
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
 
ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0008226-11.2016.815.0011  – 1ª Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande
RELATOR: Tércio Chaves de Moura – Juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Severino Estevão da Silva
DEFENSOR: Rosângela Maria de Medeiros e Enriquimar Dutra da Silva
APELADO: A Justiça Pública
 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  CULPOSO  NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.  ART.  302,  DA
LEI  Nº  9.503/97.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS  QUANTO  A  NÃO
OBSERVÂNCIA  DO  DEVER  DE  CAUTELA.
DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS  QUE  NÃO  SE
CONFIRMAM  PELOS  DEMAIS  ELEMENTOS
CONSTANTES  DOS  AUTOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
FIRMAÇÃO  DE  JUÍZO  CONDENATÓRIO.  IN  DUBIO
PRO REO. PROVIMENTO DO APELO.

-  Diz-se  do  crime  culposo  aquele  que  se  verifica  quando  o
agente,  deixando de observar o dever objetivo de cuidado - o
qual  se  exterioriza  por  atitude  negligente,  imprudente  ou
imperita  -  realiza,  de  forma  voluntária,  um  resultado  lesivo
naturalístico, contudo não previsto ou desejado, mas previsível,
que  poderia,  com  a  devida  atenção,  ser  evitado.

- Não obstante a configuração do ato lesivo, resultando na morte
de transeunte, não houve nos autos demonstração cabal de que a
conduta foi  decorrente da inobservância do dever  objetivo de
cuidado, in casu, imprudência ou negligência, do condutor do
automóvel, pelo que não está evidente o nexo causal entre a sua
ação e o resultado naturalístico previsto pela figura típica do 302
do Código de Trânsito.

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 ao apelo para absolver
o acusado, nos termos do voto do relator.

 
RELATÓRIO



 
Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  102)  interposta  por

Severino Estevão da Silva em razão da sentença de fls. 95/98, proferida pelo MM Juiz
de direito  Fabrício Meira Macedo, da 1ª Vara Criminal de Campina Grande, a qual o
condenou pela prática de homicídio culposo de trânsito (art. 302, §1º, incisos II e III
do CTB) à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto,
sendo substituída por duas penas restritivas de direito, além da suspensão do direito de
obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos
do art. 293 do CTB.

 
Extrai-se da peça pórtica que, na data de  11/06/2016, por volta

das  14h00min,  na  Avenida  Floriano  Peixoto,  -  sentido  bairro/centro,  no  Centro  da
cidade de Campina Grande, o acusado praticou homicídio culposo em detrimento da
vida do Sr. José Horácio Sales, em acidente automobilístico.

 
Segundo  a  denúncia,  o  acusado  conduzia  o  automóvel  de

marca VW/GOL 1.0, cor preta, placa MNY-4893/PB,  quando, no instante em que a
vítima tentava a travessia da via pública, o veículo colheu violentamente o ofendido
no  calçamento do meio-fio daquela avenida atropelando-o,  que, devido ao forte
impacto, fora lançado ao solo ficando gravemente ferido.

A  denúncia  relata  também  que,  após  causar  o  acidente, o
acusado fugiu do local sem prestar socorro à vítima. De outra sorte, o ofendido, por
sua vez, ainda teve assistência e remoção através de socorristas de Unidade Resgate do
SAMU e foi encaminhado ao Hospital de Trauma desta cidade, porém veio a falecer no
dia seguinte. Registrou, ainda, que o acusado não possuía carteira de habilitação para
dirigir.

 
Nas razões  recursais (fls.  110/119),  a  defesa  pleiteia  a

absolvição do réu por atipicidade de conduta,  ao argumento de que não cometeu
nenhum ato de imprudência, imperícia ou negligência, não havendo respaldo probatório
nos autos a ensejar  a sua condenação.  Em não sendo atendido o pleito  absolutório,
pugna  pela  desclassificação  do  delito  de  homicídio  culposo  para  lesão  corporal
culposa  seguida  de  morte,  aplicando-se  a  penalidade  mínima,  bem  como  as
substituições cabíveis, além da atenuante referente à sua idade, já que possui acima de
70 (setenta) anos. Quanto à pena de multa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), roga
pelo seu afastamento,  pois não possui recursos suficientes para pagamento sem que
sofra prejuízos em seu orçamento doméstico. 

Em contrarrazões,  a Promotoria  de Justiça da instância  a quo
postula a preservação integral do julgamento atacado (fls. 121/125).

 
Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra

do insigne Procurador  de Justiça  Álvaro Gadelha Campos,  opinou pelo  provimento
parcial do apelo para que seja decotada a pena referente à inabilitação por ausência de
proporcionalidade ao caso dos autos (fls. 127/130).

 
É o relatório.

VOTO



Conheço do recurso de apelação porquanto preenchidos todos os
requisitos intrínsecos e extrínsecos a sua admissibilidade.

Transcrevo  o  tipo  penal  no  qual  restou  condenado  o  ora
apelante, art. 302, §1º, incisos II e III do CTB, in verbis:

Art.  302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência)

Penas -  detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o  No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a
pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal,
à vítima do acidente;

A  defesa,  no  presente  recurso  apelatório, pugna  pela
absolvição,  aduzindo,  em  síntese, a  inexistência  de  culpa,  em  quaisquer  de  suas
modalidades, para a ocorrência do sinistro que vitimou o Senhor  José Horácio Sales,
tendo em vista a ausência de prova da inobservância do cuidado objetivo na condução
do veículo, bem como quanto a imprevisibilidade objetiva e subjetiva da morte, tendo
em vista que a vítima teria adentrado a via repentinamente. 

Com efeito, em que pese a sentença em primeira instância de
jurisdição, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos configuradores da
figura culposa tipificada no art. 302 do CTB.

Diz-se do crime culposo aquele que se verifica quando o agente,
deixando de observar o dever objetivo de cuidado - o qual se exterioriza por atitude
negligente, imprudente ou imperita - realiza, de forma voluntária, um resultado lesivo
naturalístico,  contudo não previsto ou desejado,  mas previsível,  que  poderia,  com a
devida atenção, ser evitado.

Diferente do que ocorre com o crime doloso, onde se investiga a
finalidade  da  conduta  praticada  pelo  agente,  no  crime  culposo  ganha  relevo  a
inobservância  do  dever  de  cuidado  objetivo,  caracterizada  pela  imprudência,
negligência ou imperícia.

Para Guilherme de Souza Nucci, a ausência do dever de cuidado
objetivo  ocorre  porque  “o  agente  deixou  de  seguir  as  regras  básicas  e  gerais  de
atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade” as quais “derivam da
proibição de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente
organizada está disposta a tolerar.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito
penal: parte geral: parte especial. 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, pp. 223/224).

Para  a  caracterização  do  delito  culposo  é  necessária,  pois,  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; e previsibilidade e tipicidade. 

Na hipótese em concreto,  não obstante a configuração do ato
lesivo, resultando na morte do Senhor José Horácio Sales, que realizava a travessia da
rua,  decorrente  de  uma  ação  humana  deflagrada  pelo  réu  na  direção  de  veículo
automotor, não  houve  nos  autos  demonstração  cabal  de  que  a  conduta  foi
decorrente da inobservância do dever objetivo de cuidado,   in casu,   imprudência ou
negligência, do condutor do automóvel, pelo que não está evidente o nexo causal
entre a sua ação e o resultado naturalístico previsto pela figura típica do 302 do
Código de Trânsito.

Para  a  acusação,  o  réu  teria  dado  causa  ao  acidente  de
trânsito ao tentar fazer ultrapassagem imprudente ou negligente, sem observar a
vítima  concluía  a  travessia  da  rua,  acertando-a  frontalmente  já  na  calçada  e
causando-lhe os ferimentos que a levaram a óbito.

Já a defesa do réu alega que este, enquanto trafegava na via,
foi surpreendido, de um lado, pelo trancamento de um veículo e que, do outro lado,
vinha  um  ônibus  emparelhado  que  lhe  dificultou  a  visibilidade,  aparecendo
repentinamente a vítima na frente de seu carro após a mesma passar pela frente do
ônibus, ocorrendo, assim, por fatalidade, um acidente, sem qualquer dolo ou culpa
de  sua  parte,  apenas  decorrente  de  fatores  estranhos  ao  seu  comportamento
enquanto condutor do veículo.

Ao  prolatar  a  sentença,  o  magistrado  de  primeiro  grau,  que
firmou juízo condenatório, fundamentou sua decisão na conduta do réu em guiar seu
veículo  em excesso  de  velocidade  forçando ultrapassagem indevida  em local  muito
movimentado, causando a morte de transeunte. Entendo,  data venia, que tal fato não
restou demonstrado nos autos. Diga-se que não foi realizada nenhuma perícia no
local  do  acidente  que  indique  velocidade  em  excesso,  nem  que  confirme  a
ultrapassagem  imprudente,  como  também  não  há  prova  testemunhal  que
corrobore essa tese.

Importante registrar, também, que nenhuma das testemunhas
ouvidas  nestes  autos  presenciaram o acidente, dele  tomando conhecimento por
meio de depoimentos de pessoas que estavam no local no momento do acidente.
Assim se manifestaram:

“(...)  que  visualizou uma aglomeração de pessoas e então aproximou-se
para verificar o que estava acontecendo,  constatou que tratava-se do seu
conhecido JOSÉ HORÁCIO SALES… o qual havia sido atropelado próximo
a guia do meio fio e estava estendido no acostamento da via (...)” (declarante
Afonso Roberto Guimarães - fls. 27).

“(...) no centro desta cidade  visualizou uma aglomeração de pessoas e os
socorristas do SAMU prestando atendimento pré hospitalar a uma pessoa,
tendo se aproximado do local para verificar o que estava acontecendo e foi
informada  que  tratava-se  de  um  idoso  identificado  posteriormente  como
sendo JOSÉ HORÁCIO SALES que havia sido atropelado… que a vítima
havia saído da feira central e estava tentando cruzar a Avenida Floriano
Peixoto, para pegar um veículo alternativo em direção a sua casa, quando
atingida por um veículo no acostamento da vítima, próximo a guia do meio
fio; (...)” (declarante Maria Rosenilda Cassiano e Silva - fls. 29).



Tal  comprovação,  aliás,  constitui  forte  indício  de  que  as
conversas  ouvidas  pelas  testemunhas  judiciais  dos  populares  presentes  no  local  do
acidente podem ou não serem fantasiosas ou aumentadas em relação ao que realmente
ocorrera. Outrossim, não houve alusão aos autos a possível embriaguez do apelante
ao volante. O que se prova, pelos documentos constantes dos autos, é que o réu não
teria ingerido bebida alcoólica, não dirigindo sob influência de álcool no momento
do acidente. 

A grande questão é que, do arcabouço probatório dos autos, não
se colhe, sem margem para dúvidas, qualquer elemento concreto que afirme que o óbito
fora causado por culpa exclusiva ou concorrente de quaisquer das partes. Se de um lado
não se pode imputar à vítima a causa do acidente, tampouco ao réu pode ela ser
atribuída, porque não há provas de que estava em excesso de velocidade ou fez
ultrapassagem indevida.  Os  depoimentos  testemunhais,  como  dito  alhures,  não  se
mostram seguros para se firmar uma condenação. São frágeis e sem corroboração com
outros elementos de prova.

A  imprudência é  modalidade  positiva  da  culpa  pela  qual  o
agente atua sem a observância das cautelas necessárias. No caso em comento, não
exsurgem  evidências  da  quebra  desse  dever  de  cuidado,  não  havendo  sequer
indícios de que trafegava em velocidade incompatível com a via, ou ultrapassagem
indevida, ou ainda que tenha atingido o réu na calçada como relata a denúncia,
excluindo-se, ademais, a direção sob efeito de álcool.

Ademais, a dinâmica do acidente não se mostrou efetivamente
clara,  não se podendo chegar a um veredicto quanto ao causador do acidente.  Com
efeito,  ambas  as  teses,  de  acusação  e  defesa,  seriam  críveis,  não  fosse  a  absoluta
inexistência de elementos de provas suficientes que as dê supedâneo. Tanto poderia ter o
apelante  realizado  manobra  indevida  atingindo  a  vítima  na  calçada,  seja  em  uma
ultrapassagem,  seja  porque  decidiu  conduzir  seu  veículo  no  sentido  oposto,  como
poderia a vítima ter invadido a faixa onde trafegava o acusado, atingindo seu veículo
frontalmente.  Tudo  seria  possível,  ante  a  insuficiência  de  provas  que  conduzam  a
exclusão de, ao menos, duas, dessas hipóteses.

Da mesma forma, não se colhe dos autos que o acusado agiu
violando  seu  dever  de  cuidado  objetivo  por  negligência,  que  se  caracterizaria  pela
omissão na ação cuidadosa que as circunstâncias exigiriam. É que não deixou o agente
de praticar qualquer conduta que pudesse evitar o dano ao bem jurídico tutelado
pela norma penal, notadamente uma direção defensiva, cercada de cuidados quanto a
ultrapassagens ou convergências bruscas, cuja ocorrência não se comprovou nos autos.
Reitero, as testemunhas de “ouvi dizer” não entregam certeza quanto à ocorrência dos
fatos, tais como descritos na denúncia, ante a manifesta ausência de outros elementos
constantes do caderno processual que corroborem a tese acusatória.

Desta forma, não confirmada a violação do dever objetivo de
cuidado,  torna-se  impossível  uma  condenação  quando  o  arcabouço  probatório  está
permeado  de  dúvidas,  que,  em  Direito  Penal,  socorrem  ao  acusado,  em  face  do
princípio  “in  dubio,  pro  reo”, já  que  a  privação  de  liberdade  é  medida
excepcionalíssima em nosso Estado Democrático de Direito.



Nesse contexto, vejamos o entendimento dos nossos Tribunais,
máxime desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSADO DENUNCIADO POR HOMICÍDIO
CULPOSO  (ART.  121,  §  3º,  DO  CÓDIGO  PENAL).  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA
CONDENAÇÃO  DO  ACUSADO.  RÉU  QUE,  CONDUZINDO  SEU
AUTOMÓVEL,  ABALROOU TRANSEUNTE QUE CRUZAVA A PISTA
DE  ROLAMENTO,  CAUSANDO  SUA  MORTE.  CULPA  NÃO
EVIDENCIADA  SATISFATORIAMENTE.  IMPRUDÊNCIA  NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUEBRA DE DEVER
OBJETIVO  DE  CUIDADO  POR  PARTE  DO  CONDUTOR  E  DA
PREVISIBILIDADE  OBJETIVA  DO  EVENTO  DANOSO.  CRIME
CULPOSO  NÃO  CARACTERIZADO.  ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime culposo é aquele
resultante  da  inobservância  de  um  cuidado  necessário,  manifestada  na
conduta  produtora  de  um  resultado  objetivamente  previsível,  através  de
imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, inciso II, do Código Penal). 2.
Subsistindo  dúvida  insuperável  quanto  à  suposta  culpa  que  teria
permeado a conduta do acusado, dada a inexistência de prova da alegada
quebra  de  dever  objetivo  de  cuidado  por  parte  daquele  e  da
previsibilidade objetiva do trágico evento danoso, afigura-se inviável sua
condenação pelo crime de homicídio culposo. (TJ-SC - APR: 20140127945
SC  2014.012794-5  (Acórdão),  Relator:  Paulo  Roberto  Sartorato,  Data  de
Julgamento: 14/07/2014, Primeira Câmara Criminal Julgado)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  CULPOSO  NA DIREÇÃO  DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  COLISÃO  DE  VEÍCULOS.  MORTE.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  APELO.  SÚPLICA  PELA  ABSOLVIÇÃO.  CULPA
EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.  INEXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS
SEGUROS E SUFICIENTES QUE DEMONSTREM A AUSÊNCIA DE
PREVISIBILIDADE  E  DE  DESRESPEITO  AO  DEVER  OBJETIVO
DE CUIDADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE
DE REFORMA DA SENTENÇA A QUO. OBSERVÂNCIA. CULPA NÃO
CONSTATADA.  PROVIMENTO  DO  RECURSO. Um  decreto
condenatório somente é possível diante de um Juízo de certeza moral. Se
a  prova  dos  autos  não  gera  a  convicção  necessária  sobre  a  prática
culposa do delito pelo acusado, impõe-se a decretação de sua absolvição à
luz  do  que  leciona  o  princípio  do  in  dubio  pro  reo. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00002082820078151171,  Câmara
Especializada Criminal, Relator DES. JOAO BENEDITO DA SILVA, j. em
24-03-2015)

Registre-se  que  é  irrelevante  a  discussão  acerca  da  culpa
exclusiva da vítima. Destarte, comprovada a ausência da quebra do dever objetivo de
cautela,  bem  como  demonstrada  a  impossibilidade  de  previsibilidade  do  sinistro,
ausentes os elementos caracterizadores do tipo penal previsto no art. 302 do Código de
Trânsito Brasileiro, pelo que é de rigor o provimento do recurso.

Isto posto,  em desarmonia com o parecer  da Procuradoria  de
Justiça, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para, nos termos do
art.  386,  VII  do  CPP,  ABSOLVER  o  acusado  Severino  Estevão  da  Silva das
imputações narradas na denúncia, por inexistir prova suficiente para a condenação.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele



participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de
Moura (Juiz convocado com jurisdição limitada, para substituir o Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, e Marcos William de Oliveira (Juiz de
Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Maria Lurdélia Diniz
de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator


