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Polícia pede prisão de motorista que provocou morte de 11 pessoas
na BR 101

Motorista e dono da carreta foram indiciados por homicídio doloso,
quando há intenção de matar
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“Ele sabia que poderia causar um acidente. Assumiu o risco quando entrou naquele caminhão”. A declaração
é do delegado Rômulo Carvalho Neto, titular da delegacia de Mimoso do Sul, sobre a conclusão do inquérito
sobre o acidente ocorrido no km 450 da BR 101 em Mimoso do Sul.

O motorista e o dono do caminhão que causou a tragédia vão responder pelos crimes de homicídio doloso e
tentativa de homicídio. A prisão preventiva deles já foi pedida pela Polícia Civil.

O inquérito que investigava as causas do acidente ocorrido no dia 10 de setembro, foi concluído no início
desta semana. Para o delegado, uma “série de condutas irresponsáveis” por parte do motorista Wesley Rainha
Cardoso, de 28 anos, e do proprietário do veículo, Marcelo José de Souza, de 37, foram determinantes para
que a tragédia acontecesse.

As causas identificadas pela polícia foram: excesso de velocidade, manobra de passagem em local proibido e
carga transportada de forma irregular. Além disso, o pneu dianteiro do caminhão Mercebes Benz, de placas
MPZ 9798, estava carecas.

O mesmo veículo que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, possui 24 registros de imprudências cometidas
entre 2004 e julho deste ano. No entanto, o veículo mudou de dono em junho de 2015, acumulando desde
então 13 infrações – a maioria das multas em um intervalo de apenas dois anos e três meses.

Fora esses fatores, Wesley também não estava habilitado para transportar rochas ornamentais e nem o
veículo tinha o certificado para carregar material deste tipo.

“O Wesley não fez o curso que é obrigatório e tão pouco, o Marcelo se preocupou em regularizar a situação
do veículo dele. O caminhão não tinha certificado e também não estava em condições de fazer este tipo de
serviço” ressaltou o delegado Rômulo.

O pedido de prisão preventiva foi feito à Justiça. “Caso haja o entendimento judicial de que não são
necessárias as prisões, a polícia fez um pedido alternativo da suspensão da CNH do motorista e que o dono
da carreta seja também proibido de disponibilizar veículos para transporte de rochas”, informou Rômulo
Neto.

Wesley e Marcelo vão responder 11 vezes (número mortos) por homicídio doloso e nove vezes (número de
feridos) por tentativa de homicídio.
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Leia também

Motorista que provocou acidente na BR 101 tem mais de 10 multas
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Caminhão que provocou tragédia na BR 101 trafegava a 110 km/h

O acidente aconteceu no dia 10 de setembro, na altura do km 450 da BR 101 Sul, em Mimoso do Sul e
envolveu uma carreta, um caminhão, um micro-ônibus e um automóvel.

O micro-ônibus e um dos caminhões pegaram fogo. Todas as vítimas estavam no micro-ônibus. Outras sete
pessoas tiveram ferimentos leves e quatro saíram ilesas do acidente.

Os passageiros do micro-ônibus que pegou fogo após bater de frente com um caminhão de bebidas na BR
101, em Mimoso do Sul, eram integrantes do grupo de dança alemã Bergfreunde, de Domingos Martins. Eles
estavam voltando de uma apresentação na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. 

Segundo a Polícia Rodoviária federal, 20 pessoas estavam no micro-ônibus. Delas, 11 morreram. Outras três
pessoas tiveram lesões graves, duas sofreram ferimentos lesões leves e quatro saíram ilesos.

O grupo era composto de jovens e fez apresentações na 23ª edição da Deutsches Fest. Eles saíram de
Domingos Martins na sexta-feira (8).
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