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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL
CULPOSA  NA  CONDUÇÃO  DE  VÉICULO
AUTOMOTOR  MAJORADA. Arts.  303,  parágrafo
único,  c/c  302,  §  1º,  inciso  IV,  ambos  do  CTB.
Condenação. Irresignação. Culpa exclusiva da vítima.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Conduta  imprudente  do  motorista  de  ônibus  bem
demonstrada. Inobservância do condutor na saída do
passageiro  do  coletivo.  Acidente  com  deformidade
permanente na ofendida. Diminuição da reprimenda de
suspensão  de  habilitação.  Necessidade  de  fixar
proporcionalidade  com  a  pena  de  detenção.
Provimento parcial do apelo apenas para reduzir
a inabilitação de dirigir veículo automotor em 04
(quatro) meses.
  
-  Comete  o  crime  descrito  nos  arts.  303,  parágrafo
único, c/c 302, § 1º, inciso IV, ambos do CTB quem, no
exercício  de  sua profissão,  de forma imprudente,  na
condução de um ônibus, dar partida no coletivo com a
porta  central  ainda  aberta,  sem  observar  a  saída
completa da passageira, provocando-lhe o acidente.



-  A  fixação  da  duração  da  pena  de  suspensão  ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir  veículo  automotor  deve  guardar
proporcionalidade  com  a  pena  privativa  de  liberdade
aplicada,  com  a  devida  observância  dos  critérios
previstos no art. 59 e 68, ambos do CP. 

Vistos, relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  DAR PARCIAL  PROVIMENTO AO
APELO PARA REDUZIR A PENA DE INABILITAÇÃO DE DIRIGIR EM 04
(QUATRO) MESES , em parcial harmonia com o parecer ministerial.

 

 RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande, Francisco de Assis Araújo Cruz foi denunciado como incurso nas iras
dos arts. 303, parágrafo único, c/c 302, § 1º, inciso IV, ambos do CTB, pelos
seguintes fatos narrados na inicial acusatória (fls. 02/03):

“...  Conforme descrito nos inclusos autos inquisitoriais, no
dia  08  de  junho  de  2015,  por  volta  das  14h45min,  no
interior  do  Terminal  de  Integração  de  Passageiros,
localizado  do  Parque  Evaldo  Cruz,  centro,  nesta  Urbe,  o
denunciado acima qualificado, no exercício de sua profissão,
conduzindo veículo de transporte de passageiros, praticou
lesão corporal culposa em detrimento da integridade física
da vítima Avani dos Anjos Felipe.
No  dia/hora  dos  fatos  supracitados,  o  denunciado,  no
exercício  de sua profissão (motorista  de ônibus coletivo),
conduzia  o  ônibus  urbano  de  marca  M.BENZ/MPOLO,  cor
predominantemente  branca,  placa  MOO 0394/PB,  quando
parou  no  Terminal  de  Integração  para  o  embarque  de
passageiros. A vítima entrou no coletivo, no entanto logo
percebeu que aquela linha de ônibus não era a desejada,
instante em que alertou imediatamente ao motorista,  ora
denunciado, que iria descer do veículo.
Ocorre  que,  antes  que  a  vítima  conseguisse  finalizar  a
descida  em segurança,  de  forma imprudente  o  imputado
fechou  a  porta  do  ônibus  dando  partida  no  veículo,
momento em que a vítima se desequilibrou e caiu no solo.
Em movimento, a roda traseira do coletivo passou por cima
e  esmagou  o  antebraço  da  vítima,  causando-lhe  lesão
corporal de natureza grave.
Ao  ser  advertido  por  passageiros  sobre  o  acidente,  o



acusado parou o ônibus, permanecendo no local. A vítima
foi socorrida pelo Resgate do SAMU e conduzida ao Hospital
Regional de Emergência e Traumas, onde infelizmente teve
o  seu  antebraço  amputado (debilidade  permanente  de
membro), conforme depreende-se do prontuário médico e
hospitalar de fls. 07/10. (...)”

Denúncia recebida no dia 04 de novembro de 2015 (fl. 49).

Finda a instrução criminal, o magistrado de primeiro piso
proferiu sentença (fls. 82/86v), condenando o réu Francisco de Assis Araújo
Cruz, por transgressão aos arts. 303, parágrafo único, c/c 302, § 1º, inciso IV
do CTB, às reprimendas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de detenção, em
regime inicialmente aberto, e proibição de obter a permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de um ano.

Ao final, atendendo ao beneplácito do art. 44, do Código
Penal,  a  pena privativa  de liberdade foi  substituída por  duas restritivas  de
direito,  consistentes  em  prestação  de  serviços  à  comunidade  e  prestação
pecuniária, no importe correspondente a 06 (seis) salários mínimos em prol da
vítima Avani dos Anjos Felipe. 

  
Inconformado,  apelou  o  réu  (fl.  89).  Em  suas  razões,

expostas às fls. 98/105, pugna pela absolvição, em suma, sob alegação de que
o delito decorreu por culpa exclusiva da vítima, pois esta tropeçou depois de
sair  do  ônibus.  Ao  final,  pugna pelo  pleito  absolutório  ante  a  ausência  de
provas cabais que incriminem o apelante.

O  representante  do  Parquet,  em  suas  contrarrazões
ofertadas  às  fls.  107/111,  requereu  a  manutenção  da  sentença  por  ser
escorreita em todos os seus termos.  

   
Neste grau de jurisdição, e instada a se pronunciar, a douta

Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do saudoso Procurador de Justiça,
Dr. José Marcos Navarro Serrano, opinou pelo desprovimento do apelo, (fls.
114/117). 

É o relatório.

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

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso.

Conforme alhures relatado, o apelante requer, em suma, a
absolvição, ante a ausência de provas que embasem a sua condenação “frente
à comprovada culpa exclusiva da vítima”.

A versão apresentada pela defesa é a de que  “o acidente



sofrido pela vítima Avani dos Anjos Felipe  se deu fora do ônibus e quando a
ofendida  já  havia  desembarcado  completamente,  não  havendo  qualquer
contribuição, participação ou relação do acusado/recorrente na perpetração do
lamentável acidente.” 

Argumenta  ainda  que  as  portas  do  ônibus  já  estavam
completamente fechadas quando o motorista/apelante deu partida no veículo.

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

Muito embora não tenha existido testemunha ocular e que o
acusado aponte a versão que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima,
por outro lado, a materialidade encontra-se devidamente evidenciada através
das  imagens  gravadas  no  interior  do  veículo  (fl.  18),  atestando,  as
circunstâncias do fatídico acidente.

Conforme  consta  nas  imagens  captadas  pela  câmera  de
monitoramento  interno  do  ônibus,  acostadas  nos  autos  através  de  mídia
eletrônica  (DVD),  percebe-se,  facilmente,  mais  precisamente  no  período
gravado no dia do acidente, das 14h39min42s às 14h40min11s, o momento
em que a vítima adentra na condução e, ao se dar conta que não era o seu
itinerário, acena com a mão direita em direção ao motorista avisando que iria
desembarcar, e, no instante em que ela já estava com o pé esquerdo no último
degrau do coletivo e o direito no piso do terminal de integração, o condutor dá
partida no veículo e, com o transporte em movimento, aciona o fechamento da
porta central em cima da ofendida que se desequilibra e cai ao solo. Após ser
avisado pelos passageiros, o sentenciado para logo em seguida.

Munido  de  tal  prova  apresentada  acima,  é  possível
reconstruir todo o contexto fático em que se desenvolveu a ação delituosa, o
qual permite reconhecer que o apelante, na condução do ônibus, de forma
imprudente, além de dar partida no coletivo com a porta central ainda aberta,
não  observou,  pelos  retrovisores  do  veículo,  que  a  passageira  não  havia
concluído  completamente  o  seu  desembarque,  provocando  a  queda  e  a
passagem  da  roda  traseira  no  braço  da  vítima  que,  em  decorrência  da
gravidade das lesões, teve que ser amputado.

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.

Nesse  sentido,  posicionam-se  as  jurisprudências  dos
tribunais pátrios:

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
HOMICÍDIO  CULPOSO  NA  DIREÇÃO  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR.  ARTIGO 302,  PARÁGRAFO ÚNICO,  INCISOS
III  E  IV,  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO.
NEGLIGÊNCIA  DO  APELANTE  QUE,  ATUANDO  COMO
MOTORISTA DE ÔNIBUS, CONDUZIU O COLETIVO COM
A  PORTA  TRASEIRA  ABERTA. MATERIALIDADE  E
AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  EM  TODOS
OS  SEUS  TERMOS.  APELO  NÃO  PROVIDO.  DECISÃO
UNÂNIME. 
1.  Restou  demonstrado  nos  autos  que  o  apelante,
exercendo a profissão de motorista, sem observar o
dever objetivo de cuidado, conduziu o coletivo com a
porta traseira aberta, permitindo que a vítima fosse
arremessada do veículo em movimento. 
2. É  cediço que a pena de suspensão da habilitação
para  dirigir  veículo  automotor  trata-se  de  pena
cumulativa  com  a  privativa  de  liberdade,  por
determinação do legislador, nos casos do crime do art.
302  do  CTB.  Sendo,  portanto,  decorrência  legal  da
condenação, torna-se incabível a sua não aplicação ou
substituição por outra penalidade.”
(TJ-PE  -  APL:  852167820008170001  PE  0085216-
78.2000.8.17.0001,  Relator:  Marco  Antonio  Cabral
Maggi, Data de Julgamento: 07/08/2012, 4ª Câmara
Criminal, Data de Publicação: 149) Destaquei.

“APELACAO  CRIMINAL  -  DELITO  DE  TRÂNSITO  -
LESAO  CORPORAL  CULPOSA  -  PRELIMINAR  DE
NULIDADE DA SENTENCA POR AUSENCIA DE FIXACAO
DE REGIME INICIAL DE PENA - RE- JEITADA - MERITO
- CULPA IMPROVIDO A UNANIMIDADE. 1) PRELIMINAR:
NAO  SE  EXIGE  A  FIXACAO  DE  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO  DE  PENA,  SE  FOI  IMPOSTA  AO
RECORRENTE ' PENA DE MULTA QUE SUBSTITUIU PENA



PRIVATIVA  DE  LIBERDA-  DE  FIXADA  NO  MINIMO
LEGAL.  2)  MERITO:  E  EXIGIDO  DE  QUALQUER
MOTORISTA,  DOTADO  DE  SENSO  COMUM,
ANTEVER  O  RESULTADO  DANOSO,  AINDA  MAIS
SENDO MOTORISTA PROFISSIONAL, NO CASO DE
ARRANCAR COM UM ONIBUS SEM CERTIFICAR-SE
QUE TODOS OS PASSAGEIROS ' TENHAM DESCIDO
DO  COLETIVO. 3)  CONFIGURACAO  DA
PREVISIBILIDADE OBJETIVA.  CULPA  DEMONSTRADA.”
(TJ-ES  -  ACR:  35930048430  ES  035930048430,
Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL) Negritei.

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 uma vez que
a vítima é uma idosa, à época, com 77 (setenta e sete) anos de idade que, por
sua natureza física, possui locomoção limitada que requer maiores cuidados. 

Induvidoso, portanto, que o apelante  não teve o cuidado
objetivo exigido em lei, uma vez que desrespeitou as normas de segurança,
sendo que, mesmo sendo motorista profissional há mais de 25 (vinte e cinco)
anos, conforme disse em seu interrogatório (mídia de fl. 69), não foi diligente
na condução do coletivo. 

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 Francisco de Assis de Araújo Cruz
nas iras dos arts. 302, parágrafo único, c/c 302, § 1º, inciso IV, ambos do
CTB.

 
Por  outra  banda,  quanto  à  aplicação  da  suspensão  do

direito de dirigir veículo automotor de qualquer natureza, enquanto durarem os
efeitos da sentença, com a devida vênia, há reparo a fazer. É que nos parece
razoável, nesse diapasão, levar em consideração os bons antecedentes do ora
apelante, acrescido do fato de se tratar de profissional da área de transporte
de passageiros, cuja suspensão por tempo elevado poderia inviabilizar a sua
sobrevivência  e  de  sua  família,  não  alcançando,  assim,  a  pena  os  seus
legítimos fins. 

Assim, mediante o que dispõe o art. 293 da Lei 9.503/97,
e, adotando um critério de proporcionalidade com a reprimenda privativa de
liberdade imposta – um ano e quatro meses de detenção – aplico a suspensão
da  habilitação  para  dirigir  veículo  automotor  do  apelante  em  04  (quatro)
meses. 

Ante o exposto, em  parcial harmonia com o parecer
ministerial, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PARA REDUZIR  A
PENA DE INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM 04



(QUATRO) MESES. 
  

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara
Criminal  e  relator,  dele  participando  ainda  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador) e João
Benedito da Silva.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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, 15 de agosto de 2017.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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