
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000904-29.2013.815.0371 – 6ª Vara Mista da Comarca 
de Sousa
RELATOR: O Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para 
substituir o  Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos) 
APELANTE: Paulo Sérgio da Silva (Advs. João Marques Estrela e Silva).
APELADO: Ministério Público estadual.

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO DE 
TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETAS. INVASÃO 
DA CONTRAMÃO PELO AGENTE. RÉU NÃO 
HABILITADO A DIRIGIR (ART. 302, § 1º, I DO CTB). 
AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS. PENA 
FIXADA ADEQUADAMENTE. DESPROVIMENTO.

1. O agente que, conduzindo sua motocicleta, invade a 
contramão com os faróis desligados e atinge a vítima fatal 
deverá responder pelo homicídio culposo de trânsito. Pena 
majorada pelo fato de o autor não possuir habilitação para 
dirigir (art. 302, § 1º, I do CTB).

2. Autoria e materialidade demonstradas à saciedade.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 

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

RELATÓRIO

O Ministério Público estadual ajuizou ação penal contra Paulo 
Sérgio da Silva, imputando-lhe a prática de homicídio culposo de trânsito (art. 302 do 
CTB) sofrido por José Estrela Neto (“Fofinho”), fato ocorrido no dia 02 de dezembro 
de 2012, no município de município de Sousa, na rodovia “José de Paiva Gadelha”, por 
volta das 18h30.

Recebida a denúncia em 17 de abril de 2013 (fl. 37) e citado o 
acusado (fl. 39), o réu ofereceu resposta preliminar (fls. 40/41). Ao afastar a absolvição 
sumária do promovido, no entanto, o juízo a quo designou audiência de instrução (fl. 
49), na qual, após as intimações de estilo (fls. 60/66), restaram inquiridas as 



testemunhas da acusação e da defesa, interrogado o réu e apresentadas as razões finais 
orais por ambas as partes.

Encerrada a produção probatória com a juntada da certidão de 
antecedentes criminais do réu (fls. 70/71), o juízo de primeiro grau acolheu o alvitre 
ministerial, condenando o acusado à pena deambulatória de 3 (três) anos e 1 (um) mês 
de detenção, convertida em duas prestações pecuniárias (art. 43, IV do Código Penal), e 
a proibição de obtenção de permissão/habilitação para conduzir veículo pelo mesmo 
prazo.

Inconformada com a decisão, todavia, a defesa interpôs a 
presente apelação criminal (art. 593, I do Código de Processo Penal – fl. 82), em cujas 
razões (fl. 88/92) pleiteia a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, contudo, a promotoria de justiça da comarca 
de Sousa postula a preservação integral do julgamento atacado (fl. 93/97), o mesmo 
aduzindo a Procuradoria de Justiça (fls. 102/105).

É o relatório.
VOTO:

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Paraíba reconhece a 
natureza criminosa da conduta do agente que, na direção de veículo automotor, invade a 
contramão da pista e atinge a vítima, ocasionando-lhe a morte, independentemente de o 
ofendido ter habilitação para dirigir. Noutras palavras: responderá por homicídio 
culposo aquele que provoca o óbito de alguém, por conduzir veículo que adentra a 
faixa contrária da estrada, sendo descartada a alegação de culpa concorrente. 
Vejam-se os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - Acidente de trânsito - Homicídio culposo - 
Invasão da contramão direcional - Imprudência do motorista Impossibilidade 
de compensação de culpas - Caracterização da conduta culposa - Irresignação 
-Absolvição Impossibilidade -Improvimento do apelo. - A suposição de que a 
vítima concorreu para a ocorrência do sinistro não exclui a responsabilidade 
do agente, pois no direito penal brasileiro não existe a compensação de 
culpas. - Demonstra agir com imprudência o motorista que invade a 
contramão de direção de uma via, vindo a colidir com outro veículo.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 03519990008332001, 
Câmara Criminal, Relator Nilo Luís Ramalho Vieira , j. Em 26-10.2009).

HOMICÍDIO CULPOSO - Acidente de Trânsito - Colisão frontal 
motocicleta-automóvel - Condenação - Irresignação - Provas frágeis - Culpa 
exclusiva da vítima - Não acolhimento - Contundente acervo probatório - Réu 
transitando pela contramão de direção - Imprudência -Culpa demonstrada - 
Manutenção do decisum -Desprovimento do apelo. - Em crime de trânsito, 
provado que o réu agiu com culpa, trafegando pela contramão de direção, 
caracterizando sua imprudência ao volante, sua condenação é medida que se 
impõe.(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20020030140798001, 
Câmara criminal, Relator Des. Antonio Carlos Coêlho da Franca , j. Em 22-
11-2005).

Essa é justamente a hipótese dos autos. Deveras, no dia 02 de 
dezembro de 2012, às 18h30, o apelante, regressando do Distrito de Lagoa das Estrelas 
numa moto com as luzes apagadas e vindo no sentido de Sousa, invadiu, na Rodovia 
José de Paiva Gadelha, a contramão da estrada, atingindo a moto conduzida por 
Francisco Estrela Neto (“Fofinho”), o que provocou a morte do ofendido (perícia de fls. 



15/16).

As testemunhas interrogadas em juízo confirmaram o fato. 
Nesse sentido, Lúcio Daniel de Sousa e Conrado Estrela da Silva –  os quais 
presenciaram o ocorrido, por estarem, no dia do crime, no local do fato – esclareceram, 
sem dúvida alguma, que o episódio se desenvolveu da forma acima descrita. Ressalto, 
em tempo, que os depoentes declinados acima estavam acompanhando a vítima no 
momento da colisão, um dos quais na garupa da moto da vítima (Lúcio Daniel de 
Sousa) e o segundo (Conrado Estrela da Silva) na garupa da moto do pai do ofendido, 
que o seguia imediatamente atrás.

Por outro lado, as testemunhas apontadas pelo recorrente 
(Damião Melo de Sousa e Francisco Melo da Silva) limitaram-se a dizer não estarem 
presentes ao acidente, dele tomando conhecimento por terem se dirigido ao lugar após o 
fato. O último depoente ainda afirmou que “viu o acusado conduzindo a motocicleta 
algum tempo antes do acidente” cujo farol “estava aceso”. Nada mais acrescentaram, 
porém.

Por todas essas razões, não vinga a apelação criminal. A 
materialidade, evidenciada por prova técnica, revela-se indiscutível, o mesmo se dando 
com a autoria. A alegação de que a vítima não tinha habilitação para dirigir não o isenta 
de responsabilidade criminal, mesmo porque, como se viu dos julgados destacados no 
início deste estudo, não se cogita de culpa concorrente aqui.

Não havendo, portanto, motivo algum para censurar a 
sentença hostilizada, 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 Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. Ausente Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro 
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 09 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


