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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º  0009829-22.2016.815.0011 –  4ª  Vara Criminal  da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Adeilton Francisco do Nascimento
DEFENSOR PÚBLICO: Odinaldo Espínola

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DELITO DE
TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 302,
§  1,  I,  DO  CÓDIGO  NACIONAL DE  TRÂNSITO
(LEI Nº 9.503/97). ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.  PLEITO  CONDENATÓRIO.
RECONHECIMENTO  DE  CRIME  CULPOSO  NA
MODALIDADE  IMPRUDÊNCIA.  IMPOSSIBILI-
DADE. PROVAS QUE NÃO INDICAM, DE FORMA
ABSOLUTA,  QUALQUER  CONDUTA  CULPOSA
POR PARTE DO ACUSADO. IN DUBIO PRO REU.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

- No Direito Penal, para que se alcance uma sentença
condenatória, é preciso que as provas consubstanciadas
no processo levem à certeza absoluta sobre a conduta
ilícita  praticada  pelo  agente,  não  podendo  subsistir
qualquer dúvida quanto a sua culpabilidade, vez que a
incerteza  há  de  favorecer,  sempre,  o  acusado.  Se  as
provas produzidas não indicam, aquém de dúvidas, a
presença  de  quaisquer  das  modalidades  culposas  –
negligência, imprudência ou imperícia – na conduta do
apelante,  deve-se  absolver  o  acoimado  em  face  do
imperativo princípio in dubio pro reu.

VISTOS,  relatados e discutidos os presentes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Adeilton Francisco do Nascimento, foi denunciado perante a 4ª
Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB, como incurso nas penas do art.
302, § 1º, I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), por haver, em tese, no
dia  25/09/2016,  por  volta  das  20h,  no  Bairro  do  Araxá,  na  cidade  e  Comarca  de
Campina Grande/PB, praticado homicídio culposo na direção de veículo automotor,
não tendo carteira de habilitação.

Narra a pena acusatória que no dia dos fatos “o acusado seguiu
no ciclomotor JONNY, de propriedade de sua companheira, levando a mesma como
carona, mesmo não tendo habilitação para conduzi-lo. Momento em que, ao passar
pela Creche do Araxá, fora surpreendido com um animal de grande porte (jumento),
tentando fazer a travessia da Rua, tendo o acusado acionado o freio, na tentativa de
desviar para evitar algum acidente, entretanto, não sendo possível evitar a colisão com
o animal”.

Em razão do impacto sua companheira veio a falecer.

O  processo  seguiu  regular  instrução,  tendo  o  juiz  julgado
improcedente a denúncia e, em consequência, absolvendo-o das condutas que lhe era
imputada (fls. 79-81).

Irresignado,  o  representante  ministerial  apelou  (fls.  83-87)
visando a procedência da inicial e a condenação do acusado no crime definido no art.
302, § 1º, I, da Lei nº 9.503/97.

Nas contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 90-92).

 
Nesta Superior Instância, seguiram os autos à apreciação da douta

Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer da lavra do Dr. Joaci Juvino da Costa
Silva, opinou pelo provimento do recurso (fls. 98-101).

É o relatório.

VOTO 

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais pressupostos
de admissibilidade.
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Na sentença,  o  juiz  a  quo,  sob  a  livre  apreciação  das  provas
consubstanciadas aos autos, chegou a conclusão que o conjunto probatório colhido não
indica de forma induvidosa, que o réu tenha agido com qualquer conduta culposa para
o crime, ou seja, não restou evidente qualquer negligência, imprudência ou imperícia
que leve a ser responsabilizado pela morte da vítima Maria Aparecida do Nascimento.

O  recurso  do  Representante  Ministerial  aduz  justamente  o
contrário, que o réu deve ser responsabilizado porque foi imprudente, já que dirigia sob
influência de álcool e não possuía habilitação, bem como por ter conduzido passageira
sem o uso de capacete. 

A questão  recursal  tem  como  ponto  principal  a  existência  de
provas,  ou  não,  da  possível  conduta  imprudente  do  apelado  que,  supostamente,
conduzindo seu veículo sem o cuidado necessário,  teria  ocasionado o acidente  que
vitimou Maria Aparecida do Nascimento.

Sobre a questão, o magistrado sentenciante discorreu bem sobre
as  provas  colhidas,  de  tal  sorte  que  sua  decisão  foi  a  mais  correta  e  justa,  não
merecendo reparo.

Realmente, das provas colhidas não se chega à certeza absoluta
de que o apelado tenha agido com imprudência ao conduzir o veículo.

No que tange as acusações do acusado estar sob influência de
álcool no momento do acidente, temos que o art. 306, § 1º, I, da Lei nº 9.503, dispõe
sobre o grau do teor alcoólico necessário para a caracterização do crime. Vejamos:

“Art.  306.  Conduzir  veículo  automotor  com
capacidade  psicomotora  alterada  em  razão  da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa
que determine dependência:
(…)
§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas
por:
I -  concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(...)”. - grifei

No  presente  caso,  não  obstante  ter  o  apelante  confessado  a
ingestão de bebida alcoólica, a absolvição é imperiosa, vez que consoante se depreende
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do Laudo Pericial (fls. 09), no momento do fato “foi detectada uma concentração de
0,5  g/L  (zero  vírgula  cinco  gramas  por  litro  de  sangue)  de  ETANOL  (ÁLCOOL
ETÍLICO), na amostra analisada”, que é abaixo do limite imposto na legislação.

A propósito:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE
TRANSITO.  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  Tendo  sido  o
crime  praticado  após  o  advento  da  Lei  nº
12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do
Código  de  Trânsito  Brasileiro,  basta  para  a
tipificação do crime de embriaguez ao volante que
a  concentração  de  álcool  seja  "superior  a  6
decigramas de álcool por litro de sangue ou igual
ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar",  pois  que  se  trata  de  crime  de  perigo
abstrato,  ou  seja,  a  mera  conduta  já  preenche  a
figura  típica,  sendo  desnecessária  a  efetiva
exposição  de  potencial  dano. Caso  em  que  foi
constatado  que  o  réu  dirigia  veículo  automotor  sob
influência de bebida alcoólica -  1,26 mg/l  -  tendo o
policial  militar  que  o  abordou,  após  a  colisão  em
automóvel estacionado na via pública, observado que
ele se encontrava com visíveis sinais de embriaguez, o
que  comprometia  sua  capacidade  psicomotora.  (…)
RECURSO  DESPROVIDO.  (Apelação  Crime  Nº
70074832957,  Sétima Câmara Criminal,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza,
Julgado em 14/12/2017) - grifei

Registro, ainda, que a ausência de habilitação não faz presumir a
imperícia,  até  porque  a  culpa  penal  jamais  pode  ser  presumida,  devendo  ser
demonstrada caso a caso.

No  caso  dos  autos,  apesar  de  inabilitado,  o  réu  dirigia  o
ciclomotor de acordo com as normas regulamentares, até mesmo porque o mencionado
veículo não desenvolve grandes velocidades, tendo o acidente ocorrido pelo súbito e
imprevisto ingresso de um animal na pista, à frente do veículo.
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Naquelas circunstâncias, o acidente era inevitável para qualquer
condutor, mesmo habilitado, até mesmo porque as testemunhas inquirias disseram que
o local é escuro, com animais soltos e que sempre tem muitos acidentes.

Sobre o assunto,  vejamos a manifestação do Juiz de base (fls.
81):

“(…)  Restando,  apenas,  a  falta  de  habilitação.
Contudo,  também, não ficou comprovado que o  réu
pôs  em  perigo  a  segurança  da  coletividade.  Assim,
restou  caracterizado  apenas  uma  infração
administrativa. (...)”.

Por fim, pelo que consta dos depoimentos testemunhais, friso que
tanto o acusado quanto a vítima estavam de capacetes na hora do acidente. Vejamos:

Helena Nascimento, declarante, esfera policial, fls. 15-
16:  “(…) Que,  na  noite  do dia  do fato a  declarante
encontrava-se  na  sua  residência,  no  endereço  acima
citado,  quando tomou conhecimento  que  a  sua  filha
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO,  de  24
anos  de  idade,  havia  se  envolvido  em  acidente  de
trânsito,  no  momento  em que  estava  se  deslocando
para a casa da declarante, ocupando como “carona” o
ciclomotor  JONNY  (…)  Que,  os  ocupantes  do
ciclomotor estavam usando capacetes, no momento do
acidente.

O acusado, ao ser interrogado (mídia de fls. 55) disse que tanto
ele quanto sua companheira usavam capacete no momento do acidente; que quando
saíram de casa estavam de capacete.

Ante todo o exposto, nego  provimento  ao recurso, mantendo a
sentença absolutória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator,  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor  e  Dr.  Marcos
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William  de  Oliveira,  Juiz  de  Direito  convocado  té  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador, 2º 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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