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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001644-28.2009.815.0241 – 2ª Vara da Comarca de
Monteiro/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: Adalberto Lucena de Melo
DEFENSOR PÚBLICO: Manfredo E. Rosenstock (OAB/PB 4.579)

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO.
ACIDENTE  EM  RODOVIA.  HOMICÍDIO
CULPOSO.  CONDUTOR  NÃO  LICENCIADO.
OMISSÃO  NA  PRESTAÇÃO  DE  SOCORRO.
AUSÊNCIA DE CULPA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO
DO  IN  DUBIO  PRO  REO.  INCONFORMISMO.
RECURSO  MINISTERIAL.  PEDIDO  DE
CONDENAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA
CULPA DO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

Ante a dúvida existente nos autos acerca do apelado ter
agido  com  culpa  (imprudência,  negligência  ou
imperícia)  na  condução  de  seu  veículo  automotor,
ocasionando o acidente que culminou com a morte da
carona,  impõe-se manter  a absolvição decretada pelo
juízo de primeiro  grau,  quanto ao  crime previsto  no
Código de Trânsito Brasileiro (art. 302), por ser mais
justo.

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO AO APELO,  para
manter a sentença guerreada, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

A Promotoria da 2ª Vara da Comarca de Monteiro/PB, denunciou
Adalberto  Lucena  de  Melo,  vulgo  “Zoma”,  como  incurso  nas  penas  do  art.  302,
parágrafo único, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, em decorrência de, no dia
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26/06/2009 por volta das 17h30, ter sido preso em flagrante após colidir sua motocicleta
na lateral traseira de uma carroça, causando as lesões corporais descritas no laudo de
fls. 73/74, na pessoa de Cristiane de Souza Carvalho, provocando-lhe sua morte.

Consta da denúncia que o denunciado transportava a vítima na
garupa de sua motocicleta,  com imprudência,  trafegando com velocidade superior a
permitida, colidindo na carroça que era conduzida no acostamento. O increpado não
tinha habilitação e, ainda, deixou de socorrer a vítima, foragindo do local para outro
município.

Auto de apreensão (fls. 18/20).

Petição  requerendo  a  liberdade  provisória  do  increpado  (fls.
58/60). Deferido (fls. 65/66). Alvará (fls. 67/69).

Em 16/12/2009, a denúncia foi recebida (fls. 70).

Laudo Tanatoscópico (fls. 73/74).

Defesa escrita (fls. 81/82).

Oitiva (fls. 105/109) e interrogatório (fls. 155).

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  159/160)  e  pela
Defesa (fls. 178/179).

Concluída  a  instrução,  a  Dra.  Deborah  Cavalcanti  Figueiredo
proferiu  sua  decisão,  julgando  improcedente  a  denúncia  e  absolvendo  o  acusado
Adalberto Lucena de Melo, pelo crime previsto no art. 302, parágrafo único, I e III, do
CTB, nos termos do art. 386, VII, do CPP. E, procedeu com a imedatio libelli, previsto
no  art.  383,  CPP,  a  conduta  prevista  no  art.  309,  do  CTB,  e  declarou  extinta  a
punibilidade, ante a incidência da prescrição.

Tempestivamente,  o  Ministério  Público  apelou  (fls.  188/192),
pugnando pela reforma da sentença para condenar o denunciado nos crimes previstos
nos art. 302, do CTB, por existirem elementos suficientes para condená-lo.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela absolvição, nos termos
do art. 17 do CP, ou aplicação do princípio da insignificância ou, ainda, aplicar a pena
no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão e regime prisional
aberto, em substituição da reprimenda nos moldes do art. 44 do CP (fls. 197/202). 

AC 0001644-28.2009.815.0241 CMBF – Relator 2



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  208/215,
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o que se tem a relatar.

V O T O

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo, uma vez que a sentença foi prolatada em
30/09/2016 (fls. 180/184), tendo o Ministério Público dado seu ciente em 29/11/2016
(fls.  187/verso),  apelando  no  dia  02/12/2016  (fls.  188/192).  O  patrono  tomou
conhecimento através de nota de foro, publicada no DJE/PB de 11/11/2016 (fls. 187).

Portanto, estando adequado, CONHEÇO do apelo.

2. DO RECURSO MINISTERIAL

Pugna o Ministério Público pela reforma da sentença objurgada,
visando  condenar  o  denunciado  pelos  crimes  descritos  na  exordial  de  fls.  02/04,
alegando haver provas suficientes para sua condenação.

Alega que o acervo probatório comprova a materialidade e autoria
delitiva, de modo a impor a condenação ao acusado.

Pois bem!

Em se tratando de imputação de homicídio culposo, na direção de
uma motocicleta Honda Bross, cor vermelha, placas KJQ 9214-PE, necessário se faz
perquirir a existência da culpa do condutor.

No caso dos autos, não assiste razão ao apelo ministerial.

Na sentença atacada, a douta magistrada agiu acertadamente ao
absolver  o  ora  apelado,  ante  a  existência  de  diversas  dúvidas  narradas  em  juízo,
sobretudo, sobre o condutor do carro de boi, que trafegava numa rodovia sem qualquer
tipo de sinalização, a noite.

Segundo o condutor do carro de boi, o Senhor Sebastião Tintino
da Silva  “vinha do trabalho para casa conduzindo uma quantidade de lenha numa
carroça de boi, na BR; (…) que a carroça tinha sinalização com faixas na traseira; que
de repente o depoente já percebeu o impacto da colisão; (…) há comentários de que
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quem pilotava a moto, era Adalberto e a vítima fatal vinha na garupa do mesmo; que o
impacto foi grande a ponto de torar a canga dos bois; que não sabe informar se o
acusado vinha em alta velocidade; (…) que o dia já estava meio escuro, poiso acidente
ocorreu por volta das 18h30 (…)” (fls. 105).

Nenhuma  testemunha  afirmou  ter  o  acusado  empreendido  alta
velocidade no momento do acidente, todas sendo uníssonas em dizer inexistir capacete
no  local.  Ninguém soube  informar  acerca  da  possível  existência  de  sinalização  na
traseira do carro de boi, que evidenciasse sua presença no acostamento ou pista.

O condutor da motocicleta disse ter batido “a noto numa carroça
e  boi.  A carroça estava atravessando a  pista,  com dois  bois  puxando.  Havia  uma
pessoa na garupa da minha moto. Eu não estava em velocidade. Eu não tinha carteira
de habilitação. Eu não estava embriagado. Isso foi a noite. Não havia iluminação no
local. O farou da moto estava ligado. Foi muito rápido. A estrada tinha duas mãos, era
razoável” (fls. 155).

Diante  desses  relatos,  percebem-se  diversas  dúvidas,  sobretudo
quanto a falta de certeza a quem deu causa ao abalroamento, demonstrando insegurança
nas provas colhidas no cotejo processual, ensejando a absolvição adotada pelo juízo a
quo, como forma de melhor fazer justiça ao caso em análise.

Embora se tenha a confissão do acusado, em afirmar ter colidido
com a motocicleta e tendo a carona falecido, sua alegação em juízo demonstra maior
evidência aos fatos descritos nos autos, de modo que sua absolvição se impõe.

Se a colisão houvesse sido de frente e, em velocidade, certamente
as lesões seriam mútuas, não logrando sorte sequer de algum sobrevivente.

Dessa forma, como não se pode ter certeza da versão do acusado,
tampouco  das  testemunhas,  seria  imprudente  por  parte  do  Judiciário  condenar
criminalmente o ora apelado,  apenas pelas provas colhidas no curso da ação penal,
máxime, quando não se mostram harmônicas entre si.

Não há sequer elemento de prova acerca da suposta embriaguez
do  acusado,  o  que  não  pode  ser  aventada  agora,  pois  não  cabe  mais  averiguar  tal
situação do condutor do veículo.

A douta Procuradoria de Justiça, sempre vigilante, em seu parecer
de fls.  208/215,  também se  posicionou nesse  sentido,  quando afirmou que:  “Nessa
senda,  em  que  pese  as  alegações  do  recorrente,  após  uma  análise  minuciosa  do
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caderno processual, observa-se que não há lastro probatório suficiente para amparar a
condenação do réu. Como é de sabença, em se tratando de crimes de natureza culposa,
necessária a existência da prova plena e inconteste acerca da imprudência, negligência
ou imperícia do acusado na prática delituosa. E, ademais, tratando-se de homicídio
culposo, deve o agente ser punido sempre que a morte da vítima decorrer da quebra do
dever  de  cuidado,  mediante  conduta  imperita,  negligente  ou  imprudente,  cujas
consequências  do  ato  descuidado,  que  eram  previsíveis,  não  foram  previstas  pelo
acusado, ou, se foram, ele não assumiu o risco do resultado” (fls. 212/213).

Ademais,  apesar  de  o  fato  ser  lamentável,  eis  que  lesionou
fatalmente a vítima, é necessário comprovar a culpa do motorista da motocicleta, o que
não restou evidenciada, até porque, o veículo foi surpreendido por uma carroça que
trafegava em parte do acostamento, ocasionando o abalroamento e, por consequência as
lesões, ocasionando o óbito nos termos do laudo de fls. 73/74.

Dispõe o art.  18,  II,  do CP:  “Diz-se crime: (...)  II  –  Culposo,
quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.”

Rogério Greco define a imprudência e a negligência da seguinte
forma: “Imprudente  seria  a  conduta  positiva  praticada  pelo  agente  que,  por  não
observar seu dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível. Na
definição de Aníbal Bruno, “consiste a imprudência na prática de um ato perigoso sem
os cuidados que o caso requer”. Por exemplo, imprudente é o motorista que imprime
velocidade excessiva ao seu veículo ou o que desrespeita um sinal vermelho em um
cruzamento etc. A imprudência é, portanto, um fazer alguma coisa. (…) A negligência,
ao contrário,é um deixar de fazer aquilo que a diligência normal impunha. É o caso,
por exemplo, do motorista que não conserta os freios já gastos de seu automóvel ou o
pai que deixa arma de fogo ao alcance de seus filhos menores.” (In, GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado – 5ª edição. Niterói, RJ – Impetus, 2011 – p. 59).

E é nesse sentido que a jurisprudência vem decidindo:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  CULPOSO  NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Art. 302, da Lei
Nº  9.503/97.  Absolvição.  Irresignação  ministerial.
Pretendida  condenação.  Impossibilidade.  Fragilidade
probatória.  Provas  que  não  indicam,  de  forma  absoluta,
qualquer conduta culposa por parte do acusado. Absolvição
que se impõe. Predominância do princípio in dubio pro reo.
Recurso conhecido e desprovido. - Inexistindo prova segura
para  embasar  a  condenação,  é  preferível  absolver  um
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culpado que condenar um inocente, mesmo porque para se
absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando
somente  a  dúvida  quanto  à  culpa,  assim  sendo,  em
obediência aos princípios da presunção de inocência e do in
dubio  pro  reo,  impõe-se  manter  a  absolvição  do apelado,
pois  no  Juízo  Penal,  dúvida  e  ausência  de  prova  são
elementos equivalentes. Daí porque, se nega provimento ao
apelo do Ministério Público. - 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 réu.
(TJPB  –  Acórdão/Decisão  do  Processo  Nº  0002044-
30.2015.815.0371, Câmara Especializada Criminal, Relator
DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, j. em 25-05-2017).

APELAÇÃO  INFRACIONAL.  ATO  ANÁLOGO  AO
CRIME  DE  HOMICÍDIO  CULPOSO  E  LESÃO
CORPORAL  GRAVE  NA  DIREÇÃO  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR (ARTS. 302,  PARÁGRAFO ÚNICO, I,  E
303  DA LEI  9.503/97).  SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA  ACERCA  DA  CONDUTA  CULPOSA.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  INAPTO  PARA
DEMONSTRAR A CULPA DO RÉU.  APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE
DE  MANUTENÇÃO  DO  ÉDITO  CONDENATÓRIO.
ABSOLVIÇÃO.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Não
restando  sobejamente  provado  nos  autos  que  o  apelante,
relativamente  ao acidente,  tenha agido de  modo imperito,
negligente ou imprudente, inexistem elementos a lastrear a
sua  condenação  sendo  imperiosa  a  sua  absolvição.
Incidência  do  princípio  do  in  dubio  pro  reo.  (TJPB  -
Acórdão/Decisão do Processo Nº 00008216720148150471,
Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DES.  MÁRCIO
MURILO DA CUNHA RAMOS, j. em 02-05-2017).

Destarte, agiu acertadamente a douta magistrada quando absolveu
o apelado pelos delitos previstos no art. 302 do Código de Trânsito brasileiro, ante a
dúvida quanto a culpa no acidente, inexistindo prova cabal de que o mesmo tenha agido
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com imprudência, negligência ou imperícia, impondo-se manter a sentença vergastada
em todos os seus termos.

Por tais razões, voto pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL,  em harmonia como parecer da douta Procuradoria de Justiça, para
manter a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator,
dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio (1º vogal) e João Benedito da Silva (2º vogal). Ausente justificadamente o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos e Marcos William de Oliveira (Juiz de
Direito convocado até o preenchimento da vaga de desembargador). 

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José
Roseno Neto, 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, em 10
de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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