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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  SUPOSTA  CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CULPA DO
RÉU EVIDENCIADA. PENA DE INABILITAÇÃO PARA
DIREÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
DESPROPORCIONALIDADE  COM  A  REPRIMENDA
FIXADA.  REDUÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  ESPÉCIE  DE
PENA.  ESTABELECIMENTO  DA  RECLUSÃO.
EQUÍVOCO  EVIDENCIADO,  DE  OFÍCIO.  SENTENÇA
CORRIGIDA  PARA  FIXAR  PENA  DE  DETENÇÃO.
PROVIMENTO  PARCIAL,  COM  CORREÇÃO,  DE
OFÍCIO,  DA  ESPÉCIE  DE  PENA  FIXADA  NA
SENTENÇA.

- Uma vez atestada, pelos depoimentos constantes dos autos, a
imprudência do réu, não há que se falar em culpa exclusiva da
vítima e, consequentemente, em absolvição daquele.

-  O  quantum da pena de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor deve
manter  proporcionalidade  com  a  pena  privativa  de  liberdade
cominada,  dando ensejo a sua redução, quando evidenciado o
desiquilíbrio entre ambas.

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 DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO para reduzir a pena de proibição de retirada de habilitação e corrigir o
erro material referente a pena. Não havendo Recurso Especial ou Extraordinário,
encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja,



expeça-se guia  de execução provisória,  antes  do encaminhamento à Presidência
deste Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  Caiçara,  o  representante  do Ministério
Público ofereceu denúncia contra Expedito Pereira da Costa Júnior, incursionando-o no
art. 302, § 1º, I e III, da Lei nº 9.503/1997, em virtude de, no dia 26 de novembro de
2014,  por  volta  das  20h30min,  na  Rodovia  PB-089,  naquela  cidade,  ter  o  acusado
praticado homicídio culposo na direção de veículo automotor, tendo como vítima Rosa
Batista das Neves.

Narra exordial acusatória que o denunciado dirigia seu veículo
Gol,  placa  MNS-3173/PB,  sem  possuir  habilitação  ou  permissão  para  dirigir,  nas
proximidades  do  Posto  de  Combustível  “Os  Gonçalos”,  quando,  violentamente,
atropelou  a  vítima,  que  faleceu  no  local,  e  fugiu  sem prestar  socorro,  mesmo  não
havendo risco pessoal.

 
Em sentença de fls. 73/78, a Juíza Luciana Celle G. de Morais

Rodrigues condenou o réu a uma pena de 03 anos de reclusão e proibição de obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, substituindo aquela por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário
mínimo, à entidade pública ou privada com destinação social a ser designada pelo Juízo
das Execuções Penais e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

 
Irresignado, o acusado apelou a esta Corte, alegando, em síntese,

que deve ser absolvido, pois a culpa pelo acidente foi exclusivamente da vítima, a qual,
sem a devida atenção, atravessou a pista de rolamento, sem observar seu automóvel, que
trafegava em velocidade compatível com a estrada; e que o laudo de fls. 20/26 não tem
valor como meio de prova, uma vez que não revelou qual a velocidade que o acusado
vinha  dirigindo  o  automóvel,  bem como não expôs  se  a  vítima  estava  na  pista  de
rolamento ou no acostamento (fls. 80/81).

Contrarrazões apresentadas  às fls. 91/95, pugnando pelo
desprovimento do recurso apelatório. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça,  Álvaro  Gadelha  Campos,  opinou pelo provimento parcial  do apelo,  para  se
reduzir a pena de inabilitação (fls. 99/101).

É o relatório.

VOTO:

Compulsando os autos, observa-se que os elementos de prova
nestes constantes apontam no sentido de que o recorrente incorreu em culpa no evento
criminoso narrado na denúncia.

Com efeito, a testemunha Saulo Gonçalo dos Santos, à fl. 62,
afirmou:

“que é proprietário do posto de combustíveis Os Gonçalos; que no dia do fato
se encontrava no referido posto de combustíveis conversando com os colegas



quando escutou um grande barulho e viu quando um veículo gol de cor azul
escuro, de propriedade do acusado, atropelou a vítima que caminhava
pelo  acostamento;  que  em  decorrência  do  impacto  com  o  veículo,  a
vítima foi jogada e ficou ‘rodando no ar’; que a vítima quando caiu no
solo o referido veículo passou novamente por cima da vítima, vindo esta
a óbito no local; que após o atropelamento o denunciado fugiu do local, não
prestando  socorro  à  vítima  (...)  viu  que  o  carro  estava  com  os  faróis
apagados  e  transitava  em  alta  velocidade (...)  que  ouviu  dizer  por
comentários  de  rua  que  o  denunciado  estava  bebendo  no  dia  do
atropelamento (...) que viu a vítima no ar; que antes não viu a vítima (...) que
o carro bateu na vítima uma vez e passou por cima dela também uma vez”

Darlan Alves de Lima, à fl. 63, disse:

“que se encontrava trabalhando numa academia de ginástica que fica situada
ao  lado  do  posto  de  combustíveis  dos  Gonçalos;  que  no  dia  do  fato  se
encontrava  na referida  academia  quando escutou  um grande barulho;  que
correu para a frente da academia e viu a vítima caída ao chão ensanguentada;
que não chegou a ver o veículo que atropelou a vítima, mas pelo barulho do
carro, bem como pela pancada que foi dada na vítima, sabe informar
que o veículo transitava em alta velocidade; que o local em que ocorreu o
atropelamento é perímetro urbano; que a vítima veio a óbito no local (...)
que o depoente  ouviu comentários de terceiros que quando a vítima foi
arremessada pelo veículo e caiu no solo o referido veículo passou por
cima da vítima; que após o atropelamento o denunciado fugiu do local não
prestando socorro à vítima”

José Tadson da Silva, à fl. 65, narrou:

“que no dia dos fatos se encontrava no posto de combustíveis dos Gonçalos,
quando em dado momento escutou um grande barulho e ao se virar para o
local  percebeu  que  um  veículo  Gol  de  cor  azul-escuro  pertencente  ao
denunciado atropelou a vítima Rosa Batista, tendo a mesma sido lançada para
o lado e caído no acostamento; que após o atropelamento o motorista chegou
a  descer  do  veículo  e  se  evadiu  do  local,  deixando  de  prestar  socorro  à
vítima; que não chegou a ver se o veículo que atropelou a vítima estava com
os faróis apagados (...) que no momento exato do atropelamento a vítima se
encontrava na pista de rolamento”

O réu, em seu interrogatório de fl. 68, declarou: 

“(...)  saiu no carro para comprar um remédio e aconteceu o acidente;  que
reconhece como verdadeira a acusação que lhe é imputada na denúncia; que
quando passava nas proximidades do posto de combustíveis foi encadeado
pelo farol de outro carro e quando percebeu a vítima apareceu de repente na
frente do carro; que tentou desviar da vítima, mas não conseguiu e acabou lhe
atingindo; que vinha com aproximadamente 70km/h; que não prestou socorro
porque juntou muita gente no local e ficou com medo de ser linchado; que
não teve intenção de matar a vítima; que no dia dos fatos não tinha ingerido
bebida alcoólica; que desde os 21 anos dirige sem habilitação”

 
Ora,  das  transcrições  acima,  fica  evidenciado  que  o  apelante

dirigia com velocidade incompatível com o local, mormente por se tratar de perímetro
urbano, onde é previsível a travessia da via pública, exigindo maior atenção e cuidado
por parte do condutor do veículo automotor, impondo ao motorista conduzir seu veículo
atento às condições da pista e do local que trafega. 

Além  disso,  consta  do  caderno  processual  que  o  acusado
conduzia o automóvel com os faróis apagados e sem possuir habilitação para dirigir



veículos. 
Por fim, cumpre salientar que o denunciado, após atropelar  a

vítima, ainda passou com o veículo por cima da mesma, quando se encontrava caída no
solo. 

As circunstâncias supracitadas, portanto, atestam a imprudência
do réu no caso em disceptação, já que faltou com o dever de cuidado necessário a que
deveria estar adstrito no tráfego de veículos.

Evidenciado que  o  recorrente  agiu  com culpa  no  evento,  em
razão de estar trafegando sem a atenção e os cuidados necessários para a segurança do
trânsito,  é  de  se  afastar,  consequentemente,  a  versão  por  ele  apresentada,  de  culpa
exclusiva da vítima, máxime porque, se o réu, ao se defender, sustenta a culpa exclusiva
do ofendido, assume o ônus de comprovar sua afirmação.

No caso dos autos, entretanto, o apelante não logrou comprovar
o fato alegado em sua defesa. 

Outrossim,  a  falta  de  indicação,  no  laudo  de  fls.  20/26,  da
velocidade empreendida pelo acusado e do exato local em que a vítima estava (se na
pista  de rolamento ou no acostamento)  não tem o condão de conduzir  à absolvição
daquele,  porquanto,  repita-se,  o conjunto probante coligido aos autos possui aptidão
suficiente para demonstrar o proceder culposo do acusado no evento em testilha.

Irretocável,  portanto,  o  Juízo condenatório  levado a  efeito  no
primeiro grau de jurisdição.

Noutro turno, em relação à pena de inabilitação para direção de
veículo  automotor,  pelo  período  de  03  (três)  anos,  fixada  na  sentença,  entendo,
consoante posicionamento da Procuradoria  de Justiça,  que deve  ser  reformada,  haja
vista que, no caso, o quantum fixado pela Magistrada a quo não atendeu aos critérios de
razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito,  de acordo com o art.  293 do Código de Trânsito
Brasileiro,  a  suspensão ou proibição de se obter  a permissão ou a  habilitação,  para
dirigir  veículo  automotor,  tem a duração de dois  meses  a  cinco anos,  revelando-se,
portanto, exacerbada a quantia estabelecida na decisão vergastada, por não se mostrar
consonante com a pena de 03 (três) anos de reclusão nesta cominada, com a qual deve
manter proporcionalidade.

Por oportuno, confira-se a jurisprudência:

TRÂNSITO.  HOMICÍDIO  CULPOSO  NA DIREÇÃO  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVA
DEVIDAMENTE  COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  SUSPENSÃO  DA  HABILITAÇÃO
PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PATAMAR QUE DEVE
ATENDER  AO  PRINCÍPIO  DA PROPORCIONALIDADE  COM  A
SANÇÃO CORPORAL. PENALIDADE REDUZIDA. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
PRAZO  PARA  CUMPRIMENTO.  QUANTUM  ESTIPULADO  PELA
REPRIMENDA CORPORAL. Provimento parcial.  Se a pena privativa de
liberdade foi fixada no mínimo patamar legal, a pena de suspensão da
habilitação não deve ser fixada além da pena-base do artigo 293, ‘caput’,
da  Lei  nº  9.503/1997,  por  força  do  princípio  constitucional  da

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20293&sid=71c72e3f.43cc00af.0.0#JD_CTBart293
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CTB,%20art.%20293&sid=71c72e3f.43cc00af.0.0#JD_CTBart293


proporcionalidade. A pena restritiva de direitos concernente na prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas tem seu prazo estabelecido
no art. 55 do Código Penal, devendo ter a mesma duração da pena privativa
de  liberdade  substituída. (TJPB;  APL 0001263-37.2012.815.0751;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior;  DJPB
24/10/2014; Pág. 20) 

Destarte,  reduzo a  sanção  de  inabilitação  para  direção  de
veículo automotor em comento para 02 (dois) anos.

Por derradeiro,  cumpre corrigir,  de ofício,  a sentença,  no que
tange à espécie de pena nesta cominada, uma vez que, ao aplicar a sanção privativa de
liberdade,  estabeleceu a Magistrada sentenciante,  de maneira  equivocada,  a  pena de
reclusão, quando o correto seria a de detenção.

Diante do exposto, dou  provimento  parcial  ao  apelo,  para
reduzir,  para  02  (dois)  anos,  a  pena  de proibição  de  se  obter  a  permissão  ou  a
habilitação, para dirigir veículo automotor,  e,  de ofício, retifico a sentença quanto à
espécie de pena privativa de liberdade cominada, porquanto cabível, na espécie, a pena
de detenção. 

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292), determino que, em havendo
Recurso Especial ou Extraordinário, seja expedida guia de execução provisória, de
acordo  com  o  teor  das  decisões  prolatadas  no  presente  feito,  antes  de  se
encaminhar o processo para a Presidência deste Tribunal.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e Marcos William de Oliveira (juiz  de Direito  convocado para substituir  o
Exmo. Des. João Benedito da Silva). 

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, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado
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