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APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO
PELA OMISSÃO  DE  SOCORRO(art.  302,  paragrafo  1,
inciso  III, LEI Nº 9.503/1997).  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGADA  CULPA  EXCLUSIVA  DA
VÍTIMA.  ARGUMENTOS  NÃO  COMPROVADOS  E
INSUFICIENTES  PARA  A  EXCLUSÃO  DA
RESPONSABILIDADE  CRIMINAL.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INDUVIDOSA.  CONDENAÇÃO  EM
CONCURSO  MATERIAL  DE  CRIMES.  SUPOSTO
ABANDONO DO LOCAL (art. 305   DA     LEI     Nº     9.503/1997.
APELO DEFENSIVO QUE ALEGA A INEXISTÊNCIA DE
ACERVO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  A EMBASAR  A
CONDENAÇÃO.  ACOLHIMENTO.  VEÍCULO  QUE  SE
MANTÉM EM BAIXA VELOCIDADE E EM MESMA VIA
DO  ACIDENTE.  NÃO  DEMONSTRADA A INTENÇÃO
INDUVIDOSA  DE  FUGA.  ABSOLVIÇÃO  QUE  SE
IMPÕE.  DOSIMETRIA  DA  PENA  CORPORAL  NÃO
ATACADA.  PENA  BASE  NO  MÍNIMO  LEGAL.
IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  A  PENA  PROIBITIVA  DE
DIRIGIR.  PATAMAR  JUSTIFICADO  E
PROPORCIONAL.  PROVIMENTO  PARCIAL  PARA
AFASTAR O CONCURSO DE CRIMES.

O legislador agrava a conduta criminosa por omissão de socorro,
pois torna-se ainda mais reprovável a ação humana danosa que
deixa a vítima a mercê de sua própria sorte,  ferida ou morta,
mesmo podendo ter oferecido socorro sem sofrer qualquer tipo
de ameaça a sua pessoa.  

-  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, de forma imprudente
não guarda  a  distância  entre  veículos,  prevista  em lei,  dando
causa  a  colisão  que  culminou  na  morte  da  vítima  –  fato
comprovado em laudo de exame técnico pericial  realizado no
local do acidente, deixando de socorrer – deverá responder pelo
homicídio culposo de trânsito em sua forma agravada.

A  tipicidade  da  conduta  prevista  no  art.  305  do  CTB
(Abandono do local para esquivar-se das responsabilidades),
afasta-se  da  agravante  por  omissão  de  socorro  (art.  302,
paragrafo  1,  inciso  III), apenas  quando  evidenciado,  de
forma  induvidosa  a  intenção  de  fuga  da  apuração  de
responsabilidades. 

- A alegada ausência de carteira de habilitação da vítima, não
afastam a responsabilidade do agente, porquanto não se admite
em matéria penal a compensação de culpas.

- Autoria e materialidade demonstradas à saciedade.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL APENAS
PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 305, E FIXAR A
PENA EM 02 (DOIS)  E 08 (OITO) MESES,  nos  termos  do voto  do  relator,  em
desarmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por Edilson Martins
do Nascimento em razão  da  sentença  de  fls.  115/122,  proferida  pela  MM Juíza  de
direito  Deborah Cavalcanti Figueiredo, a qual condenou-o pela prática de homicídio
culposo de trânsito ((art. 302, paragrafo 1, inciso III, LEI Nº 9.503/1997) à pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, sendo substituída por
duas penas restritivas de direito, além da suspensão do direito de obter permissão ou
habilitação para dirigir pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art.  312-A do
CTB.

Extrai-se da peça pórtica que, na data de 03/03/2015, por volta
das 6horas, na rodovia federal BR 230, KM 176, Município de Pocinhos, o acusado
teria  realizado  uma  manobra  imprudente  desconsiderando  a  distância  mínima  entre
veículo chegando a colidir com a motocicleta da vítima, Sr. Edson Mateus Fernandes,
que foi atropelado e morreu ainda no local, sem que o réu tenha lhe prestado socorro, o
que poderia ter feito sem correr riscos. 



Ainda segundo a denúncia, “…a vítima guiava normalmente sua
motocicleta momento em que foi surpreendida pela ação do acusado o qual de forma
imprudente, ao fazer uma ultrapassagem colidiu com a traseira de seu caminhão na
moto daquela, que caiu e veio a óbito”.

Nas razões  recursais (fls.  127/146),  a  defesa  pleiteia  a
absolvição do réu ao argumento de culpa exclusiva da vítima, alegando que a vítima
encontrava-se  conduzindo-se  pela  banqueta  e  não  tinha  carteira  de  habilitação.
Outrossim, alega que a pena de suspensão de sua habilitação é desproporcional com as
penas corporais fixadas no mínimo legal, pede a substituição desta por outra medida.
Aduz ainda que na hipótese não ficou provada a real intenção de fuga do réu o que
impede a condenação pelo tipo previsto no art. 305 do CTB.

Em  contrarrazões,  a  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de
Pocinhos postula a preservação integral do julgamento atacado (fls. 152/159).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra
do  insigne  Procurador  de  Justiça  Joaci  Juvino  da  Costa  Silva,  opinou  pelo
desprovimento do apelo (fls. 164/169).

É o relatório.
VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu que pretende a
reforma da sentença condenatória, pugnando inicialmente pela absolvição, imputando a
vítima culpa exclusiva, aduzindo que a mesma encontrava-se conduzindo pela banqueta
e que não era habilitada. No que toca ao concurso de crime, tenta afastar a condenação
nos termos do art. 305 do CTB (Abandono do local para esquivar-se da apuração de
suas responsabilidades). Irresigna-se quanto a pena de suspensão de dirigir.

Quanto  ao  pleito  absolutório  para  afastar  a  condenação  nos
termos  do art.  305 do CTB,  vejo  que  a  instrução  probatória  não  revelou  de  forma
induvidosa que a saída do local teve intenção de fuga, posto que o réu foi encontrada
próximo ao local, conduzindo-se na mesma rodovia do acidente, e registre-se foi ouvida
pela autoridade policial como declarante.

Não é possível imputar tal prática criminosa, apenas porque o
réu não parou, tal imputação é própria da agravante por omissão de socorro. 

A  tipicidade  da  conduta  prevista  no  art.  305  do  CTB
(Abandono  do  local  para  esquivar-se  das  responsabilidades),  afasta-se  da
agravante por omissão de socorro (art. 302, paragrafo 1, inciso III), apenas quando
evidenciado,  de  forma  induvidosa  a  intenção  de  fuga  da  apuração  de
responsabilidades. 

Por  outro  lado,  mostra-se  em  acerto  a  condenação  por
homicídio culposo de forma agravada por omissão de socorro. O legislador agrava a
conduta criminosa por omissão de socorro, pois torna-se ainda mais reprovável a ação
humana danosa que deixa a vítima a mercê de sua própria sorte, ferida ou morta, mesmo
podendo ter oferecido socorro sem sofrer qualquer tipo de ameaça a sua pessoa.  

Essa é justamente a hipótese dos autos. 



Registre-se, por oportuno que o réu admite em sua versão que
teria buzinado, achando-se em suposta situação de risco no momento que encontrou a
motocicleta da vítima, no entanto com total falta de zelo e cuidado, não teve o cuidado
de usar do vasto jogo de espelhos para acompanhar a condução de seu veículo após este
momento. A alegação de que o caminhão é grande e que não teria sentido o impacto
com a moto, revelam o total descaso do condutor diante do alto potencial lesivo que seu
veículo pode causar ao trafegar. 

O trânsito em rodovias de alta circulação pode ser de extremo
risco quando condutores imprudentes estão conduzindo caminhões de grande porte. O
transporte de cargas tem uma alta relevância social, mas os condutores devem guardar
permanente atenção diante das características peculiares de seus veículos.

Deveras,  do  cotejo  das  provas  produzidas,  croqui  do
acidente,  prova  pericial  e  testemunhal  infere-se  que  o  apelante,  em  atitude
imprudente, albarrou a moto levando o seu condutor a morte, o que caracteriza
indubitavelmente uma conduta culposa por parte do réu.

A testemunha ocular, o sr. José Carlos Pereira da Silva, às fls.
25, narra o fato de forma segura, desde do momento que percebeu os dois veículos se
conduzindo  em mesmo  sentido  da  via,  descrevendo  a  ultrapassagem do  caminhão,
relatando que o caminhão teria emitido um som de buzina o que chamou sua atenção,
levando a perceber o acidente, vendo em seguida a colisão.

O  acusado/apelante,  por  sua  vez,  relata,  em  seu  apelo,  que
haviam duas motocicletas cortando a rodovia, e em seguida alega que o condutor da
moto estaria se conduzindo pela banqueta.  O réu chega a dizer que foi a moto que
albarrou nele, mas não traz nenhum elemento de prova capaz de comprovar sua versão.

Como  se  pode  perceber,  a  tese  defensiva  se  hospeda
justamente  na  culpa  exclusiva  da  vítima e  em  um  relato  dos  fatos  diverso  do
narrado na denúncia.

Sem  embargo,  a jurisprudência  firmada  nos  Tribunais
conduz  o  entendimento  que,  nesses  casos,  o  acusado  atrai  para  si  o  ônus  de
demonstrar  a  veracidade  do  fato.  Noutras  palavras:  se  o  réu,  ao  se  defender,
sustenta a culpa exclusiva da vítima, assume o ônus de comprovar sua afirmação, em
homenagem ao  art.  156  do Código  de  Processo  Penal.  Nesse  sentido,  destaco  os
seguinte aresto:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DELITO  DE  TRÂNSITO.  HOMICÍDIO
CULPOSO  (ART.  302  DA  LEI  N.  9.503/97).  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  RECURSO DA DEFESA.  (...)  Alegação  de  culpa
exclusiva da vítima. Ônus da prova que incumbia ao réu. Art. 156 do
CPP.  Dúvidas  acerca  da  concorrência  de  culpa  do  réu.  Ademais,
impossibilidade de compensação de culpas no direito penal. Manutenção
da sentença que se impõe. Pleito de afastamento das penas restritivas de
direito aplicadas e pedido de isenção das custas processuais. Matéria afeta ao
juizo  de  execução.  Não  conhecimento.  Recurso  conhecido  em  parte  e
desprovido.  (TJSC;  ACR  2010.028642-9;  Blumenau;  Segunda  Câmara
Criminal;  Relª  Desª  Substª  Cinthia  Beatriz  da  Silva Bittencourt  Schaefer;
Julg. 26/02/2013; DJSC 13/03/2013; Pág. 457).

In casu, a tese de culpa exclusiva da vítima que teria cruzado
a via junto a outra motocicleta, todavia, não encontra nenhum respaldo nas provas
produzidas nos autos, uma vez que o laudo conclusivo atesta que o denunciado



invadiu a faixa onde se encontrava a motocicleta, não guardando distancia legal
mínima, dando causa à colisão que culminou na morte da vítima. Outrossim, não há
nenhum relato nos autos de que havia um terceiro veículo, como alegou o apelante nas
razões recursais. 

Como se vê, o apelante não logrou comprovar o fato alegado
em  sua  defesa.  Outrossim,  nem  a  prova  técnica  produzida  nem  tampouco  os
depoimentos testemunhais colhidos em juízo robustecem – minimamente que seja – a
versão fática por ele sustentada.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de carteira de habilitação,
não afastam a responsabilidade do agente porquanto não se admite, em matéria
penal, a compensação de culpas. Nesse sentido:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.7/STJ.  1.  O  acórdão  objurgado,  ao
manter a decisão do Juízo de primeiro grau que entendeu por condenar o ora
agravante como incurso no art. 302, parágrafo único, III, do CTB, alicerçou-
se nos elementos constantes nos autos, portanto, para mudar o julgado, seria
necessário,  invariavelmente,  a  incursão  no  conjunto  fático/probatório,
providência incabível em sede de recurso especial ante o óbice contido na
Súmula n. 7/STJ. ALEGADA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA
VÍTIMA.  COMPENSAÇÃO  DE  CULPAS.  NÃO  CABIMENTO.
ACÓRDÃO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  2. Este  Sodalício  possui
jurisprudência  pacificada  no  sentido  de  que  no  direito  penal  não  se
admite  a  compensação  de  culpas,  situação  que  atrai  o  disposto  na
Súmula  n.  83/STJ. EFEITO  SUSPENSIVO  AO  RECURSO ESPECIAL.
VIA INADEQUADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA. 3. A
via  adequada  para  atribuir  efeito  suspensivo  ao  apelo  nobre  é  a  medida
cautelar ou, quando a situação se mostrar excepcional, o que não ocorre no
caso  em  comento.  4.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp
237.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
21/10/2014, DJe 29/10/2014) 

Não há irresignação quanto  a  dosimetria,  considerando que  a
julgadora fixou a pena base no mínimo legal, como dito, sabe-se que o delito previsto
no art. 302 do CTB (homicídio culposo na direção de veículo automotor), tendo sido
aplicada a agravante de omissão de socorro, no caput prevê a pena de detenção, de dois
a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.

A sentença condenou o réu a pena definitiva de 03 (três) anos
e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, sendo substituída por duas penas
restritivas de direito, além da suspensão do direito de obter permissão ou habilitação
para dirigir pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 312-A do CTB, tendo
aplicado a substituição das penas corporais por penas restritivas de direito.

No entanto, a par do já exposto, torna-se imperativa a absolvição
no tocante a acusação do crime previsto no art. 305 do CTB, posto que a instrução não
logrou exito em sua comprovação, daí porque decoto apenas o concurso material de
crimes.

Neste sentido, afastando o concurso material torno a pena
definitiva em 2 (dois) anos e 8(oito) meses de detenção. 

Noutro norte,  quanto à irresignação pela pena de suspensão



do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir, convém dispor que referida
pena,  de  acordo  com  o  art.  292,  caput,  da  Lei  9.503/97,  pode  ser  imposta  como
penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades.

No presente caso, cuidando-se do delito previsto nos art. 302,
caput, da referida lei, a pena deve ser imposta cumulativamente e de conformidade
com  o  art.  293,  da  mesma  lei.  Como  se  vê,  não  se  trata  de  uma  imposição
alternativa, mas cumulativa, decorrente do tipo penal, de modo que não pode ser
substituída por outro tipo de ônus ao sentenciado, muito menos afastada quando
da caracterização do homicídio culposo, conforme literalidade do art. 302 do CTB.

A propósito,  julgado  deste  Tribunal  de  Justiça  a  respeito  da
matéria:

DELITO  DE  TRÂNSITO.  PREVISÃO  DO  ART.  302,  PARÁGRAFO
ÚNICO, IV, DA LEI N° 9.503/97. HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS
RESTRITIVA  DE  DIREITOS,  ALÉM  DA  SUSPENSÃO  DA
HABILITAÇÃO  PARA  DIRIGIR  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
INCONFORMISMO. APELO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AFASTAMENTO
DA PENA DE  SUSPENSÃO.  MOTORISTA PROFISSIONAL.  RENDA
FAMILIAR.  PENA  CUMULATIVA  E  NÃO  FACULTATIVA  OU
SUBSTITUTIVA.  ERRO  MATERIAL.  APLICAÇÃO  DA  PENA  DE
DETENÇÃO,  AO  INVÉS  DE  RECLUSÃO.  DESPROVIMENTO,  COM
CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. 
- A aplicação de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
mesmo tratando-se de motorista profissional, decorre de norma cogente,
contida no preceito secundário do tipo do art. 302 do CTB, que prevê
cumulativamente  à  reprimenda  corporal  tal  pena,  cuja  imposição  é
obrigatória e não facultativa ou alternativa.
-  “O  fato  de  ser  motorista  profissional  não  é  circunstância  para  a  não
aplicação da suspensão da habilitação para dirigir veículo, já que se trata
de pena cumulativa e não substitutiva.  Contudo,  o  tempo do seu período
punitivo deve se ajustar ao fim social condenatório e as exigências do bem
comum, na exata medida de sua necessidade frente ao grau do tipo penal
praticado e às condições existências do acusado, para que não se torne um
sacrifício insuportável além do esperado intuito correcional, impondo sua
reforma, então,  caso  não  atinja  referido  desiderato."  (APELAÇÃO
CRIMINAL  N°  035.2008.001891-0/001  -  TJ/PB  -  Câmara  Criminal  -
Relator:  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  -  Data  do  Julgamento:
23/05/2012).  O erro  material  existente  na  sentença  pode ser  corrigido  de
ofício,  mesmo  que  a  parte  não  o  tenha  suscitado.  Logo,  quanto  a  pena
aplicada impõe-se a DETENÇÃO, como prevê o art.  302 do CTB, e não
RECLUSÃO,  como  restou  definido  na  decisão  guerreada.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00308171820108152002,  Câmara
criminal, Relator Juiz Convocado Dr. Marcos William de Oliveira, j. em 05-
12-2012).

Outrossim, o intervalo da pena – que versa que a suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor – tem
a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, devendo guardar conformidade
com a pena corporal imposta.  In casu, uma vez fixada em 2 (dois) anos, entendo
que  foi  mantida  a  proporcionalidade  exigida  com  relação  à  pena  privativa  de
liberdade.

Ademais,  ressalto,  que apesar do réu ser um condutor jovem,
pois nascido em 1985, o mesmo por ser profissional deve guardar a devida seriedade
própria da condução de veículos de grande porte, zelando de forma mais prudente não



só por sua profissão, como, principalmente, pela vida humana.

Registre-se que mesmo tão jovem o réu já teve que defender-
se  em  outro  processo  criminal,  cuja  conduta  apurada  também  fora  homicídio
culposo no trânsito. Ora, tal fato não pode ser usado para lhe imputar condenação,
sobretudo, porque o mesmo foi absolvido, mas serve para reforçar a necessidade de
valorização  dos  deveres  de  cautela  inerentes  ao  bom  condutor,  sobretudo  se
profissional  e  condutor de veículos  de alta complexidade e de alto potencial  de
letalidade quando mal conduzido.

Ademais,  apesar  da  julgadora  ter  condenado  o  réu  na  pena
corporal no mínimo legal, a sentença teria respaldo para suplantar a pena base já que a
magistrada fundamentou corretamente, algumas das circuntâncias de forma negativa, no
entanto não é possível rever a dosimetria, considerando o recurso exclusivo do réu. Por
outro  lado,  revela-se  a  condenação  da  pena  de  suspensão  de  dirigir  devidamente
proporcional e justificada.

Por  todas  essas  razões,  apenas  decoto  da  decisão  o  concurso
material  de  crimes,  mantendo  a  sentença  condenatória  nos  outros  termos  de  forma
inalterada,.

Registre-se,  o  empenho da  douta  magistrada  sentenciante  que
acertou, também na substituição da pena corporal por restritivas de direito, tendo de
forma preocupada e atual reforçado o intuito da recente alteração do art. 312-A do CTB
que reforça os valores da Justiça Restaurativa na aplicação das penas alternativas nos
crimes de trânsito.

Ante  o  exposto,  em  parcial  harmonia  com  o  parecer
ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, apenas para afastar
o  concurso  material,  reduzindo  a  pena  do  réu,  antes  fixada  em 3(três)  anos  e
2(dois) meses para 2 (dois) anos e 8(oito) meses de detenção .

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação  pelo  Tribunal  de  Justiça  (STF,  HC 126.292),  determino  que,  em não
havendo Recurso Especial ou Extraordinário, encaminhem-se os autos ao juízo de
origem para execução definitiva. Caso haja, expeça-se guia de execução provisória,
antes do encaminhamento do processo à Presidência do Tribunal de Justiça.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente da Câmara Criminal, dele participando
também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio  Chaves  de  Moura
(Juiz convocado com jurisdição limitada, para substituir o Des.  Márcio Murilo da
Cunha Ramos), relator,  Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador)  e  João  Benedito  da  Silva.  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 “Desembargador 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 convocado - Relator


