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APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NA  DIREÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
CONDUTOR  INABILITADO.  AUSÊNCIA  DE
CULPA.  ABSOLVIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO
ASSISTENTE  DE  ACUSAÇÃO.  CONDUTA
CULPOSA NÃO  COMPROVADA NOS AUTOS.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o acusado não possuir  permissão ou
habilitação para conduzir  veículo  automotor  não
indica, por si só, que ele deu causa à situação de
risco que causara os fatos que lhe são imputados.
Não  restando  concretamente  demonstrada  a
situação  fática  atribuída  ao  réu,  por  imperativo
legal, deve ser absolvido.

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,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL. 
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  pelo Assistente  de

Acusação em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca

de Paulista/PB, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o acusado

José Roberto Linhares da Silva da imputação da prática delitiva esculpida no

art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformado,  o  assistente  de  acusação  interpôs,  à  fl.  55,  o

presente  apelo,  pugnando  pela  reforma  do  decisum,  para  que  o  réu  seja

condenado nos moldes da exordial acusatória. 

Em contrarrazões, de fls. 72/75, a defesa requer que o apelo seja

improvido.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador

Joaci  Juvino da Costa Silva,  opinando pelo  desprovimento do recurso (fls.

80/83).

É o relatório. 

V O T O

O  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  em  desfavor  de  José

Roberto Linhares da Silva, dando-o como incurso nas sanções penais do art.

302 do CTB.

Narra a denúncia que, no dia 23/03/2013, por volta das 07:30h, o

acusado, ao conduzir veículo automotor, atropelou a criança Cleyton Luiz de

Oliveira Gomes, esmagando seu crânio e levando-a a óbito.

Desembargador João Benedito da Silva
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Segundo a peça acusatória,  na  ocasião  em que ocorreram os

fatos, o denunciado, na qualidade de motorista contratado pelo Município de

Paulista/PB, conduzia um caminhão de propriedade da edilidade, sem possuir

habilitação da categoria C, necessária para este tipo de automóvel.

Recognição Visuográfica, com fotos do local do acidente, às fls.

09/12.

Laudo de Exame Cadavérico, às fls. 24/25. Laudo Tanatoscópico,

às fls. 26/27.

Interrogado em sede policial (fls. 28/29), o censurado relatou que

o acidente tratou-se de uma fatalidade, pois conduzia o caminhão em baixa

velocidade. Afirmou, ainda, acreditar que a vítima escorregou de um monte de

areia e caiu com a cabeça próximo ao pneu traseiro do caminhão:

“(…) Que o interrogado acredita que o acidente que
resultou a morte da criança foi uma grande fatalidade
pois  o  interrogado  informou  que  é  muito  prudente,
nunca tinha se envolvido em algum acidente;  que o
veículo  no  momento  do  acidente  estava  com  baixa
velocidade
[…]
que quando o acidente disse o interrogado que possa
ter acontecido pelo fato de a criança ter escorregado
em um monte de areia que estava na margem da rua
(...)”
(Interrogatório em sede policial – fls. 28/29)

Requerimento de habilitação para funcionar como assistente de

acusação, formulado pela senhora  Willame de Oliveira Guedes, genitora da

vítima (fl. 43). 

Pedido de habilitação deferido, à fl. 45.

Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público requereu

Desembargador João Benedito da Silva
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a absolvição do réu, por entender que não restou configurada culpa em sua

conduta.

Devidamente instruído o feito, veio o juízo sentenciante a absolver

o  acusado,  por  vislumbrar  que  os  elementos  do  conjunto  probatório  não

demonstram ter o réu agido com imprudência, imperícia ou negligência.

Irresignado, o assistente de acusação vem suplicar pela reforma

do decisum, requerendo a condenação do réu nos moldes da peça inaugural.

Para tal, alude que o recorrido não dispensou o cuidado necessário ao conduzir

o veículo automotor, bem como não possuía habilitação para tal, uma vez que

possuía apenas CNH das categorias A e B.

Pois bem. Tenho que o pleito formulado pelo apelante não merece

prosperar.

Ora,  é  cediço  que  a culpa  advém  de  todo  comportamento

voluntário  desatencioso  que  produza  resultado  ilícito  não  desejado,  mas

previsível e que podia ser evitado.

Na espécie, contudo, conforme se verifica da análise detida do

almanaque processual, não restou demonstrada negligência, imprudência ou

imperícia por parte do acusado. 

Ao ser interrogado pela magistrada singular, o denunciado relatou

que conduzia o veículo em baixa velocidade. Afirmou, ainda, acreditar que a

criança tenha escorregado e caído próximo ao pneu traseiro do caminhão:

Que  estava  trafegando  em  baixa  velocidade,  no
momento do fato; que viu a criança no canto da rua, a
uma certa distância do caminhão; que, quando olhou
pelo retrovisor, viu o corpo da criança deitada no chão;
que então parou o caminhão e desceu do veículo, para

Desembargador João Benedito da Silva
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ver o que havia acontecido; que percebeu que nada
poderia  fazer,  pois  a  criança  já  estava  morta;  que
acredita que a criança escorregou de um monte de
areia  e  caiu a  cabeça perto do pneu traseiro do
caminhão;  que  não  viu  a  criança,  ora  vítima,
“pendurar-se” no caminhão
(Interrogatório  Judicial  do  acusado–  mídia
audiovisual de fl. 54).

Nessa vertente, a única testemunha ocular do fato, o senhor José

Ferreira  de  Souza,  relatou,  em  juízo,  que  o  acusado  trafegava  em  baixa

velocidade, quando a vítima escorregou de um monte de areia e caiu com

a cabeça embaixo do pneu traseiro do caminhão.

Que presenciou  o  atropelamento  da  vítima;  que  viu
quando  o  caminhão  vinha,  conduzido  pelo  réu,  em
baixa  velocidade,  e  fez  a  curva  para  entrar  na  rua
onde  aconteceu  o  fato  em  tela;  que,  no  mesmo
instante, a criança subiu em um monte de areia que
estava  na  referida  rua;  que  viu  quando  a  criança
escorregou e caiu com a cabeça na rua, instante em
que o caminhão passava e esmagou seu crânio; que
acredita  que  a  criança  escorregou  da  areia;  que
acredita que o motorista não teve culpa no acidente.
(Depoimento  Judicial  prestado  pela  testemunha
José Ferreira de Souza – mídia audiovisual de fl.
54).

As demais  testemunhas que prestaram depoimentos,  tanto  em

sede  policial  como  em  juízo,  não  presenciaram  o  momento  do  acidente.

Ademais, todas elas, inclusive a própria mãe (ora assistente de acusação), o

pai e o padrasto da vítima, afirmaram que o acusado sempre foi tido como um

motorista prudente e responsável. Aduziram, outrossim, que acreditam que o

denunciado não teve culpa na morte do impúbere.

Ainda, corroborando com a tese defensiva, há de se destacar o

teor  da  Recognição  Visuográfica  do  acidente (fls.  0912),  realizado  pela

Polícia Civil. Dessume-se, da conclusão do referido documento, que o menor

foi  atingido  pelo  pneu  traseiro do  veículo,  o  que  demonstra  ausência  do

domínio do fato por parte do réu.

Desembargador João Benedito da Silva
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Conforme se verifica da  fotografia  colacionada à fl.  10, a rua,

onde ocorreu o acidente, é desnivelada e contava com diversos obstáculos

oriundos de construção civil (tais como caixa d’água, monte de areia, pilhas de

tijolos, etc.),  de  modo  que  seria  praticamente  impossível  que  o  acusado

empreendesse alta velocidade naquele local, precipuamente por tratar-se de

veículo de grande porte (caminhão do tipo “carro-pipa”).

Outrossim,  percebe-se,  ainda  na  fotografia  em  questão,  que

inexistem marcas de pneus no monte de areia onde a criança estava antes do

acidente, podendo-se, desse modo, afirmar que o caminhão conduzido pelo réu

passou  a  uma  distância  segura  da  vítima,  sendo,  portanto,  crível  a

possibilidade de que a criança tenha escorregado e caído próximo ao pneu do

veículo, quando este passava, o que ocasionou sua morte tão prematura.

Ademais,  o  Laudo  de  Exame  Cadavérico,  de  fls.  24/25,

demonstrou que a vítima não sofreu lesões em outras partes do corpo, o que

corrobora com a tese de que o veículo não a atingiu frontalmente.

Verifica-se, assim, que não há, nos autos, elementos capazes de

demonstrar que o acusado tenha faltado com a devida cautela na condução do

veículo automotor, ou que tenha dado causa à morte da vítima, não, cabendo,

portanto, falar em condenação.

De  outra  banda,  o  fato  de  o  réu  não  possuir  habilitação  para

conduzir veículo de determinada natureza, não é capaz, por si só, de ensejar

um edito condenatório, quando os demais elementos dos autos não apontam

que a conduta do agente tenha influenciado no acidente.

Neste sentido:

Desembargador João Benedito da Silva
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TJES-0021130)  APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÂNSITO.
HOMICÍDIO  CULPOSO  NA  CONDUÇÃO  DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR  SEM  PERMISSÃO  OU
CARTEIRA  DE  HABILITAÇÃO.  ART.  302,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  INCISO  I,  DA LEI  9.503/97.
MATERIALIDADE  COMPROVADA.  AUTORIA
DUVIDOSA.  CONDUTA  CULPOSA  NÃO
COMPROVADA  NOS  AUTOS.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO.  MANUTENÇÃO.  IN
DUBIO  PRO  REO.  RECURSO  MINISTERIAL
DESPROVIDO.  1.  Em que  pese  a  materialidade  do
delito  estar  comprovada,  não  há  que  se  falar  em
autoria, eis que o conjunto probatórios não foi capaz
de atestar,  com segurança,  a  existência  de conduta
culposa por parte do acusado. 2. O fato de o acusado
não  possuir  permissão  ou  habilitação  para
conduzir veículo automotor não indica, por si só,
que ele deu causa à situação de risco que causara
os  fatos  que  lhe  são  imputados. 3.  Ausência  de
provas  que  comprovem  ter  o  acusado  agido  com
culpa, deve ser mantido o decreto absolutório firmado
com fulcro no princípio do in dubio pro reo. 4. Recurso
ministerial  improvido.  (Apelação  nº  0000180-
24.2009.8.08.0027  (027090001804),  1ª  Câmara
Criminal  do  TJES,  Rel.  Sérgio  Bizzotto  Pessoa  de
Mendonça. j. 12.06.2013, unânime, DJ 21.06.2013).

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  HOMICÍDIO  CULPOSO  -
SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA  -  INSURGÊNCIA
MINISTERIAL  -  PLEITO  PELA  CONDENAÇÃO  -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO AGIR COM CULPA -
AGENTE  SEM  HABILITAÇÃO  -  IRRELEVÂNCIA  -
RECURSO  IMPROVIDO.  Se  não  há,  nos  autos,
provas cabais quanto à culpa do agente, sendo que a
falta de habilitação para dirigir veículo automotor
não  é,  por  si  só,  demonstração  da  culpa,  a
manutenção da absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo, é imperiosa. (Apelação nº 0029749-
06.2010.8.12.0001, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel.
Romero Osme Dias Lopes. unânime, DJ 13.05.2013).

Imperioso,  portanto,  manter  a  absolvição  do  acusado  tal  qual

assentado na sentença objurgada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

                     Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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