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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º  0000223-19.2012.815.0331 – 1ª  Vara da
Comarca de Santa Rita/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Josimar Ferreira dos Santos
ADVOGADO: Antônio Anizio Neto
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  DELITO DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 302, § ÚNICO, I
E  III  E  ARTIGO  306,  AMBOS  DO  CÓDIGO
NACIONAL  DE  TRÂNSITO  (LEI  Nº  9.503/97).
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.   IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. CONTRIBUIÇÃO
DA VÍTIMA PARA O ACIDENTE. INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO RECURSO.    

1.  “Consiste  a  culpa  em  praticar
voluntariamente,  sem  a  atenção  ou  o  cuidado
devido,  um ato  do  qual  decorre  um resultado
definido na lei como crime, que não foi querido
nem  previsto  pelo  agente,  mas  que  era
previsível.  O  processo  do  crime  culposo  se
desenvolve  nestes  dois  momentos:  a)  uma
conduta  voluntária  contrária  ao  dever;  b)  um
resultado  involuntário,  definido  na  lei  como
crime,  que não foi,  mas deveria  e  poderia  ser
previsto pelo agente”. 

2. Não há que se cogitar em absolvição, quando
a  conduta  atribuída  ao  agente,  objeto  da
sentença condenatória,  acha-se suficientemente
respaldada em todo o conjunto probatório.

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

Josimar Ferreira dos Santos foi denunciado perante a 1ª
Vara da Comarca de Santa Rita/PB,  como incurso nas penas do art.  302,
caput, e 306, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), por ter, no
dia 02/12/2011, por volta das 21h40min, enquanto transitava pela BR 230,
no  sentido  Tibiri  a  João  Pessoa,  com  sinais  de  embriaguez  alcoólica,  na
condução de seu veículo GM Kadett SL EFI, ano e modelo 1993, placas KFL
7455,   atropelado  a  vítima  Marinaldo  Soares  da  Rocha,  que  em face  dos
ferimentos, veio a óbito.

Consta  da  peça  acusatória  que  o  acusado  “ao  se
aproximar da passarela que fica na entreda de Várzea Nova, observou que a
companheira da vítima, chamada  Solange Maria da Silva e uma criança,
atravessaram a pista,  levando-o a diminuir a velocidade. Nesse instante a
vítima, embriagada, tentou atravessar a rodovia com a sua bicicleta, sendo
colhida pelo veículo dirigido pelo denunciado”. 

Denúncia recebida em 01/02/2012 (fls. 02).

Apresentada resposta escrita (fls. 71).

O processo foi instruído regularmente, com inquirição de
testemunhas e interrogatório do acusado (fls. 81-86; 109) e apresentação das
alegações finais pelas partes (fls. 114-117 e 119-120).

A juíza singular julgou procedente a denúncia e condenou
o acusado nos termos do art. 302, § único, I e III, e 306, ambos da Lei nº
9.503/97  (Código  de  Trânsito  Brasileiro),  aplicando  a  pena  da  seguinte
maneira (fls. 123-128):

- Quanto ao crime descrito no art. 302

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 2 (dois) anos de detenção. Aumentou em 1/3 por reconhecer as
causas de aumento por não possuir habilitação para dirigir e deixar de prestar
socorro a vítima (art. 302, § único, I e III, do CTB), tornando definitiva uma
reprimeNda de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção.

Com relação a proibição da habilitação para dirigir veículo
automotor, fixou em 3 (três) meses.

- Quanto ao crime descrito no art. 306
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Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 2 (dois) anos de detenção, que tornou definitiva diante da ausência
de outras causas modificativas.

Com relação a multa, fixou em 10 (dez) dias multa, no
valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o concurso formal, a magistrada considerou
a pena mais grave, ou seja,  2 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e
aumentou em 1/6, totalizando  3 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de  detenção,  a  ser  cumprida  em  regime  aberto,  além  da  pena
pecuniária, 10 (dez) dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Considerando os termos do art. 44 do CP, a magistrada
substituiu  a  pena  privativa  de  liberdade  por  uma  restritiva  de  direito  na
modalidade prestação de serviços à comunidade. 

Irresignado, o acusado apelou (fls.  134-138) pleiteando,
em  sua  insurreição  recursal,  pela  absolvição,  alegando  que  “o  acidente
aconteceu por culpa exclusiva da vítima, sem falar que o acidente aconteceu
na BR no horário noturno onde a vítima não se ateve aos cuidados e atenção
necessária, por ser de direito e Justiça”.

Nas contrarrazões, a representante do Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do pleito,  a fim de que seja mantida a
condenação (fls. 144-148).

 
Nesta Superior Instância, seguiram os autos à apreciação

da  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  que  ofertou  parecer  pelo
desprovimento do recurso (fls. 152-158).

É o relatório.

VOTO 

Trata-se  de  recurso  apelatório  em  que  o  réu,
inconformado com a sentença que o condenou à sanção dos arts.  302,  §
único,  I  e  III,  e  306,  ambos  da  Lei  nº  9.503/97  (Código  de  Trânsito
Brasileiro), requer a esta Egrégia Corte a reforma do r. decisum.

- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
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Com efeito, no que se refere à materialidade, observa-se
que esta se encontra suficientemente comprovada pelo Laudo Cadavérico (fls.
38-42). 

De  igual  forma,  a  autoria,  pelas  declarações  obtidas
durante a instrução, é inconteste. Vejamos:

Solange Maria da Silva, declarante, fls. 81: “(..)
que antes do atropelamento a depoente saiu da
bicicleta  em que estava com a vítima  saiu  da
bicicleta [sic] e saiu a pé e que ele disse que iria
atravessar  em  outro  lugar  e  logo  após  [sic]
atravessar a depoente ouviu um barulho; que o
condutor do veículo que atropelou o marido não
parou,  inclusive  saiu  levando  a  bicicleta  que
partiu ao meio; que a depoente não viu sinais de
frenagem do veículo nem buzina, que viu apenas
o  carro  destruindo  a  bicicleta;  (…)  que  na
ocasiao [sic] tomou conhecimento que o acusado
teria  bebido,  pois  apresentava  olho  vermelho;
(...)”. 

Greisson Alessandro de Sales, testemunha, fls.
84:  “(...)  que  o  acusado  estava  no  local  e
apresentava  sinais  de  embriaguez  típicos,  tais
como  olhos  vermelhos,  desequilíbrio,  voz
enrolada;  que  tomou  conhecimento  do
atropelamento  através  de  rádio  e  no  segundo
momento  atraves  [sic]  do  acusado  houve  o
reconhecimento  deste  da  autoria  do
atropelamento; que esta autoria foi evidenciada
inicialmente pelos danos constatados no veículo
do  acusado  e  posteriormente  pelo  próprio
reconhecimento deste; (...)”.

Dessarte, restam devidamente comprovadas nos autos a
autoria e a materialidade do fato delituoso.

É, pois, cristalino que o recorrente, condutor do veículo GM
Kadett SL EFI, ano e modelo 1993, placas KFL 7455, agiu com imprudência,
ao dirigir embriagado,  dando causa ao acidente, que resultou na morte da
vítima.

O apelante  pleiteia  por  sua absolvição  afirmando  que  o
evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Porém, seus argumentos não
devem prosperar.
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Ora, segundo noticiam os autos, no dia do fato, a vítima
atravessava a rua quando, repentinamente, foi atingida pelo carro.

Há provas de que a vítima estava embriagada, no entanto,
tal  circunstância  não  afasta  a  culpa  do  réu,  uma  vez  que  inexiste
compensação de culpas na seara penal.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO
TRÂNSITO.  VELOCIDADE  EXCESSIVA.
MOTORISTA  SEM  CARTEIRA  DE  HABILITAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE.
PENA DE PROIBIÇÃO DE OBTER A HABILITAÇÃO.
PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA.  REPARAÇÃO  PELOS
DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. ARTIGO 387, IV,
DO  CPP.  AUSÊNCIA  DE  PEDIDO  FORMAL  E
OPORTUNIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE
CONTRAPROVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO
E À AMPLA DEFESA. 1 - Ao dirigir em velocidade
manifestamente  excessiva  (aproximadamente o
dobro da permitida) em local e horário que sabia
haver  grande  circulação  de  crianças  e  sem
possuir  habilitação,  afastou  qualquer  dúvida
acerca  da  sua  culpa  no  acidente  que  ceifou  a
vida  da jovem vítima.  2 -  Ainda que a  vítima
tivesse invadido a pista pela qual circulara o réu
-  o  que,  frise-se,  não  restou  provado  -,  tal
circunstância  não  afasta  a  culpa  do  acusado,
uma vez que inexiste compensação de culpas na
seara penal. 3 - A fixação de pena de proibição
de  obter/suspensão  da  habilitação  para  dirigir
veículo  automotor  deve  guardar
proporcionalidade com o grau de censurabilidade
da  conduta  do  agente  e  gravidade  do  delito.
Pena  reduzida  (de  03  anos)  para  06  meses.
(...)”. APELO PARCIALMEMNTE PROVIDO. (TJRS -
Apelação  Crime  Nº  70047070453  –  Rel.  Des.
Francesco Conti – DJ: 10/05/2012

Ademais,  há  registro  de  que  o  acusado  não  possuía
carteira de habilitação e deixou de prestar socorro a vítima, evadindo-se do
local.

Sobre o assunto, vejamos trechos da sentença (fls. 126):
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“(...)  O  que  se  registra  ainda,  de  grande
relevância  e  causa  de  aumento  de  pena,
conforme  se  pode  apreender  dos  dispositivos
legais previstos nos incisos I e III do parágrafo
único  do  art.  302  do  Código  de  Trânsito
Brasileiro, é que o condutor não possuía Carteira
Nacional  de  Trânsito  (CNH)  e  que,  após  o
acidente,  deixou  de  prestar  socorro  à  vítima,
evadindo-se do local. (...)”.   

De concluir-se que agiu o réu com culpa, pois, embora não
previsse  o  resultado,  causou  a  morte  da  vítima,  por  conduzir  veículo
automotor sem os cuidados que lhe são inerentes.

Comete homicídio culposo no trânsito quem, por conduta
voluntária, causa um resultado involuntário, mas previsível e que poderia ter
sido evitado, se o agente procedesse com maior cautela.

O  Mestre  Aníbal  Bruno,  magistralmente,  apresenta  sua
definição de culpa, in verbis:

“Consiste a culpa em praticar voluntariamente,
sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do
qual decorre um resultado definido na lei como
crime,  que  não  foi  querido  nem previsto  pelo
agente, mas que era previsível.  O processo do
crime  culposo  se  desenvolve  nestes  dois
momentos: a) uma conduta voluntária contrária
ao dever; b) um resultado involuntário, definido
na lei como crime, que não foi, mas deveria e
poderia  ser  previsto  pelo  agente” (in Direito
penal parte geral, fato punível, pág. 80). 

Diante dessa brilhante definição, observa-se, pois, que 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
restou configurado na hipótese. 

Não se pode alegar, portanto, que não havia condições de
previsibilidade, pois o que não houve foi a indispensável diligência por parte
do apelante, no momento do acidente. E é justamente isso que caracteriza a
culpa, posto que, se ele tivesse previsto o acidente, ter-se-ia configurado o
dolo, na forma eventual, e não a culpa. 
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Nesse sentir, age com culpa, por imprudência, o motorista
que dirigi carro, sem se cercar dos cuidados mínimos necessários, atropelando
e matando a vítima, Marinaldo Soares da Rocha.

Importante  salientar  que  as  principais  causas  dos
acidentes de trânsito são: excesso de velocidade, desrespeito à sinalização e
às normas de trânsito, ausência de manutenção da distância de segurança
entre  os  veículos,  avanço  de  sinal,  ausência  de  sinalização  ao  fazer  uma
manobra, uso de bebidas alcoólicas etc. 

Essas  causas  são  caracterizadas  como:  imprudência,
imperícia e negligência, falhas humanas que devem ser reprimidas, sob pena
de causar não apenas caos no tráfego, mas risco de vida a pessoas que, na
maioria das vezes, se tornam vítimas fatais. 

Dessa forma, não tenho dúvidas em concluir que, diante
do  conjunto  probatório  colacionado  aos  autos,  não  há  que  se  cogitar  em
absolvição.

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

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o  Dr.
Wolfram  da  Cunha  Ramos,  Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, 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 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2014.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    - Relator-
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