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PRELIMINARES.  Inimputabilidade  no  momento  do
acidente  automobilístico.  Discernimento  mental
incompleto. Não comprovação. Nulidade. Sentença citra
petita.  Falta  de  análise  de  tese  da  defesa  de
inimputabilidade. Inocorrência. REJEIÇÃO. 

-  Não  restando  comprovado  cabalmente  que  o
recorrente,  no  momento  do  acidente,  não  possuía
discernimento mental incompleto, não há como acolher
a preliminar de inimputabilidade.

- Não há nulidade na sentença de primeiro grau por ser
citra  petita quando  a  tese  levantada  nas  razões
recursais não foi suscitada nas alegações finais.

APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão Corporal Gravíssima
mediante omissão penalmente relevante. Art. 129,
§2º, incisos  III e IV, c/c art. 13, § 2º, ambos do CP.
Passageiro de veículo causador de acidente, em que o
resultado  foi  a  amputação  da  perna  do  paciente.
Pretendida a absolvição.  Cabível. Apelante  que  não
praticou a conduta descrita no tipo. Absolvição que se
impõe. Recurso provido.



- Restando  evidenciado  no  acervo  probatório  que  o
apelante  em nada contribuiu para o evento delituoso,
encontrando-se como carona do  condutor  do  veículo,
que  causou  o  abalroamento  e,  consequentemente,  a
lesão  corporal  gravíssima  na  vítima,  impõe-se  a  sua
absolvição, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP.

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos acima

identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO
MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO APELO para reformar a  sentença de
primeiro grau, absolvendo ZENALDO PEREIRA pelo crime do art. 129, §
2º, incisos III e IV, c/c art. 13, § 2º, “a”, ambos do CP, em desarmonia
com o parecer ministerial.

RELATÓRIO
 

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Zenaldo
Pereira, à fl. 141, contra a sentença de fls. 133/136, por meio da qual o douto
Magistrado a quo o condenou pela prática do crime definido no art. 129,  § 2º,
incisos III e IV, c/c art. 13, § 2º, “a”, ambos do CP (lesão corporal gravíssima
mediante omissão penalmente relevante).

Segundo a denúncia (fls. 02/04) - que atribuiu a Zenaldo
Pereira e Adriano Rosa dos Santos as condutas descritas no art. 129, § 1º,
incisos I, II e III, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal -, no dia 03 de junho
de 2012, por volta das 19:00 horas, os acusados estavam transitando numa
estrada  localizada  nas  Várzeas  de  Sousa,  zona  rural  do  município  de
Aparecida, neste Estado, em um automóvel Celta, conduzido por este último,
quando  colidiu  com  a  vítima  Jerimar  Lopes  Gomes,  que  pilotava  uma
motocicleta  Honda  CG  150  Fan,  cor  prata  e  placa  NPW  0122/PB.  Como
consequência  da colisão,  a  vítima sofreu  lesões  graves,  que resultaram na
imputação da sua perna esquerda.

Há informações, ainda, na denúncia, de que os denunciados
se  encontravam  no  “Bar  de  Zé  Paulo”,  na  mesma  localidade  acima
mencionada, onde permaneceram por aproximadamente uma hora, tendo o
recorrente  ingerido  bebida  alcoólica  e  saído  com  Adriano  com  destino  ao
Assentamento Acauã, também na zona rural de Aparecida.

Consta,  ainda,  que o  recorrente,  “na  condição  de Policial
Militar e com dever de vigilância, não prestou socorro à vítima, fazendo com



que ele e o condutor se evadissem do local, concorrendo para o resultado das
lesões graves acometidas à vítima”.

Denúncia recebida em 09 de outubro de 2012 (fl. 34).

Suspensão do processo e do prazo prescricional em relação
ao réu Adriano Rosa dos Santos (fl. 62).

Finalizada a instrução criminal, às fls. 133/136, foi julgada
parcialmente procedente a inicial acusatória,  condenando o réu a uma
pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto.

Irresignado, Zenaldo Pereira apelou da sentença, através de
advogado constituído (fl. 141). As razões recursais foram apresentadas, às fls.
148/152,  nas  quais  ele  suscita,  preliminarmente,  o  reconhecimento  da
inimputabilidade do recorrente no momento do acidente, aplicando-se o art. 26
do CP e isentando-o de pena,  em virtude de o acusado estar  de folga do
serviço  policial  e  não  ter  dado  causa  ao  acontecimento,  afastando  a
responsabilidade objetiva  de prestar  socorro.  Alternativamente,  pede,  pelas
mesmas razões, a aplicação do art. 28, § 1º, do mesmo diploma legal.

Como segunda preliminar, aponta o apelante a nulidade da
sentença por ser  citra petita,  uma vez que o magistrado de primeiro grau
deixou de apreciar a tese de inimputabilidade do agente, que tinha na hora do
fato discernimento mental incompleto, não fundamentando a decisão conforme
dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No mérito, pleiteia a sua absolvição sob o fundamento de
que  não  concorreu  para  o  acidente  posto  que  estava  como  passageiro,
inclusive encontrava-se dormindo no momento do sinistro. Ademais, aponta a
insuficiência de provas para um decreto condenatório.

Requer, alternativamente, a desclassificação do delito para
o do art. 135 do CP (omissão de socorro), bem como a sua absolvição em face
da prestação do socorro implicar em risco pessoal ao autor.

Por  fim,  caso  não  seja  acatada  nenhuma  das  teses
suscitadas, pugna pela modificação do regime de cumprimento da pena para o
regime inicial aberto.

Contrarrazões do Ministério Público ao apelo pugnando pelo
seu desprovimento, às fls. 153/155.

A Procuradoria de Justiça, através de parecer do Dr. Maria
Lurdélia, Procurador de Justiça, opinou pelo provimento parcial do recurso (fls.
160/166).

É o relatório.



VOTO: Exmo. Sr. Des. Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Prima facie, cumpre ressaltar que os requisitos essenciais de
admissibilidade do recurso encontram-se devidamente preenchidos. Antes,
porém,  de  adentrar  no  recurso  propriamente  dito,  impõe-se  algumas
considerações.

Analisando  detidamente  os  autos,  verifica-se  que,  em
17/04/2013  (fl.  62),  o  curso  do  processo  e  o  prazo  prescricional  foram
suspensos em relação ao réu Adriano Rosa dos Santos, tendo em vista que,
citado  por  edital,  não  compareceu nem constituiu  advogado.  O magistrado
entendeu, na mesma data, pela desnecessidade da produção antecipada de
provas, determinando a observância ao art. 366 do CPP. 

Por  outro  lado,  na  mesma  decisão,  determinou  o
prosseguimento  do  feito  em  relação  ao  réu  Zenaldo  Pereira,  designando
audiência, que se realizou em 23/10/2013, conforme se verifica no termo de fl.
83. Nesta audiência, o juiz, verificando que Adriano Rosa dos Santos não foi
encontrado,  nem  compareceu  espontaneamente  em  juízo,  encontrando-se
foragido, decretou a prisão preventiva deste, por conveniência da instrução
penal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Expedida carta precatória para cumprimento do mandado de
prisão, mais uma vez, o acusado Adriano não foi encontrado (fl. 85v).

Realizada nova audiência de instrução, com oitiva da vítima,
testemunha  de  acusação,  testemunha  de  defesa  e  interrogatório  do  réu
Zenaldo Pereira (fls. 107 a 111, respectivamente), foi aberto vista dos autos
para as partes oferecerem razões finais, o que foi feito pelo Ministério Público
(fls. 113/115) e por Zenaldo Pereira (fls. 118/121). Em seguida, foi prolatada
sentença condenatória (fls. 133/136).

Observa-se que o processo foi suspenso em relação ao réu
Adriano Rosa dos Santos, tendo prosseguido em relação a Zenaldo Pereira, que
foi condenado. Com exceção da decretação da prisão do Adriano, não há no
feito  qualquer  menção  a  este,  que  permaneceu  foragido.  Desta  forma,
subentende-se  que  os  autos  permanecem  suspensos,  bem  como  o  prazo
prescricional, em relação a ele.

Ora,  o  magistrado  deveria  ter  cindido  o  processo,
entretanto, isto não ocorreu. Simplesmente não foi  mais mencionado o réu
foragido, o que pode causar o arquivamento do feito, indevidamente.

Para que isto não ocorra, mister se faz que haja a cissão
processual em relação ao réu Adriano Rosa dos Santos.

Pois  bem.  No que  pertine  ao  recurso  do  réu  condenado.
Vejamos.



A  primeira  preliminar  suscitada  pelo  recorrente  é  de
inimputabilidade, sob o fundamento de que o réu era inimputável no momento
do acidente.

Verifica-se  da  análise  dos  autos  que  a  defesa  não  se
desincumbiu de comprovar que o apelante possuía desenvolvimento mental
incompleto  ou  retardado  na  ocasião  do  acidente  automobilístico,  que  deu
origem à lesão apontada nestes autos, razão pela qual, impõe-se a rejeição da
preliminar.

A segunda preliminar levantada diz respeito à nulidade da
sentença. Aduz o causídico que o magistrado não analisou a tese levantada
pela defesa de que o agente era inimputável, vez que na hora do fato descrito
da inicial acusatória possuía discernimento mental incompleto.

Ora,  consoante  se  verifica  das  alegações  finais  de  fls.
118/121, não foi levantada a preambular em evidência, não havendo que se
falar em julgamento citra petita, desta forma, impõe-se a sua rejeição.

No  mérito,  pugna,  inicialmente,  o  apelante  pela  sua
absolvição alegando que não concorreu para o evento delitivo posto que era
passageiro  do  veículo  que  colidiu  com a  vítima,  inclusive,  ressalta  que  se
encontrava dormindo no momento do sinistro,  apontando a insuficiência de
provas para um decreto condenatório.

A denúncia descreve que o recorrente juntamente com o
condutor  do  veículo  Celta,  de  placas  MMW  0988/PB,  colidiram  com  o
motociclista Jerimar Lopes Gomes, que sofreu graves lesões que resultaram na
amputação  da  perna  dele,  tendo  sido  denunciado  por  lesão  corporal
gravíssima. 

Segundo a inicial  acusatória,  Adriano teria  confirmado na
Delegacia de Polícia que o réu  Zenaldo o teria aconselhado a não parar para
prestar assistência à vítima, pois corriam o risco de ser linchados por familiares
da vítima ou pessoas que transitavam no local do acidente.

O recorrente negou a imputação a ele atribuída, tanto na
fase investigativa, quanto na processual.

Na Delegacia de Polícia disse (fl. 14):

“… quando retornavam para o Assentamento, o declarante
afirma ter pegano no sono e não lembra nem o momento
em  que  foi  deixado  em  casa,  somente  no  dia  seguinte
(segunda dia 04/06/12), veio a tomar conhecimento através
de seu irmão ZENÓBIO, que ADRIANO na ocasião em que
retornava  para  o  Assentamento  se  envolveu  em  um
acidente,  onde teria  colidido em uma motocicleta;  não  é
verdade ter aconselhado ADRIANO a não prestar assistência



ao  motoqueiro  acidentado,  pois  reafirma  que  não  viu  o
momento do acidente, por esta dormindo em decorrência do
alto grau de embriagues em que se encontrava;...”. (sic) 

Em juízo afirmou (fl. 111):

"Que no dia do fato o interrogado havia feito uma festa em
comemoração ao natalício de seu filho de 13 anos de idade
e contava com a presença do primeiro acusado, Adriano, do
seu irmão Zenobre e outras pessoas; que terminada aquela
festa, por volta de 16 horas, foram para bar de Zé Paulo e
ali  o  interrogado  tomou  uma  latinha  de  aguardente
enquanto Adriano e Zenobre tomaram refrigerante; que em
seguida  tomaram  carro  para  retornar  para  casa;  que  o
interrogado  adormeceu  logo  que  entrou  no  carro;  que
tomou conhecimento  do  acidente  três  dias  após,  quando
estava de serviço no CEA e recebeu uma ligação do sogro
da  vítima,  informando  do  ocorrido,  momento  em  que  o
interrogado falou qu eu autor do delito teria sido o Adriano,
que residia  na Agrovila  em Cajazeiras;  que o  mesmo foi
contatado e assumiu a responsabilidade, inclusive consertou
a moto da vítima; que após este fato o Adriano foragiu; que
o  interrogado  não  foi  informado  de  que  a  vítima  teria
amputado uma perna". 

O corréu Adriano Rosa dos Santos só foi ouvido na durante
a investigação, pois não foi encontrado para responder ao processo, consoante
alhures mencionado. Em suas declarações disse (fls. 16 e 17):

“QUE, afirma o interrogado que no domingo dia 03 de junho
de  2012,  participava  de  uma  Festa  de  Aniversário  na
residência  do  policial  militar  ZENALDO,  localizada  no
Assentamento Acauã, zona rural de Aparecida-PB; QUE, por
volta  das  18:00  horas,  após  o  termino  do  aniversário,
ZENALDO  pediu  que  o  interrogado  fosse  deixar  ele  e  o
irmão ZENOBIO ao Bar de Zé Paulo, localizado nas Várzea
de Sousa; QUE, como o interrogado estava em seu veículo
Celta de cor vermelha e placa MMW-09881129, foi deixá-los
no referido Bar, onde permaneceram por aproximadamente
meia hora; QUE, no bar, o interrogado e ZENOBIO tomaram
coca  cola,  enquanto  ZENALDO  tomou  uma  latinha  de
cachaça; QUE, ao retornarem para o Assentamento Acauã,
por  volta  das  18:30  horas,  o  interrogado  conduzia  seu
veículo  Celta  em  uma  velocidade  moderada,  de
aproximadamente  60  Km/h,  pois  a  estrada  era  carroçal;
QUE, em um determinado momento, vinha duas motos e
um  carro  em  sentido  contrário,  afirmando  que  o  carro
estava com os faróis acesos em "luz alta"; QUE, lembra que
passou  a  primeira  moto,  porém ao  passar  pela  segunda
moto  o  interrogado  sentiu  apenas  um  impacto;  QUE,



percebeu que tinha colido na segunda moto e ao diminuir a
velocidade  na  intenção  de  parar  o  veículo  celta,  o
interrogado foi aconselhado pelo policial militar ZENALDO a
não parar para prestar assistência ao motoqueiro, pois era
perigoso,  pois  corria  o  risco  "lixado"  por  familiares  do
motoqueiro ou pessoas que por ali transitavam, haja visto
que houve urna festa no Assentamento e as pessoas que
estavam na festa retomavam para suas casas pela estrada
onde se deu o acidente; QUE, o interrogado deixou o policial
militar ZENALDO e o irmão dele ZENOBIO nas proximidades
do Assentamento Acauã e foi embora para Cajazeiras, onde
reside; QUE, em decorrência do acidente, seu veículo Celta
danificou  apenas  o  páralamas  dianteiro  do  lado  do
motorista, sendo que o Celta ficou guardado até a quarta
feira  dia  06  de  junho,  onde  mandou  ajeitar  as  avarias
causadas pelo acidente; QUE, apenas na sexta-feira dia 08
de  junho,  ficou  sabendo  que  o  motoqueiro  envolvido  no
acidente tratava-se de um parente do Tem Vieira que mora
em Cajazeiras-PB; QUE, afirma que não se apresentou na
delegacia  no  dia  seguinte  ao  acidente,  porque  o  policial
militar ZENALDO disse que esperasse aparecer os familiares
do motoqueiro para primeiro conversar com eles,  pois os
rumores era que o interrogado estava sendo "caçado" por
familiares  do  motoqueiro;  QUE,  no  domingo  dia  10  de
junho, foi procurado em sua residência pelo Tenente Vieira;
QUE,  o  interrogado  contou  todo  o  ocorrido  ao  Tenente
Vieira, que lhe aconselhou comparecer a delegacia e prestar
declarações sobre o ocorrido; QUE, esta consciente de suas
responsabilidades, arrependido por ter ouvido os conselhos
do  policial  ZENALDO  de  não  prestar  assistência  ao
motoqueiro; QUE, afirma que não bebe bebida alcoólica e
durante o aniversario bebeu apenas refrigerante“. (sic)

A testemunha José Vieira Neto, policial militar e testemunha
da acusação, disse na audiência de instrução (fl. 79):

“que é sogro da vítima; que quando soube do acidente foi
ao local do fato perguntar aos populares dos arredores; que
até então ninguém sabia quem tinha sido o autor do fato;
que  soube  que  se  tratava  de  uma  pessoa  chamada
ADRIANO e  que  tinha  um Celta  vermelho;  que oito  dias
após o fato encontrou o réu no caminho de uma "cantoria";
que conseguiu identificá-lo e foi até sua casa; que falou com
o réu e seus familiares e este admitiu a autoria do fato; que
marcou  com  o  delegado  o  depoimento  do  acusado,
ADRIANO, ao qual  este compareceu e narrou o ocorrido;
que ADRIANO informou que não socorreu a vítima porque
foi induzido pelo cabo ZENALDO PEREIRA, que é alcoólatra,
a  não  socorrê-lo  para  não  ser  linchado;  que  ZENALDO



aconselhou  ADRIANO  a  consertar  o  carro  imediatamente
informando que ele  iria  resolver  a  parte de testemunhas
para que ninguém descobrisse a autoria do crime; que no
carro vinham ADRIANO, ZENALDO e ZEND1310, que este
-Ultimo é cunhado de ADRIANO e irmão de ZENALDO; que
ZENALDO e ZENOBIO esta;armembriagados, mas não tem
certeza quanto a ADRIANO;...”. (sic) 

Genivaldo  Barbosa  de  Sousa,  também  policial  militar  e
testemunha de acusação, afirmou, em juízo (fl. 81):

"Que estava de serviço, tendo sido solicitado pelo COMPOM
para  verificar  uma  ocorrência  nas  Varzeas  de  Sousa,
próximo ao Assentamento Acauã, chegando la encontrou a
vitima  Jelismar  caída  com  fatura  exposta  no  joelho
esquerdo  e  ao  seu  lado  uma  moto;  instantes  depois
chegaram algumas pessoas  e  o  depoente foi  interado de
que a vitima tinha sido acidentado por um veiculo de cor
vermelha; que o acusado não prestou socorro a vitima; que
ate  aquele  momento  não  sabia  quem era  o  condutor  do
veiculo; que o depoente ouviu falar que o veiculo era de
uma pessoa  residente  no  Assentamento  Acauã,  mas  não
sabe dizer o nome do proprietário; que tem conhecimento
que o segundo acusado responde a esse processo, mas não
sabe dizer qual a sua participação". (sic)

Francisco  Ailton  de  Souza  Paz,  terceira  testemunha  de
acusação, disse (fl. 82):

"Que  o  depoente  vinha  de  uma  festa  no  Assentamento
Acauã em companhia do amigo Buriti, quando estava nas
Várzeas  de  sousa  deparou-se  com  um  carro  em  alta
velocidade que segua para o Assentamento Acauã; que uns
500 metros após aquele encontro viu a vitima caida no solo
com uma fatura exposta; que procurou socorro e chamou o
SAMU; que o amigo do depoente de nome Buriti se inteirou
da situação de que aquele carro velho havia saído do bar de
Zé  Paulo  e  quem  o  conduzia  era  o  primeiro  acusado
conhecido  por  Adriano,  que  estava  na  acompanhado  do
policial militar de nome Zenaldo; que o depoente não sabe
dizer se o segundo acusado estava bebendo ou estava de
farda; que depoente tem ciência própria de que a vitima
não foi socorrida pelos acusados; que a família da vitima
diligenciou e logo constatou que foi o primeiro acusado que
tinha  causado  aquele  acusado  e  deixado  a  vitima
gravemente ferida; que conhece a vitima há muito tempo".
(sic)  



A  vítima  Jerimar  Lopes  Gomes  declarou  perante  o
magistrado (fl. 107):

“Que  o  declarante  trafegava  por  uma  estrada  carroçal
localizada nas várzeas de Sousa quando por volta das 19
horas foi colhido pelo carro conduzido pelo primeiro acusado
de nome Adriano; que com o impacto foi jogado distante da
moto,  no  entanto  o  condutor  do  veiculo  não  parou  para
socorrê-lo;  que  outras  pessoas  que  vinham  no  mesmo
sentido do depoente viram amoto caída e procuraram a sua
pessoa, o encontrando num matagal; que foi socorrido, no
entanto, teve a perna esquerda amputada; que o declarante
trafegava numa estrada larga e não apresentava nenhum
buraco, sendo o local da estrada sem curvas e trafegava na
sua mão; que observando que o carro vinha em sua direção
procurou  as  margens  da  estrada  e  mesmo  assim  não
conseguiu se livrar do acidente; que a princípio não se sabia
quem teria sido o autor, no entanto, após duas semanas, o
genitor do depoente localizou o primeiro acusado e contatou
com ele, oportunidade em que ouviu a confissão e o mesmo
se dispôs a pagar todas as despesas; que o Adriano realizou
o  conserto  da  moto  do  depoente  e  disse  que  ia  custear
despesas com o tratamento, no entanto, realizou o conserto
da  moto  e  se  evadiu  da  região,  não  tendo  notícia  do
mesmo; que o primeiro acusado estava em companhia do
segundo acusado e estavam alcoolizados; que o segundo
acusado é policial militar e aconselhou o primeiro acusado a
não parar para prestar socorro, não sabendo dizer por qual
motivo agiu daquela forma; que não existia nenhuma outra
pessoa naquele local; que não conhecia os acusados". (sic) 

Evidentemente, na condição de passageiro, e não existindo
qualquer indício de que o apelante determinou ao condutor que colidisse com a
moto da vítima,  não há como condenar Zenaldo Pereira por lesão corporal
gravíssima mediante omissão penalmente relevante.

De  fato,  o  apelante  em  nada  contribuiu  para  o  evento
delituoso, encontrando-se como carona do condutor do veículo que causou o
abalroamento e, consequentemente, a amputação da perna da vítima.

Portanto, mostra-se totalmente impertinente a condenação
do recorrente pelo delito do art. 129, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 13, § 2º,
“a”, ambos do CP, posto que não praticou a conduta descrita no tipo penal,
razão pela qual deve ser absolvido, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP:

“Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na
parte dispositiva, desde que reconheça:
(…)



V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração
penal; (...)”. 

Eis julgado nesse sentido:

“PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  EXTRAÇÃO  DE  RECURSO
MINERAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 2º, CAPUT, DA
LEI Nº 8.176/1991 E ART. 55, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98.
PRESCRIÇÃO.  PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO  PRO  REO.
ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, V, DO CPP.
SENTENÇA  MANTIDA.  APELAÇÃO  DESPROVIDA.  1.  A
prescrição antes do trânsito em julgado da sentença regula-
se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao
crime.  O  delito  tipificado  no  art.  55,  caput,  da  Lei  nº
9.605/98  prevê  pena  máxima  de  um  ano  de  detenção.
Assim,  referido  crime  prescreve  em  4  (quatro)  anos,
consoante prevê o inciso V do art.  109 do Código Penal.
Considerando que a denúncia foi recebida em 26/09/2012,
forçoso reconhecer que referido crime encontra-se prescrito.
2. Extinção da punibilidade do delito  previsto no art.  55,
caput,  da  Lei  nº  9.605/98,  em  razão  da  prescrição  da
pretensão punitiva pela pena in abstrato. 3.  No processo
penal  vige a  regra do juízo de certeza,  ou seja,  as
provas  devem  ser  produzidas  de  maneira  clara  e
convincente, não deixando margem a meros indícios e
conjecturas.  Para  que  se  chegue  ao  decreto
condenatório, é necessário que se tenha a certeza da
responsabilidade  penal  do  agente,  pois  o  bem  que
está  em  discussão  é  a  liberdade  do  indivíduo.
Precedentes. 4. O conjunto probatório constante dos autos
não oferece elementos de prova hábeis a demonstrar, com
a necessária  segurança  a  fundamentar  uma condenação,
que o acusado teria praticado ou concorrido, consciente e
voluntariamente, para a prática do delito tipificado no art.
2º, caput, da Lei nº 8.176/1991. 5.  Inexistindo nos autos
provas suficientes no sentido de comprovar a autoria das
condutas atribuídas ao acusado, deve ser aplicado à espécie
o princípio do in dubio pro reo.  6.  Sentença mantida.  7.
Apelação  desprovida”. (TRF-1  -  APR:
00020929120124013806  0002092-
91.2012.4.01.3806,  Relator:  DESEMBARGADORA
FEDERAL  NEUZA  MARIA  ALVES  DA  SILVA,  Data  de
Julgamento:  06/03/2017,  QUARTA TURMA,  Data  de
Publicação: 14/03/2017 e-DJF1)

Ponto outro, observa-se que as declarações da vítima, bem
como as prestadas pelo corréu Adriano na fase investigativa, trazem indícios
de que Zenaldo teria aconselhado Adriano a não prestar socorro.



Desta feita, poderia restar caracterizado o delito do art. 135
do  CP  (omissão  de  socorro).  Ocorre  que  tanto  o  apelante  como  o  irmão,
Zenobre  Pereira,  estão sendo processados  no 2º Juizado Especial  Misto  de
Sousa pelo crime do art. 135, parágrafo único, do CP, consoante se verifica da
certidão de fl. 124, nos autos do processo de nº 3001732-08.2012.815.0371. 

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer ministerial,
REJEITO  AS  PRELIMINARES  E,  NO  MÉRITO, DOU PROVIMENTO À
APELAÇÃO  para  reformar  a  sentença de  primeiro  grau,  absolvendo
ZENALDO PEREIRA pelo crime do art.  129,  § 2º, incisos III e IV, c/c
art. 13, § 2º, “a”, ambos do CP. 

Observe o magistrado de piso a necessidade de cisão
do processo em relação ao réu Adriano Rosa dos Santos, cujo processo
e prazo prescricional encontram-se suspensos, conforme decisão de fl.
62. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos  Martins  Beltrão  Filho, Presidente da Câmara
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator,  Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
desembargador), revisor, e João Benedito da Silva (vogal). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, em 17 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


	Poder Judiciário
	Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

