dever de cuidado objetivo,
alternativa não resta senão manter a condenação de Raimundo Dantas
Pinheiro nas iras do art. 302,  caput, da Lei 9.503/97, conforme  firmada
em primeira instância. 

  
Ante o exposto, em harmonia com o parecer

ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o
Excelentíssimo Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio (com jurisdição limitada), relator, e Luiz Sílvio Ramalho
Júnior.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

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, 10 de fevereiro de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


