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APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, DA LEI Nº 9.503/97. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  AUTORIA E  MATERIALIDADE  AMPLAMENTE
COMPROVADAS. EXCESSO DE VELOCIDADE. INOBSERVÂNCIA
DO DEVER DE CUIDADO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA
DA  VÍTIMA.  INOCORRÊNCIA.  DOSIMETRIA.  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
PENA-BASE  FIXADA NO  MÍNIMO  LEGAL.  INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

 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.

 A  todo  condutor  se  exige  o  desenvolvimento  de  uma  direção
defensiva, ou seja, de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos
demais motoristas e pedestres e das condições adversas encontradas nas vias
públicas.

 O  apelante  não  empregou  os  cuidados  necessários,  tendo  agido
imprudentemente na condução de veículo automotor.  É incontroverso o nexo
de causalidade entre a sua conduta e o resultado morte, pois, acaso estivesse
utilizando-se de técnicas de direção defensiva, como atenção redobrada à via
ele poderia, certamente, evitar o resultado ou, no mínimo, minorar as suas
consequências.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao  apelo,  nos
termos do voto relator e em harmonia com o parecer.



RELATÓRIO

Perante o Juízo da Comarca de Areia, José  Roberto  de  Sena foi
denunciado como incurso nas iras dos artigos 302, parágrafo único, I e III, 303, parágrafo
único,  duas  vezes,  304,  parágrafo  único  e  305 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), porque, segundo a peça basilar acusatória (fls. 02/03), praticou homicídio culposo
na direção de veículo automotor, contra a vítima Edmislon Batista de Souza, além de lesões
corporais  gravíssimas  nas  vítimas  Maria  José  de  Lima  e  Ana  Natália  Barbosa  da  Silva,
evadindo-se do local sem prestar socorro.

Segundo a denúncia, no dia 29 de setembro de 2012, por volta das
21h15min, na Rodovia PB 079, o acusado conduzia uma moto Honda/CG 150 Fan, ESI, placa
MOO 6451-PB, de cor vermelha, ano 2011, nas proximidades do sítio Chã do Jardim, zona
rural de Areia, quando, culposamente, sem que possuísse permissão ou habilitação para dirigir
veículos automotores, quando colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima Edmilsom
Batista de Sousa, na qual estava também a companheira deste, a sra. Maria José de Lima,
tendo as lesões causadas pelo impacto conduzido à morte do primeiro (traumatismo craniano
secundário – certidão de óbito, fls. 19) e lesões corporais de natureza gravíssima na segunda
e,  ainda,  na  sra.  Ana  Natália  Barbosa  da  Silva,  então  namorada  do  acusado,  e  que  o
acompanhava no bagageiro.

Denúncia recebida em 23 de janeiro de 2014 (fl. 55).

Oferecida defesa preliminar, fls. 60/61, foram realizadas as audiências
de instrução criminal, fls. 77/81, fls. 94/96 (anexo mídia com os depoimentos testemunhal) e
fls. 108/112, com interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais,  fls.
115/117 e  119/121, a magistrada a quo,  Dra.  Andréa  Arcoverde  Cavalcanti  Vaz, proferiu
sentença condenando o réu  apenas pelo delito do art. 302, parágrafo único, I e III do CTB, à
reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão
da habilitação pelo mesmo prazo, na forma da denúncia.

A sanção privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor
de cinco salários-mínimos.

Inconformado, apelou o réu (fls. 134). Nas razões recursais (fls.
140/143, pugna o apelante, em suma, pela absolvição, sob o fundamento de que não houve
conduta culposa, porquanto a culpa seja exclusiva da vítima, que conduzia a motocicleta em
alta velocidade, na contramão, sem capacete, em estado etílico avançado, fazendo piruetas na
pista  de  rolamento,  sem  portar  os  documentos  da  motocicleta.  Afirma,  ademais,  que  as
declarações das testemunhas ouvidas em juízo não deixam claras a autoria e materialidade
delitivas.  Subsidiariamente,  requer  a  substituição  da  pena,  principalmente  a  prestação
pecuniária, por ser pessoa muito pobre.

O representante do Parquet, em suas contrarrazões, ofertadas às fls.
145/148, arguiu preliminar de intempestividade das razões recursais e, no mérito, rebateu os
fundamentos defensivos, rogando pela manutenção da sentença recorrida.



Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do insigne Procurador de Justiça, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, manifestou-se
pelo desprovimento do apelo (fls. 154/161). 

É o relatório.

VOTO: 

1. Juízo de Prelibação.

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

Com efeito, a apelação do réu é tempestiva, sendo que a apresentação
das razões recursais  fora do prazo constitui  mera irregularidade, incapaz de ensejar o não
conhecimento da peça recursal.

2. Mérito.

A defesa, no presente recurso apelatório, pugna pela absolvição,
aduzindo, em síntese, ter ocorrido culpa exclusiva da vítima para o sinistro, além de não haver
prova contundente para firmar um juízo condenatório, a despeito das declarações prestadas
pelas testemunhas de acusação. 

 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
óbito de fl. 19, que registra que a vítima Edmilson Batista de Souza faleceu em virtude de
hemorragia meningo encefálica secundária a traumatismo craniano.

Dúvidas também não restam de que era o ora apelante quem dirigia a
motocicleta envolvida no acidente, como se vê de seu próprio interrogatório judicial (fl. 111).

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 recorrente infringido o dever de cuidado
objetivo.

Primeiramente cumpre registrar que não assoma dos autos qualquer
elemento que confirme que a vítima trafegava na contramão, em alta velocidade,  fazendo
piruetas na pista e com estado etílico avançado. Ao contrário as testemunhas ouvidas foram
uníssonas em afirmar que o apelante fora o causador do acidente e que saiu do local sem
prestar socorro às vítimas, que ficaram caídas ao chão. Vejamos os trechos dos depoimentos
seguintes:

“[...]Que antes da colisão, viram o farol da motocicleta de Edmilson e percebeu que
ela estava em sua mão de direção; que não foi feita perícia no local, pois não houve
vítima fatal no sinistro, mas, em virtude da posição da motocicleta conduzida por
Edmilson, entende que este trafegava em sua mão de direção e que, após a colisão,
a motocicleta foi arrastada até o meio da pista; […] que se aproximou das vítimas
Edmilson e Maria José e não sentiu odor etílico nelas.[...]”  Rosimere Costa de
Melo, policial militar, fl.80.

“[…] que se recorda que, no sentido contrário, viu o farol de uma motocicleta, mas
não viu veículos  trafegando no sentido Remígio/Areia;  […] que  dias  depois  do
sinistro, encontrou-se com Roberto e este disse para o depoente que não prestou
socorro  às  vítimas,  pois  ficou  muito  nervoso;  […]  que  no  momento  em  que
levantou a cabeça de Edmilson e colocou o seu casaco para facilitar a respiração,
não sentiu odor de álcool; […] Ivanildo Alexandre Broges, fl. 79.

“[…]  que  no  dia  e  hora  descritos  na  denúncia,  viajava  com  seu  companheiro
Edmilson (vítima fatal), no sentido Remígio/Areia; que seu companheiro não tinha
ingerido bebida alcoólica no dia do fato; que o denunciado Roberto saiu de uma
estrada vicinal, que dá acesso ao campo de pouso de Areia e entrou de maneira
inadvertida na pista de rolamento; causando o acidente; […] que seu companheiro
Edmilson trafegava na sua mão de direção,  no sentido Remígio/Areia,  enquanto
que, como já disse, a moto conduzida por Roberto saía de uma estrada vicinal que
dá acesso ao campo de pouco, cujo campo fica à margem direita de quem trafega no
sentido Areia/Remígio; [...]”. Maria José de Lima, vítima, fl. 77.

Como é cediço, a todo condutor se exige o desenvolvimento de uma
direção defensiva, ou seja, de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos demais
motoristas e pedestres e das condições adversas encontradas nas vias públicas.



É o que dispõe o art. 28 do CTB:

Capítulo  III  -  DAS  NORMAS  GERAIS  DE  CIRCULAÇÃO  E
CONDUTA

Art. 28 O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Percebe-se, das considerações retro, que o apelante não empregou os
cuidados necessários, tendo agido imprudentemente na condução de veículo automotor. É
incontroverso o nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado morte, pois, acaso
estivesse utilizando-se de técnicas de direção defensiva, como atenção redobrada à via ele
poderia, certamente, evitar o resultado ou, no mínimo, minorar as suas consequências.

Notório, ainda, que a vítima não teve qualquer ingerência quanto ao
resultado provocado, o que fica patente a partir das declarações da sra. Maria José e Rosimere
Costa de Melo, esta testemunha visual, que realizava Blitz em local próximo ao do sinistro e
que vira o acusado fugir do local em alta velocidade. Outrossim, senão uma colisão em alta
velocidade  para  causar  os  ferimentos  e  produzir  o  resultado  morte,  sem contar  na  lesão
gravíssima  provocada  na  vítima  Ana  Natália,  que  perdeu  uma  perna  em decorrência  do
acidente,  e  que  foi  indevidamente  ignorada  pela  magistrada  de  piso,  sob  a  alegação  de
decadência  do  direito  de  representação,  despicienda  no caso,  por  se  tratar  de  ação penal
pública incondicionada. 

Em segundo lugar, 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 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  tivesse  aparecido  repentinamente  na
frente da motocicleta, a colisão haveria de ser evitada se o condutor trafegasse no limite de
velocidade  permitido  na  rodovia.  Vulnerou  o  recorrente,  destarte,  o  cuidado  objetivo
necessário  à  prevenção  de  acidentes,  não  tendo  lugar  o  pleito  absolutório  deduzido  em
recurso.

Por fim, no tocante à substituição da pena privativa de liberdade, por
outra diversa da prestação pecuniária, pleito formulado pelo réu, no seu recurso defensivo,
não há  como se  dar  guarida  a  tal  pretensão,  tendo  em vista  inexistir  prova  da  condição
econômico-financeira  precária  do acusado nos  autos,  que impossibilite  o  cumprimento  da
pena restritiva de direitos,  o que não impede que seja  oportunamente discutida a  questão
perante o juízo das execuções penais.

Assim,  irretocável  o  comando judicial  atacado,  que  se mantém em
todos os seus termos.

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

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  relator,
Eduardo Leite Lisboa (Juiz de Direito convocado  para substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves
Teodósio),  1º  vogal, e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador, 2º vogal). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 08 de maio de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador/Relator


