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Processo n. 0602460-80.2021 

Inquérito Policial 

Homicídio Doloso. Qualificado. Crime de Trânsito. Dolo Eventual 

Denunciado:  MARCOS DE LIMA COUTO 

Vítimas:   AILTON NEVES MAGALHÃES 

  BEATRIZ BEZERRA DA SILVA 

  SANDRO FERREIRA DANTAS 

  VITÓRIA ELEN NASCIMENTO XAVIER DANTAS 

Incidência Penal: Art. 121, § 2º, IV do Código Penal e Arts. 306, 308 e 311, ambos do 

Código de Trânsito Brasileiro, todos em concurso material 

Peça Profissional: Denúncia e Promoção 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio do Promotor de 

Justiça WESLEI MACHADO, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 129, I, 

da Constituição Federal e artigo 41 do Código de Processo Penal, oferece DENÚNCIA 
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contra MARCOS DE LIMA COUTO, devidamente qualificado sob o item 32.1 (às fls. 7), 

pelos fatos e fundamentos que passa a expor. 

 

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de julho de 2021, por 

volta das 1h30, o Denunciado, na Vicinal do Alto Crato, KM 10, zona rural, em 

Humaitá/AM, de forma livre e consciente: 

 

a) conduziu o veículo, marca Chevrolet, modelo Montana, cor branca, Placa OHL-

4259, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (vodca 

e cerveja), constatado a partir da evidente percepção de sinais de embriaguez, quais 

sejam: olhos vermelhos, odor alcoólico, dificuldade de equilíbrio; 

 

b) participou, na direção do veículo, marca Chevrolet, modelo Montana, cor branca, 

Placa OHL-4259, na Vicinal do Alto Crato, via pública, zona rural, em Humaitá/AM, de 

uma corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade 

competente, gerando risco à incolumidade pública e privada; 

 

c) trafegou, na condução do veículo, marca Chevrolet, modelo Montana, cor branca, 

Placa OHL-4259, na Vicinal do Alto Crato, via pública, zona rural, em Humaitá/AM, 

local em que visivelmente e comumente, podia ser percebida a concentração de 

pessoas, em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano. 

 

d) ao violar, durante a madrugada, deliberadamente, regra de trânsito de proibição 

de condução de veículo automotor sob o efeito de substâncias etílicas, de vedação de 

participação em via pública de disputa ou competição automobilística e de 
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impedimento de transitar pela contramão de direção, com a lotação de passageiros 

excedida (fator de limitação de movimentos de condução), de inopino e com 

extrapolação de limites de velocidade, fatores que impediram que as vítimas 

pudessem se defender, proteger-se, desviar-se ou adotar medidas para a evitação do 

acidente, matou dolosamente Ailton Neves Magalhães, Beatriz Bezerra da Silva, 

Sandro Ferreira Dantas e Vitória Elen Nascimento Xavier Dantas, assumindo o risco 

de produzir o resultado1; 

 

No dia 17 de julho de 2021, desde as 15h, em uma residência localizada no 

Centro do Município de Humaitá/AM, as vítimas Ailton Neves Magalhães, Beatriz 

Bezerra da Silva, Sandro Ferreira Dantas e Vitória Elen Nascimento Xavier Dantas e 

outras pessoas comemoravam o aniversário de Alex Aragão Rosas. Nesse local, os 

participantes do evento consumiram bebidas alcoólicas durante todo o dia. 

 

 

1 STF: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO 
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA NA MODALIDADE DOLOSA. EMBRIAGUEZ AO 
VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO 
SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE 
ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO DO 
WRIT.  
1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, sob pena de ofensa ao 
regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal.  
2. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo 
eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a 
embriaguez ao volante, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes 
da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.  
3. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise 
fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável pela via do habeas corpus.  
4. Writ não conhecido.  
(HC 131029, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, 
julgado em 17/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 13-09-2016 PUBLIC 14-09-2016) 
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No início da madrugada, por volta de 1h, a Polícia Militar do Estado do 

Amazonas interveio e pediu o encerramento do uso do som, dada a perturbação do 

sossego. Em atendimento à orientação policial e por inexistir outro local na zona 

urbana adequado para que continuassem a ouvir músicas, dançarem e ingerirem 

bebidas alcoólicas, parte dos integrantes da festa de aniversário de Alex Aragão Rosas 

decidiram deslocar-se até a Vicinal do Alto Crato, no KM10. 

 

Destaque-se, por oportuno, a Vicinal do Alto Crato tem sido utilizada por 

jovens humaitaenses para o consumo de bebidas alcoólicas, ouvirem som e 

dançarem, com a promoção de verdadeiros eventos, com a ausência de abordagem 

policial em razão da perturbação do sossego, dada a escassez de habitantes do local. 

 

Foram ao local três veículos e algumas motocicletas, os quais se 

organizaram às margens da rodovia, no sentido Portal de Humaitá/AM – Alto Crato. 

Cada veículo estava distante um do outro, criando um espaço usado pelos presentes 

para conversarem, beberem e dançarem. Os veículos deixaram os faróis acesos, 

sendo que o primeiro deles ainda ligou o pisca alerta, como meio de indicação da 

presença das aproximadamente vinte pessoas e de carros no local. 

 

Além de o local estar iluminado pelos faróis dos três veículos estacionados 

às margens da via pública, a lua iluminava o ambiente a ponto de os presentes 

acreditarem inclusive que se tratava de lua cheia, apesar de ser período de lua 

crescente (https://portal.inmet.gov.br/paginas/luas).  

 

https://portal.inmet.gov.br/paginas/luas
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Durante o período em que a festa acontecia, momentos antes do 

atropelamento, Victor Hugo de Castro Teixeira, conforme se vê em seu depoimento 

constante no item 32.19, às fls. 6, ao sair da Chácara El Shaday, conduzia seu veículo 

automotor na direção Alto Crato – Portal de Humaitá/AM e percebeu a certa distância 

veículos às margens da rodovia, com faróis ligados e o pisca alerta do primeiro carro 

ligado. Por essa razão, Victor diminuiu a velocidade como mecanismo de evitação de 

acidentes.  

 

A seguir, após ter efetuado um disparo de arma de fogo durante a festa 

realizada na Chácara El Shaday, o Denunciado, sob o efeito de substâncias alcoólicas 

(vodca e cerveja), conduziu o seu veículo, marca Chevrolet, modelo Montana, cor 

branca, Placa OHL-4259. Nesse ponto, frise-se que horas após os crimes, o 

Denunciado foi submetido à realização de um exame de verificação e constatou-se 

ter ele olhos vermelhos, odor alcoólico e dificuldade de equilíbrio, fatores indicativos 

de que sua capacidade psicomotora estava alterada, conforme Relatório de 

Verificação de Embriaguez constante no item 32,4, às fls. 7. 

 

Após a saída do evento realizada na Chácara El Shaday, o Denunciado e 

outra pessoa não identificada iniciaram uma disputa ou competição automobilística 

não autorizada pela autoridade competente, gerando risco à incolumidade pública e 

privada. Nesse momento, enquanto estava em alta velocidade, chegou nas 

imediações em que dezenas de pessoas estavam e matou as vítimas Ailton Neves 

Magalhães, Beatriz Bezerra da Silva, Sandro Ferreira Dantas e Vitória Elen Nascimento 

Xavier Dantas. 
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Frise-se, ainda, que, antes do impacto, o Denunciado invadiu a contramão 

de direção e acertou os corpos das pessoas que estavam nas proximidades do último 

veículo estacionado. 

 

Ao dirigir durante a madrugada, com a capacidade psicomotora alterada 

pelo uso de bebidas alcoólicas, participar em via pública de disputa ou competição 

automobilística, transitar pela contramão de direção, com capacidade de lotação de 

passageiros excedida (fator de limitação de movimentos de condução) e em alta 

velocidade, o Denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, motivo pelo 

qual resta, nesta oportunidade, acusado da prática de crime, dentre outros, de 

homicídio, na sua forma dolosa. 

 

Com efeito, de forma deliberada e irresponsável, violou regras de trânsito 

e assumiu o risco de produzir o resultado morte, conforme previsão contida no art. 

18, I, in fine do Código Penal. 

 

Ademais, por ter conduzido o veículo em alta velocidade e em contramão 

de direção, o Denunciado adotou conduta que dificultou/impediu a possibilidade de 

as vítimas se defenderem e evitarem a lesão aos seus bens jurídicos, visto terem sido 

surpreendidas.  

 

O denunciado, em seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, 

conforme se vê no item 32.1, às fls. 7, atribuiu o atropelamento a um terceiro 

(possível outro veículo que com ele disputava o “racha”), no entanto, as marcas de 
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sangue e a destruição da frente de seu veículo evidenciam ter ele sido o autor do 

atropelamento gerador do resultado morte. 

 

A autoria e materialidade estão comprovadas pelos depoimentos das 

testemunhas, pelo relatório de verificação de embriaguez (item 32.4, às fls. 7), pelas 

certidões de óbito (itens 32.5, às fls. 1, 32.6, às fl. 1, 32.6, às fls. 4, 32.7, às fls. 2), pelo 

laudo pericial no local do acidente, no item 32.7, às fls. 4, pelas imagens constantes 

nos itens 32.8 e 32.9, pelos Laudos Cadavéricos (itens 32.11, às fls. 1, 32.11, às fls. 6, 

32.12, às fls. 6, 32.12, às fls. 6), relatório de missão policial de item 32.13, às fls. 1. 

 

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MARCOS DE LIMA COUTO, como 

incurso nas penas dos art. 121, § 2º, IV, por quatro vezes, ambos do Código Penal e 

arts. 306, 308 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material. 

Requer, assim, a citação do Denunciado para apresentar resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo, após, ser recebida a denúncia e designada audiência para 

instrução do feito.  

 

Pugna, ainda, pela intimação das testemunhas para virem depor em Juízo, 

em dia e hora a serem designados, sob as cominações legais, prosseguindo-se no 

processo até a pronúncia da acusada para ser submetida a julgamento perante o 

Tribunal do Júri. 

 

Pleiteia-se, também, pela fixação do valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), por cada morte, para os familiares de Ailton Neves Magalhães, Beatriz 

Bezerra da Silva, Sandro Ferreira Dantas e Vitória Elen Nascimento Xavier Dantas, 
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considerando os danos morais sofridos por elas sofrido, nos termos do art. 387, IV do 

Código de Processo Penal. 

 

Na oportunidade, promove pela juntada aos autos de certidão de 

antecedentes criminais do denunciado, referente a todas as Comarcas do Estado, 

inclusive da Capital. 

 

Por fim, pugna-se pela aplicação de medida cautelar ao Denunciado 

consistente na suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, 

ou a proibição de sua obtenção, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 

 

Humaitá/AM, 11 de agosto de 2021. 

 

Weslei Machado 

Promotor de Justiça  

 

Testemunhas: 

1. Valdison Marinho de Souza (qualificado no item 32.1, fl. 4); 

2. Roberto Guimarães Ferreira (qualificado no item 32.1, às fls. 5); 

3. Delvalino da Costa Melo (qualificado no item 32.1, às fls. 6); 

4. Elaine Santos da Cruz (qualificado no item 32.2, às fls. 2); 

5. Juliane Leão Lima (qualificado no item 32.13, às fls. 2); 

6. Kailanny de Souza Cruz (qualificado no item 32.13, às fls. 5); 

7. Marcilene Aguiar dos Santos (qualificado no item 32.14, às fls. 1); 

8. Jéssica da Silva Brito (qualificado no item 32.14, às fls. 4); 
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9. Bethania Monteiro dos Santos (qualificado no item 32.15, às fls. 1); 

10. Maria Karolaine Monteiro dos Santos (qualificado no item 32.15); 

11. Alex Silvio Gonçalves (qualificado no item 32.16, às fls. 1); 

12. Pedro Henrique Barroso de Lima (qualificado no item 32.16, às fls. 3); 

13. Alex Aragão Rosas (qualificado no item 32.16, às fls. 6); 

14. Rayanderson Danta (qualificado no item 32.17, fls. 3); 

15. Brenda Dionália Rego Noza (qualificado no item 32.17, às fls. 6); 

16. Mariana Coutrim dos Santos (qualificado no item 32.18, às fls. 2); 

17. Jussanara Silva Dantas (qualificada no item 32.18, às fls. 3); 

18. Rony Braga Gomes (qualificada no item 32.18, às fls. 5); 

19. Uanderson Relvas Pinto (qualificado no item 32.19, às fls. 2); 

20. Victor Hugo de Castro Teixeira (qualificado no item 32.19, às fls. 6). 


