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ACÓRDÃO

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000419-70.2016.815.0000
– 2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
RECORRENTE: Ministério Público
RECORRIDO: Rebertty Gustavo Sales de França
ADVOGADO: Gildásio Alcântara Morais (OAB/PB 6.571)

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO  SIMPLES.  DECISÃO
DESCLASSIFICATÓRIA. HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §
2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. INCONFORMISMO
DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PEDIDO  POR
PRONÚNCIA.  ACOLHIMENTO.  PROVA  DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA.  PRESENÇA  DO  DOLO  EVENTUAL.
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO
SOCIETATE.  PRONÚNCIA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

1.  Para  a  sentença  de  pronúncia  do  acusado,  basta,
apenas,  a  prova  da  materialidade  do  fato  e  indícios
suficientes de sua autoria.

2. Presente o dolo eventual na conduta do réu, já que
dirigia  embriagado  e  em  alta  velocidade,  deve  o
mesmo  ser submetido  a  julgamento  pelo  Sinédrio
Popular.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido
estrito, acima identificados:

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante o 2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande/PB,
Rebertty Gustavo Sales de França foi denunciado nas sanções do art. 121, caput, do Código
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Penal, acusado de haver, no dia 01/09/2012, no cruzamento da Av.: Assis Chateaubriand e
Rua Bahia, bairro da Liberdade, na cidade e Comarca de Campina Grande/PB, dado causa à
morte de Elizete Marques Pereira.

Narra a peça acusatória que, no mencionado dia e hora, o acusado, se
apresentando com sintomas de embriaguez e na direção de um veículo tipo Kadett GL,
placas MMZ 0003-PB “ao tentar passar a moto conduzida pela vítima, teve que retornar à
sua mão por conta de um outro veículo que vinha em sentido contrário, colidindo com a
traseira da moto, arrastando tanto a moto quanto a vítima por cerca de 15 metros, só
parando quando atingiu um muro e uma residência ali existente”.

Decisão de fls.  144-146, desclassificando a conduta tipificada
na denúncia para a prevista no art. 302, § 2º, do Código de Trânsito.

A  representante  do  Ministério  Público  interpôs  o  presente
Recurso em Sentido Estrito requerendo a pronúncia do recorrido, alegando que resta
inconteste  a presença do dolo eventual  na  conduta  do réu e,  ainda,  que existam
dúvidas, faz emergir a figura do in dubio pro societate (fls. 150-157).

Contrarrazões  da defesa  pelo  desprovimento do recurso  (fls.
159-160).

Na  fase  do  juízo  de  retratação,  o  juiz  singular  manteve  os
termos da decisão de pronúncia (fls. 163).

Vistas à douta Procuradoria de Justiça que, em parecer, opinou
pelo provimento do recurso (fls. 168-170).

É o relatório.

VOTO

Conforme  relatado,  o  recorrente  insurge-se  contra  a  decisão
desclassificatória, sob o pretexto de que  resta inconteste a presença do dolo eventual na
conduta do réu.

O pedido deve ser acolhido. Vejamos as razões:

A  materialidade  do  delito  encontra-se  suficientemente
demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão de Veículo (fls.
15), Teste do Etilômetro (fls. 18), Certidão de Óbito (fls. 22), Boletim de Acidente de
Trânsito (fls. 43-45) e Laudo Tanatoscópico (fls. 50-52).
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Os  indícios  de  autoria  remetem  à  necessária  análise  dos
depoimentos das testemunhas colhidas desde a esfera policial e ratificados em juízo
(mídia de fls. 117 e 126). Vejamos:

Marcos Antônio Soares da Silva, testemunha, policial
militar,  esfera  policial,  fls.  06-07:  “(...)  QUE  as
testemunhas do local do fato informaram ao depoente
que  o  conduzido  desempenhava  alta  velocidade  no
momento  do  acidente;  QUE  foi  feito  o  teste  do
etilômetro  no  conduzido  e  constatou-se  que  o  grau
etílico estava acima do permitido, isto é: 0,408; (...)”.

Iremar Ferreira da Silva, testemunha, policial militar,
esfera  policial,  fls.  07-08:  “(...)  QUE  o  conduzido
apresentava  visível  sinal  de  embriaguez,  tendo  sido
informado que seria realizado o teste do etilômetro, o
qual não se recusou a fazer e foi constatado que o grau
etílico estava acima do permitido, isto é: 0,408; (...)”.

Antônio Marques Pereira,  declarante,  esfera policial,
fls. 19: “(...) Que ele, segundo soube, estava em alta
velocidade,  tendo  tentado  ultrapassar  e  ao  retornar
para faixa, atingiu a traseira da moto da vítima, tendo
ela sido lançada; (...)”.

A testemunha  Sebastião  Rodrigues  de  Sousa  ao  prestar  suas
declarações em juízo (mídia fls. 126), ratificando suas declarações na esfera policial,
disse que o veículo Kadett conduzido pelo acusado, estava em alta velocidade. 

Registre-se que procedido exames na vítima fatal, Eliete Marques
Pereira, não foi detectado etanol no seu sangue (fls. 54). 

Pois bem.

Há provas da materialidade e indícios suficientes da autoria e,
pelo que foi colhido, entendo que o denunciado agiu com dolo eventual, uma vez que,
segundo as testemunhas e a prova material colhida, ele conduzia o veículo em alta
velocidade e embriagado, assumindo, assim, o risco de matar alguém.

Embora exista a versão de que apesar de ter ocorrido o acidente, o
réu não tinha a intenção de matar a vítima, as declarações das testemunhas são claras
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no sentido de que o réu dirigia em alta velocidade, além de está embriagado.

Assim,  a  solução  imposta  pelo  ordenamento  jurídico  é  a
pronúncia do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o
julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

É de ser salientado, neste momento, que ao contrário do que aduz
a  defesa  do  recorrido,  a  prova  não  é  estreme  de  dúvidas  a  indicar  que  o  fator
determinante  para  o  evento  acidentário  foi  a  imprudência  da  vítima,  que  tentou
ultrapassar o réu pela direita.

A pronúncia, portanto, é medida que se impõe, haja vista que a
defesa  não  logrou  êxito  em  comprovar  de  forma  plena,  límpida  e  escoimada  de
qualquer dúvida, tese que subtraia ao acusado a responsabilização pela ocorrência do
fato delitivo, ou seja, a tese defensiva não se mostra inconteste, de modo a privar o
Tribunal  do  Júri  de  sua  análise.  Há  questões  controvertidas,  cuja  valoração  cabe
apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa.

Vejamos  trechos  do  Parecer  emitido  pela  douta  Procuradoria-
geral de Justiça (fls. 169):

“(...) Observamos,  in casu,  que o agente agiu sem que tivesse
qualquer  preocupação  com o  resultado,  condição  esta  que  se
retira das etapas elencadas acima, ou seja, agiu com dolo quando
imprimiu  velocidade  imprópria  para  a  localidade,  realizou
manobra  inadequada  e,  por  fim,  apresentava-se  em estado  de
embriaguez.

Entendemos, data vênia, que estamos diante de dolo eventual,
devendo os  representantes  da  sociedade  local  apreciar  o  feito
(...)”. 

A propósito:

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DOLO  EVENTUAL.  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  1.  Preliminar  de
incompetência do juízo. Almejada desclassificação do crime de
homicídio  doloso  para  o  crime  do  artigo  302  do  CTB.
Descabimento.  Evidências  de  existência  de  dolo  eventual.  2.
Mérito. 2.1 absolvição sumária em razão do fato não constituir
crime. Impossibilidade. Elementos concretos de materialidade e
autoria.  2.2.  Desclassificação  do  crime.  Inviabilidade.
Submissão ao crivo do Conselho de Sentença. 2.3 impronúncia
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do acusado. Inadmissibilidade. Prova da autoria e materialidade.
Recurso  desprovido.  Nos  crimes  dolosos  contra  a  vida,  o
processo se desenvolve de forma escalonada, não cabendo, na
fase  de  pronúncia,  a  desclassificação  para  a  conduta  do
artigo  302,  caput,  do  código  de  trânsito  brasileiro,  se  tal
situação não se ache provada de modo seguro e indene de
dúvidas,  cabendo  ao  tribunal  do  júri  a  soberania  e
autonomia  para  resolução  da  matéria.  É  inviável  a
desclassificação  do  crime  de  homicídio  doloso  para  a
modalidade  culposa,  quando  as  provas,  sendo  coerentes  e
seguras,  convergem no sentido de mostrar a existência  de
dolo eventual. A impronúncia só tem cabimento na situação do
artigo  414  do  código  de  processo  penal,  quando  as  provas
existentes  não  são  suficientes  a  convencer  o  juiz  quanto  à
materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação do réu no ilícito penal”. (TJMT; RSE
27046/2016; São José dos Quatro Marcos; Rel. Des. Orlando de
Almeida Perri; Julg. 19/04/2016; DJMT 25/04/2016; Pág. 113) -
grifei

“PENAL. Processo penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio
qualificado.  Direção  de  veículo  automotor.  Sentença  de
pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendida a desclassificação
para  homicídio  culposo.  Inviabilidade.  Indícios  suficientes
relativos  à  assunção  do  risco  de  produção  do  resultado.
Recorrente teria ultrapassado a sinalização de proteção na via
pública  e  atropelado  a  vítima  recorrente  supostamente  teria
ingerido  bebida  alcoólica.  Pedido  de  afastamento  da
qualificadora. Impossibilidade. Indícios de que o recorrente teria
utilizado meio que resultou perigo comum. Recurso conhecido e
improvido.  Decisão  unânime”.  (TJAL;  RSE  0020563-
98.2011.8.02.0001;  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  João  Luiz
Azevedo Lessa; DJAL 31/03/2016; Pág. 54)

“RECURSOS  EM  SENTIDO  ESTRITO.  Pronúncia  pelo
cometimento,  em  tese,  dos  delitos  de  homicídio  simples
majorado e tentativa de homicídio simples, ambos cometidos na
direção  de  veículo  automotor.  Recurso  do  réu.  Pedido  de
desclassificação para a modalidade culposa prevista no art.
302  do  CTB.  Impossibilidade.  Certeza  da  materialidade  e
indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida
(dolo eventual). "Para a submissão do acusado por homicídio
simples no trânsito ao tribunal do júri exige-se, tão-somente,
convincentes indícios de autoria e a prova de materialidade
do  delito,  cabendo  ao  Conselho  de  Sentença,  decidir,  em
definitivo,  após  a  apreciação  das  teses  da  acusação  e  da
defesa,  pela condenação ou absolvição do réu" (STJ, Min.
Napoleão  nunes  maia  filho). Insurgência  ministerial.
Reconhecimento  da  qualificadora  que  dificultou  ou  tornou
impossível  a  defesa  do  ofendido,  a  qual  foi  afastada  pela
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magistrada.  Viabilidade.  (...)”  (TJSC;  RCR  2015.005947-0;
Jaraguá  do  Sul;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Desig.  Des.
Getúlio Corrêa; Julg. 17/12/2015; DJSC 14/01/2016; Pág. 186) 

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral de Justiça,  dou provimento ao recurso,  PRONUNCIANDO  o
acusado, Rebertty Gustavo Sales de França, nas sanções do art. 121,  caput,  do CP,
devendo o mesmo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  João
Benedito da Silva, dele também participando, além de mim, Relator, o Dr. José Guedes
Cavalcanti Neto, Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Joás de
Brito Pereira Filho.

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 31
(trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2016.

João Pessoa, 31 de maio de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                       Relator
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