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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004226-86.2015.815.0371 – 2ª Vara da Comarca de
Pombal/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Ailzo Lopes da Silva
ADVOGADO: Bel. José Alves Formiga (OAB/PB 5.486)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME  DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO. APELANTE MANOBRISTA
DE  CARRETA.  ACIDENTE  NO  MOMENTO  DA
RETIRADA DO VEÍCULO LONGO DA GARAGEM
DA EMPRESA.  MANOBRA DE  PRAXE.  VÍTIMA
QUE NÃO PAROU SUA MOTOCICLETA E COLIDIU
COM  O  CAMINHÃO.  AUSÊNCIA DE  CULPA DO
APELANTE.  ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Acidente  de  trânsito.  Vítima  que  colide  sua
motocicleta  na  carreta  manobrada  pelo  apelante.
Ausência  de  comprovação  de  culpa  do  mesmo.
Impossibilidade  de  previsão  do  resultado  ao  homem
médio.  Presença  de  outros  motoristas  que  pararam e
aguardaram a realização da manobra,  ao passo que a
vítima não freou a tempo. Provimento do apelo.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados;

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento  ao apelo para absolver o réu,
nos termos do voto do Relator, em desarmonia com o Parecer Ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Sousa/PB, Ailzo Lopes da Silva,
qualificado nos autos, foi denunciado nas sanções do art. 302 do Código de Trânsito
Brasileiro  (Lei  n°  9.503/1997),  porque,  no  dia  25.7.2015,  por  volta  das  21h15min,
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quando conduzia um caminhão, tipo carreta, por imprudência, colidiu com a motocicleta
guiada por Geraldo Ferreira de Araújo, que veio a óbito (fls. 2-3).

Narra  a  inicial  acusatória  que  o  denunciado  é  manobrista  da
Empresa Pau Brasil  e  estava fazendo uma manobra de praxe na carreta  quando a
motocicleta veio a colidir com a mesma.

Instruído  regularmente  o  processo,  o  Juiz  julgou  procedente  a
denúncia e condenou Ailzo Lopes da Silva, nos termos do art. 302 do CTB, à pena
definitiva  de 2 (dois)  anos  de detenção,  no regime aberto,  além de suspender sua
habilitação  para  conduzir  veículo  automotor  pelo  período  de  1  (um)  ano.  Por
preencher os requisitos do art. 44 do CP, substituiu a pena corporal por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
(fls. 138-146fv).

Interposição de embargos de declaração às fls. 149-155, os quais
foram rejeitados às fls. 157-158fv.

Inconformada,  apelou a i.  Defesa  (fls.  160-161),  pugnando,  em
suas razões recursais (fls. 162-170), pela reforma da sentença para absolver o apelante,
aduzindo que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima.

Nas contrarrazões  recursais,  o  Promotor  de  Justiça  opinou pela
manutenção da sentença (fls. 174-177).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do douto Promotor de
Justiça  convocado  Amadeus  Lopes  Ferreira,  firmou  posicionamento  pelo
desprovimento do recurso interposto (fls. 184-189).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo, já que interposto em 19.9.2017 (fls. 160),
antes mesmo da intimação do Advogado acerca da decisão que rejeitou os Embargos,
em 1°.11.2017 (fl. 172). Além de ser adequado e de não depender de preparo, por se
tratar  de  ação penal  pública,  em observância  à  Súmula  n°  24  do TJPB.  Portanto,
conheço do apelo.
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2. Do mérito recursal:

Conforme relatado, consta da inicial acusatória que o apelante, no
dia 25.7.2015, por volta das 21h15min, quando conduzia um caminhão do tipo carreta,
por imprudência, colidiu com a motocicleta guiada por Geraldo Ferreira de Araújo,
que veio a óbito.

Em suas razões recursais (fls. 162-170), a i. Defesa sustenta que a
culpa pelo acidente teria sido exclusivamente da vítima, em virtude das circunstâncias
como ocorreu o fato, pois o apelante não havia como impedir a prática violenta do
condutor da motocicleta.

Aduz que, no momento do acidente, vários carros e motos pararam
no local para evitar bater no caminhão que manobrava e saia da garagem da empresa;
mas o motoqueiro, vítima, foi imprudente e negligente.

Por sua vez, o magistrado se fundamentou no dever de cuidado
objetivo  do  condutor  do  caminhão,  que  deveria  dar  redobrada  atenção à  manobra
praticada ao entrar em via oposta com pouca iluminação, invadindo a mão contrária,
no período noturno em um caminhão de cor escura.

Pelo que se verifica nos autos, a manobra efetuada pelo apelante
para retirar a carreta de dentro da garagem era algo feito corriqueiramente na empresa,
onde o motorista,  que possui  função de manobrista,  era  auxiliado por outras  duas
pessoas, uma de cada lado externo do caminhão.

E desta forma se deu no dia do acidente.

O  apelante,  motorista  manobrista,  ao  conduzir  a  carreta  da
Empresa Pau Brasil,  manobrou-a para sair da garagem. Do lado de fora estavam o
conferente e o guarda.

As  testemunhas  confirmaram  esse  procedimento  feito  com  a
carreta conduzida pelo recorrente no dia do sinistro, senão vejamos:

Francisco  de  Assis,  em  Juízo,  consoante  mídia  de  fl.  89,
confirmou ser vigilante. Disse que estava de serviço na empresa na data dos fatos,
quando o manobrista Ailson, como de praxe, ia retirar a carreta de dentro, para fazer o
carregamento dos carros; que ele abriu o portão para a carreta sair; que a pista estava
toda limpa, não vinham carros; que o depoente ficou do lado de Sousa e o outro rapaz
do lado de Cajazeiras, onde tem uma curva; que estava com a lanterna, com a faixa
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refletiva, a carreta toda sinalizada, quando outros carros que vinham pararam, mas o
rapaz que vinha em alta velocidade não conseguiu parar e bateu na carreta,  tendo
morte no local.

Disse que a carreta já tinha virado, já tinha adentrado na pista,
onde tinha mais dois carros e uma senhora em uma “bis”; que a vítima ia no sentido
Sousa e, quando ia, a mulher estava na frente dele e conseguiu parar, mas ela não
parou;  que  a  vítima  estava  com  o  capacete  no  braço  e  o  outro  capacete  estava
amarrado na traseira da moto.

Reafirmou a testemunha que a carreta já  estava atravessada na
pista  e  que  ele  (testemunha)  estava  no  lado  de  Sousa,  e  presenciou  quando  o
motociclista atravessou e bateu na carreta porque vinha rápido.

Esclareceu que a parte do local que cabe iluminação pública não
estava totalmente acesa, mas a parte da empresa estava toda sinalizada; que tem uma
placa com sinal sonoro e a carreta tem faixas refletivas e mais as lanternas que usaram
para  sinalizar.  Disse que os procedimentos relatados sempre acontecem quando as
carretas são movimentadas, seguem todo o padrão; que ambas as pessoas que estavam
nas laterais estavam com lanternas, tanto o depoente como o outro; que havia também
placa  refletiva  com  sinal  sonoro;  que  o  denunciado  sempre  conta  com  ajuda  de
terceiros quando vai fazer manobras.

Já a testemunha  Francisco José,  na  mesma oportunidade,  disse
que chegaram para trabalhar às 21 h, quando pediu ao manobrista para tirar a carreta e
ele foi colocá-la para fora e já estava praticamente fora. Disse que ele (depoente) estava
do lado que  fica  Cajazeiras,  onde  havia  carros  parados  esperando a  manobra;  que
quando viu foi um impacto e viram que o rapaz tinha batido na carreta.

Disse que tem 8 anos que trabalha na empresa, que sempre faz
todos  os  procedimentos  de  segurança  para  a  saída  da  carreta;  que  nunca  houve
nenhuma  morte  antes  dessa;  que  a  carreta  estava  devidamente  sinalizada,  mas  a
iluminação  estava  queimada;  que,  além das  faixas  refletivas,  havia  um poste  que
acende e dá sinal sonoro, fica buzinando.

Esclareceu que pararam, do seu lado, carros e moto; que do lado do
acidente, ficou outra pessoa e não sabe quais veículos pararam. Reafirmou a testemunha que
tinha veículos parados, atendendo à sinalização de que a carreta iria sair.

Disse que o denunciado trabalha há cerca de 6 anos na empresa,
só  como  manobrista;  que  os  procedimentos  de  sinalização  e  de  ajuda  acontecem
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sempre que um caminhão vai sair da empresa.

Marcos Augusto, na mesma audiência, disse que estava em sua
residência quando recebeu uma ligação dizendo que tinha havido um acidente, já que é
gerente  da  empresa;  que  chegando  lá  verificou  o  ocorrido,  logo  depois  chegou  a
ambulância e a polícia; que sabe que foram tomadas as precauções para o carro sair da
empresa,  pois  a  empresa  já  tem  um  padrão  para  isso.  Duas  pessoas  ficam  com
lanternas, tem sistema de alerta luminoso que fica piscando; que, todos os dias, por
padrão, o sistema de segurança fica funcionando; que Ailzo trabalha há seis anos na
empresa;  que  nunca  tinha  ocorrido  acidentes  no  local;  que  o  caminhão  estava
sinalizado, com faixas refletivas, além do vigia e conferente que ficam nos lados, com
lanterna que fica piscando, sinalizando para os veículos que estão vindo próximo ao
local;  que  era  feito  nos  dois  sentidos,  por  isso  tem  duas  pessoas;  que  existia
sinalização visual e sonora.

Tatiana  de  Fátima,  técnica  de  segurança  do  trabalho,  que  é
funcionária  da  empresa;  que  chegou  quinze  minutos  após  o  ocorrido;  que  tem
obrigação de verificar se todos os procedimentos estão sendo feitos durante a jornada
de trabalho.

Disse  que  a  carreta  estava  toda  sinalizada,  de  acordo  com  o
Detran, com faixas refletivas; que os alertas estavam ligados; que a iluminação da
carreta estava ok; que fica uma pessoa do lado direito e outra do lado esquerdo, com
lanterna, sinalizando a carreta.

Disse que viu a carreta já toda de fora, já terminando a manobra,
já tinha saído toda da empresa; que todos os dias é feito esse padrão; que tem dois
sinalizadores,  sonoro  e  visual;  que  tinha  2  carros,  vindo de  cajazeiras,  parados,  e
carros vindo de Sousa e algumas motos, parados no local.

Juliano Joab, consoante mídia de fl. 111, disse que Ailzo estava
fazendo uma manobra de uma carreta da empresa, tirando-a do depósito da empresa;
que a testemunha trabalha na empresa e estava numa lanchonete próxima quando do
acidente, mas não tinha visualização do local; que chegou nos primeiros minutos após
acontecer o acidente e viu que ele estava fazendo manobra no veículo, que já estava
totalmente no asfalto; que era uma carreta grande, um veículo demorado para fazer a
manobra; que a manobra já estava quase concluído, que havia outras pessoas paradas,
esperando que a carreta fizesse a manobra;  que a vítima passou direto e bateu na
lateral do veículo.

Afirmou que tem sinalização de pisca alerta na empresa; que a
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carreta tem toda sinalização lateral funcionando e o vigilante da empresa estava na
lateral do veículo com uma lanterna sinalizadora.

Os depoimentos testemunhais acima transcritos encontram-se em
plena harmonia com a versão trazida aos autos pelo apelante.

Interrogado em Juízo, consoante mesma mídia, o apelante disse
que  chegou na  empresa  às  9h,  bateu  o  ponto  e  tinha  uma carreta  para  tirar;  que
trabalha como manobrista; então, o conferente lhe disse para tirar a carreta de dentro
do  depósito;  que  chamou  o  guarda,  como  é  de  costume,  chamar  o  guarda  e  o
conferente para ficar um de cada lado.

Afirmou que a sinalização estava ok, com cada um de um dos
lados da carreta; que vinham um carro e uma moto e pararam, mas a vítima vinha na
moto e não parou; que telefonou para o corpo de bombeiros, para o samu e avisou ao
pessoal da empresa.

No mesmo norte é a prova técnica constante nos autos. 

De acordo com o Laudo de Exame de Acidente de fls. 42-57, a
dinâmica  que  se  colhe  dos  autos  em  relação  aos  acontecimentos  é  que  parte  do
caminhão já estava na rua, já estava fora da garagem, tanto que a colisão ocorreu com
a frente da motocicleta na lateral do caminhão, consoante croqui ilustrativo constante
da perícia (fl. 44) e descrição da dinâmica do evento (fl. 57).

Tal croqui demonstra, inclusive, que, de fato, havia um poste sem
iluminação no local, mas do lado oposto aonde ocorrera o acidente. Do lado da via em
que vinha o motoqueiro, havia um poste em funcionamento.

Entretanto, o Laudo descreve o local com iluminação insuficiente,
tanto que foram utilizadas lanternas durante os exames (fl. 45).

Ao descrever o “veículo caminhão”, o Laudo apresenta 4 (quatro)
imagens que o mostram na região anterior, posterior, lateral esquerda e lateral direita.
Todas  sinalizadas  com  faixas  refletoras,  perfeitamente  visíveis  nas  fotos.  O  que
também é descrito à fl. 56:

“No  caso  em  estudo,  V2  (caminhão  trator)  mesmo
estando  devidamente  sinalizado  com  fitas  refletoras,
possuía cor predominante escura (azul escuro), aliado
ao fato de encontrar-se em uma área sem iluminação
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adequada, tais condições influenciam na visibilidade, o
que  pode  ter  contribuído  para  o  condutor  de  V1
(motocicleta) ter a sua percepção-reação alterada.”

As  imagens  mencionadas  vão  ao  encontro  do  depoimento  da
testemunha Geraldo da Silva, que chegou ao local logo depois do acidente e, ao ser
indagado se  o caminhão tinha alguma luz  nas  laterais,  respondeu que estava tudo
apagado, que tinha uma luz verde que ficou no escuro. 

Mas, obviamente, há de ser considerado o Laudo, assim como os
depoimentos das demais testemunhas acima transcritos, em detrimento das impressões
pessoais desta testemunha.

O Laudo, à fl. 54, inclusive, descreve que a vítima chegou a frear
a  motocicleta.  E  apresenta  conclusão  de  que  não  houve  uma  causa  única  para  o
acidente.  “Além do fator  humano,  uma coleção de  fatores,  como as  condições  de
iluminação e sinalização da via contribuíram para o mesmo” (fl. 57).

Vê-se, pois, que restou muito duvidosa a culpa em sentido estrito
do recorrido, pois nem mesmo o laudo afirmou extreme de dúvidas ser o apelante o
causador do acidente.

Merece destaque o fato de que há informações nos autos quanto a
outros veículos, motos e carros, terem parado para aguardar a manobra feita pelo ora
apelante. Mas a vítima não parou.

Assim, respeitando o entendimento contido na sentença,  não se
mostra verossímil esperar mais perícia e prudência do apelante que não tinha como
prever que a vítima não frearia a tempo para evitar a colisão com a carreta; já que,
mesmo o veículo possuindo cor escura e estando em local com pouca iluminação,
outros motoristas pararam e esperavam a saída do veículo.

A culpa não se presume, devendo ser demonstrada objetivamente,
e o seu ponto nuclear está na previsibilidade, isto é, na possibilidade de antevisão do
resultado, em condições normais ao homo medius, elemento essencial que não restou
configurado na hipótese.

Em situações semelhantes, já decidiram os tribunais pátrios:

“Apelação  –  Homicídio  culposo  na  condução  de
automotor  – Autoria  e  materialidade demonstradas  –
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Culpa em sentido estrito que não veio evidenciada
nos autos – Réu que realizou conversão permitida à
esquerda  e  foi  interceptado  por  motocicleta  quando
terminava a manobra  – Laudo pericial  e  testemunho
nesse  sentir  –  Possibilidade  de  culpa  exclusiva  da
vítima  ou mesmo de  simples  fatalidade  –  Dúvida
que deve militar em favor do réu – Absolvição que
mostra  como  melhor  solução  ao  caso –  Recurso
provido.”  (TJSP  -  AP  0000476-13.2014.8.26.0272  -
Rel. Des. Ivan Sartori - J. 01/03/2018). (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO
–  LESÃO  CORPORAL CULPOSA E  HOMICÍDIO
CULPOSO – ABSOLVIÇÃO – IMPERATIVIDADE –
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDADO –
CULPA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA – CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. -  A absolvição é medida
que  se  impõe  se  o  acervo  probatório  afasta  a
responsabilidade  penal  do  acusado  pelo  evento
danoso,  demonstrando  que  ele  não  faltou  com  o
dever de cuidado necessário na condução do veículo
automotor.  -  A culpa exclusiva da vítima no evento
danoso  exclui  a  responsabilidade  penal  do  réu,  uma
vez  que,  nos  termos  do  art.  13  do  Código  Penal,  o
resultado  de  que  depende  a  existência  do  crime
somente é imputável a quem lhe deu causa.” (TJMG -
APC 1.0515.09.036722-5/001 - Rel. Des. Júlio Cezar
Guttierrez - DJe 23/08/2016). (realcei).

Desta  forma,  conclui-se  que  a  análise  cautelosa  do  conjunto
probatório não permite uma convicção segura a justificar a condenação por crime de
tamanha gravidade. E, respeitado o entendimento do douto magistrado de 1º grau, a
melhor solução é a absolvição.

Ante  o  exposto,  em  desarmonia  com  o  Parecer  da  douta
Procuradoria  de  Justiça,  dou  provimento  ao  recurso  de  apelação  para,  julgando
improcedente a denúncia, absolver o recorrente Ailzo Lopes da Silva da imputação
pela prática do crime do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/1997),
o que faço nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

É o meu voto.
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A cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Carlos
Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator, dele participando os
Desembargadores Márcio Murilo  da Cunha Ramos,  Revisor,  e  Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de desembargador –
2° vogal). Ausente, justificadamente, o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 24
(vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                         - Relator -
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