
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0002502-59.2005.815.0351)
RELATOR : Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
APELANTE : Walter Diniz Correia da Costa
DEFENSOR : Antônio José Tavares Filho
APELADO : Justiça Pública

PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação criminal. Crime de 
trânsito.  Homicídio  culposo.  Recurso  de  apelação  defensivo. 
Elementos  suficientes  para  ensejar  a  manutenção  do  édito 
condenatório. Materialidade e autoria comprovadas.

–  A condenação  deve  ser  mantida  quando  há,  nos  autos,  
provas suficientes da materialidade, autoria e culpa do agente  
na prática do delito descrito no art. 302 da Lei 9.503/97.

– Apelo desprovido.

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade em negar  provimento  à  apelação,  nos termos do voto  do Relator  e  em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  (fs.124/127)  interposta  por Walter 
Diniz Correia da Costa, já qualificado, com vistas a reformar a sentença proferida pelo 
Juízo da 2ª vara mista da comarca de Sapé (fs.96/101), que o condenou pela prática do 
delito previsto no art. 3021, III do CTB, cominando-lhe uma pena de 02 (dois) anos e 08 
(oito)  meses  de  detenção  em  regime  aberto,  ao  final  substituiu  a  pena  privativa  de 

1Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a  
habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo  único.  No  homicídio  culposo  cometido  na  direção  de  veículo  automotor,  a  pena  é 
aumentada de um terço à metade, se o agente:
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liberdade por duas restritivas de direito, além da suspensão pelo mesmo período sem 
dirigir.

Narra a denúncia, que no  que, no dia 16 de outubro de 2005, por 
volta  das  12:00  horas,  na  Rodovia  PB-073,  nas  imediações  do  Posto  de  Polícia 
Rodoviária  Federal  de  Café  do  Vento,  no  município  de  Sobrado-PB,  o  acusado, 
conduzindo um veículo Kadett,  placa KOC-9025, Invadiu a margem da pista e acabou 
atropelando  e  matando  a  vítima  Severino  Irineu  da  Silva  Filho,  deixando  de  prestar 
socorro. 

Em suas  razões  (fs.117/129),  o  apelante  sustenta  que  não  ficou 
configurada nos autos a sua culpa pelo acidente, motivo pelo qual requer sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público nas fs.128/135. 

Instado  a  se  pronunciar,  o  Ministério  Público,  lançou  parecer 
(fs.142/144) em que opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

− VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Junior. (Relator).

O recurso deve ser desprovido.

1- AUTORIA E MATERIALIDADE

A  materialidade  e  autoria  delitivas  encontram-se  sobejamente 
demonstradas através dos autos do inquérito policial (fs. 07/16), donde constam o laudo 
tanatoscópico (fs. 11/12) e, bem como das declarações, depoimentos constantes às fs.  
87/90.

Tais  elementos  demonstram  que,  na  hora  e  local  apontados  na 
denúncia, o apelante conduzindo seu veículo, em alta velocidade, invadiu o acostamento 
da rodovia  PB 003,  e  após  atingir  violentamente  a  vítima  que posteriormente  veio  a  
falecer, não prestou socorro e se evadiu do local.

Neste sentido,  eis  o  teor  das declarações fornecidas por  Rubens 
Rosendo da Cunha à f.53.

"Que no dia do fato se encontrava na companhia da vítima: que 
caminhava  com  a  vítima  às  margens  da  PB  003.  nas 
proximidades  de  Café  do  Vento:  que  vinha  andando  pelo 
acostamento:  que.  em dada  oportunidade,  adiantou  o  passo 
enquanto a vítima parou um pouco para vestir a camisa: que 
então  ouviu  a  colisão:  que  quando  olhou  para  trás  já  viu  a 
vítima voando e o carro saindo correndo: que o condutor parou 

IV  –  no  exercício  de  sua  profissão  ou  atividade,  estiver  conduzindo  veículo  de  transporte  de 
passageiros
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um  pouco  mais  a  frente  e  depois  de  alguns  segundos  foi 
embora: que a testemunha chagou a gritar por socorro: que o 
corpo  foi  lançado  a  30  ou  40  metros,  tendo  inclusive 
ultrapassado  uma  cerca  de  arame:  que  a  testemunha  foi 
correndo a pé até a Polícia Federal, e a vítima foi socorrida pela 
irmã: que identifica o veículo com sendo um Kadet de cor prata: 
que a vítima não morreu na hora. tendo falecido no percurso 
para  o  hospital  de  Sapé:  que.  aparentemente,  as  pancadas 
ocorreram  na  cabeça:  que  o  corpo  ficou  no  mato:  que  em 
nenhum momento o réu chegou a entrar em contato com os 
familiares  da  vítima:  que  sequer  chegaram  a  conhecer  o 
acusado:  que  este  não  prestou nenhum tipo  de assistência" 
Roberto Carlos Irineu da Silva – f. 87).

"Que na época dos fatos morava próximo ao local do acidente: 
que se  encontrava  no terraço de sua casa quando ouviu  a 
pancada: que o acidente ocorreu por volta do meio dia: que 
escutou a pancada e os gritos do acompanhante da vítima: 
que foi olhar e viu a vítima já caída: que não viu a cor do carro: 
que  o  veículo  bateu  na  vítima  quando  esta  estava  no 
acostamento: que conhecia a vítima: que esta era jovem: que o 
condutor  do  veículo  não  prestou  socorro:  que  a  vítima  foi 
socorrida num alternativo: que a vítima faleceu a caminho do 
hospital: que não tem notícias se o motorista do veículo entrou 
em  contato  com  os  familiares  da  vítima:  que  acredita  que 
ninguém conhecia o réu" (Josinete Pereira da Conceição – f. 
88).

"Que possui uma barraca de frutas nas margens da BR-230: 
que  no  dia  do  fato  seu  filho,  a  vítima,  trabalhava  com  o 
declarante  na  barraca:  que  os  fatos  ocorreram  em  um 
domingo: que o acidente ocorreu próximo a casa do depoente: 
que  a  vítima  tinha  ido  para  casa  almoçar  e.  na  volta,  foi 
atropelado: que a vítima estava andando e empurrando uma 
bicicleta  pelo  acostamento:  que  o  acusado  não  socorreu  a 
vítima: que o seu filho ainda foi socorrido com vida. mas ao 
chegar  ao  hospital  já  havia  falecido:  que  a  vítima  tinha  18 
anos: que depois do falecimento,  o réu em momento algum 
entrou  em  contato  com  os  familiares  da  vítima  e  não  lhes 
prestou qualquer assistência: que o acidente foi causado por 
um Kadet prata" (Declarante Severino Irineu silva - f. 90).

A culpa,  portanto,  é manifesta,  exsurgindo pela falta do dever  de 
cuidado em não ter  guiado seu veículo pela rota adequada da pista e ter  invadido o 
acostamento, onde transitavam pedestres.

Até porque, segundo a exegese pretoriana sedimentada:

“(...) Nos delitos de trânsito, a conduta imprudente decorrente 
da inobservância do dever de cuidado objetivo que ocasione o 
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resultado morte, enseja a responsabilidade penal por homicídio 
culposo.  (…).”  (TJDFT. 20070150016772APR, Rel. SÉRGIO 
BITTENCOURT, 1ª T. Crim., DJ 02/06/2008 p. 152). 

No mesmo sentido, é a comprovação de que o réu não tentou salvar a 
vida da vítima, e omitiu o socorro, fugindo do local da colisão.

Logo, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

2 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, relator, José 
Guedes Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des. 
Carlos Martins Beltrão Filho),e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para 
substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino 
Pinto Gadelha Campos, 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, 09 de 
abril de 2015.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
Relator
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