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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL nº  0000570-74.2011.815.0141 –  3ª  Vara  da  Comarca  de
Catolé do Rocha/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Jerre Adriano Almeida da Silva
ADVOGADO: Bel. José Weliton de Melo (OAB/PB 9.021)
APELADO: Ministério Público
ASSISTENTE  DE  ACUSAÇÃO: Bel.  Francisco  Martins  Neto  (OAB/PB  5.307)  –
Ivaldo Nascimento da Silva e Laureci Ferreira da Silva

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÂNSITO.
HOMICÍDIO  CULPOSO.  CONDENAÇÃO.  PLEITO
PELA  ABSOLVIÇÃO  OU  REDUÇÃO  DA  PENA.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS PROVAS ORAIS
E ÀS ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES. INSTRUÇÃO
REALIZADA  POR  GRAVAÇÃO  AUDIOVISUAL  EM
CD-ROM/DVD.  SUMIÇO  DA  MÍDIA  ORIGINAL.
DESPACHO  PARA  SUA  REINSERÇÃO.  CERTIDÃO.
MÍDIA  NÃO  ENCONTRADA  NOS  ARQUIVOS  DO
JUÍZO  DE  ORIGEM.  INEXISTÊNCIA DE  CÓPIA DE
SEGURANÇA.  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO
COMPROMETIDO.  VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. NECESSÁRIA RENOVAÇÃO DOS
ATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO.
NULIDADE,  EX  OFFICIO,  DA  AUDIÊNCIA  DE
INSTRUÇÃO E DOS ATOS A ELA SUBSEQUENTES.
ART. 564, IV, DO CPP. APELO PREJUDICADO.

-  Se  a  audiência  de  instrução  criminal  foi  realizada
através  de  gravação  audiovisual,  cuja  mídia  em  CD-
Rom/DVD desapareceu  dos  autos,  além de  inexistir  a
cópia de segurança, consoante certificado pelo Cartório
do Juízo recorrido, inviabilizando, pois, o acesso ao seu
teor, bem como à análise recursal, decreta-se, de ofício, a
nulidade da instrução e dos atos a ela subsequentes (art.
564, IV, do CPP), por manifesto prejuízo ao duplo grau
de jurisdição, corolário das garantias do devido processo
legal,  do contraditório e da ampla defesa, dando como
prejudicado o recurso em estudo.
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VISTOS,  relatados e discutidos  estes autos de apelação criminal
acima identificados:

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em anular, de ofício, o processo a partir da audiência
de instrução e julgamento (fl. 73), restando prejudicado o apelo, nos termos do voto do
Relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha/PB, Jerre Adriano
Almeida  da  Silva,  qualificado  na  inicial,  foi  denunciado  nas  sanções  do  art.  302,
parágrafo único, incisos I e III,  do Código Brasileiro de Trânsito,  em razão dos fatos
assim narrados na peça acusatória (fls. 2-3):

“Depreende-se dos autos que no dia 22 de fevereiro do
ano em curso (leia-se: 2011), por volta das 11h00min, no
bairro da Corrente, em frente a Nivaldo da Sucata, neste
município,  o  acusado  acima  qualificado  praticou
homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem
possuir carteira de habilitação,  bem como deixando de
prestar  qualquer  socorro  à  vítima  JAIRSON
NASCIMENTO DA SILVA, que faleceu em virtude das
lesões sofridas e das complicações no pós-operatório.

Segundo  narra  o  procedimento  investigatório,  no  dia
fatídico, o denunciado conduzia uma motocicleta Honda
CG 150 Titan, de placa MPX 1700/PB, quando, defronte
a  Nivaldo  da  Sucata,  nesta  cidade,  imprudentemente
abalroou  a  vítima  que  estava  atravessando  a  rua,
evadindo-se o condutor atropelador do local sem prestar
socorro  ao  ofendido;  que  acabou  sofrendo  as  lesões
descritas no laudo cadavérico de fl. 27/32.

A vítima teve fraturada sua perna esquerda, pelo que foi
submetida à cirurgia na Capital do Estado no dia 09 de
março do corrente ano, vindo a sofrer complicações que
evoluíram  para  um  quadro  de  embolia  pulmonar,
culminando com o seu óbito na supramencionada data.

Ouvido,  posteriormente  na  presença  da  Autoridade
Policial,  o acusado afirmou que não conseguiu desviar
sua  motocicleta  e  evitar  a  colisão,  vez  que  quando
percebeu que Jairson estava atravessando a rua, já estava
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próximo demais do mesmo. Asseverou que não prestou
socorro imediato à vítima porque estava nervoso e não
tinha  condições  de  fazê-lo,  e  que  não  possui  Carteira
Nacional de Habilitação.”

Denúncia recebida no dia 5.12.2011 (fl. 57).

Citado, pessoalmente (fl.  59fv), o réu deixou escorrer o prazo da
defesa escrita  (fl.  60),  sendo-lhe nomeado,  para  tanto,  Defensor Público (fl.  60),  que
apresentou sua resposta à acusação, com o rol de testemunhas, às fls. 61-63.

Na audiência de instrução, realizada através do sistema de gravação
audiovisual,  mas sem existir  a respectiva mídia nos autos (fl.  73),  foram ouvidos dois
declarantes e duas testemunhas arroladas pela acusação. A defesa não indicou testemunhas.
No mesmo ato, ocorreu a apresentação das alegações finais orais pelas partes.

Concluída a instrução, a MM. Juíza Andréa Arcoverde Cavalcanti
Vaz, julgou procedente a denúncia e condenou o réu Jerre Adriano Almeida da Silva nos
termos do art. 302, parágrafo único, I e III, do CBT, quando fixou sua pena base em 3
(três) anos de detenção, elevada em 1/3 (um terço), ante as causas especiais de aumento
de pena, perfazendo a reprimenda definitiva de 4 (quatro) anos de detenção, no regime
aberto, além de lhe aplicar a suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos. Por preencher os requisitos
do art. 44 do CP, substituiu a punição corporal por duas restritivas de direito, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (fls. 92-94fv).

Inconformada, apelou a i. Defesa (fls. 97), aduzindo, em suas razões
(fls.  104-107),  que  a  sentença  deve  ser  reformada  para  absolver  o  apelante,  por  ser
injusta, argumentando, para tanto, que a conduta dele não foi causa do resultado do tipo
penal que lhe foi atribuído, pois a morte da vítima decorreu devido ao quadro de embolia
pulmonar, causa “superveniente absolutamente independente”. De forma alternativa, roga
pela redução da pena para o mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais  às  fls.  108-113,  propugnando pelo não
provimento do recurso, para manter a sentença em todos os seus termos.

Através  de  cota  (fl.  134),  a  Procuradoria  de  Justiça  apontou  a
impossibilidade  de  emitir  parecer,  em  razão  da  ausência  da  mídia  audiovisual  da
audiência de instrução, no que opinou pela formação de diligência para sua juntada.

Por despacho (fl.  136),  em atenção à cota ministerial  de fl.  134,
diante da ausência da mídia referente à gravação audiovisual da audiência de instrução,
foi determinado que o Juízo de origem remetesse a cópia da referida mídia, de igual teor
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à de fl. 73, no intuito de possibilitar a análise das insurgências recursais.

Em resposta, a MM Juíza Janete Oliveira Ferreira Rangel, da 3ª Vara
da Comarca de Catolé do Rocha/PB, emitiu, no dia 20.3.2018, ofício, comunicando que,
apesar de todos os esforços, não foi possível encontrar a mídia da gravação da audiência
realizada no dia 10.4.2012,  e que,  após esta data,  houve a troca dos computadores da
Comarca, mas não foi providenciado o “back-up” das mídias naquela época (fl. 143).

No Parecer  de  fls.  145-150,  o  douto  Procurador  de  Justiça  José
Roseno Neto opinou pela nulidade, de ofício, a audiência de instrução e julgamento e
consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra instrução seja reaberta.

Conclusos os autos, pedi dia para julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

Preliminar – Da nulidade processual pelo extravio da mídia da
instrução criminal:

Ao perlustrar  o  fólio  processual,  percebe-se,  claramente,  não  ser
possível a análise das insurreições da presente apelação, visto que não consta dos autos a
imprescindível  mídia  digital,  em CD-Rom/DVD,  referente  à  gravação  audiovisual  da
prova oral e das alegações finais das partes colhidas na respectiva audiência de instrução
e julgamento realizada em 10.4.2012 (Termo de Audiência de fls. 71-72).

Diante dessa omissão  (sumiço), esta Relatoria, após se ater à  cota
ministerial de fl. 134, despachou, no dia 6.10.2017 (fl. 136), para que o Juízo de origem
remetesse a cópia de segurança da mídia em questão. Todavia, em 20.3.2018, o Cartório da
3ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha/PB, através do Ofício de fl. 143, aduziu que
houve um verdadeiro esforço dos servidores para encontrá-la, mas restaram infrutíferas as
diligências efetuadas para sua localização.

Por conseguinte, nota-se ser inviável a tentativa de resgatar a mídia
(CD-Rom/DVD) em comento, nem há outra forma de acessar o seu conteúdo, no que a
declaro como perdida/inexistente.

Em tal circunstância, em que não se tem acesso aos depoimentos
das testemunhas das partes ou dos termos do interrogatório do acusado, ora recorrente,
não há como dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, corolário da ampla defesa e do
devido processo legal, configurando-se, assim, o cerceamento de defesa.

Apelação Criminal n° 0000570-74.2011.815.0141                            Des. C.M.B.F. - Relator                 4



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Sem mais  delongas,  deve  ser  declarada,  de  ofício,  a  nulidade  do
processo a partir da audiência de instrução e julgamento de fl. 73, a fim de que outra seja
realizada, com a renovação das intimações de estilo, e praticados todos os atos processuais
a ela subsequentes, o que faço em atenção aos termos do art. 564, IV, do CPP. In verbis:

“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
[...];
IV - por omissão de formalidade que constitua elemento
essencial do ato.

Por conta disso, torna-se prejudicada a análise do presente apelo.

Sobre tal determinação de nulidade e renovação de ato processual,
com  a  consequente  prejudicialidade  da  via  recursal,  vejamos  a  orientação  da
jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  AMEAÇA  E  DESOBEDIÊNCIA  À
DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO RECURSO DE
GRAVAÇÃO  DIGITAL  DAS  PROVAS  ORAIS
PRODUZIDAS  EM  AUDIÊNCIA.  NULIDADE
CARACTERIZADA.  RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.
Declara-se,  de  ofício,  nulo  o  processo  a  partir  da
audiência de instrução e julgamento diante da ausência
da mídia digital e da impossibilidade de sanar o vício,
caracterizando  omissão  de  formalidade  que  constitui
elemento  essencial  do  ato  (art.  564,  inc.  IV,  do  CPP).
Apelação conhecida e, de ofício, declarada a nulidade do
processo  a  partir  das  fls.  140/148.  Mérito  recursal
prejudicado. (TJGO - ACr 0378639-78.2012.8.09.0044 -
Rel. Des. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos - DJGO
20/10/2014, pág. 294)

“APELAÇÃO  CRIME.  Roubo  duplamente  majorado.
Alegações de erro material na dosimetria da pena, com
consequências  no  regime  inicial  de  cumprimento  da
pena.  Inimputabilidade  do  apelante.  Estado  de
embriaguez.  Impossibilidade  da  aplicação  das
qualificadoras  do  uso  de  arma  de  fogo  e  concurso  de
pessoas. Audiência de instrução, com depoimentos do réu
e  testemunhas  colhidos  por  meio  digital.  Cd-rom
danificado.  Impossibilidade de acessar  o seu conteúdo.
Infrutíferas as diligências efetuadas para localizar a cópia
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de segurança ou de reparar o dano. Prejuízo manifesto ao
contraditório,  ampla  defesa  e  devido  processo  legal
reconhecimento,  de  ofício,  da  nulidade  dos  atos
mencionados  recurso  prejudicado.”  (TJPR  -  ApCr
0887700-3  -  Rel.  Juiz  Conv.  Antônio  Carlos  Ribeiro
Martins - DJPR 24/04/2013, pág. 479)

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  PENAL  E
PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
ACESSO  AOS  DEPOIMENTOS  COLHIDOS  AO
LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE PERMITA
A  ANÁLISE  DAS  ALEGAÇÕES  DEFENSIVAS.
INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA  DOCUMENTADA
ATRAVÉS  DE  MÍDIA  ELETRÔNICA.  CD-ROM
ACOSTADO  AOS  AUTOS  SEM  REGISTRO  DE
GRAVAÇÃO. MÍDIA ORIGINAL NÃO ENCONTRADA
NOS  ARQUIVOS  DA SECRETARIA DO  JUÍZO  DE
ORIGEM.  INEXISTÊNCIA  DE  CÓPIA  DE
SEGURANÇA.  VIOLAÇÃO  ÀS  GARANTIAS  DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO
E  DA  AMPLA  DEFESA.  DECLARAÇÃO  DE
NULIDADE,  EX  OFFICIO,  DE  AUDIÊNCIA  DE
INSTRUÇÃO E DOS ATOS A ELA SUBSEQUENTES.
RECURSO  PREJUDICADO.  1.  O  réu  foi  pronunciado
pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c
art. 14, II, ambos do Código Penal, sob a acusação de haver
tentado contra a vida da vítima, mediante disparos de arma
de fogo. 2. In casu, a audiência de instrução realizada no
dia  1º  de  setembro de 2010 foi  documentada em mídia
eletrônica, contudo, o CD-ROM que acompanha os autos
não  registra  qualquer  gravação,  não  havendo  sido
encontrada a mídia original nos arquivos da Secretaria do
Juízo de origem, nem existindo uma cópia de segurança
daquela,  conforme  informado  pelo  então  Diretor.  Nessa
circunstância, em que não se tem acesso aos depoimentos
colhidos  ao  longo  da  instrução  processual,  não  há
condições para a análise das alegações defensivas, sendo
impossível  dar  efetividade  ao  duplo  grau  de  jurisdição,
corolário  das  garantias  do  devido  processo  legal,  do
contraditório e da ampla defesa. 3.  Recurso prejudicado.
Declaração  de  nulidade,  ex  officio,  da  audiência  de
instrução de fls. 97/99, a fim de que outra seja realizada e
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praticados todos os atos processuais a ela subsequentes.”
(TJCE  -  RSE  0076272-76.2012.806.0000  -  Relª  Desª
Francisca Adelineide Viana - DJCE 23/04/2013, pág. 72)

APELAÇÃO. Roubo duplamente majorado (art.  157, §
2º,  I  e  II,  do  código  penal).  Alegação  de  ausência  de
prova  autoria.  Audiência  de  instrução  e  julgamento.
Gravação.  Cd-rom danificado.  Inexistência de cópia de
segurança.  Nulidade  processual.  Reconhecimento  de
ofício. Recurso prejudicado. (TJPR - ApCr 0845414-2 -
Rel.  Juiz  Conv.  Jefferson  Alberto  Johnsson  -  DJPR
13/03/2013, pág. 309)

Ante o exposto, em harmonia com o Parecer da douta Procuradoria de
Justiça, julgo prejudicado o presente recurso, para decretar, de ofício, a teor do art. 564, IV,
do CPP, a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento de fl. 73, a
fim de que outra seja realizada e praticados todos os atos processuais a ela subsequentes.

É o meu voto.

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Carlos Martins
Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele  participando,  os
Desembargadores Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz de Direito convocado para substituir
o Des. Arnóbio Alves Teodósio, 1º vogal) e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador,  2º  vogal).  Ausente,
temporariamente, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

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 17
(dezessete) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 21 de maio de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                        -Relator-
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