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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005865-67.2013.815.2002 - 1ª Vara 
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Fagner de Jesus Silva
ADVOGADO : Roberta Onofre Ramos
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO 
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Art. 
302, da Lei nº 9.503/97. Pleito absolutório. Autoria 
e  materialidade  amplamente  comprovadas. 
Inobservância do dever de cuidado caracterizada. 
Laudo  pericial  aliado  às  provas  orais.  Culpa 
exclusiva da vítima. Inocorrência.  Impossibilidade 
de compensação de culpas. Recurso desprovido.

- Caracterizada  a  imprudência  do  motorista  ao 
convergir à esquerda, estando na faixa da direita, 
sem dar a devida sinalização, vindo a colidir com o 
motociclista  que  se  encontrava  na  mesma  via, 
causando-lhe a morte, impõe-se a manutenção da 
condenação por homicídio culposo, em razão de ter 
inobservado o dever objetivo de cautela exigido no 
trânsito, não sendo possível eventual compensação 
de culpas no Direito Penal.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO 
AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante o Juízo da 1ª Vara da Criminal da Comarca da 
Capital, Fagner de Jesus Silva, foi denunciado como incurso nas iras do 
artigo 302 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), porque, 
segundo a peça basilar acusatória (fls. 02/04):

“(...) Consta  dos  autos  que  o  acusado  acima 
qualificado, no dia 16 de abril de 2013, por volta das  
16h30min.,  no  Bairro  de  Jaguaribe,  nesta  Capital,  
matou,  na  direção  de  veículo  automotor,  Roberto  
Miguel de Oliveira, por negligência e imprudência, em 
virtude  de  não  observar  os  devidos  cuidados  no  
momento  da  exa00cução  de  uma  manobra  
automobilística.
De  conformidade  com  as  investigações  feitas  pela 
autoridade  policial,  na  data  e  horário  acima  citados,  
Fagtner  de  Jesus  Silva  trafegava  pela  Avenida 
Engenheiro  Leonardo  Arcoverde  –  conduzindo  o  seu 
caminhão  FORD/CARGO,  de  placa  HIX-8377/MG, 
sentido Torre-Cristo -,  e,  após fazer uma manobra à  
esquerda (com o objetivo de adentrar na Rua Professor  
Geraldo  Von  Shostens)  não  certificando-se  de  que  
poderia executá-la sem perigo para os demais usuários  
da via, atingiu a YAMAHA/XTZ, de placa MNW-4297/PB,  
dirigida por Roberto Miguel de Oliveira.
 (…)”

Certidão de Ocorrência Policial, à fl. 11, Boletim de 
Acidente de Trânsito, às fls. 18/19, Laudo Cadavérico às fls. 35/40.

Denúncia recebida em 29 de agosto de 2013 (fl. 02).

Encerrada a instrução criminal, o douto magistrado a 
quo – Dr. Adilson Fabrício Gomes Filho – proferiu sentença condenando o 
réu Fagner de Jesus Silva, à reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) 
meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação 
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pelo prazo de 06 (seis) meses, por transgressão ao art. 302, da Lei nº 
9.503/97.

A sanção privativa de liberdade foi substituída por duas 
restritivas de direitos, nas modalidades a serem estabelecidas pelo Juízo 
das Execuções Penais.

Inconformado, tempestivamente, apelou o réu (fl. 156). 
As razões recursais foram apresentadas nesta instância (fls. 157/180). 
Pugna o apelante, em suma, pela absolvição, sob o fundamento do 
princípio do in dubio pro reo, tendo em vista a insuficiência de prova para 
uma condenação e culpa exclusiva da vítima.

Alternativamente, requer que a pena privativa de 
liberdade e a pena acessória de suspensão da habilitação sejam 
redimensionadas para o mínimo legal.

O representante do Parquet, em suas contrarrazões, 
ofertadas às fls. 182/183, rebateu os fundamentos defensivos e rogou 
pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de 
Justiça, em parecer da lavra do insigne Procurador de Justiça, Dr. Álvaro 
Gadelha  Campos, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 
190/192). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO 
(Relator) 

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

A defesa, no presente recurso apelatório, pugna pela 
absolvição, aduzindo,  em  síntese,  ausência  de  provas  a  ensejar  a 
manutenção da condenação e culpa exclusiva da vítima. 

 Todavia, tenho que o pleito absolutório, não pode ser 
acolhido pois, não vejo como deixar de imputar ao réu a responsabilidade 
pelo evento delituoso descrito na exordial. 

A materialidade delitiva é inconteste, sobretudo, diante 
da Certidão de Ocorrência Policial de fl. 11,  do Boletim de Acidente de 
Trânsito de fls. 18/19 e da Certidão de Óbito à fl. 17.

Dúvidas também não restam de que era o ora apelante 
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quem dirigia o caminhão envolvido no acidente, como se vê de seu próprio 
interrogatório judicial (fl. 126 – mídia digital).

Nos termos do artigo 18, inciso  II, do Código Penal, o 
crime é culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, 
negligência ou imperícia:

“Art. 18 – Diz-se o crime:
(…)
Crime culposo
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado 
por imprudência, negligência ou imperícia.” 

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 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. 

As provas  constantes  nos  autos  demonstram,  com a 
segurança necessária para embasar um édito condenatório, ter o recorrido 
infringido o dever de cuidado objetivo.

No seu interrogatório (fl. 126 – mídia digital anexa), o 
apelante afirma que estava na faixa da esquerda e deu sinal para entrar à 
esquerda, quando foi atingido na sua parte lateral traseira esquerda pela 
moto. Contudo, tais alegações restam isoladas nos autos.

A conclusão do Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 
18/19) foi:

“(...)  Que o  condutor  01,  o  senhor  Fagner  de  Jesus  
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Silva, não agiu de acordo com que está descrito no art.  
34 das normas gerais de circulação e conduta e desta 
forma  infringindo  ao  artigo  169  do  CTB  (Código  de 
Trânsito Brasileiro), dando causa ao acidente.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra  
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo  
para  os  demais  usuários  da  via  que  o  seguem,  
precedem ou  vão  cruzar  com ele,  considerando  sua 
posição, sua direção e sua velocidade.

Art.  169.  Dirigir  sem  atenção  ou  sem  os  cuidados 
indispensáveis à segurança”.

O Policial Militar,  Lindjones  Maurício  da  Cunha,  que 
elaborou o croqui do boletim de acidente de trânsito (fl. 19), afirmou (fl. 
118 – mídia digital) que a conclusão do laudo dada pelo sargento da PM, 
Luiz Ubiratã de Oliveira, deu-se com base no Código de Trânsito Brasileiro, 
a partir dos desenhos e posições que os veículos estavam na via.

Laudo  este,  conforme  estabelecido  na  sentença 
vergastada, mesmo que através de jurisprudência cível, possui presunção 
juris tantum de veracidade, e essa para ser afastada, precisa de produção 
robusta de prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

Ressalto que a conclusão do laudo não está isolada nos 
autos, como afirmado pela defesa. Na verdade, o boletim de acidente de 
trânsito aliado às provas testemunhais e demais  declarações, são mais 
que suficientes a ensejar uma condenação.

A esposa de Roberto Miguel de Oliveira disse em juízo 
(fl. 118 –  recurso audiovisual) que depois do acidente teve contato com 
seu marido e que ele contou que não teve culpa, e que o apelante “não 
ligou a seta quando entrou”.

A testemunha, Carlos Petrônio Menelau (fl. 126 – mídia 
digital), gerente da empresa na qual trabalhava a vítima, soube  do 
acidente e imediatamente dirigiu-se ao local do fato, tendo afirmado que o 
ofendido estava vivo e que lhe disse “eu não tive culpa não, ele entrou de 
uma vez”. Ainda, afirmou que ouviu do ofendido que ele estava vindo 
devagar.

Hélio Miranda Melo - testemunha que trabalhava com 
Roberto Miguel de Oliveira, tendo  o  acompanhado no trajeto para o 
hospital - disse que ele contou: “o rapaz não deu seta, tinha entrado de 
vez” (fl. 126 - DVD). 

A defesa nesse ponto tenta desmerecer os depoimentos 
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das testemunhas e as declarações da mulher da vítima. Alega que o 
depoimento em sede judicial de Carlos Petrônio Menelau está contraditório 
com o depoimento policial. Diz, também que Hélio Miranda Melo não 
poderia ser testemunha compromissada eis que era amigo da vítima. E, 
ainda, afirma que o interesse das pessoas mencionadas acima é de lucrar 
em uma possível ação cível.

Porém, não há qualquer contradição nos depoimentos 
de Carlos Petrônio Menelau prestados na esfera policial (fls. 24/25)  e na 
esfera judicial (fl. 126 – mídia digital anexa), tendo ele apenas detalhado 
melhor a situação em juízo.

A alegação de ser a testemunha Hélio Miranda Melo 
amigo da vítima, não tem qualquer relevância, posto que foi  ouvido na 
fase inquisitorial e judicial, e a defesa que se fez presente à inquirição das 
testemunhas não apresentou contradita ou arguiu circunstâncias ou 
defeitos que pudesse torná-lo suspeito de parcialidade ou indigna de fé.

O Código de Processo Penal assim trata:

“Art. 214.  Antes de iniciado o depoimento, as partes 
poderão contraditar a testemunha ou argüir 
circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de 
parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a 
contradita ou argüição e a resposta da testemunha, 
mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá 
compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208. 

E conforme se observa da audiência gravada em mídia 
digital, a advogada do acusado não contraditou a testemunha, o que é 
feito antes de iniciar o depoimento, tampouco fez qualquer impugnação à 
testemunha.

Ademais, é de se dizer que amizade entre a 
testemunha e a vítima não é motivo, por si só, para contradita, uma vez 
que nos termos do art. 214 do CPP, já transcrito, o juiz só excluirá a 
testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos 
arts.207 e 208 do CPP, ou seja, em relação às pessoas proibidas de depor 
em razão de função, ministério, ofício ou profissão, que devam guardar 
segredo, os doentes e deficientes mentais, os menores de 14 anos, e os 
que podem recusar-se a depor: afim ou em linha reta, o cônjuge, o irmão, 
o pai, a mãe , ou filho adotivo do acusado. A testemunha,  Hélio Miranda 
Melo, não se encaixa em nenhuma dessas hipóteses.

Além disso, é importante ressaltar que a testemunha só 
se referiu a fatos, em nenhum momento explicitou opinião pessoal, e seus 
depoimentos estão coerentes e harmônicos. 
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E quanto ao depoimento da viúva, este foi tomado e o 

valor das declarações foi devidamente analisado pelo magistrado de 
acordo com a sua livre convicção.

Percebe-se, das considerações retro, que o apelante 
não empregou os cuidados necessários  para efetuar a manobra, tendo 
agido imprudentemente na condução de veículo automotor. É 
incontroverso o nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado 
morte, pois, acaso tivesse na faixa correta para efetuar a conversão a 
esquerda,  ele  poderia,  certamente,  evitar  o  resultado  ou,  no  mínimo, 
minorar as suas consequências.

Aduz, ainda, a defesa que a culpa do acidente foi 
exclusiva da vítima, já que o ofendido estava com pressa de chegar em 
casa para o aniversário do filho.

Porém, as alegações quanto ao comportamento da 
vítima, ainda que comprovadas, não teriam o condão, por si só, de 
ilidirem a responsabilidade do recorrente.

Ocorre que a existência de culpa concorrente não 
afasta a responsabilidade penal do apelante, uma vez que não se admite, 
no Direito Penal Brasileiro, a compensação de culpas. 

Nesse sentido:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÂNSITO. 
HOMICÍDIO  CULPOSO  NA  DIREÇÃO  DE  VEÍCULO 
AUTOMOTOR  (ART.  302,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE 
TRÂNSITO BRASILEIRO).  SENTENÇA CONDENATÓRIA.  
RECURSO DA DEFESA.    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR 
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE. 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS.  RÉU  QUE,  NA  TENTATIVA  DE 
INGRESSAR  NA  RUA  TRANSVERSAL,  CONVERGE  À 
ESQUERDA  E  INTERCEPTA  A  TRAJETÓRIA  DA 
MOTOCICLETA  PILOTADA PELA  VÍTIMA,  QUE SEGUIA 
NA  SUA  MÃO  DE  DIREÇÃO.  INOBSERVÂNCIA  DOS 
CUIDADOS  NECESSÁRIOS  PARA  A  REALIZAÇÃO  DA 
MANOBRA.  DEPOIMENTO  FIRME  E  COERENTE,  EM 
JUÍZO,  DO  POLICIAL  RESPONSÁVEL  PELO 
ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA, CORROBORADO PELO 
RELATÓRIO  DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  E  DEMAIS 
ELEMENTOS  DE  PROVA  CONSTANTES  NOS  AUTOS.  
IMPRUDÊNCIA  CONFIGURADA.    ALEGADA  CULPA 
EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.  OFENDIDO  QUE 
PILOTAVA MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE.  
TESE QUE, ALÉM DE NÃO COMPROVADA, NÃO TEM 
O  CONDÃO  DE  EXCLUIR  A  RESPONSABILIDADE 
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PENAL DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO 
DE  CULPA  NO  DIREITO  PENAL. CONDENAÇÃO 
MANTIDA.   RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  
(TJSC,  Apelação Criminal  n.  2012.070431-8, 
de  Balneário  Camboriú,  rel.  Des.  Marli 
Mosimann Vargas, j. 28-05-2013). Destaquei.

Portanto, ainda que a vítima estivesse com pressa – o 
que  não  restou  comprovado  -,  a  colisão  haveria  de  ser  evitada  se  o 
condutor  ficasse  na  mão  correta  (esquerda),  bem  como  ao  convergir 
tivesse  sinalizado.  Vulnerou  o  recorrente,  destarte,  o  cuidado  objetivo 
necessário à prevenção de acidentes, não tendo lugar o pleito absolutório 
deduzido em recurso.

Alternativamente, pugna a defesa o redimensionamento 
da reprimenda privativa de liberdade e da proibição de dirigir veículo para 
o mínimo legal.

Contudo, entendo que a pena foi bem dosada, sendo a 
base determinada um pouco acima do mínimo legal (02 anos e 06 meses), 
ante o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável ao réu, qual 
seja, as circunstâncias do delito.

O  douto  magistrado  acertadamente  considerou  como 
negativas as circunstâncias do crime tendo em vista que o apelante é 
motorista profissional e, por isso, “teria melhores condições de conhecer 
as regras de trânsito” (fl. 151). Tal circunstância não é inerente ao tipo, 
podendo ser tomada como desfavorável na dosimetria da pena, já que 
para ser  motorista  profissional  se  é  exigido uma maior  preparação do 
sujeito para as regras de trânsito.

Verifico, também, que a a pena acessória de suspensão 
da habilitação para dirigir veículo automotor – 06 meses - guarda a devida 
proporção  com  a  pena  privativa  de  liberdade,  não  havendo  qualquer 
reparo a ser feito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, 
em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito  
da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor 
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Doutor José Roseno Neto, Procurador 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, 02 de 
setembro de 2014.

     

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                   RELATOR


