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APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NA  DIREÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
CONDENAÇÃO.  INSATISFAÇÃO  DO  RÉU.
ALEGAÇÃO  DE  CULPA  EXCLUSIVA  DA
VÍTIMA.  INEXISTÊNCIA  DE  COMPENSAÇÃO
DE  CULPAS  NO  DIREITO  PENAL.  LAUDO
PERICIAL.  ÚNICA  REFERÊNCIA  PARA  O
ÉDITO  CONDENATÓRIO.  ALEGAÇÃO
INSUBSISTENTE.  DOCUMENTO  QUE  POSSUI
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.  ACERVO
PROBATÓRIO  QUE  EVIDENCIA  A
RESPONSABILIDADE  DO  ACUSADO.
MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

Tendo o laudo de exame técnico-pericial realizado
no  local  da  ocorrência  de  trânsito  relatado  a
existência  de  conduta  culposa  do  apelante,
imputando-lhe a responsabilidade pelo acidente,
e estando essa afirmação em convergência com
as demais provas colhidas nos autos, deverá ser
mantido o édito condenatório lançado pelo juízo
singular, mormente porque este documento goza
de presunção de veracidade.

O fato da vítima provavelmente haver concorrido
com culpa, o que não restou provado nos autos,
não  elide  a  parcela  com  a  qual  concorreu  o
apelante,  pois,  no  âmbito  do  Direito  Penal
Brasileiro, como é por demais sabido, as culpas
concorrentes  não  se  compensam,  tampouco
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configuram  excludente  da  responsabilidade
penal,  conforme  orientação  consolidada  na
doutrina e na jurisprudência. 

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  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal (fl.  107)  manejada  por  Gilson

Teixeira  da  Costa  em razão  da  sentença  proferida  pelo  juízo  da  1ª  Vara

Criminal da comarca da Capital (fls. 99/104 e versos) que o condenou como

incurso nas penas do art. 302, parágrafo único, inciso IV do CTB, à reprimenda

de  02  (dois)  anos  e  08  (oito)  meses  de  reclusão,  em  regime  aberto,

posteriormente  substituída  por  02  (duas)  restritivas  de  direito  a  serem

estabelecidas pelo juízo das execuções penais, bem como suspensão, por 04

(quatro) meses, do direito de dirigir. 

No decisum vergastado, o juiz reconheceu que o apelante, no dia

02/11/2013, por volta das 13h, na Rua Capitão José Francisco do Ó, no Bairro

das  Indústrias,  agindo  com imprudência  e  negligência,  ao  conduzir  veículo

automotor, deu causa a acidente automobilístico que resultou na morte de José

Henrique Soares de Oliveira.

Nas  razões do recurso (fls. 110/117), requer a sua absolvição,

alegando que o acidente aconteceu por culpa exclusiva da vítima. Destaca,

ainda,  que o laudo pericial  não pode ser a única referência para o decreto

condenatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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O Ministério Público, nas contrarrazões (fls.119/121 ), pugna pelo

improvimento do recurso, rebatendo todos os argumentos do apelante frente ao

conjunto probatório dos autos, que evidencia a imprudência do acusado, não

adotando  os  cuidados  necessários  na  condução  de  seu  veículo  automotor,

principalmente por ser motorista de ônibus.

A Procuradoria de Justiça (parecer de fls. 129/132) também opina

pelo desprovimento do apelo. Argumenta que as provas acostadas conduzem

no sentido de responsabilizar o apelante, apontando a imprudência na conduta

adotada pelo mesmo.

É o relatório.

VOTO

Narra  a  inicial  acusatória  (fls.  02/04)  que  o  acusado,  no  dia

02/11/2013, cerca de 13h e 10min, na Rua Capitão José Francisco do Ó, no

Bairro das Indústrias,  nas proximidades da empresa de cerâmica Elizabeth,

conduzia um ônibus e, ao procurar se dirigir ao acesso principal da Cerâmica

Elizabeth, sem a devida atenção e de forma perigosa, realizou manobra brusca

à esquerda,  vindo a colidir  com uma motocicleta que transitava em sentido

oposto  da  pista  de  rolamento,  que  era  de  mão  dupla.  Em decorrência  do

acidente, a vítima José Henrique Soares de Oliveira faleceu, e o carona, Jalom

Ricardo Da Silva Neto, ficou lesionado apenas com escoriações. 

Após  o  trâmite  regular  do  processo,  foi  concluída  a  instrução

criminal, com a consequente sentença condenatória. Entendeu o juiz singular

que as provas carreadas aos autos demonstram a imprudência do increpado,

ao realizar a manobra de conversão, provocando a colisão com a motocicleta e

ocasionando  a  morte  da  vítima.  Restou  incurso  nas  penas  do  art.  302

parágrafo único, inciso IV do CTB, por se tratar de motorista profissional que

conduzia  veículo  de  transporte  de  passageiros.  Quanto  ao  crime  de  lesão
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corporal provocada no carona, o acusado foi absolvido ante a insuficiência de

provas.

Insatisfeito,  o  denunciado  interpôs  apelação,  requerendo  a

absolvição. Sustenta que o acidente aconteceu por culpa exclusiva da vítima,

que era inexperiente, dirigia sem habilitação, com excessiva velocidade e tendo

ingerido bebida alcoólica.  Alega ainda que o laudo pericial  do acidente não

pode ser a única referência a embasar a condenação.

Passa-se, pois, à análise do recurso manejado.

Primeiramente,  é forçoso destacar que toda a teoria acerca da

culpa (em sentido estrito)  e,  por  conseguinte,  a  reprovabilidade da conduta

culposa, tem supedâneo na previsibilidade, que diz respeito à possibilidade de

o agente, segundo suas aptidões pessoais, prever, ou não, o resultado danoso.

Nesse sentido, haverá sempre a culpa  strito sensu se o agente

possuía capacidade para vislumbrar algum possível evento danoso provocado

pela sua ação ou omissão. Ou seja, a configuração de um delito na modalidade

culposa exige a prática de uma conduta voluntária (ação ou omissão) capaz de

produzir  um  resultado  antijurídico  não  querido,  mas  previsível  ou

excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado pelo

agente.  Esse  resultado  deriva  ou  de  imperícia,  ou  de  imprudência  ou  de

negligência.

Nota-se, portanto, conforme ensina Rogério Greco, que:

Para a caracterização do delito  culposo é  preciso  a
conjugação  de  vários  elementos,  a  saber,  conduta
humana  voluntária,  comissiva  ou  omissiva:
inobservância  de  um  dever  objetivo  de
cuidado(negligência,  imprudência  ou  imperícia);
resultado lesivo não querido, tampouco assumido pelo
agente;  nexo  de  causalidade  entre  a  conduta  do
agente que deixa de observar o seu dever de cuidado
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e  o  resultado  lesivo  dela  advindo;  previsibilidade
(objetiva e subjetiva) e tipicidade.

Ainda segundo o ilustre autor:

Imprudente  seria  a  conduta  positiva  praticada  pelo
agente que, por não observar seu dever de cuidado,
causasse o resultado lesivo que lhe era previsível. Na
definição de Aníbal Bruno, “consiste a imprudência na
prática de um ato perigoso sem os cuidados que o
caso  requer.”  (Código  Penal  Comentado,  8ª  ed.,
Editora Impetus, p. 68).

No  Laudo  de  Exame  Técnico-Pericial  realizado  no  local  de

ocorrência do acidente de trânsito (fls. 57/59), há a seguinte conclusão:

Em razão do exposto e do levantamento no local da
presente  ocorrência,  conclui  o  Perito  que a
responsabilidade  cabe  ao  condutor  do  veículo
Auto  Ônibus de  placas  GVP 6612/PB,  ao  efetuar
manobra à esquerda em condições que não lhe era
propícia, interceptando a trajetória do condutor da
Motocicleta de placa NQC – 2544-PB que trafegava
na faixa oposta em situação regular,  vindo a óbito
no local (SEM GRIFOS NO ORIGINAL).

Dessa  forma,  de  acordo  com  as  provas  carreadas  aos  autos,

conclui-se que o apelante agiu com imprudência, por não adotar os cuidados

necessários,  quando  realizou  a  manobra  de  conversão  à  esquerda,  para

adentrar à Empresa Elizabeth, invadindo a via em que trafegava a motocicleta

guiada pelo ofendido, provocando a colisão e a consequente morte da vítima.

Vejamos o que disseram as testemunhas do caso:

Que o motociclista que conduzia a moto viu o ônibus e
tentou frear. Que o ônibus não deu sinal para entrar.
Que  o  ônibus  não  parou  para  entrar  na  Elizabeth,
entrou  de  vez.  Que não  havia  espaço  para  a  moto
passar. Que disseram que após o acidente o motorista
correu para dentro da empresa.  Que o motorista da
moto  não  tinha  carteira  de  habilitação,  mas  tinha
experiência em dirigir motos.
Jalon Ricardo da  Silva  Nunes,  segunda  vítima  do
acidente, em juízo.
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Outra testemunha ouvida em juízo, Wellington Soares de Souza,

afirmou:

Que o ônibus tinha cruzado a faixa e a moto bateu na
quina  da  frente  do  ônibus.  Que  o  motorista  tinha
saído,  entrou para  dentro  da  empresa.  Que até  os
funcionários  da  empresa  que  vinham  dentro  do
ônibus  disseram  que  o  motorista  não  parou,
entrou de vez. Que o motorista não prestou auxílio as
vítimas. Que a vítima dirigia bem (DESTAQUEI).

Já o acoimado, em um depoimento confuso, imputa à vítima a

culpa exclusiva pela colisão. Ressalta que “não viu a moto, só viu a cipuada.

Que antes dele entrar,  um caminhão saiu da fábrica,  passou pelo ônibus e

entrou à esquerda”.

Já a testemunha de defesa Gilberto Cristiano disse que: “Quando

o  caminhão  saiu  da  fábrica,  o  ônibus  entrou,  e  não  sabe  se  ele  viu  o

motoqueiro”.  

Dos depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que, logo depois

do  ônibus  adentrar  a  via  esquerda,  pretendendo  ingressar  na  garagem da

Cerâmica Elizabeth, de forma imprudente, provocou o acidente, não tendo o

condutor da motocicleta como frear e evitar um impacto. 

Seja  porque  não  houve  a  devida  sinalização  por  parte  do

motorista  do  ônibus  da  intenção  de  entrar  à  esquerda,  seja  pela  falta  de

atenção ao dever  de cuidado,  pois um caminhão saía do portão da fábrica

anteriormente e encobriu sua visão, seja pela entrada à esquerda de forma

aleatória, sem parar e observar cuidadosamente os veículos que trafegavam

em sentido contrário ou por todas as hipóteses conjuntamente, comprova-se a

inobservância  de  um dever  objetivo  de  cuidado  (imprudência)  por  parte  do

acusado.

Desembargador João Benedito da Silva
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.

Assim,  no  caso  concreto,  restou  comprovada  a  existência  de

todos os elementos caracterizadores da culpa, a previsibilidade da ocorrência

do sinistro, a conduta do acusado de fazer imprudentemente uma conversão è

esquerda em uma pista de mão dupla, e o resultado indesejado da morte da

vítima.   

Dessarte, dentre os elementos da culpa (conduta voluntária

do  agente,  ausência  do  dever  de  cuidado  objetivo,  resultado  danoso

involuntário,  previsibilidade,  tipicidade  e  nexo  causal),  que  devem  estar

conjuntamente presentes em tal elemento anímico, tenho que, na espécie, a

ausência do dever de cuidado objetivo restou comprovada, caracterizada pela

inobservância  das regras  básicas e  gerais  de  cautela,  num comportamento

desatencioso capaz de denotar um risco proibido, de sorte que os elementos

constantes dos autos repita-se, se revelam suficientes para firmar a culpa do

apelante no evento danoso. 

Portanto,  está  cabalmente  comprovado  o  nexo  de  causalidade

entre a conduta do agente e o resultado fatal ocorrido. O réu, violando o dever

de cuidado objetivo, fez uma manobra à esquerda aleatoriamente, e, apesar de

ser  objetivamente  previsível  o  resultado,  provocou  o  acidente  fatal.  Diante

desse  quadro,  restando  afastada  a  possibilidade  de  culpa  da  vítima  e

demonstrada  a  imprudência  do  acusado,  que  não  empregou  as  cautelas

indicadas pela experiência comum no trânsito, a condenação é medida que se

impõe.

Inobstante os argumentos do apelante de que o crime ocorreu por

culpa  exclusiva  da  vitima,  tal  versão  cai  por  terra,  por  restar  evidente  a

imprudência do acusado, não cabendo tal discussão da ocorrência ou não da

culpa  da  vitima,  já  que  sobejamente  demonstrada  nos  autos  a  culpa  do

acusado.

Neste  particular,  eventual  concorrência  de  culpa  por  parte  da
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vitima,  como  o  fato  de  não  possuir  carteira  de  habilitação,  dirigir  em  alta

velocidade ou ter consumido bebida alcoólica, não exclui a responsabilidade do

apelante, sendo os fatores acima expostos determinantes para a ocorrência do

resultado,  já  que  o  acidente  não  teria  ocorrido  caso  o  apelante  estivesse

dirigindo de forma prudente, com os cuidados esperados de um homem médio,

realizando a manobra em condições propícias, conforme atesta o laudo pericial

do acidente. 

Importante registrar que, em Direito Penal, não há compensação

de culpas e, por isso, o fato da conduta da vítima ter supostamente concorrido

para a ocorrência do fato não exime o apelante da responsabilidade penal.

Com efeito, a suposta culpa da vitima não isenta o acusado de

sua  parcela  de  responsabilidade,  pois  o  Direito  Penal  não  admite  a

compensação de culpas. Nesse sentido:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  LESÃO
CORPORAL CULPOSA.  ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DO  PROCESSO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCORRÊNCIA DE
CULPA  DA  VÍTIMA.  INADMISSIBILIDADE.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1)  Não há cogitar
em nulidade do processo, por cerceamento de defesa,
quando  a  revelia  do  réu  foi  decretada  após  várias
tentativas frustradas de intimá-lo, conforme certificado
nos  autos  pelo  oficial  de  justiça  encarregado  das
diligências; 2) O fato da vítima provavelmente haver
concorrido com culpa, o que não restou provado
nos  autos,  não  elide  a  parcela  com  a  qual
concorreu  o  apelante,  pois  no  âmbito  do  direito
penal  brasileiro,  como  é  por  demais  sabido,  as
culpas  concorrentes  não  se  compensam,
tampouco  configuram  excludente  da
responsabilidade  penal,  conforme  orientação
consolidada  na  doutrina  e  na  jurisprudência.
Precedentes  TJAP;  3)  Recurso  desprovido.  (TJAP;
APL 0026211-95.2012.8.03.0001; Câmara Única; Rel.
Des.  Raimundo  Vales;  Julg.  07/10/2014;  DJEAP
14/10/2014; Pág. 27)(DESTAQUEI);

ACIDENTE DE TRÂNSITO.  HOMICÍDIO CULPOSO.
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AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO  REO.  CONCORRÊNCIA  DE  CULPAS.
ABSOLVIÇÃO.  INCOMPORTÁVEL.  Não  há  falar-se
em aplicação do princípio do in dubio pro reo, sequer
em absolvição,  uma vez que  o  acervo probatório  é
apto a demonstrar a culpa (imprudência) do apelante,
oriunda da inobservância quanto ao dever de cuidado
objetivo  de  trafegabilidade.  Ademais,  ainda  que se
admitisse  que  a  vítima  agiu  com  culpa,  tal
circunstância  não  teria  o  condão  de  anular  a
culpabilidade do apelante, visto que, no âmbito do
direito penal, não é admissível a compensação de
culpas.  2.  Substituição  da  prestação  de  serviço  à
comunidade  e  da  suspensão  da  habilitação  por
limitação de fim de semana. Incomportável. A pena de
suspensão  de  habilitação  para  dirigir  veículo
automotor  é  cumulativa  e,  quando  devidamente
fundamentada  e  proporcional  à  reprimenda privativa
de  liberdade,  deve,  assim,  permanecer.  Outrossim,
incabível  o  pleito  de  substituição  da  prestação  de
serviço à comunidade por limitação de fim de semana,
porquanto a imposição de duas penas restritivas de
direitos  da  mesma  natureza,  em  substituição  à
reprimenda privativa de liberdade superior a um ano
de detenção,  configura  sanção única,  o  que viola  o
disposto no artigo 44, §2º,  in fine, do Código Penal.
Apelação  conhecida  e  desprovida.  (TJGO;  Rec
0419638-05.2011.8.09.0175;  Goiânia;  Segunda
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Fabio  Cristóvão  de
Campos  Faria;  DJGO  05/02/2014;  Pág.  275)
(DESTAQUEI). 

Ademais,  deve-se  dar  total  credibilidade  ao  laudo  de  exame

técnico-pericial  do  acidente,  principalmente  quando  corroborado  por  outros

elementos de prova, como aconteceu nos autos, pois aquele documento goza

de presunção de veracidade, a não ser que seja contestado pela defesa, que

assim  não  agiu.  Outrossim,  o  perito  foi  firme  em  ressaltar  a  culpa  do

denunciado, inclusive, através de croqui esquemático e fotografias.

Esse  é  o  entendimento  explícito  na  jurisprudência  pátria,

exemplificadamente:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  CULPOSO.
DELITO DE TRÂNSITO. ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº

Desembargador João Benedito da Silva
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9.503/1997.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  NEGLIGÊNCIA  E  IMPRUDÊNCIA
NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA
PERICIAL.  PENA  RELATIVA  AO  ÓBICE  PARA
DIRIGIR  VEÍCULO.  REDUÇÃO.  Comprovadas  a
materialidade  e  a  autoria  do  crime de homicídio  na
condução  negligente  e  imprudente  de  veículo
automotor, deve ser mantida a condenação.  O laudo
do  exame  pericial  embasado  em  elementos  e
circunstâncias  colhidos  logo  após  o  acidente
automobilístico,  com  a  descrição  pormenorizada
do evento,  goza de presunção de veracidade. As
conclusões são precisas e de cunho estritamente
científico, competindo ao apelante produzir prova
capaz de contrariar as informações expostas pelos
peritos. Fixada a pena corporal  próxima do mínimo
estabelecido para o tipo, o mesmo deve ocorrer com a
sanção relativa  ao  óbice  para  a  direção  de  veículo.
Apelação  conhecida  e  parcialmente  provida.  (TJDF;
Rec 2011.09.1.010368-3; Ac. 688.937; Segunda Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Souza  e  Ávila;  DJDFTE
03/07/2013; Pág. 158) (DESTAQUES DE AGORA).

Por todas as razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso,

devendo a sentença guerreada ser mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Amadeus Lopes Ferreira, Promotor   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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