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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001125-87.2012.815.0131  – 1ª  Vara da  Comarca de
Cajazeiras
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APELANTE: Clodoaldo Cavalcante de Queiroga
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APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO  CULPOSO  NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR  (ART. 302,  §2º DA LEI 9.503/97).
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  INVASÃO  DA
CONTRAMÃO PELO AGENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS
PARA  A  CONDENAÇÃO.  NÃO  CABIMENTO.
ELEMENTOS  CARACTERIZADORES  DA  CULPA
EVIDENCIADOS. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO.
REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA
DE  HABILITAÇÃO.  PRAZO  DESPROPORCIONAL.
APLICAÇÃO  DO  ART.  293  DO  CTB.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

-  Diz-se do  crime  culposo  aquele  que  se  verifica  quando  o
agente, deixando de observar o dever objetivo de cuidado – o
qual  se  exterioriza  por  atitude  negligente,  imprudente  ou
imperita  –  realiza,  de  forma  voluntária,  um resultado  lesivo
naturalístico, contudo não previsto ou desejado, mas previsível
e que poderia, com a devida atenção, ser evitado.

-  O agente que, na condução de veículo, invade a contramão,
dando causa a colisão que culminou na morte das vítimas – fato
comprovado em por perícia técnica da PRF realizado no local
do  acidente  –  deverá  responder  pelo  homicídio  culposo  de
trânsito (art. 302, caput do CTB).

- A reprimenda de suspensão de habilitação para dirigir veículo
automotor  deve  guardar  proporcionalidade  com  a  sanção
privativa de liberdade. 



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 dar provimento parcial ao apelo
para reduzir a pena da inabilitação para de 12 (doze) meses, nos termos do voto do
relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Perante o  Juízo  da  comarca  de  Cajazeiras, Clodoaldo
Cavalcante de Queiroga foi denunciado pela prática de homicídio culposo na direção
de veículo automotor em concurso formal (art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97 c/c art. 70
do CP).

Historiou a peça vestibular acusatória de fls. 02/05 que no dia
08  de janeiro  de 2012, por  volta  das  20:00h, na  BR 230,  próximo a  9ª  Delegacia
Regional de Polícia Civil, na cidade de Cajazeiras, o denunciado:

“[…] conduzia o veículo do tipo  caminhonete TOYOTA HILUX, CD 4x4,
ano 2010, cor branca, placa - NVE-7075/Juazeiro do Norte-CE, no sentido
Ceará/Cajazeiras,  em  velocidade  não  determinada  nos  autos,  quando
imprudentemente efetuou um cruzamento invadindo a faixa contrária a sua
no intuito de realizar a ultrapassagem de um veículo que vinha a sua frente.
[…] chocou-se frontalmente com a motocicleta HONDA/NXR 150 BROS
ES, ano 2009, placa NPR 5987/PB, cor vermelha, que seguia o seu fluxo
normal e era conduzida por Antônio Lacerda da Silva, tendo como carona
Maria Aparecida Pereira Mateus.
[...] a colisão causou a morte instantânea da vítima Antônio Lacerda da Silva
que teve espostejamento devido hemicorporectomia e  politraumatismo, já a
vítima  Maria  Aparecida  Pereira  Mateus  teve  fratura  de  base  do  crânio
associado  a  fratura-luxação  da  coluna  cervical  com  trauma raquimedular,
falecendo no local [...]”

A denúncia foi recebida em 24/08/2012 (fl. 67).

O  acusado  ofereceu  resposta  à  acusação,  fls.  71/75  e  fora
designada audiência de instrução e julgamento, fl. 89.

Finalizada a instrução criminal, a Douta Julgadora a quo, Dra.
Paula  Frassinetti  Nóbrega  de  Miranda  Dantas, proferiu sentença (fls. 161/164)
julgando procedente a denúncia, para condenar o denunciado, como incurso nas penas
do art. 302 (duas vezes) da Lei nº 9.503/97 c/c art. 70 do CP, à  reprimenda  de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses  de detenção,  a ser cumprida em regime inicial
aberto,  suspendendo,  por  igual  período,  a  habilitação  para  dirigir  veículos.
Substituiu, por fim, a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, quais sejam,
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Irresignado interpôs recurso de apelação (fl. 170 e 175v/176).
Em suas razões, expostas às fls. 177v/178v, requereu a absolvição, argumentando não



existir  provas  suficientes  para  a  condenação.  Argumenta  ainda,  ser  completamente
ausente os elementos configuradores do ilícito e que a magistrada exagerou ao aplicar a
suspensão da habilitação pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Na oportunidade, o Ministério Público Estadual apresentou suas
contrarrazões (fls. 183/188) rogando pelo desprovimento do apelo.

Neste grau de jurisdição, instada a se pronunciar, a douta
Procuradoria de Justiça, às fls.193/196, em parecer da lavra do ilustre Promotor de
Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo provimento parcial  do
recurso, para que seja reduzida ao mínimo legal a pena administrativa de suspensão da
habilitação para dirigir.

É o Relatório.

VOTO:

O  recurso  é  tempestivo  e  atende  ao  demais  requisitos
extrínsecos e intrínsecos para seu conhecimento.

Passo ao mérito.

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória,  alegando
em síntese, a ausência de provas para a condenação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Paraíba reconhece a
natureza  criminosa  da  conduta  do  agente  que,  na  direção  de  veículo  automotor,
invade a contramão da pista e atinge a vítima,  ocasionando-lhe a morte.  Noutras
palavras: responderá por homicídio culposo aquele que provoca o óbito de alguém,
por conduzir veículo que adentra a faixa contrária da estrada, sendo descartada a
alegação de culpa concorrente. Vejam-se os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - Acidente de trânsito - Homicídio culposo -
Invasão da contramão direcional - Imprudência do motorista Impossibilidade
de compensação de culpas - Caracterização da conduta culposa - Irresignação
-Absolvição Impossibilidade - Improvimento do apelo. - A suposição de que
a vítima concorreu para a ocorrência do sinistro não exclui a responsabilidade
do agente, pois no direito penal brasileiro não existe a compensação de
culpas. - Demonstra agir com imprudência o motorista que invade a
contramão de direção de uma via, vindo a colidir com outro veículo.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 03519990008332001,
Câmara Criminal, Relator Nilo Luís Ramalho Vieira, j. Em 26-10.2009).

HOMICÍDIO CULPOSO - Acidente de Trânsito - Colisão frontal motocicleta
- automóvel - Condenação - Irresignação - Provas frágeis - Culpa exclusiva
da vítima - Não acolhimento - Contundente acervo probatório - Réu
transitando pela contramão de direção - Imprudência -Culpa demonstrada -
Manutenção do decisum - Desprovimento do apelo. - Em crime de trânsito,
provado que o réu agiu com culpa, trafegando pela contramão de direção,
caracterizando sua imprudência ao volante, sua condenação é medida que se
impõe.



(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20020030140798001,
Câmara criminal, Relator Des. Antonio Carlos Coêlho da Franca, j. Em 22-
11-2005).

Essa é justamente a hipótese dos autos. 

Segundo as provas encartadas nos autos, o acidente aconteceu
em uma via de condições favoráveis para tráfego (boletim de acidentes de trânsito - fl.
08). Pelos depoimentos testemunhais é possível depreender que as vítimas trafegavam
em uma motocicleta,  quando a  caminhonete  conduzida  pelo  réu,  ao  invadir  a  faixa
contrária, colidiu com aquela, vitimando fatalmente Antônio Lacerda da Silva e Maria
Aparecida Pereira Mateus.

Vejamos o que disseram as testemunhas do caso:

Erievan  Oliveira  da  Costa,  relatou  ao  juízo  (fl.  121)  que
“verificou  que  o  corpo estava no chão  bem como a  motocicleta  estava no sentido
correto da direção já que as vítimas moravam no município de Cachoeira do Índios e a
cena do acidente demonstrava que os mesmos trafegavam corretamente; [...]”: 

Outra testemunha ouvida em Juízo, Rogério Declieux Neves da
Silva – Policial Rodoviário -, afirmou (fl. 123): 

“[…]  que a motocicleta  se deslocava no sentido Cajazeiras  para o Ceará,
quando foi atingida frontalmente pelo veículo guiado pelo réu, sendo que este
de conformidade com a cena do local do acidente atingiu as vítimas quando
estas  estavam na  faixa  correta  de  sua  direção;  que  o  corpo  feminino  foi
encontrado  em uma área  lindeira  que  ficava  adjacente  ao  fluxo  normal  e
correto da motocicleta; que a testemunha foi o responsável pela elaboração
do Boletim de Acidente de Trânsito e de acordo com o que foi verificado o
acidente ocorreu na faixa da BR no sentido Cajazeiras - Ceará, o que o fez
concluir  que  a  caminhoneta  Hilux  estava  na  contramão  no  momento  do
acidente, que no local em que houve o choque entre os veículos a faixa de
sinalização estava contínua para os dois lados; que após as remoções dos
corpos  a  testemunha se  dirigiu  até  o  Hospital  Regional  de  Cajazeiras-PB
onde se encontrava o condutor  da Hilux e apesar  deste estar lesionado, a
testemunha pode conversar com ele, tendo ele afirmado que havia ingerido
bebida alcoólica antes do acidente, mas não sabia precisar quanto; que o réu
se negou a realizar o teste de alcoolemia e por essa razão foi autuado pela
testemunha; que em razão do réu estar deitado no leito do hospital bem como
traumatizado  pelo  acidente  não  foi  possível  atestar  todos  os  sinais  de
embriaguez,  porém  mesmo  assim  o  seu  aspecto  visual  indicava  tal
circunstância;  que não pode atestar que no momento do acidente o réu
estava fazendo ultrapassagem, mas pode atestar que ele colidiu com o
veículo das vítimas na faixa contrária ao seu fluxo. [...]” g.n.

Ademais,  o  valor  do  depoimento  testemunhal  de  servidores
policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório –
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 

Ponto outro, no Boletim de Acidente de Trânsito da PRF (fls.



08/14) a análise técnico pericial realizada no local da ocorrência do acidente de trânsito,
narra que: “De acordo com vestígios no local V1, placa NVE7075, seguia o fluxo na br
230 altura do Km 510 quando, por motivo ignorado, invadiu a faixa contrária vindo a
colidir contra V2, placa NPR5987, que trafegava em sentido contrário a V1”.

Dessa forma, de acordo com as provas carreadas aos autos, resta
evidenciado  que  o  apelante  agiu  com  imprudência,  por  não  adotar  os  cuidados
necessários, quando invadiu a via em que trafegava a motocicleta guiada por um dos
ofendidos, provocando a colisão e a consequente morte das vítimas. 

Assim,  no  caso  concreto,  restou  comprovada  a  existência  de
todos  os  elementos  caracterizadores  da  culpa,  a  previsibilidade  da  ocorrência  do
sinistro, a conduta do acusado de fazer imprudentemente um desvio na contramão, e o
resultado indesejado da morte das vítimas. 

Quanto à reprimenda aplicada,  com relação à suspensão do
direito de dirigir, destaco ser incabível o decote da pena de suspensão do direito de
dirigir  por  se  tratar  de  pena  cumulativa,  imposta  obrigatoriamente,  a  teor  das
disposições  dos  art.  302  e  303  do  CTB.  Contudo,  tenho  que  a  sentença  deve  ser
reformada neste ponto, porque fê-la a magistrada baseada no tempo da pena privativa de
liberdade aplicada. Entretanto, deve tal fixação atender ao disposto no art. 293 do CTB,
segundo o qual:

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão
ou a  habilitação,  para  dirigir  veículo  automotor,  tem a  duração  de  dois
meses a cinco anos.

Em consequência, modifico o prazo da suspensão para dirigir
veículo para o prazo de 12 (doze) meses, o que se afigura perfeitamente ajustável ao
contexto dos fatos e o objetivo educativo da referida penalidade. 

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo
interposto pela defesa, modificando o prazo de suspensão do direito de dirigir para
12 (doze) meses.

É como voto.

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

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



Sala de  Sessões  da Câmara Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 03 de maio de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator


