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APELAÇÃO  CRIMINAL.  Homicídio  culposo. 
Crime  de  trânsito.  Agente  que,  conduzindo 
motocicleta,  atropela  idoso  que  tentava 
atravessar a pista de rolamento. Condenação. 
Aumento de pena por ausência de prestação 
de socorro.  Irresignação defensiva.  Pleito  de 
absolvição, por culpa exclusiva da vítima. Não 
acolhimento. Ação imprudente do agente que 
fora  determinante  para  a  ocorrência  do fato. 
Dever  de  cuidado  para  com  os  pedestres, 
notadamente  os  de  idade  avançada. 
Inexistência  de  compensação  de  culpas  em 
matéria  penal.  Autoria  e  materialidade 
comprovadas.  Manutenção  da  condenação. 
Desprovimento do apelo.

Restando comprovada a materialidade e a autoria 
do delito de homicídio culposo, a condenação do 
acusado  é  medida  que  se  impõe,  tornando-se 
impossível sua absolvição.

Age com culpa o motorista que, inobservando seu 
dever de cuidado (arts. 29, §2º, c/c art.  214, III, 
ambos  do  CTB),  atropela  idoso  que  tentava 
atravessar a pista de rolamento.

A eventual culpa concorrente da vítima não isenta 
o réu de responder  criminalmente pelo acidente 
provocado,  porque  em  matéria  penal  não  há 
compensação de culpas.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Bartholomeu  Lins 

Duarte contra a sentença de fls. 87/91, que o considerou incurso nas sanções 

do art. 302, parágrafo único, III, da Lei nº 9.503/1997, condenando-o a 2 (dois) 
anos  e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial  aberto, pena que foi 

substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de 

serviços comunitários e interdição temporária de direitos referente à suspensão 

de autorização ou de habilitação para dirigir  veículo  automotor  de qualquer 

natureza 

Segundo a denúncia, o recorrente teria, no dia 10/09/2009, por 

volta  das  16h,  na  Rua  José  Américo,  Bairro  do  Nordeste  II,  cidade  de 

Guarabira-PB,  ao  conduzir  sua motocicleta  Yamaha-XTZ,  placa  MNH 3318, 

atropelado  a  vítima  Vicente  Miguel  de  Lima,  evadindo-se  do  local  logo  em 

seguida, sem prestar socorro ao ofendido.

Nas  razões  do  apelo  (fls.  110/113),  o  apelante  requer  a  sua 

absolvição por insuficiência de provas. Afirma que não agiu com culpa e tentou 

prestar socorro à vítima, mas foi aconselhado por populares para deixar o local. 

Assim, entende que deve lhe ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Em  contrarrazões  de  fls.  116/121,  suplica  o  parquet pelo 

desprovimento do recurso.

Manifestando-se  a  Procuradoria  de  Justiça,  opinou  pela 
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manutenção da sentença vergastada (fls. 126/135).

É o relatório. 

VOTO

Consta na peça acusatória inicial que no dia 10/09/2009, por volta 

das  16h,  o  acusado,  Bartholomeu  Lins  Duarte,  conduzia  sua  motocicleta 

Yamaha-XTZ, placa MNH 3318, quando atropelou a vítima Vicente Miguel de 

Lima, que tentava transpor a rua. Em seguida, o réu teria se evadido do local, 

sem prestar socorro ao ofendido.

Regularmente  processado  o  feito,  ao  término  da  instrução 

processual, a magistrada a quo condenou o apelante a uma pena de 02 (dois) 

anos  e  8  (oito)  meses  de  detenção,  substituída  por  2  (duas)  restritivas  de 

direitos, consubstanciadas na prestação de serviços comunitários, em razão de 

7 (sete) horas de trabalho por semana, e na interdição temporária de direitos 

consistente  na  suspensão de autorização ou habilitação para  dirigir  veículo 

automotor de qualquer natureza.

Dessa  decisão,  recorre  o  réu,  que,  em suas razões  recursais, 

postula  por  sua  absolvição,  alegando  ausência  de  culpa  no  acidente 

acrescendo que somente não prestou socorro à vítima  porque foi aconselhado 

por populares a deixar o local. Entendendo que não há provas suficientes nos 

autos para a sua condenação, requereu a aplicação do princípio do  in dubio 

pro reo.

Tais pretensões, entretanto, não merecem acolhimento.

As provas produzidas durante a instrução processual confirmam 

Desembargador João Benedito da Silva
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os indícios apurados no inquérito policial e atestam a materialidade  e autoria 

delitiva, assim como a configuração de culpa por parte do réu. 

Compulsando  atentamente  os  autos,  verifica-se  que  a 

materialidade restou comprovada pela certidão de óbito de fl. 17, bem assim 

pelo laudo tanatoscópico de fls. 33/34, de onde se afere que a morte resultou 

de hemorragia de meninges e traumatismo crânio-encefálico.

A autoria também é inconteste, dada a confissão, no ponto, feita 

pelo acusado (fls. 70/71) e depoimentos testemunhais colhidos em audiência 

(fls. 63/69).

A grande questão que se coloca, portanto, diz respeito à culpa, 

que o recorrente afirma não ter ocorrido, visto que a vítima é que teria dado 

causa ao acidente, ao atravessar a rua sem os devidos cuidados.

Vejamos,  então,  como  o  réu  descreveu  os  fatos  perante  a 

autoridade judicial:

Que não é verdadeira em parte parte os fatos narrados 
na  denúncia;  […];  Que  no  dia  dos  fatos  voltava  do 
trabalho em sua moto sozinho por volta das 4:00 da 
tarde;  Que  o  interrogando  vinha  no  sentido 
CAIC/Guarabira e a vítima vinha travessando a rua do 
lado contrário à mão do interrogando; Que quando a 
vítima chegou na faixa da pista de mão e contra mão, 
o interrogando buzinou passando pela lombada; Que a 
vítima parou; Que o interrogando continuou dirigindo 
sua  moto  e  cerca  de  quatro  metros  da  vítima  este 
atravessou;  Que tentou desviar,  chegando o guidom 
da moto a bater na vítima; Que o interrogando caiu no 
chão;  Que  o  interrogando  tentou  prestar  socorro 
chamando um carro que estava próximo; Que a vítima 
não  esboçava  reação;  Que  já  tinha  um  terceiro  no 
orelhão chamando o corpo de bombeiros; Que alguns 
populares aconselharam a ir embora; Que um terceiro 
pegou a chave de sua moto, mas depois lhe entregou; 
Que  não  abandonou  a  moto,  apenas  guardou  no 
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prédio em que trabalha próximo ao Victor; Que estava 
machucado;  Que  não  prestou  ajuda  financeira  aos 
familiares da vítima até por falta de informação; Que 
ficou assustado,  por  isso  não  procurou a  polícia  de 
imediato; Que o fato aconteceu na sexta e foi a polícia 
na  segunda-feira.  -  Bartholomeu  Lins  Duarte,  em 
juízo, fls. 70/71

Como se vê, o réu sustenta que, no dia dos fatos, trafegava pela 

rua quando avistou o idoso, chegou a acionar a buzina do veículo, tendo o 

ofendido,  nesse  momento,  parado  no  meio  da  pista  de  rolamento,  porém, 

quando o acusado dele se aproximou, voltou a fazer a travessia, resultando no 

acidente.

Há que se reconhecer, num primeiro momento, que as afirmações 

do denunciado vieram a ser, ao menos em parte, confirmadas por algumas das 

testemunhas ouvidas em juízo:

Que não presenciou o acidente,  mas se encontrava 
em  sua  residência  quando  escutou  o  barulho;  Que 
mora  em primeiro  andar  e  foi  à  varanda  ver  o  que 
aconteceu,  quando  presenciou  o  aglomerado  de 
pessoas; Que desceu e foi ver; Que o acusado não se 
encontrava  mais  no  local;  Que  a  vítima  estava 
agonizando; Que no local havia um enfermeiro; Que 
foi a testemunha quem chamou o corpo de bombeiros 
e  a  polícia;  Que  lhe  informaram  que  a  vítima  ia 
atravessando a rua quando a moto lhe pegou; Que a 
vítima  estava  na  divisa  do  asfalto;  Que  a  rua 
movimentada e no local próximo ao acidente tem um 
quebra mola; [...]. -  Carlos Antônio Sousa da Silva, 
em juízo, fl. 63.

Que não presenciou o acidente; Que no dia dos fatos 
se  encontrava  em  seu  quintal;  Que  o  acidente 
aconteceu  em  frente  à  casa  da  testemunha;  Que 
escutou o  estrondo e alguém dizendo que mataram 
Vicente; Que que a testemunha ao sair de casa viu a 
vítima no chão e o sangue escorrendo; Que se dirigiu 
ao orelhão para chamar o corpo de bombeiros; […]; 
Que ao chegar ao local o acusado já havia se evadido; 
Que segundo informações, disseram que a vítima ia 
atravessar  a  rua;  Que  a  vítima  todos  os  dias 
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atravessava essa rua para ir a uma mercearia que fica 
vizinha à casa da testemunha;  Que a rua é bastante 
movimentada e os carros só passam em velocidade; 
Que a vítima tem uma hérnia e em consequência disto 
andava devagar; Que a vítima não escutava tão bem, 
mas  não  era  surdo.  -  Valmir  da  Silva  Rufino,  em 
juízo, fl. 64.

Que no dia dos fatos se encontrava em casa quando 
viu o tumulto de pessoas e se dirigiu ao local; Que ao 
chegar no local viu a vítima no chão e um bombeiro 
tentando  reanimá-lo;  Que  o  acusado  não  se 
encontrava no local; Lhe informaram que a vítima ao 
tentar  atravessar  a  rua  foi  atropelado  por  um 
motociclista;  Que  não  sabe  informar  se  o  acusado 
vinha  em  alta  velocidade;  […];  Que  se  recorda  de 
terrem dito que o acusado estava no local e depois se 
evadiu.  -  declarante  Rosinei  Carlos  da  Silva,  em 
juízo, fl. 66.

Que  no  dia  dos  fatos  se  encontrava  em  casa 
assistindo  televisão  com  seu  esposo  quando  viu  o 
movimento de pessoas e foi ao local e ao chegar já viu 
o corpo de bombeiros e a vítima no local;  […]; Que 
não  lhe  falaram  se  o  acusado  vinha  em  alta 
velocidade;  [...].  -  declarante  Rosa Maria de Souza 
Carlos, em juízo, fl. 67.

Que conhece o acusado;  Que o acusado não bebe; 
Que tomou conhecimento do acidente através de um 
vizinho; Que pegou a sua moto e foi ao local; Que ao 
chegar a vítima não mais se encontrava e escutou dos 
populares  que  a  vítima  vinha  travessando  a  rua 
quando foi atropelada, inclusive, na semana passada 
um veículo  havia  freado em cima da vítima;  Que o 
acusado vinha do trabalho; Que segundo comentários, 
o  acusado  tentou  prestar  socorro  a  vítima;  Que  o 
acusado fez aceno a um veículo para que ajudasse a 
prestar  socorro;  Que  o  acusado  tentou  fazer  uma 
ligação no orelhão e uma pessoa no local não deixou; 
[…]. - Noel Rosa da Silva, em juízo, fl. 68.

Que conhece o acusado há bastante tempo;  Que o 
acusado  não  bebe;  Que  o  acusado  trabalha  como 
motorista;  Que o acusado vinha do trabalho quando 
aconteceu o acidente; Que o acusado tenteou ligar par 
o  corpo  de  bombeiros;  […];  Que  o  acusado  não 
aguardou o socorro chegar por medo dos familiares da 
vítima;  […];  Que  segundo  informações,  o  acusado 
vinha  com  cerca  de  40  quilômetros.  -  Fábio 
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Krishnamurti Wanderley Barbosa, em juízo, fl. 69.

Somente a filha do ofendido relata que ouviu comentários de que 

o acusado conduzia a moto em alta velocidade por ocasião do acidente:

Que não presenciou o acidente;  Que se encontrava 
em casa  no  dia  dos  fatos  quando  sua  genitora  lhe 
informou que seu pai tinha acabado de falecer; Que a 
declarante foi ao local e seu genitor já estava sendo 
colocado no corpo de bombeiros; […]; Que o acidente 
aconteceu na rua José Américo, por volta das 4:00 da 
tarde; Que segundo informações o acusado vinha de 
moto  em alta  velocidade  quando  atropelou  seu  pai; 
Que lhe informaram que o acusado chegou a cair mas 
evadiu-se do local sem prestar socorro; Que segundo 
informações do médico o genitor da declarante faleceu 
no  local  em decorrência  de  traumatismo craniano  e 
pela  hérnia  que  possuía  ter  dado  hemorragia  pela 
ocorrência  da pancada;  que a  rua que aconteceu o 
acidente  é  bastante  movimentada,  inclusive,  possui 
lombadas;  […];  Que  seu  pai  não  possuía  nenhum 
problema auditivo; […]; Que era normal o movimento 
da  rua  para  a  vítima  e  esta  sempre  costumava 
atravessá-la.  -  declarante  Severina  dos  Santos 
Lima , em juízo, fl. 65.

Logo, ao contrário do que consta na sentença, não há elementos 

de convicção contundentes a respeito da velocidade empreendida pelo réu no 

momento do fato, mormente por inexistirem, no caso, testemunhas oculares, 

tampouco  croqui  do  acidente,  pois,  segundo  relatado  pela  autoridade  de 

trânsito,  ao chegar ao local,  o condutor já havia se evadido e a vítima fora 

socorrida  para  o  hospital  (fls.  29).  Tudo  o  que  temos,  portanto,  são  as 

declarações  e  os  testemunhos  dados  por  ouvir  dizer,  nos  termos  acima 

transcritos.

Isso,  todavia,  não exclui,  peremptoriamente,  a  possibilidade de 

configuração da culpa do denunciado no acidente.

É importante dizer que toda a teoria acerca da culpa (em sentido 

estrito)  e,  por  conseguinte,  a  reprovabilidade  da  conduta  culposa,  tem 

Desembargador João Benedito da Silva
7



Apelação Criminal nº 0000063-27.2010.815.0181

supedâneo na previsibilidade, que diz  respeito  à possibilidade de o agente, 

segundo suas aptidões pessoais, prever, ou não, o resultado danoso.

Nesse sentido, haverá sempre a culpa  strito sensu se o agente 

possuía capacidade para vislumbrar algum possível evento danoso provocado 

pela sua ação ou omissão, ou seja, a configuração de um delito na modalidade 

culposa exige a prática de uma conduta voluntária (ação ou omissão), capaz de 

produzir  um  resultado  antijurídico  não  desejado,  mas  previsível  ou 

excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado pelo 

agente.  Esse  resultado  deriva  ou  de  imperícia,  ou  de  imprudência  ou  de 

negligência.

Em se tratando de crimes de trânsito, o elemento culpa deve ser 

avaliado  a  partir  da  análise  de  todas  as  circunstâncias  em  que  se  deu  o 

acidente. Há que se considerar que, por ser uma atividade de alto grau de risco 

de  acidentes,  a  condução  de  veículo  automotores  exige  uma  especial  e 

exclusiva atenção dos motoristas,  principalmente em relação aos ciclistas e 

pedestres. A esse respeito, o Código de Trânsito Brasileir, ao regular as normas 

gerais de circulação, prescreve:

Art.  29.  O  trânsito  de  veículos  nas  vias  terrestres 
abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta 
estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os 
veículos  de  maior  porte  serão  sempre  responsáveis 
pela  segurança  dos  menores,  os  motorizados  pelos 
não  motorizados  e,  juntos,  pela  incolumidade  dos 
pedestres.

Para a lei, portanto, os condutores de veículos automotores são 

responsáveis pela segurança dos veículos não motorizados e, principalmente, 

dos pedestres. 

Dessa  responsabilidade  advém inelutáveis  deveres  de  cautela. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Por isso, há que se considerar que, no caso retratado nos autos, o denunciado, 

ao avistar o idoso tentando atravessar a rua, deveria, por prudência, parar a 

motocicleta e deixa-lo terminar a travessia, ainda mais quando percebeu que a 

vítima já se encontrava no meio da pista de rolamento, local  extremamente 

perigoso, mormente por se tratar de rua movimentada, como retratado pelas 

testemunhas.

No ponto, vale fazer o registro de que o CTB, em seu art. 214, III, 

prevê como infração administrativa de natureza gravíssima a conduta de deixar 

de  dar  preferência  de  passagem a  pedestre  portador  de  deficiência  física, 

criança,  idoso  ou  gestante,  tudo  a  demonstrar  que  o  comportamento  do 

acusado, em apenas acionar a buzina, mantendo sua velocidade, não pode ser 

considerado uma conduta esperada  ou mesmo tolerada pelo legislador.

Assim, há que se considerar que a conduta do réu, revelou-se 

culposa, pois revestida de imprudência, tornando-se, pois, o fator determinante 

para o acidente e consequente morte da vítima.

Quanto  ao  argumento,  defensivo  de  imputação  da  culpa 

exclusivamente  ao  ofendido,  importa  ressaltar  que,  na  esfera  criminal,  a 

eventual  concorrência  de  culpa  por  parte  da  vítima  não  exclui  a 

responsabilidade do réu, na medida em que a sua conduta seja, conforme já 

demonstrado no caso em apreço, determinante para a ocorrência do fato.

Em direito penal, como é cediço, não há compensação de culpas. 

Sobre o tema proclama a jurisprudência:

HOMICÍDIO CULPOSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 
COMPENSAÇÃO DE CULPA - INADMISSIBILIDADE. 
Em acidente de trânsito onde se verifica a morte da 
vítima por culpa concorrente do motorista e da vítima 
fatal,  impõe-se  a  condenação  do  agente,  pois  é 

Desembargador João Benedito da Silva
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inadmissível em nosso sistema penal a compensação 
de culpas (TAMG - Apelação nº. 365.318-1, Rel. Juiz 
Sidney  Alves  Affonso,  2ª  Câmara  Criminal,  j. 
06.08.2002) 

Diante  disso,  há  que  se  considerar  correta  a  condenação  do 

acusado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Registre-se,  ainda,  que  a  majorante  prevista  no  inciso  III  do 

parágrafo único do art. 302 do CTB, referente à omissão de socorro à vítima, 

também foi bem aplicada na sentença. Com efeito, a prova constante nos autos 

nos revela que o réu, além de dar causa ao acidente, omitiu-se na prestação do 

socorro, ao evadir-se do local. Tanto que ele não foi visto por nenhuma das 

testemunhas ouvidas em juízo, sequer por aquelas que estavam bem próximas 

e conseguiram ao local logo após o acidente.

A condenação deve ser mantida,  portanto,  nos termos em que 

posta na sentença.

No mais, verifico que a dosimetria da pena, que, aliás, não fora 

objeto de impugnação específica neste apelo, foi realizada em conformidade 

com o  critério  trifásico  e  demais  regras  pertinentes,  não  havendo  qualquer 

inadequação que mereça ser sanada nesta sede recursal, até porque dosada a 

reprimenda em seu mínimo legal.

Fortes nessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente 

recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Joás de Brito 

Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além 

do  Relator,    o  Exmo.  Sr.  Des.   Carlos  Martins  Beltrão  Filho.   Ausente, 

Desembargador João Benedito da Silva
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justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho  Junior.  Presente  à 

sessão o Exmo.  Sr.  Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Promotor de 

Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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