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RESUMO
VASQUES, Deividy. Aspectos Jurídicos do Recolhimento do Veículo para
Realização de Perícia. Ano. 2017 60 f. Trabalho de Conclusão (Curso de PósGraduação lato sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito) – Instituto Federal de
Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2015.
Análise pericial ferramenta para atestar as causas dos acidentes. Mau estado de
conservação dos veículos. Realização de inspeção veicular de segurança anual.
Recolhimento do veículo para local apropriado à realização da análise. Lucro
cessante como perda de um ganho esperado dos veículos recolhidos. Código de
Processo Penal artigos 158 e 175. Importância da prova pericial no Processo Penal
devido embasamento científico. Princípio da verdade real - impedimento de limites
no levantamento legal de provas. MPO 057 Polícia Rodoviária Federal encaminhamento pelo perito à análise necessária o veículo. Quebra da barra de
direção e alteração no feixe de molas - vestígios das causas do acidente realização do exame de corpo de delito indispensável. Recolhimento do veículo para
análise metalográfica da barra de direção. Quebra da barra de direção e alteração
no feixe de molas - realização do exame de corpo de delito indispensável.
Procedimento conforme MPO 057 e CPP.
Palavras-chave: Perícia. Corpo de Delito. Recolhimento de Veículo. Lucro
Cessante. MPO 057.

ABSTRACT

VASQUES, Deividy. Legal Aspects of Vehicle Retrieval for Expertise. Year 2017
60 f. Conclusion Work (Post-Graduation Course lato sensu in Traffic Accident
Expertise) - Federal Institute of Santa Catarina, Florianópolis / SC, 2015.
Analyze expert tool to attest to the causes of accidents. Poor state of repair of
vehicles. Carrying out an annual safety inspection. Pick up of the vehicle to the
appropriate place for the analysis. Loss of profit as loss of an expected gain of the
vehicles collected. Code of Criminal Procedure Articles 158 and 175. Importance of
expert evidence in Criminal Procedure due to scientific background. Principle of real
truth - impediment of limits in the legal lifting of evidence. MPO 057 Federal Highway
Police - referral by the expert to the necessary analysis of the vehicle. Breaking of
the steering rod and change in the spring bundle - traces of the causes of the
accident - completion of the examination of an indispensable offense body. Removal
of the vehicle for metallographic analysis of the steering rod. Breaking of the steering
bar and alteration in the beam of springs - accomplishment of the examination of
indispensable body of crime. Procedure according to MPO 057 and CPP.
Keywords: Expertise. Corps of Crime. Vehicle Removal. Profit Ceasing. MPO 057.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, o Brasil encontra-se entre as maiores frotas de veículos no
mundo com mais de 40 milhões de veículos. Diante dessa grande circulação de
veículos somado aos fatores já conhecidos como desrespeito à legislação de
trânsito, péssimas condições das rodovias, falta de manutenção nos veículos, por
consequência, o país está classificado como o quinto lugar em mortes no trânsito
por quantidade absoluta segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015).
Devido a esta realidade, o trabalho da perícia em acidentes de trânsito urge
como de extrema importância para a elucidação das causas que provocaram o
incidente. Durante a persecução penal, atribui-se ao laudo pericial um grande
espectro de convencimento ao juízo competente. Sendo assim, sua elaboração
deverá englobar todos os aspectos que possam ter influenciado diretamente nas
causas do acidente.
Diante dos fatos que possam ensejar a ocorrência do acidente de trânsito
encontramos três fatores essenciais: humano, via e veicular. O fator veicular pode
ser motivado por diversas condições como falhas em componentes de segurança,
defeitos em equipamentos obrigatórios, manutenção inadequada, recall obrigatório
não realizado, utilização de equipamentos ou acessórios proibidos.
No entanto, tais aspectos, por vezes, não são perceptíveis com a simples
análise visual. Sendo assim, torna-se necessário a utilização de equipamento ou até
mesmo ensaio para que seja constatada a real condição do elemento do veículo no
período anterior ao acidente ocorrido.
Por consequência, diante da necessidade de aprofundamento na elaboração
do laudo pericial, torna-se primordial o recolhimento do veículo para que seja
realizada perícia específica em determinados componentes do veículo.
Por outro lado, cerceia-se o direito do proprietário em manter-se com seu bem
em detrimento da atividade pericial. A depender da complexidade do estudo a ser
realizado poderá atingir inclusive a atividade profissional daqueles que utilizam o
veículo para o sustento, devido ao tempo que ficará sobre a posse do órgão
responsável. Neste diapasão, o prejuízo material poderá ser questionado em
detrimento a realização da perícia.
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Assim sendo, torna-se salutar o estudo do embasamento jurídico que
proporcionará ao perito da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a adoção de um
procedimento adequado e legalmente previsto na Constituição Federal, Código de
Processo Penal e Normativos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Os acidentes de trânsito e a necessidade de perícia

As mortes no trânsito tornaram-se uma epidemia na qual trouxe ao cerne das
prioridades de órgãos governamentais a procura de alternativas para a sua
diminuição. No ano de 2012 no contexto mundial o trânsito era a 9ª maior causa de
mortes, futuramente, em 2030, segundo a Organização Mundial da Saúde, se
classificará como 5o maior motivo de óbitos (OMS, 2012).
No Brasil, no ano de 2013 foram contabilizados 43 mil óbitos em acidentes de
trânsito, números aproximados aos de homicídios que foram de 56 mil. Somente em
Rodovias Federais no ano de 2016 tivemos 20.994 acidentes graves que resultaram
em 6.405 óbitos atendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Os dados demonstram o
impacto social do trânsito no país, no qual, atinge diretamente o sistema de saúde
que deverá absorver todo o contingente de feridos, a própria interferência no cunho
familiar com a perda de um ente ou até mesmo devido as graves sequelas deixadas
em consequência de um acidente, ainda, a constante necessidade de mobilização
dos aparatos de emergência - Polícia, Bombeiros, SAMU, dentre outros. Além das
milhares de vidas perdidas, o trânsito brasileiro ainda tem uma estimativa de custo à
sociedade anual de R$ 42 bilhões, conforme estudo publicado pelo IPEA em
parceria com a PRF (IPEA, 2015).
Diante disto, visualiza-se como primordial a necessidade de analisar
pormenorizadamente as causas dos acidentes em concreto. Por consequência, a
análise pericial em acidentes de trânsito é a principal ferramenta para atestar as
causas da ocorrência de trânsito, no qual, poderá apontar a falha humana, do
veículo ou da via.
Além dos acidentes com óbito, outros tipos poderão também sugerir a adoção
de perícia, como aqueles com Dano Social que assim é classificado no Item 11 do
Manual de Procedimento Operacional 015 - Atendimento de Acidentes - da PRF:
ACIDENTE COM DANO SOCIAL: é todo o acidente de trânsito que
extrapole a seara do direito disponível das pessoas envolvidas na
ocorrência, vindo a afetar a coletividade, ou seja, acidentes: com vítima; ou
com interrupções totais ou parciais da pista, havendo prejuízo a fluidez; ou
com danos ao patrimônio público (incluindo veículos oficiais); ou com danos
ao meio ambiente; ou com ocorrência de algum crime correlacionado; ou
envolvendo veículos de transporte de produtos perigosos, com dano ao
recipiente do produto ou vazamento. (PRF, 2017, p.45).
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Segundo estudo da Organização Mundial da Saúde, aponta que apenas 4%
dos acidentes são ocasionados diretamente por problema mecânico (OMS, 2009).
No entanto, em diversas oportunidades os condutores envolvidos apontam a falha
veicular como a causa do sinistro, entretanto por uma gama de fatores, o
levantamento pericial não é realizado da forma a esgotar todas as possibilidades de
causas do acidente, efetua-se precariamente apenas o levantamento de dados no
local do acidente. Por consequência, o percentual de 90% de falha humana
exclusivamente poderia ser diminuído drasticamente com a realização da perícia
naqueles elementos do veículo que o perito oficial levantasse suspeita. Assim sendo,
torna-se salutar atestar as condições de uso e capacidade de determinado elemento
do veículo para concluir de forma correta o laudo pericial.
A análise pericial de acidente de trânsito, por vezes, poderá exigir a realização
de perícia veicular para que seja verificada determinada situação que possa estar
diretamente ligada a causa do acidente. Diante disto, exige-se a remoção do veículo
do sítio do acidente para local apropriado para a realização do teste ou análise
necessária para elucidar o ponto controverso que foi levantado pelos peritos.
2.2 A análise pericial em veículos

No Brasil observa-se no cotidiano das fiscalizações de trânsito uma grande
quantidade de infrações relacionadas ao mau estado de conservação dos veículos e
de negligência quanto aos itens de segurança e de equipamentos obrigatórios.
A Polícia Rodoviária Federal nos anos de 2015 e 2016 em âmbito nacional
aplicou 750.545 multas correlacionadas as condições do veículo conforme tabela:
Tabela 1 – Quantidade de infrações nos anos de 2015/16 correlacionadas as condições
dos veículos
Ano da
Infração
2015

Descrição da Infração

Transitar com farol desregulado perturbando visão outro condutor
Conduzir o veículo com característica alterada
Conduzir veículo sem ter sido submetido à inspeção de segurança
veicular, quando obrigatória
Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório
Conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante
Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o
estabelecido
pelo Contran

Quantidade
de
Infrações
438
16.174
526
33.582
47.855
98.617
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2016

Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido
Conduzir o veículo com equipamento do sistema de iluminação e de
sinalização
Alterados
Conduzir veículo com registrador instantâneo inalterado de
velocidade/tempo
viciado/defeituoso
Conduzir o veículo com vidros total ou parcialmente cobertos por
películas, painéis ou pinturas
Conduzir o veículo em mau estado de conservação
Conduzir o veículo reprovado na avaliação de inspeção de segurança
Conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação
Conduzir o veículo com defeito no sistema de sinalização
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis apagados
Deixar de manter acesas à noite as luzes posição quando o veículo
estiver
Parado
Deixar de manter acesas à noite as luzes de posição veículo fazendo
carga/descarga
Em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante à noite
Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa túnel
Em movimento, deixar de manter acesa luz baixa veículo transporte
coletivo
Em movimento, deixar de manter acesa luz baixa do ciclomotor
Deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição sob chuva forte,
neblina ou cerração, quando o veículo estiver em movimento
Transitar com farol desregulado perturbando visão outro condutor
Conduzir o veículo com característica alterada
Conduzir veículo sem ter sido submetido à inspeção de segurança
veicular, quando obrigatória
Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório
Conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante
Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o
estabelecido
pelo Contran
Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido
Conduzir o veículo com equipamento do sistema de iluminação e de
sinalização
Alterados
Conduzir veículo com registrador instantâneo inalterado de
velocidade/tempo
viciado/defeituoso
Conduzir o veículo com vidros total ou parcialmente cobertos por
películas, painéis ou pinturas
Conduzir o veículo em mau estado de conservação
Conduzir o veículo reprovado na avaliação de inspeção de segurança
Conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação
Conduzir o veículo com defeito no sistema de sinalização
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis apagados
Deixar de manter acesas à noite as luzes posição quando o veículo
estiver
Parado
Deixar de manter acesas à noite as luzes de posição veículo fazendo
carga/descarga
Em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante à noite
Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa túnel
Em movimento, deixar de manter acesa luz baixa veículo transporte
coletivo
Em movimento, deixar de manter acesa luz baixa do ciclomotor

17.786
34.202

7.073

42.748
69.093
21
14.574
8.477
4.262
222

1
1.517
350
5
59
10.327
253
12.057
616
26.546
33.038
71.976

14.130
33.986

4.925

37.491
67.150
15
26.117
173
4.681
45

5
2.520
45
23
157
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Deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição sob chuva forte,
neblina ou cerração, quando o veículo estiver em movimento

6.687

Fonte: SIGER II PRF (2017)

Desta feita, percebe-se um grande distanciamento do ideal da cultura de
manutenção preventiva veicular. Como exemplo cita-se uma combinação de
acidentes que resultou em tragédia ocorrida em 09 de outubro de 2007 na BR 282
em Descanso/SC no qual resultou em 27 óbitos e 90 pessoas feridas. Durante o
atendimento de uma colisão frontal, uma carreta com diversos problemas no sistema
de freios, principalmente com desgaste nas lonas, tambores e sistema do freio de
emergência, colidiu em veículos e atropelou os presentes na cena anterior.
Além disso, uma grande parte de rodovias, estradas e vias urbanas, mantidas
pelo poder público, apresentam sérios problemas estruturais e manutenção precária.
Tal aspecto, influencia em um maior desgaste e até mesmo quebra dos elementos
do veículo.
Segundo a Concessionária Auto Raposo Tavares (CART) (2015, s.p.), que
atua em Rodovias do Estado de São Paulo, 47,35% dos atendimentos refere-se a
falta de revisão periódica como panes mecânicas e elétricas, pneu furado,
superaquecimento do motor e bateria descarregada.
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em seu artigo 104 exige a realização
de inspeção veicular de segurança, além disso, o §3o do artigo 131 da Lei 9503,
ratifica aquele e ainda determina a obrigação anualmente:
Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de
controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante
inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo
1
2
CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de
gases poluentes e ruído.
[...]
Art.131. (Licenciamento Anual) §3: Ao licenciar o veículo, o proprietário
deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de
controle de emissões de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no
artigo 104. (BRASIL, 1997, s.p.)

Porém, a lei exigia regulamentação posterior, a qual foi através da Resolução
84/1998 do CONTRAN que estabeleceu as regras de realização da inspeção técnica
anual:
Art. 1º A aprovação na inspeção de segurança prevista no art. 104 do
Código de Trânsito Brasileiro é exigência obrigatória para o licenciamento
de veículo automotor.

1
2

CONTRAN: Conselho Nacional de Trânsito
CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente
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§ 1º A inspeção técnica de veículos tem por objetivo inspecionar e atestar as
reais condições dos itens de segurança da frota em circulação e será
executada conforme o disposto nesta resolução e seus anexos, observadas,
ainda, as normas estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas. (CONTRAN, 1998).

No entanto, foi publicada a Resolução 107/1999 do CONTRAN e suspendeu
por prazo indeterminado a Resolução 84/1998 que novamente limitou a eficácia dos
artigos 104 e o §3o do artigo 131 do CTB, tornando-os inócuos. Diante disto, a
obrigação anual de verificação das condições dos veículos nunca vigorou de fato.
A perícia em veículos acidentados poderá englobar uma diversidade de
elementos a serem analisados, que, em grande parte, encontram-se enumerados no
artigo 2o da Resolução 84/1998:
Art. 2º A inspeção técnica de veículos abrangerá:
[...]
II - Equipamentos obrigatórios e proibidos, constantes do Anexo I:
III - Sistema de sinalização:
a) lanternas;
b) luzes intermitentes de advertência;
c) retro-refletores;
IV - Sistema de iluminação:
a) faróis principais;
b) faróis auxiliares;
c) lanterna de iluminação de placa traseira;
d) luzes do painel;
V - Sistema de freios:
a) freios de serviço;
b) freios de estacionamento;
c) comandos;
d) servofreio;
e) reservatório do líquido de freio;
f) reservatório de ar/vácuo;
g) circuito de freio;
h) discos, tambores, pratos e componentes;
VI - Sistema de direção:
a) alinhamento de rodas;
b) volante e coluna;
c) funcionamento;
d) mecanismo, barras e braços;
e) articulações;
f) servodireção hidráulica;
g) amortecedor de direção;
VII - Sistema de eixo e suspensão:
a) funcionamento da suspensão;
b) eixos;
c) elementos elásticos;
d) elemento de articulação;
e) elemento de regulagem;
VIII - Pneus e rodas:
a) desgaste da banda de rodagem;
b) tamanho e tipo dos pneus;
c) simetria dos pneus e rodas;
d) estado geral dos pneus;
g) estado geral das rodas ou aros desmontáveis;
IX - Sistemas de componentes complementares:
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a) portas e tampas;
b) vidros e janelas;
c) bancos;
d) alimentação de combustível;
e) estado geral da carroçaria;
f) chassi e estrutura do veículo; (CONTRAN, 1998).

Posto isto, verificou-se que existe uma grande quantidade de elementos a
serem analisados, nos quais, diversos deles são improváveis de serem averiguados
no momento e local do acidente de trânsito. Ainda, àqueles que tão pouco serão
avaliados pelo Perito da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sendo providencial o
encaminhamento para o fabricante, universidades, INMETRO e outros órgãos
específicos.

2.3 Danos ao patrimônio privado

Com relação ao exame pericial realizado no veículo, dependendo de sua
complexidade poderá ensejar um lapso temporal demasiado que poderá trazer
transtornos pessoais e até mesmo prejuízo financeiro para o proprietário envolvido
no acidente de trânsito.
Em contraponto ao recolhimento do veículo está a propriedade privada que é
protegida pela Constituição Federal, diante da importância e sua elevação a direito
fundamental, no qual o seu cerceamento deve ser devidamente embasado no
embate com outros direitos fundamentais e devidamente ponderado a incidência.
Além disso, o princípio do devido processo legal garante julgamento em
procedimento jurídico sobre possível privação de bens do indivíduo.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[…]
XXII - é garantido o direito de propriedade;
[...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal; (BRASIL, 1988)

O princípio do devido processo legal surge como uma das garantias
constitucionais mais relevantes, sendo um conjunto de práticas jurídicas esculpidas
na Constituição e na legislação infraconstitucional cuja finalidade é garantir a
concretização da justiça.
Com relação aos danos patrimoniais/materiais que são atingidos pelo tempo
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de realização da perícia em um veículo, cita-se os lucros cessantes ou danos
negativos que, segundo o Professor Flavio Tartuce, são definidos como:
O que razoavelmente se deixou de lucrar. No caso de acidente de trânsito,
poderá pleitear lucros cessantes o taxista, que deixou de receber valores
com tal evento, fazendo-se o cálculo dos lucros cessantes de acordo com a
tabela fornecida pelo sindicato da classe e o tempo de impossibilidade de
trabalho. (TARTUCE, 2016, p. 523)

No mesmo sentido, Carlos Roberto Gonçalves:
Lucro cessante é a frustração da expectativa de lucro, a perda de um ganho
esperado. Se um ônibus, por exemplo, é abalroado culposamente, deve o
causador do dano ressarcir todos os prejuízos efetivamente sofridos por seu
proprietário, incluindo-se as despesas com os reparos do veículo (dano
emergente), bem como o que a empresa deixou de auferir no período em
que este permaneceu na oficina (lucro cessante). Apura-se pericialmente o
lucro que a empresa obtinha por dia e chega-se ao quantum que ela deixou
de lucrar. (GONÇALVES, 2016, p.747)

Sendo assim, o proprietário do veículo poderá confrontar a realização de uma
perícia que exija o recolhimento do seu veículo através do expediente do prejuízo
causado, ou seja, o lucro cessante atingido. Principalmente, aqueles que de fato
utilizam o veículo como instrumento de trabalho.
2.4 Legislação pertinente

Destarte, o interesse da coletividade em elucidar um acidente de trânsito que
gerou vítimas se sobrepõe a individualidade. Diante disto, os instrumentos
normativos permitem o recolhimento do veículo para a realização pericial.
O Código de Processo Penal (CPP) apresenta dois artigos de extrema
importância para a prova pericial:
Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame
de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado.
[...]
Art. 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a
prática da infração, a fim de se Ihes verificar a natureza e a
eficiência.(BRASIL, 1941).

De acordo com o artigo 175 do Código de Processo Penal estão sujeitos a
exame pericial qualquer instrumento empregado na prática do crime. Sendo assim,
considera-se o veículo automotor instrumento que ocasiona a lesão corporal ou até
mesmo o óbito da vítima, com isso, enquadra-se no artigo citado.
Assim, o exame pericial no veículo encontra guarida no exame de corpo de
delito do artigo 158 do Código de Processo Penal. Segundo Paiva (2015, p. 29)
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"sempre que a infração penal deixar vestígios é obrigatório o exame pericial,
também conhecido como exame de corpo de delito [...] aquilo que pode ser
examinado pelos sentidos [...] veículos".
Conforme Aury Lopes Jr, o exame de corpo de delito é considerado como:
A mais importante das perícias é exatamente o exame de corpo de delito,
ou seja, o exame técnico da coisa ou pessoa que constitui a própria
materialidade do crime (portanto, somente necessário nos crimes que
deixam vestígios, ou seja, os crimes materiais). O corpo de delito é
composto pelos vestígios materiais deixados pelo crime. É o cadáver que
comprova a materialidade de um homicídio; as lesões deixadas na vítima
em relação ao crime de lesões corporais; a coisa subtraída no crime de furto
ou roubo; a substância entorpecente no crime de tráfico de drogas; o
documento falso no crime de falsidade material ou ideológica etc. (LOPES
JUNIOR, 2013, p. 617).

Ainda, Fernando Capez cita a obrigação do exame de corpo de delito
conforme o artigo 158 do CPP:
A regra do art. 158 do CPP, tornando obrigatória a realização do exame de
corpo de delito quando a infração deixar vestígios, excepciona o princípio da
livre apreciação da prova pelo juiz (CPP, art. 155, caput, coma redação
determinada pela Lei n. 11.690/2008), bem como o da verdade real. Tratase de adoção excepcional do sistema da prova legal, não podendo o
julgador buscar a verdade por nenhum outro meio de prova, seja pela
confissão do acusado, robusta documentação ou depoimentos
testemunhais idôneos, pois a lei se apega ao formalismo de exigir a prova
pericial como único meio de comprovar a materialidade delitiva. Assim,
quando possível a realização da perícia, a sua falta implica a nulidade de
qualquer prova produzida em sua substituição (CPP, art. 564, 111, b) e, por
conseguinte, a absolvição do imputado com fundamento no art. 386, VII, do
CPP. (CAPEZ, 2015, pg. 192)

Por derradeiro, o professor Guilherme Nucci em sua obra apresenta o binômio
provas urgentes e relevantes:
Trata-se de um binômio a ser composto em conjunto e não
alternativamente. Urgentes são as provas que necessitam ser produzidas
de imediato sob pena de perda total ou parcial. Relevantes são as que
possuem grande valor para a apuração da verdade real no processo penal.
Portanto, somente deve ser instaurado o procedimento de produção
antecipada de provas, caso estas sejam consideradas indispensáveis para
o momento e de extrema importância para a causa investigada. (NUCCI,
2016, pg.313).

A prova pericial é considerada a mais importante no Processo Penal devido a
seu poder de convencimento, por seu embasamento científico, à decisão do
magistrado. Sendo assim, a obrigatoriedade da realização do corpo de delito denota
a sua necessidade dentro do processo judicial em concreto. Diante disto, havendo a
possibilidade de realizar o exame pericial de imediato o perito deverá proporcionar
os meios para sua fiel análise, ou seja, comparando com o objeto da pesquisa,
realizar o recolhimento do veículo para o local propício que permita o exame das
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peças veiculares.
Além disso, o princípio da verdade real que vigora no Direito Processual
Penal brasileiro, em regra, impede qualquer limite que seja imposto ao levantamento
legal de provas dentro de uma ocorrência criminal.
No âmbito da Polícia Rodoviária Federal o tema Perícia em Acidentes de
Trânsito encontra-se regulamentado no Manual de Procedimento Operacional 057
(MPO 057) da Coordenação Geral de Operações. O Manual apresenta todo o
procedimento que deve ser adotado no atendimento a ocorrência que exija a
presença de peritos policiais rodoviários federais, sendo assim, é imprescindível a
regulamentação sobre o recolhimento de veículo acidentado que necessite de
exame pericial. Por consequência, o Item 80 foi editado a fim de normatizar aquele
procedimento:
80. O policial rodoviário federal, responsável pela elaboração do laudo
técnico, laudo pericial ou parecer técnico que reconhecer um elemento
como de potencial interesse para elucidação das causas do acidente de
trânsito, e estes não tenham sido apreendidos pela autoridade de polícia
judiciária, deverá coletar/transferir os elementos materiais (veículos e outros
objetos) para análise, caso haja necessidade de exames complementares,
observando o disposto no item 2.6.1 (Obs: Item trata dos procedimentos da
Cadeia de Custodia) (PRF, 2015, p.10).

Infere-se do Item que no caso da Autoridade Policial não realizar a apreensão
do veículo para a realização de exame pericial deverá o PRF perito encaminhar para
análise necessária o veículo. Ou seja, caso haja elementos no veículo que
supostamente podem ter dado causa ao acidente o perito deverá realizar o seu
recolhimento e encaminhar para análise em local adequado.
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3 RESULTADOS E ANÁLISES
O laudo pericial tema da discussão foi elaborado na Superintendência
Regional de Polícia Rodoviária Federal do estado de Sergipe. O Acidente ocorreu no
dia 26 de agosto de 2016 as 15h15 na cidade de Rosário do Catete/SE, o local
situa-se na BR 101 - Km 64,7 - no sentido decrescente da rodovia. Sendo que, o tipo
de acidente foi uma saída de pista com posterior capotamento que envolveu apenas
um veículo - Ônibus, no qual, restou em 13 vítimas com lesões.
Analisando o Laudo Pericial observa-se na pg. 48 a informação sobre a
dinâmica do acidente:
V1 seguia o fluxo no sentido decrescente da via (Rosário do Catete/SE Maruim/SE). Nas imediações do Km 64,7 da BR 101 ocorreu a perda do
controle da dirigibilidade de V1 por parte do motorista, ocasionando
interrupção na trajetória primitiva em que seguia
[...]
Em face da instabilidade da unidade direcional, os freios foram acionados, o
que produziram marcas de frenagem no asfalto

Infere-se que houve perda de direção do veículo, o qual deu início a
sequência que resultou no acidente. Tal fato, exige do perito a busca pelo motivo
que desencadeou essa ocorrência. Por conseguinte, algumas possibilidades são
excluídas conforme pg. 48:
Registra-se que o piso asfáltico encontrava-se em regular estado de
conservação, mas as avarias não foram contribuintes para o evento.
No local do acidente o trecho era uma reta plana, não constatada
obstruções visuais que tivessem influência na ocorrência do resultado.
No tocante às condições climáticas, não se visualizou indícios de
precipitação pluviométrica e o céu estava claro.

Posteriormente, o laudo pericial nas pgs. 58 e 59 também afasta a
possibilidade de velocidade acima do permitido no local:
Dessa forma, pode-se afirmar que a velocidade mínima de circulação do
veículo V1, VW/ Marcopolo, antes do acidente era de aproximadamente
78,9km/h, num trecho onde não há regulamentação de velocidade por meio
de placa R-19.
Portanto, com base no Código de Trânsito Brasileiro (artigo 61, II), na
ausência de sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 90
Km/h para ônibus e microônibus. Sendo assim, o veículo trafegava dentro
do limite de velocidade para a via de precipitação pluviométrica e o céu
estava claro.

Diante disto, nas pgs. 51 e 52 analisa-se as condições do veículo,
especificamente ao feixe de molas e barra de direção que foi encaminhada à
Universidade Federal do Sergipe - no laudo encontra-se a informação equivocada do
encaminhamento ao Instituto Federal do Sergipe:
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Em análise ao conjunto de molas em V1, constatou alteração visível e
desproporcional no eixo dianteiro (fotografias 09, 10, 11 e 12).
As principais funções das molas são absorver as vibrações causadas pelas
irregularidades do solo e suportar o peso da carroceria e da carga
transportada. Além disso, devem manter o eixo corretamente posicionado
em relação ao chassi e são fundamentais na hora de determinar o ângulo
de cáster (alinhamento de direção) dos veículos.
O feixe de molas para o veículo em questão é formado pelos seguintes
componentes: molas (lâminas), espigão (pino de centro), buchas,
abraçadeiras, rebites, parafusos, tubos espaçadores e porcas. Para
complementar, o conjunto conta com itens auxiliares como suporte, jumelo,
pinos e grampos. As lâminas possuem características elásticas e alteram
seu perfil semi-elíptico ao passar por ondulações ou depressões de solo,
absorvendo as vibrações do caminhão.
Observou o uso de grampos com o comprimento acima do especificado
(que necessitam de calços), que pode causar trincas ou quebras no furo de
centro da mola. Esses calços por sua vez, ocasionando desequilíbrio na
distribuição das forças, principalmente, nas frenagens.
Em análise da barra de direção, é visível o seu rompimento, na qual não se
pode afirmar que ocorreu antes ou depois do sinistro, sendo assim, a barra
de direção transversal do micro-ônibus foi encaminhada para análise
metalográfica
no
Instituto
Federal
de
Sergipe,
Ofício
04/2016/GIATSE/SPF/SRPRF-SE.

Conforme imagens coletadas no Laudo Pericial visualiza-se as condições
apresentadas anteriormente:
Figura 01: Alteração visível dos feixes de molas de V1. Eixo dianteiro.

Laudo Pericial PRF 83501611
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Figura 02: Feixe de molas de V1, visível quebra da peça.

Laudo Pericial PRF 83501611
Figura 03: Barra transversal de direção de V1 com danos aparente.

Laudo Pericial PRF 83501611

Neste sentido, visualize-se como fator que contribui diretamente com a
interferência na direção do veículo a alteração no feixe de molas do eixo dianteiro.
No entanto, o rompimento da barra de direção não poderá ser considerado de pronto
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devido a necessidade de análise metalográfica. Corrobora o entendimento nas pgs.
54 e 55:
Diante dos fatos e dos vestígios catalogados no presente laudo pericial
constata-se que a causa determinante do acidente foi A PERDA DA
DIRIGIBILIDADE DE V1, circunstância materializada por intermédio da
aplicação de marcas de frenagem sobre o pavimento em decorrência da
instabilidade direcional de V1, outrossim, houve a saída de pista seguida de
capotamento. Não podemos afirmar que foi defeito mecânico da barra de
direção, uma vez que esta se apresentava rompida após o acidente.
Atuou como circunstância contribuinte para o resultado a alteração do feixe
de molas do veículo no seu eixo dianteiro, o mau estado de conservação
dos pneumáticos traseiros de V1, fatos que influenciaram na instabilidade
direcional do veículo.

Diante destes aspectos, torna-se imprescindível o recolhimento do veículo
para a realização de perícia na barra de direção que se encontra rompida para
analisar se o defeito surgiu anteriormente ao acidente.
Com relação ao embasamento jurídico o agente encontra guarida no MPO
057 da PRF que no seu Item 80 qualifica a possibilidade de recolhimento do veículo
para periciá-lo. Isto é, verificado que a barra de direção se encontra rompida e o
feixe de molas alterado, considera-se elemento potencial de interesse para
elucidação das causas do acidente. A análise do perito sugeriu que fosse realizado
exame complementar em elementos do veículo conforme a regulamentação do
MPO. Por consequência, foi realizado o recolhimento do veículo ao pátio da Polícia
Rodoviária Federal e, por conseguinte, a barra de direção foi encaminhada à
Universidade Federal do Sergipe para análise metalográfica.
Diante disto, o procedimento exposto no MPO 057 e aquele adotado pelo
perito da PRF encontra embasamento no Código de Processo Penal nos artigos 158
e 175. Sendo que, a quebra da barra de direção e a alteração no feixe de molas são
vestígios de constatação direta das causas do acidente, diante disto, torna-se
indispensável a realização do exame de corpo de delito. Além disso, o veículo é o
instrumento causador do crime (lesões) e por este prisma está sujeito a realização
de exames.
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4 CONCLUSÕES
O desígnio do presente Trabalho de Conclusão de Curso foi o de realizar um
relatório científico analisando um acidente de trânsito que decorreu de falha
mecânica do veículo. Sendo que, tal experimento visou demonstrar o embasamento
jurídico e a necessidade de recolhimento de veículo para sua perícia posterior.
Justifica-se a escolha do tema pelas dúvidas geradas em debate durante a
fase presencial da Pós Graduação em Perícia de Acidentes de Trânsito do
IFSC/PRF. Questionou-se o Perito-PRF possuía embasamento jurídico para realizar
o recolhimento de veículo para análise posterior. Por consequência da inexistência
de dispositivo no Código de Trânsito Brasileiro e no MPO 003 da PRF.
Observa-se que os acidentes de trânsito se tornaram uma epidemia devido às
milhares de vítimas atingidas anualmente. A repercussão de um acidente atinge o
vitimado, familiares e até mesmo a sociedade em geral devido aos diversos
prejuízos acumulados com este tipo de ocorrência.
Desta feita, a investigação aprofundada das causas torna-se primordial dentro
de vários segmentos. Seja no âmbito jurídico à elucidação do crime ao Processo
Penal ou até mesmo na jurisdição cível a fins de pagamento de indenização. Seja no
âmbito de prevenção de acidentes para um melhor estudo das qualidades dos
veículos que se encontram em circulação para que haja embasamento para futuras
melhorias jurídicas ou até mesmo medidas fiscalizatórias policiais.
Os problemas de manutenções em veículos evidenciam-se na quantidade de
veículos autuados por problemas em equipamentos obrigatórios ou de segurança,
em falhas mecânicas apresentadas nos atendimentos de concessionárias de
rodovias, e até mesmo no crescente aumento de necessidade de recall dos veículos.
Diante disto, os defeitos apresentados pelos veículos como causa de um
acidente não devem ser menosprezados, devido a infindável quantidade de
elementos que o compõe. Neste sentido, deverá o perito da PRF esgotar todas as
possibilidades de verificação em sua análise pericial, incluindo indiscutivelmente as
condições apresentadas pelo veículo envolvido no acidente de trânsito.
Torna-se salutar citar correção realizada pelo participante Avaliador da PRF
na Banca Valdeci Alves do Nascimento, que o Laudo Pericial objeto do estudo
continha a informação incorreta da análise metalográfica realizada no Instituto
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Federal do Sergipe, sendo que o envio da peça foi enviada a Universidade Federal
do Sergipe.
Por derradeiro, o perito da PRF possui o embasamento jurídico necessário
para realizar o procedimento de recolhimento do veículo para realização de perícia
pormenorizada no veículo. O Manual de Procedimentos Operacionais 057 no seu
Item 80 é o parâmetro de resguardo no âmbito interno da Polícia Rodoviária Federal.
Diante disto, existindo o fato gerador - elemento como de potencial interesse para
elucidação das causas do acidente de trânsito - deverá realizar o recolhimento para
análise em local apropriado ou até mesmo encaminhamento para órgão que realize
exame específico que seja necessário.
Com relação ao MPO 057, possui pertinência e consonância com os artigos
158 e 175 do Código de Processo Penal que exigem o exame de corpo de delito nos
elementos utilizados como instrumento na prática criminal. Além disso, corrobora
com o princípio da verdade real que impede a imposição de limites no levantamento
legal de provas dentro de uma ocorrência criminal.
Por consequência, a tentativa de óbice por parte do particular proprietário do
veículo periciado esbarra em todo o arcabouço jurídico que permite a realização
pericial em detrimento da realização pessoal daquele. Por outro lado, a realização
pericial inclusive inclui-se no prisma do contraditório e ampla defesa, sendo desta
feita, instrumento jurídico utilizado pelas partes no processo para elucidar a ação
penal.
Portanto, o procedimento adotado pelos peritos da PRF no laudo pericial
analisado no presente trabalho encontra-se dentro da legalidade estipulada no
Manual de Procedimento Operacional 057 e também do Código de Processo Penal.
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APÊNDICE A – LAUDO PERICIAL

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E CIDADANIA
POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL

LAUDO PERICIAL DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO
INTRODUÇÃO
PROCESSO SEI N

OCORRÊNCIA N

08672.006693/2016-19 83501611

1.

DATA-HORA ACIDENTE: DATA EMISSÃO LAUDO
26/09/2016 - 15:15

23/10/2016

EMBASAMENTO LEGAL

Perícia realizada de ofício em cumprimento aos ditames do Decreto
Presidencial nº 1.655/95[1],, da Lei nº 9.503/97[2]
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
da Portaria nº 1.375/2007[3
[3] do Ministério da Justiça e do Manual de Procedimentos
Operacionais – Levantamento Técnico ou Perícia em Acidentes de Trânsito (MPO –
057/CGO/PRF).

2.

HISTÓRICO

Comunicação N: C 2053619 Ocorrência N: 83501611
Data / Hora: 26/09/2016 / 15:15
Local: BR 101, Km 64,7 - Rosário do Catete/SE Equipe PRF:
Acidente Tipo:
01 veículos envolvidos
13 pessoas feridas
00 Pessoas mortas
Presentes nos locais as instituições:
SAMU com 05 viaturas e 12 servidores Início do atendimento: 17:15
Término do atendimento: 18:00
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3.
RELATÓRIO DESCRITIVO DE SISTEMA (BOLETIM DE ACIDENTES DE
TRÂNSITO

Segue relatório de sistema de registro de acidentes de trânsito (BRBrasil) incluso com
documento externo sob link SEI nº 3338668
O documento apresenta as informações na seguinte sequência:
1.

Resumo do Acidente

2.

Condições da Rodovia

3.

Veículos Envolvidos

4.

Pessoas Envolvidas

5.

Condições do Veículos

6.

Proprietários dos Veículos

7.

Diagrama resumido da cena

8.

Encaminhamentos

[1] Define competência da Policia Rodoviária Federal, e dá outras providências.
[2] Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
[3] Regimento interno do Departamento de Policia Rodoviária Federal.

Ref erência: Processo nº 08672.006693/2016-19

SEI nº 3332655
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DAD O S G ERAI S DA O C OR R ÊNC IA

PRF: XXXXX
Município/UF: ROSARIO DO CATETE/SE
Fase do dia:

Condições da Pista:

Pleno dia

Data/Hora do Acidente (hora local):
BR: 101
KM: 0,0
26/09/2016 15:15
Tipo de Acidente: Saída de Pista
Sentido da Via: Decrescente
Restrições de Visibilidade: Inexistente
Com buraco, Em obra,

Sinalização existente:
Sinalização luminosa: Inexistente
Horizontal
Não
Houve danos ao patri mônio da União?
Data e horário da solicitação:
Sim
Houve solicitação de p A erícia?
Data e horário do
perícia compareceu a
o local do sinistro? Sim

Condição meteorológica:

Ceu Claro

26/09/2016 16:00
26/09/2016 17:15

D E S C R I Ç Ã O D O S D A N O S A O P A T R I M Ô N I O D A U N I Ã O:

Houve danos ao patrimônio de terceiros? Não
D E S C R I Ç Ã O D O S D A N O S A O P A T R I M Ô N I O D E T E R C E I R O S:

Houve danos ao ambiente?

Não

D E S C R I Ç Ã O D O S D A N O S A O A M B I E N T E:

C OND IÇÃO DA RO DOVIA

Uso do Solo: Rural

Tipo de Localidade: Não edificada

Existe acostamento? Não

Estado de Conservação:
Possui meio-fio?

Possui defensa?
Existe canteiro central? Não
Obstáculo ao Cruzamento:

Há desnível? Não

É pavimentado?

Não

Largura (m): 0

Possui sarjeta?

Estado de Conservação:

Largura (m):

Faixa de Domínio - Estado de Conservação:
Ocupação:
Ruim
Cerca: Não existe
Pista de Rolamento - Estado de Conse
Tipo de Pavimento: Asfalto
Perfil: Em ní•vel
Traçado: Reta
Superlargura: Não
Largura da Pista (m): 6,6
Estrei tamento: Existe

0

Tipo de inclinação:

Estado de Conservação do Obstáculo:

Não Informado

Livre

vação: Regular
Tipo: Simples
Curva Vertical: Não Existe

Qtd. de Faixas: 02
Superelevação: Não

TEXTO DESCRITIVO DA CONDIÇÃO DA RODOVIA:

O EVENTO OCORREU NA FAIXA DECRESCENTE DA RODOVIA (CARMOPÓLIS/SE - MARUIM/SE). ESPECIFICAMENTE NO LOCAL DO SINISTRO, A VIA MEDE 8,5 METROS DE
LARGURA É COMPOSTA DE DUAS FAIXAS DE TRÂNSITO, UMA PARA CADA SENTIDO DE CIRCULAÇÃO. PISTA SIMPLES, MEDINDO 6,65 METROS , SEM ACOSTAMENTO
PARA OS DOIS SENTIDOS DE CIRCULAÇÃO. SE ASSENTA EM PLATAFORMA NIVELADA, TRAÇADO EM RETA, PAVIMENTO EM REGULAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO, A
FAIXA DE DOMÍNIO QUE MARGEIA OS DOIS SENTIDOS É COMPOSTA POR VEGETAÇÃO RASTEIRA E PRESENÇA DE POUCAS ÁRVORES. A VELOCIDADE
REGULAMENTADA NO SENTIDO DECRESCENTE É DE 40 KM/H, PLACA R-19, POSICIONADA A 1,7 KM DO LOCAL DO ACIDENTE
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CROQUI
L E G E N D A:
Automóvel

Trem

Veículo Trator

Conjugado

Pedestre

Objeto Fixo

Ponto B

Ponto A'

Ponto P

Ponto A

Ponto C

Antes da Colisão

Ônibus

Marca de Frenagem

Animal

Veículo Ausente

Capotagem

Reboque/Semi-reboque

Caminhão

Triângulo de Amarração

Tombamento

Veículo de 2 ou 3 rodas

Incêndio

Marcha à frente

Local da colisão

Patinagem ou Derrapagem

Marcha à ré

Depois da

Colisão

Latitude do Ponto C:

Longitude do Ponto C:

Referência do Ponto A/A':
Distância AB (m):
VEÍCULO

P1

Placa de Trânsito

Referência do Ponto B:
Distância BC (m):

Distância AC (m):
DISTÂNCIA P1-A (m)

DISTÂNCIA P1-B
P1 (m)

P2

DISTÂNCIA P2-A (m)

DISTÂNCIA P2
P2-B (m)

Narrativa da Ocorrência:
NO DIA 26/09/2016, ÀS 15H15, EM ROSÁRIO DO CATETE/SE, NO KM 64,7 DA BR 101, OCORREU UM ACIDENTE DO TIPO SAÍDA DE PISTA SEGUID
SEGUIDA DE CAPOTAMENTO.
ATRAVÉS DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS NO LOCAL, O VEÍCULO V1, VW/ MPOLO SENIOR, SEGUIA O FLUXO NO SENTIDO DECRESCENTE NO MOMENTO EM QUE O
CONDUTOR
PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO, INVADIU A FAIXA DE CIRCULAÇÃO DO SENTIDO CONTRÁRIO, COLIDINDO COM A MURETA DE CONCRETO DA PONTE,
PONTE VINDO A
CAPOTAR EM SEGUIDA.
V1 IMOBILIZOU-SE
SE NA ÁREA DE DOMÍNIO NO SENTIDO CRESCENTE DA RODOVIA A 8,46 METROS DA LINHA DE BORDO.
O ACIDENTE VITIMOU 12 PASSAGEIROS E O CONDUTOR DE V1, LESÕES DE NATUREZA LEVE. TODOS FORAM ENCAMINHADOS AO HOSPITAL DE URGÊNC
URGÊNCIA DE
SERGIPE EM ARACAJU/SE.
O LOCAL
AL ESTAVA PRESERVADO, HAVIA A PRESENÇA DA EQUIPE DE PRF'S C20.02.21.
QUANDO A PERÍCIA CHEGOU AO LOCAL, O CONDUTOR DE V1 TINHA SIDO REMOVIDO PARA O HOSPITAL PELA EQUIPE DO SAMU, NÃO REALIZANDO O TESTE DE
ALCOOLEMIA.
VELOCIDADE REGULAMENTAR DA VIA É DE 40 KM/H,
M/H, PLACA R-19
R
PRESENTE A 1,7 KM DO SÍTIO DE COLISÃO.
CONDIÇÕES AMBIENTAIS ERAM BOAS NO MOMENTO DO ACIDENTE.
VALE RESSALTAR A PRESENÇA DE MUITOS POPULARES E VÂNDALOS TENTANDO SAQUEAR O VEÍCULO.
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VEÍCULOS ENVOLVIDOS

Placa: XXXXX
Sequencial: V1
Descrição: ônibus
Marca/Modelo: VW/MPOLO SENIOR ON
Cor: BRANCA
Categoria:
Ocupantes: 13
Espécie:
Proprietário: xxxxxxx
Endereço:
Município/UF:
Celular:
COMBINAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA
Placa U1:
Placa U2:
Origem: ARACAJU/SE - BRASIL

Ano: 2008

Tipo: Ônibus

Chassi: XXXXXXX
Renavam: XXXXXXX
Emplacamento: ARACAJU/SE
CPF/CNPJ:
CEP:

. -

Telefones:

Placa U4:

Placa U3:
Des tino: MARUIM/SE - BRASIL

CIRCUNSTÂNCIA DO VEÍCULO

Manobra do Veículo no Acidente: Seguia fluxo
Colisão com Objeto Fixo: Mureta
Marcas de Frenagem (m): 11,4
Descrição do Recolhimento:

Saída de Pista? Sim Derrapagem? Não Capotagem? Sim Tombamento? Não
Colisão com Objeto Móvel: Não Houve

Estado dos Pneus:

Incêndio? Não

Ruim

DAD O S DA CAR GA

Carregamento:
Valor Total da Carga:
Descrição da Carga:

Houve Derramamento de Carga? Não
Extensão dos Danos:
R$0,00 Produto Perigoso:

Moeda: Real-R$

E N CAM I NHAM EN TO DO VE Í CU LO

Tipo de Receptor: Posto PRF
Responsável pela Recepção:

Data/Hora da Recepção (hora local):

27/09/2016 14:15

Motivo: Remoção

PRF

1301455
Documento do Responsável:
Município/UF: NOSSA SENHORA DO

Descrição do Encaminhamento: Véiculo recolhido ao Posto da PRF eDRV 20011609271415400

CONDUTOR ENVOLVIDO

Veículo: V1 ônibus
Nome/Apelido: xxxxxxxxx
Data de Nascimento: 09/10/1973
Nome do Pai: XXXXXXX
Nome da Mãe: XXXXXXX
Endereço:
Município/UF: Grau
de Instrução:

Sexo:

Masculino

Estado Civil:

Não Informado

CEP:
Telefones:

. -

Celular:

Ocupação Principal: MOTORISTA E CONDUTOR DO
Naturalidade:
Nacionalidade: BRASIL
XXXXXXX
Documento de Identificação:
Orgão Expedidor:
CPF: XXXXX
Origem:
Destino:
Estado Físico: Lesões Leves
Socorrido pela PRF? Não
Usava Cinto? Sim
Usava Capacete?
Não Aplicável
Existe Declaração em Anexo?
Havia Vestígio de Ingestão de Álcool? Ignorado
Não
Transcrição da Declaração:
Condutor é Habilitado? Sim
Validade CNH: 10/12/2019
Pertences:
Informações Complementares:

Categoria CNH:
País CNH:

AD

Registro CNH: XXXXXX
Dormia? Não Km Percorridos:

0,0

Primeira Habilitação: 30/03/1995
Horas Dirigindo: 00:00

Cortes no rosto e escoriações nos braços

E N CAM I NHAM ENTO DO CO NDU TO R

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção:

Enfermeiro

Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada à emergência do HUSE
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PE S S OAS E N V O LV I DAS

Tipo de Envolvido: Passageiro
Nome/Apelido: XXXXXXXXX
Nome do Pai: Nome
da Mãe: Endereço:
Município/UF:

Veículo: V1 Ônibus
Sexo: Masculino

CEP:

Naturalidade:
Documento de Identificação:
Grau de Instrução:

CPF:
Estado Civil:
Ocupação Principal:
Estado Físico: Lesões Leves

Socorrido pela PRF? Não

Existe Declaração em Anexo?

Data de

Nacionalidade:
Orgão Expedidor:
Origem:
Usava Cinto? Ignorado

BRASIL

Telefones
Destino:
Usava Capac ete? Não Aplicável

Não

Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:
Escoriações no rosto
ENCAMINHAMENTO DO

ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção: Enfermeiro
Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada à emergência do HUSE
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PE S S OAS E N V O LV I DAS

Tipo de Envolvido: Passageiro
Nome/Apelido: XXXXXXXX
Nome do Pai: Nome
da Mãe: Endereço:
Município/UF:

Veículo: V1 Ônibus
Sexo: Feminino

CEP:

Naturalidade:
Documento de Identificação:
Grau de Instrução:

CPF:
Estado Civil:
Ocupação Principal:
Estado Físico: Lesões Leves

Socorrido pela PRF? Não

Existe Declaração em Anexo?

Data de

Nacionalidade:
Orgão Expedidor:
Origem:
Usava Cinto? Ignorado

BRASIL

Telefones
Destino:
Usava Capac ete? Não Aplicável

Não

Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:
Dor em braço direito e dor abdominal. Além de dores na clavícula; nas costelas e nas costas
ENCAMINHAMENTO DO

ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção: Enfermeiro
Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada à emergência do HUSE
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PE S S OAS E N V O LV I DAS

Tipo de Envolvido: Passageiro
Nome/Apelido: XXXX
Nome do Pai: Nome
da Mãe: Endereço:
Município/UF: PROPRIA/SE
CPF:
Estado Civil:

Veículo: V1 Ônibus
Sexo: Feminino

CEP:

Naturalidade:
Documento de Identificação:
Grau de Instrução:

Ocupação Principal:
Estado Físico: Lesões Leves

Socorrido pela PRF? Não

Existe Declaração em Anexo?

Data de

Nacionalidade:
Orgão Expedidor:
Origem:
Usava Cinto? Ignorado

BRASIL

Telefones
Destino:
Usava Capac ete? Não Aplicável

Não

Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:
Dores no braço e perna direita. Corte em supercílio
ENCAMINHAMENTO DO

ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção: Enfermeiro
Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada à emergência do HUSE
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PE S S OAS E N V O LV I DAS

Tipo de Envolvido: Passageiro
Nome/Apelido: xxxxxxx
Nome do Pai: Nome
da Mãe: Endereço:
Município/UF: PROPRIA/SE
CPF:
Estado Civil:

Veículo: V1 Ônibus
Sexo: Feminino

CEP:

Naturalidade:
Documento de Identificação:
Grau de Instrução:

Ocupação Principal:
Estado Físico: Lesões Leves

Socorrido pela PRF? Não

Existe Declaração em Anexo?

Data de

Nacionalidade:
Orgão Expedidor:
Origem:
Usava Cinto? Ignorado

BRASIL

Telefones
Destino:
Usava Capac ete? Não Aplicável

Não

Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:
Dores pelo corpo. Corte na mão, com pouco sangramento.
ENCAMINHAMENTO DO

ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção: Enfermeiro
Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada à emergência do HUSE
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PE S S OAS E N V O LV I DAS

Tipo de Envolvido: Passageiro
Nome/Apelido: xxxxxxxx
Nome do Pai: Nome
da Mãe: Endereço:
Município/UF:

Veículo: V1 Ônibus
Sexo: Masculino

CEP:

Naturalidade:
Documento de Identificação:
Grau de Instrução:

CPF:
Estado Civil:
Ocupação Principal:
Estado Físico: Lesões Leves

Socorrido pela PRF? Não

Existe Declaração em Anexo?

Data de

Nacionalidade:
Orgão Expedidor:
Origem:
Usava Cinto? Ignorado

BRASIL

Telefones
Destino:
Usava Capac ete? Não Aplicável

Não

Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:
Escoriações no rosto e nas pernas
ENCAMINHAMENTO DO

ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção: Enfermeiro
Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada à emergência do HUSE
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PE S S OAS E N V O LV I DAS

Tipo de Envolvido: Passageiro
Nome/Apelido: xxxxxxxx
Nome do Pai: Nome
da Mãe: Endereço:
Município/UF:

Veículo: V1 Ônibus
Sexo: Masculino

CEP:

Naturalidade:
Documento de Identificação:
Grau de Instrução:

CPF:
Estado Civil:
Ocupação Principal:
Estado Físico: Lesões Leves

Socorrido pela PRF? Não

Existe Declaração em Anexo?

Data de

Nacionalidade:
Orgão Expedidor:
Origem:
Usava Cinto? Ignorado

BRASIL

Telefones
Destino:
Usava Capac ete? Não Aplicável

Não

Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:
Corte nos supercílios e dores abdominais
ENCAMINHAMENTO DO

ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção: Enfermeiro
Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada à emergência do HUSE
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PE S S OAS E N V O LV I DAS

Tipo de Envolvido: Passageiro
Nome/Apelido: xxxxxxxxxx
Nome do Pai: Nome
da Mãe: Endereço:
Município/UF:

Veículo: V1 Ônibus
Sexo: Masculino

CEP:

Naturalidade:
Documento de Identificação:
Grau de Instrução:

CPF:
Estado Civil:
Ocupação Principal:
Estado Físico: Lesões Leves

Socorrido pela PRF? Não

Existe Declaração em Anexo?

Data de

Nacionalidade:
Orgão Expedidor:
Origem:
Usava Cinto? Ignorado

BRASIL

Telefones
Destino:
Usava Capac ete? Não Aplicável

Não

Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:
Dores fortes na clavícula, provável fratura
ENCAMINHAMENTO DO

ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção: Enfermeiro
Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada à emergência do HUSE
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PE S S OAS E N V O LV I DAS

Tipo de Envolvido: Passageiro
Nome/Apelido: xxxxxxxxx
Nome do Pai: Nome
da Mãe: Endereço:
Município/UF:

Veículo: V1 Ônibus
Sexo: Feminino

CEP:

Naturalidade:
Documento de Identificação:
Grau de Instrução:

CPF:
Estado Civil:
Ocupação Principal:
Estado Físico: Lesões Leves

Socorrido pela PRF? Não

Existe Declaração em Anexo?

Data de

Nacionalidade:
Orgão Expedidor:
Origem:
Usava Cinto? Ignorado

BRASIL

Telefones
Destino:
Usava Capac ete? Não Aplicável

Não

Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:
Escoriações pelo rosto e corpo
ENCAMINHAMENTO DO

ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção: Enfermeiro
Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada à emergência do HUSE
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PE S S OAS E N V O LV I DAS

Tipo de Envolvido: Passageiro
Nome/Apelido: xxxxxxx
Nome do Pai: Nome
da Mãe: Endereço:
Município/UF:

Veículo: V1 Ônibus
Sexo: Masculino

CEP:

Naturalidade:
Documento de Identificação:
Grau de Instrução:

CPF:
Estado Civil:
Ocupação Principal:
Estado Físico: Lesões Leves

Socorrido pela PRF? Não

Existe Declaração em Anexo?

Data de

Nacionalidade:
Orgão Expedidor:
Origem:
Usava Cinto? Ignorado

BRASIL

Telefones
Destino:
Usava Capac ete? Não Aplicável

Não

Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:
Lesão nasal e um corte extensivo na sua região direita
ENCAMINHAMENTO DO

ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção: Enfermeiro
Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada à emergência do HUSE
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PE S S OAS E N V O LV I DAS

Tipo de Envolvido: Passageiro
Nome/Apelido: XXXXXXX
Nome do Pai: Nome
da Mãe: Endereço:
Município/UF:

Veículo: V1 Ônibus
Sexo: Feminino

CEP:

Naturalidade:
Documento de Identificação:
Grau de Instrução:

CPF:
Estado Civil:
Ocupação Principal:
Estado Físico: Lesões Leves

Socorrido pela PRF? Não

Existe Declaração em Anexo?

Data de

Nacionalidade:
Orgão Expedidor:
Origem:
Usava Cinto? Ignorado

BRASIL

Telefones
Destino:
Usava Capac ete? Não Aplicável

Não

Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:
Corte na região esquerda
ENCAMINHAMENTO DO

ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção: Enfermeiro
Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada ao HUSE

VE R I FI CAÇ ÃO DE AUTE NTI C IDAD E NA I NTER N ET: h tt p : // ww w. d p rf .g o v .b r

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO:
NÚMERO DE CONTROLE:

10/10/2016 18:25:36
3837870286ed5cbf

Página 13 de 17

* Somente possuem valor legal as ocorrências em que o status seja "ENCERRADA"
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PE S S OAS E N V O LV I DAS

Tipo de Envolvido: Passageiro
Nome/Apelido: XXXXXXX
Nome do Pai: Nome
da Mãe: Endereço:
Município/UF:

Veículo: V1 Ônibus
Sexo: Feminino

CEP:

Naturalidade:
Documento de Identificação:
Grau de Instrução:

CPF:
Estado Civil:
Ocupação Principal:
Estado Físico: Lesões Leves

Socorrido pela PRF? Não

Existe Declaração em Anexo?

Data de

Nacionalidade:
Orgão Expedidor:
Origem:
Usava Cinto? Ignorado

BRASIL

Telefones
Destino:
Usava Capac ete? Não Aplicável

Não

Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:
Pancada nos olhos
ENCAMINHAMENTO DO

ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção: Enfermeiro
Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada à emergência do HUSE

VE R I FI CAÇ ÃO DE AUTE NTI C IDAD E NA I NTER N ET: h tt p : // ww w. d p rf .g o v .b r

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO:
NÚMERO DE CONTROLE:

10/10/2016 18:25:36
3837870286ed5cbf

Página 14 de 17

* Somente possuem valor legal as ocorrências em que o status seja "ENCERRADA"
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PE S S OAS E N V O LV I DAS

Tipo de Envolvido: Passageiro
Nome/Apelido: XXXXXXX
Nome do Pai: Nome
da Mãe: Endereço:
Município/UF:

Veículo: V1 Ônibus
Sexo: Feminino

CEP:

Naturalidade:
Documento de Identificação:
Grau de Instrução:

CPF:
Estado Civil:
Ocupação Principal:
Estado Físico: Lesões Leves

Socorrido pela PRF? Não

Existe Declaração em Anexo?

Data de

Nacionalidade:
Orgão Expedidor:
Origem:
Usava Cinto? Ignorado

BRASIL

Telefones
Destino:
Usava Capac ete? Não Aplicável

Não

Transcrição da Declaração:

Pertences:

Informações Complementares:
Dores pelo corpo
ENCAMINHAMENTO DO

ENVOLVIDO

Tipo de Receptor: Hospital
Documento do Responsável: 0
Município/UF: ARACAJU/SE
Descrição do Encaminhamento:

Responsável pela Recepção: Enfermeiro
Data/Hora da Recepção (hora local): 26/09/2016 17:00
Motivo: Socorro
Vítima encaminhada à emergência do HUSE

VE R I FI CAÇ ÃO DE AUTE NTI C IDAD E NA I NTER N ET: h tt p : // ww w. d p rf .g o v .b r

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO:
NÚMERO DE CONTROLE:

10/10/2016 18:25:36
3837870286ed5cbf
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RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO DANO EM ÔNIBUS E MICROÔNIBUS
Veiculo:

V1 / VW/MPOLO SENIOR ON

Nome do Agente/Assinatura:
Registro/Matricula do Agente:
Item

Placa:

XXXXX

N° BOAT:

PRF

1541129

Data:

83501611
26/09/2016 15:15

Descrição do componente

Valor
P

Sim
X

Avarias na estrutura das laterais ou do teto sem afetar posto do condutor, nem a coluna "B" da carroçaria, nem o compartimento.
compartiment

P

X

Avaria nas estruturas das laterais ou do teto afetando o posto do condutor.

M

4

Avaria na estrutura afetando a coluna "B" da carroçaria.

M

5

Avaria na estrutura afetando qualquer ponto de fixação das poltronas/bancos.

M

X

M

X

1

Avarias superficiais externas em revestimentos, pára-choques,, pára
pára-lamas, porta estepe ou aros de rodas.

2
3

6

7

8

Avarias na estrutura das laterais ou do teto atingindo o compartimento interno dos passageiros podendo ultrapassar o plano
que passa pela linha de referência do peitoril (parte inferior das janelas).
Estrutura com deformação vertical, podendo afetar o compartimento dos passageiros e os componentes de união da base da
carroceria com o chassi.
Estrutura com deformação lateral, podendo afetar o compartimento dos passageiros e os componentes de união da base da
carroceria com o chassi.

M

Não

X
X

X

M

X

9

Região da carroçaria e/ou do chassi termicamente afetada com dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento do chassi.

M

X

10

Chassi com deformação torcional menor ou igual à altura da longarina.

M

X

11

Chassi com deformação vertical menor ou igual à altura da longarina

M

X

12

Chassi com deformação lateral menor ou igual à distância interna entre as longarinas

M

13

Chassi com deformação torcional maior que a altura da longarina.

G

X
X

14

Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina.

G

X

15

Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as longarinas.

G

X

16

Chassi afetado termicamente na região da suspensão

M

17

Dano em qualquer componente do Sistema de Suspensão.

M

X

18

Avaria em qualquer um dos eixos.

M

X

19

Dano em qualquer componente do Sistema de Freios.

M

20

Região do chassis termicamente afetada com dimensão maior que a 2/3 do comprimento do chassi.

G

P: Item que individualmente implica em Dano
M: Item que individualmente implica em Dano

Pequena Monta

G: Item que individualmente implica em Dano

Grande Monta

NA

X

X
X

Média Monta.

ITENS NÃO PONTUÁVEIS
Item

Descrição da peça

Sim
X

21

Rodas/pneus

22

Pára-brisa

23

Vidros laterais/traseiros

X
X

24

Retrovisores externos (direito e/ou esquerdo)

X

25

Faróis

X

26

Lanternas (dianteiras, laterais, e/ou traseiras)

Não

X
CLASSIFICAÇÃO DO DANO DO VEÍCULO

Assinale abaixo o campo correspondente ao dano de maior gravidade
Dano de Pequena Monta: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria P
X

Dano de Média Monta:

quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria M

Dano de Grande Monta: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria
G
Observações:

"Dano de pequena monta" é o menos grave e "dano de grande monta" é o de maior gravidade

VEÍCULO COM EQUIPAMENTO DE CRONOTACÓGRAFO COM VALIDADE EXPIRADA EM 23/09/2016.
O DISCO DIAGRAMA DO EQUIPAMENTO NÃO FOI RECOLHIDO POR NÃO TER SIDO ENCONTRADO.
VEÍCULO COM DANO VISÍVEL NA BARRA TRANSVERSAL DE DIREÇÃO, A QUAL FOI ENCAMINHADA PARA EXAME METALOGRÁFICO NA UNIVERSIDADE FEDERAL
Quando o componente estiver danificado, assinalar com um X a coluna SIM
Quando o componente não estiver danificado, ou não existir originalmente, assinalar com um X a coluna NÃO
Caso não tenha sido possível avaliar se o componente foi ou não danificado no acidente, assinalar com um X a coluna NA.
SIM = Item danificado no acidente

NÃO= Item não danificado ou não existente

VE R I FI CAÇ Ã O DE AUT ENTI C IDAD E NA I NTE R N ET: h t t p : // ww w. dp rf . go v .b r

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO:
NÚMERO DE CONTROLE:

10/10/2016 18:25:36
3837870286ed5cbf

NA=Item que não foi possivel avaliar o dano (Não Avaliado)
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RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO DANO EM ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS
Veiculo:

V1 / VW/MPOLO SENIOR ON

Placa:

XXXXX

Nome do Agente/Assinatura: PRF

N° BOAT:

Registro/Matricula do Agente: 1541129

Data:

Frente

Lateral Direita

JUSTIFICATIVA

VE R I FI CAÇ ÃO DE AUTE NTI C IDAD E NA I NTE R N ET: h tt p : // ww w. dp rf .g o v .b r

NÚMERO DE CONTROLE:

10/10/2016 18:25:36
3837870286ed5cbf

26/09/2016 15:15

Traseira

Lateral Esquerda

DATA/HORA DA EXPEDIÇÃO:

83501611
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
CIDADANIA POL
POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL
LAUDO PERICIAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS

PROCESSO SEI N

OCORRÊNCIA N

08672.006693/2016-19 83501611

1.

DATA - HORA
ACIDENTE

DATA EMISSÃO LAUDO

26/09/2016 15:15

23/10/2016

LOCAL

Fotografia 01: Panorâmica do local no sentido decrescente ( Rosário do Catete/SE Maruim/SE), sentido de circulação de V1.
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Fotografia 02: Panorâmica do local do sinistro, sentido crescente ( Maruim/SE- Rosário
do Catete/SE).

2.

VEÍCULO

Fotografia 03: Setor anterior de V1.

Fotografia 04: Setor posteior de V1.
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Fotografia 05: Lateral esquerda de V1.

Fotografia 06: Lateral direita de V1.

Fotografia 07: Alteração do feixe de
molas dianteiras de V1.

Fotografia 08: Feixe de molas dianteiras
de V1.

Fotografia 09: Danos no assoalho de V1. Fotografia 10: Danos no assoalho de V1.

Fotografia 11: Pneumático dianteiro

Fotografia 12: Pneumático traseiro
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direito e barra de direção quebrada de V1. direito, em mau estado de conservação.

Fotografia 13: Interior de V1,
visualização de marcas de material
biológico no teto.

Fotografia 14: Interior de V1, teto. Marcas
de material biológico.

Fotografia 15: Barra transversal de
direção de V1 com danos aparente.

Fotografia 16: Danos aparente na lateral
esquerda de V1, decorrente da colisão
com a mureta de concreto.

Ref erência: Processo nº 08672.006693/2016-19

SEI nº 3403511
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
CIDADANIA POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL
LAUDO PERICIAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELUCIDAÇÃO

PROCESSO SEI N

OCORRÊNCIA N

08672.006693/2016-19 83501611

DATA - HORA ACIDENTE DATA EMISSÃO LAUDO
26/09/2016 - 15:15

23/10/2016

ANÁLISE DA DINÂMICA

Registra-se que quando da chegada da equipe pericial ao local do acidente, havia a equipe da
PRF C20.02.21. O local estava com presença de populares.
Registra-se que o piso asfáltico encontrava-se em regular estado de conservação, mas as
avarias não foram contribuintes para o evento.
No local do acidente o trecho era uma reta plana, não constatada obstruções visuais que
tivessem influência na ocorrência do resultado.
No tocante às condições climáticas, não se visualizou indícios de precipitação
pluviométrica e o céu estava claro.
Ocorreu saída de pista/seguida de capotamento, no sentido decrescente (Rosário do
Catete/SE - Maruim/SE), no Km 64,7 da BR 101, no município de Rosário do Catete/SE, por volta
das 15h15.
A análise da compatibilidade das avarias resultantes no veículo quanto a sua sede,
orientação, tipificação e conformação, permitem inferir que foram produzidas a partir da interação com a
mureta de concreto da segunda pista em construção e em seguida processo de capotamento de V1 na área
adjacente à rodovia; o impacto produziu danos de média intensidade na estrutura metálica de V1 em
consequência das características ambientais do local ( ausência de rochas, presença de vegetação rasteira,
características do solo) que contribuíram para absorção de sua energia cinética e potencial.
Tendo em vista a complexidade dos movimentos consecutivos que compuseram o acidente de
trânsito analisado, a provável dinâmica do sinistro pode ser descrita da seguinte maneira:
V1 seguia o fluxo no sentido decrescente da via (Rosário do Catete/SE Maruim/SE). Nas imediações do Km 64,7 da BR 101 ocorreu a perda do controle da dirigibilidade de
V1 por parte do motorista, ocasionando interrupção na trajetória primitiva em que seguia
(fotografia 01).
Em face da instabilidade da unidade direcional, os freios foram acionados, o que
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seguia e findando no centro da faixa de sentido oposto. Desta feita, V1 adentrou na contramão de
direção, sobre o leito carroçável, colidindo com a mureta de concreto da via (fotografia 03),
produzindo marcas de fricção (metal x concreto) por mais 17,9 metros, até cair em processo de
translação lateral (capotamento), tendo como referência seu eixo longitudinal, vindo a imobilizar-se em
uma depressão de 4,45 metros de profundidade às margens da rodovia no sentido crescente com os
rodados para cima (fotografias 05 e 06).

Fotografia 01: Fotografia feita no sentido decrescente (Rosário do Catete/SE - Maruim/SE),
sentido de circulação de V1.
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Fotografia 02: Marcas aplicadas de forma diagonal em relação a linha de bordo.

Fotografia 03: Marcas de fricção metal x concreto na
mureta da ponte

Fotografia 04: Marcas de fricção metal x
concreto na mureta e posição final de V1

Fotografia 05: Posição final de V1

Fotografia 06: Ponto de imobilização de V1,
distante 8,46 metros do bordo da pista,
tendo como referência seu centro de massa.
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ANÁLISE DOS PNEUMÁTICOS DE V1 E DOS CINTOS DE SEGURANÇAS

Registra-se que os pneumáticos traseiros de V1 apresentavam-se em mau estado de
conservação, conforme álbum de fotografias (link sei 3403511)
No que tange aos dispositivos destinados a retenção individual ( cinto de segurança dos
ocupantes) verificou-se que caracterizavam por ser do tipo subabdominal e estavam em perfeito
funcionamento.
Porém constatou-se que em todos os bancos de passageiros havia uma capa protetora,
dificultando o acesso ao equipamento de segurança. Essa constatação aliado ao fato da verificação de
marcas de material biológico (sangue) no teto do veículo (fotografia 08), levam a indícios de que havia
passageiros sem utilizar o cinto de segurança em desrespeito aos preceitos do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).

Fotografia 07:Constatação de que a utilização de
capas sobre o assento de passageiros "oculta" o
dispositivo de retenção individual, contribuindo para
o não uso do equipamento.

Fotografia 08: Vista panorâmica do interior de V1 com
demonstração do uso de capa protetora em todos os
assentos de passageiros e marcas de material biológico
no teto do veículo.

ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES APARENTES NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIRAS DE V1

Em análise ao conjunto de molas em V1, constatou alteração visível e desproporcional no
eixo dianteiro (fotografias 09, 10, 11 e 12).
As principais funções das molas são absorver as vibrações causadas pelas irregularidades do
solo e suportar o peso da carroceria e da carga transportada. Além disso, devem manter o eixo
corretamente posicionado em relação ao chassi e são fundamentais na hora de determinar o ângulo de cáster
(alinhamento de direção) dos veículos.
O feixe de molas para o veículo em questão é formado pelos seguintes componentes: molas
(lâminas), espigão (pino de centro), buchas, abraçadeiras, rebites, parafusos, tubos espaçadores e porcas. Para
complementar, o conjunto conta com itens auxiliares como suporte, jumelo, pinos e grampos. As lâminas
possuem características elásticas e alteram seu perfil semi-elíptico ao passar por ondulações ou depressões de
solo, absorvendo as vibrações do caminhão.
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Observou o uso de grampos com o comprimento acima do especificado (que necessitam de
calços), que pode causar trincas ou quebras no furo de centro da mola. Esses calços por sua vez,
ocasionando desequilíbrio na distribuição das forças, principalmente, nas frenagens.
Em análise da barra de direção, é visível o seu rompimento, na qual não se pode afirmar que
ocorreu antes ou depois do sinistro, sendo assim, a barra de direção transversal do micro-ônibus foi
encaminhada para análise metalográfica no Instituto Federal de Sergipe, Ofício 04/2016/GIATSE/SPF/SRPRF-SE.

Fotografia 09: Alteração visível dos
feixes de molas de V1. Eixo dianteiro.

Fotografia 10: Alteração visível dos
feixes de molas de V1. Eixo dianteiro.

Fotografia 11: Alteração visível dos
feixes de molas de V1. Eixo dianteiro.

Fotografia 12: Feixe de molas de V1,
visível quebra da peça.

DA VELOCIDADE REGULAMENTAR DA VIA NO LOCAL

Após o sinistro, não foi encontrado o disco diagrama e nem o aparelho do cronotacógrafo para análise
pericial devido a ação de saqueadores (fotografia 13), em consulta ao site do INMETRO, o equipamento
cronotacógrafo da marca VDO modelo MTCO 1390, nº série 07009021, estava com seu certificado de validação
vencido.
Constatou-se placa regulamentar de velocidade R-19 (40 Km/h) fixada no KM 66,4, ou seja, a 1,7 km
tendo como referência o sentido de circulação de V1, era indicativa de local de entrada e saída de veículos da fábrica de
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Vale ressaltar que no trecho compreendido entre a mencionada placa regulamentar R-19 e o local em que
se deu a saída de pista seguida de capotamento, não há qualquer outra placa regulamentando a velocidade a ser
desenvolvida.
Assim, conforme preceitua o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN) " É obrigatória
a colocação de placa após o trecho crítico, estabelecendo a velocidade máxima permitida para o trecho subsequente da
via".
Desta forma, restou comprovado que no trecho compreendido entre o a entrada da fábrica de Adubos
Sudeste e o local onde ocorreu o sinistro, não há regulamentação de velocidade por meio de placa R-19. Portanto, com
base no Código de Trânsito Brasileiro ( artigo 61, II), na ausência de sinalização regulamentadora, a velocidade
máxima será de 90 Km/h para ônibus e micro-ônibus.
Após cálculos físicos, link sei n° 3462942, verificou-se que o V1 transitava a uma velocidade
não inferior a 78,9 km/h, estando este a baixo do limite máximo de velocidade para trânsito no local do sinistro.

Fotografia 13: Interior de V1, painel sem o
aparelho cronotacógrafo.
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A amarração foi feita por meio de equipamento Scaner Faro Focus HD .

CROQUI

Croqui da posição final em 3D por meio de equipamento Scaner Faro Focus HD, sentido
crescente.

PONTO
P1

DESCRIÇÃO
Início das marcas de frenagem de V1

P2

Fim das marcas de frenagem de V1

P3

Ponto de imobilização de V1

CONCLUSÕES

O acidente estudado constituiu-se em uma saída de pista, seguida de capotamento de V1, ocorrido no Km
64,7 da Br 101, no Município de Rosário do Catete/SE envolvendo o veículo V1- MARCOPOLO/VOLARE
SENIOR ON, cor branca, Placa XXXX, que seguia com 12 passageiros, conduzido por XXXXXXX.
Diante dos fatos e dos vestígios catalogados no presente laudo pericial constata-se que a causa determinante
do acidente foi A PERDA DA DIRIGIBILIDADE DE V1, circunstância materializada por intermédio
da
aplicação
de
marcas
de
frenagem
sobre
o pavimento em decorrência da instabilidade
direcional de V1, outrossim, houve a saída de pista seguida de capotamento. Não podemos afirmar que foi defeito
mecânico da barra de direção, uma vez que esta se apresentava rompida após o acidente.
Relatório L 83501611 (3462954)
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Atuou como circunstância contribuinte para o resultado a alteração do feixe de molas do veículo no seu eixo
dianteiro, o mau estado de conservação dos pneumáticos traseiros de V1, fatos que influenciaram na instabilidade
direcional do veículo.
A sinalização vertical no local apresenta-se falha em consequência da ausência da placa regulamentar de
velocidade R-19. Por conseguinte, tendo em vista a classificação tipológica de V1, considerou-se a velocidade
máxima regulamentar para o local de 90 Km/h, conforme preceitos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Desta
feita, verificou-se que a velocidade desenvolvida por V1, não inferior a 78,9 km/h, conforme planilha de cálculos,
estava abaixo do limite máximo para o local.
Sobreleva apontar que há indícios (fotografias 07 e 08) de que alguns passageiros não utilizavam o
equipamento de retenção individual (cinto de segurança), fato que pode ter gerado as lesões.
O evento lesionou levemente 12 passageiros de V1 e o motorista, conforme Boletim de Acidente de
Trânsito.
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MEMORIAL DE CÁLCULOS

CÁLCULOS FÍSICOS

Com base no levantamento realizado no local do evento, considerou-se o
sítio do acidente como um “sistema fechado”, ou seja, o veículo da ocorrência não
sofreu influências externas que alterasse de forma significativa sua trajetória e
velocidade ali apresentada. Dessa forma, utilizamos o Princípio da Conservação da
Energia, PCE, para a realização dos cálculos.
Ocorrências dessa natureza, reunindo a somatória de vestígios e
informações acessórias são tratadas na literatura como “saída de pista seguida de
capotamento”, oferecendo um procedimento técnico calcado na Física Clássica do qual
se deflui a causa técnica de acidente. O local do acidente foi numa reta plana.
Verificou-se que V1, VW/ Marcopolo Senior, após a perda de
dirigibilidade, produziu de marcas de frenagem de 11,41 metros, andou com freio motor
engatado em marcha pesada por mais 8,67 metros, momento em que sai da pista e
colide com sua lateral esquerda na mureta de concreto da ponte, produzindo marcas de
fricção (metal x concreto) por mais 17,9 metros, até cair em processo de capotamento
em uma depressão de 4,45 metros de profundidade às margens da rodovia no sentido
crescente.
As tabelas usadas nos cálculos (velocidade inicial, velocidade total,
aceleração da gravidade, coeficiente de atrito, etc.), assim como as fórmulas e a
metodologia empregada, PCE (Princípio da Conservação da Energia), foram retirados
do livro Manual de Perícias em Acidentes de Trânsito1.

Tabela de valores para referência nos cálculos
Descrição

Valor

Aceleração da gravidade (g)

9,85 m/s2

Coeficiente de atrito dos pneumáticos caminhão ( 1)

0,60

Coeficiente de atrito de freio motor engatado – marcha pesada (µ2)

0,10

Coeficiente de atrito superfície metálica x concreto (µ3)

0,30

Distância parcial de frenagem

11,41 metros

Distância de rodado livre com freio motor engatado

8,67 metros

Distância percorrida pelos veículos após em processo de fricção

17,9 metros

Distância percorrida pelo veículo em processo de lançamento horizontal

9,56 metros
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Altura da depressão

4,45 metros

CÁLCULO DA VELOCIDADE MÍNIMA DO VEÍCULO

a) Velocidade de danos V1
Para o veículo, a velocidade de danos foi estimada com base na tabela de
crash test, pelos danos (deformações) produzidos durante a colisão1.
A velocidade de danos é instrumento de complementação das parcelas de
energia, nos casos em que se avalia a velocidade dos veículos pelo Principio da
Conservação da Energia, sendo assim temos:

Vd = 40 km/h ou 11,11 m/s (VW/ Marcopolo) – danos médios
b)

Velocidade Desenvolvida por V1

Em análise à dinâmica do acidente, para cálculo da velocidade do veículo
V1, VW/ Marcopolo, foi utilizado o método das velocidades quadráticas, dividindo o
acidente em quatros fases distintas:

1ª ) frenagem por 11,41 metros
1 = √2 . . . 1
1 = √2 . 0,6 . 9,8 . 11,41
V1 = 11,58 m/s

2ª ) freio motor engatado – marcha pesada por 8,67 metros
2 = √2 . . . 2
2 = √2 . 0,1 . 9,8 . 8,67
2 = 4,12

/

1

Tabela de crash test, ALMEIDA, Lino Leite. Acidente de Trânsito: Novos Métodos de Cálculo de
Velocidade, Ed. Millennium, 2014, p.16.
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3ª ) fricção metal x mureta de concreto por 17,9 metros

3 = √2 . .

. 3

3 = √2 . 0,3 . 9,8. 17,9
3 = 10,26

/

4ª ) lançamento horizontal, alcance (X) de 9,56 metros e altura (H) de
4,45 metros de profundidade.
4=

.√

4=

.√

2.
2.

4 = 9,56 . √
4 = 10,03

9,8
2 .4,45

/

Velocidade desenvolvida por V1 momentos antes do acidente

= √

2

+ 12 +

22 + 32 +

42

2
= √(11,11)2 + (11,58)2 + (4,12)2 + (10,26)2 + (10,03)

=
=

,
,

Dessa forma, pode-se afirmar que a velocidade mínima de
circulação do veículo V1, VW/ Marcopolo, antes do acidente era de
aproximadamente 78,9 km/h, num trecho onde não há regulamentação de
velocidade por meio de placa R-19. Portanto, com base no Código de Trânsito
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Brasileiro ( artigo 61, II), na ausência de sinalização regulamentadora, a velocidade
máxima será de 90 Km/h para ônibus e microônibus. Sendo assim, o veículo
trafegava dentro do limite de velocidade para a via.
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