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SENTENCA
Trata-se de agao penal, instaurada em face de GILNEI TELES
FER旺IRA, em razao da suposta flexao do verbo do tipo do artigo 157,§30, parte final
do C6digo de Penal Brasileiro, alegando a inicial acusatria em sfntese que:
町Narra a den丘ncia que, no dia 05/02/2015, por volta das O2hOOmin, na
Rua Plinio Gayer, Centro, nesta cidade, o denunciado GILNEL TELES
FERREIRA tentou subtrair para si coisa alheia m6vel mediante violencia
empre即da contra Jos6 X面er do Rego, vulgo 耐Z6 Surdot com golpes de
pedra na cabega,violencia esta que conduziu a vtima a morte,
conforme Boletim de Ocorrencia da Polfcia Militar em fis. 09/10,
恥latrio de Investiga 言o Policial a s fis. 14/17 e Termo de QualificaCao
e Interrogat6rioa s fls. 57/58. Apurou-se durante a fase inquisitiva que,
no dia e hoぬrio do fato delituoso em ques協o, o denunciado ingressou
na residencia da vtima, que ja conhecia h自 alguns anos. Uma vez dentro
da residencia, vi廿ma e denunciado travaram uma discussao. Ato
contfnuo, quando a vftima dirigia-sea cozinha, o denunciado pegou um
pedago de pedra e, pelas costas (recurso que impossibilitou a defesa da
vtima), a atingiu na nuca. Uma vez ao solo, a vtima foi 加ngida
novamente no rosto. Na manh巨 desse dia, a vtima foi encontrada em
sua resid6ncia, ainda com vida. Todavia, apesar de ter sido levada ao
Hospital Municipal, nao suportou a gravidade dos ferimentos e veio a
6bito. Cabe informar que a vtima h面a sido premiada na Quina do dia
anterior, sendo que receberia no dia do ぬto o p虎mio de 11$ 190,00
(cento e noventa reais). Ainda, que o relat6rio de investigaりao policial
hs fis. 14 apontou que os pertences da vtima encontravam-se revirados
e jogados pelo quarto, denotando que o autor buscava algum objeto ou
valor na residencia. Por fim, que uma carteira de bolso com documento
em nome da vtima foi encontrada debaixo do coich豆o do denunciado、二

O Inquhrito Policial, foi instaurado e mantido nestes autos a s fis.
05/83, uma vez que, serviu de base para oferecimento da inicial acusatria.
恥metido ao poder judiciArio, a denUncia foi recebida em 25 de
marco de 2014, conforme fis・ 84/86・ O denunciado, foi citado paり
aacusaりao, tendo feito a s fis. 135/136.
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No decorrer da instrugao criminal, fora colhido o depoimento de
04 (quatro) testemunhas arroladas na den6ncia (fis. 251/254), sendo as demais
dispensadas de comum acordo das partes, e ap6s, foi interrogado o acusado (fis.
255/256). Todos os depoimentos foram gravados e disponibilizados em mfdia (fis. 257).
Na fase do artigo 402, do C6digo de Processo Penal, o Minist6rio
p丘blico manifestou pela apresentaりao do laudo pericial cada叱rico da vtima・
O Minist6rio P丘blico apresentou memoriais a s fis. 270/278,
pugnando pela condenagao de Gilnei 脆les Ferreira, nos termos do artigo 157,§ 20,
parte final do C6digo Penal Brasileiro, por restarem comprovados a autoria e a
materialidade delitiva, inexistindo a presenga de qualquer causa excludente da ilicitude
do fato ou extintiva da pena.
Em identica oportunidade processual, a defesa do acusado,a s fis.
283/285, postulou em suma, pela absolvigao do acusado nos termos do artigo 386,
inciso Vil do C6digo de Processo Penal, por nao haver provas acerca da participa戸o do
autor na prtica do crime.
Fora juntada a certidao de antecedentes criminais atualizadas do
acusado (fis. 287/288).
Ebreve o relat6rio. Decido.
Cuida-se de agao penal, instaurada em face de GILNEI TELES
FERREIRA, em raz言o da suposta flexao do verbo do tipo do artigo 157,§30, parte final
do C6digo de Penal Brasileiro, alegando a inicial acusatria em sfntese que:
As condi96es da a弾o 〔加ten器se proce:落ual, legitimidade de partes
e possibilidade jurdica do pedido) e os pressupostos processuais de constitui弾o,
desenvolvimento v自lido e regular do processo se encontram presentes, tendo sido
observados os princfpios constitucionais do contraditrio t.da ampla defesa
(Constituigao da Rep丘blica Federativa do Brasil
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adequado a esp白cie.
O feito teve curso normal, com ampla oportunidade probat6ria e
de contradit6rio, seguindo, pois, os tramites determinados por lei, nao havendo
quaisquer eivas formais a impedir o pronunciamento do m6rito.
Assim, os presentes autos esto em ordem e prontos para
receber um pronunciamento do m6rito.
Imputa-se ao acusado a pぬtica do crime tipificado no artigo 157,§
32, parte final do C6digo 九nal.
An. 157--Subtraか coisa m6vel alhe楓 para si ou para ou加m,
mediante grave amea四 ou ido危ncia a pessoa, ou depois de haだ－
la, por qualquer meio, reduzidod impossibilidade de n苓'S肥ncia:
たna-reclusdo, de quatro a dez anos, e multa.
f32 －品 da violdncia resulta lesdo corporal grave, a pena ぜ de
ルclu血o, de 7 (sete) a 15 (quinze) anos, alm de multa; 選』堅ul辺
mor記 a reclu血o d de 20 (yin加） a 30 (tr加ta) anos, sem prejuzo da
multa.
Doutrinariamente, tal crime 6 conhecido como latrocfnio e se
consuma quando do emprego de violencia fsica contra a pessoa com o fim de subtrairlhe coisa m6vel ad叫m lesao corporal de natureza grave ou morte da vtima.
Se別ndo Luiz F!自vio Gomes e Ro帥rio Sanches Cunha, para que
haja latrocfnio: "6 necess百 rio tamb6m, que a morte decorra da violencia empregada
durante (fator tempo) e em raz百o (fator nexo causal) do assalto" (Cunha, Rog6rio
Sanches. Direito Penal: parte especial/Rog6rio Sanches Cunha; coordenag言o Luiz Fl白vio
Gomes e Rog6rio Sanches Cunha. 2. di'.-Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.
-(Direito Penal; V.3, p. 133), o que se deu no presente caso.
O sujeito ativo do crime em comento pode ser qualquer pessoa. O
sujeito passivo 6 o proprie巨rio ou o possuidor ou, ainda, o detentor do objeto.
O elemento subjetivo do tipo 6 o d 吐左聖consiste na vontade
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livre e consciente de praticar a aFao delituosa.
No caso em tela, o acusado, com consciencia e livre vontade se
dirigiu a residencia da vtima com o prop6sito de subtrair para si bens m6veis.
Com efeito, no caso subs切dio, nao tenho dificuldade em constatar a
exis比ncia do crime de latrocfnio, pois, a materialidade delitiva da infra9ao vem estampada
no corpo do Inqu6rito Policial juntado a s fis. 05/83, bem como o laudo pericial de exame
cada叱rico de fis. 266/268.
Ainda, em relagao a autoria o presente feito re丘ne provas h』beis e
propIciasa corrobora9ao da autoria delitiva, m飢ime pelas declara96es unfssonas e coesas
que se estampam nos autos, bastando para isso analisarmos:
A testemunha Cinthia Aparecida da Silva ao ser inquirida, assim
informou (fis. 251):
て．.) que teve casos nt加os com a vtima por uns 6 anos; que tem 3
(t産り戸lhos menores que era ele que cuidava, ele fazia tudo,
passando a ser 切nto pai dela como dos meus戸lhos, pagando os
alugueis; que em alguns domingos limpava a casa dele; que ele
sempre ia na casa dela; que por volta das seis e meia da manhd
daquele dia falaram que algufm tinha batido muito no Z; mais
tarde 戸cou sabendo que ele tinha morrido; que Maurcio a pegou
na por切 do hospi切I para depor; informou na Delegacル que 加
tinha se envolvido com duas mulheres viz加has, que to山s as duas
eram comprometidas, que talvez poderia ser isso(...)"

Ainda, Maria Jos6 Emiliana Teles, em depoimento disse (fis. 252);
て・．) que ぜ mde do Glinei Teles Fとrreira, que no dia sete de
fevere加 disse que estava em uma chdcara no municpio de
円ranhas, quando 廻m血」遡山加避o 丞L聖旦亜血吐」翌塑
亜凹山血亙』旦』四rte 血 ツ厄ぬrd叱 e 雨扇a扇万瓦n 瓦扇
聖画匠処凶望雄四亜塾引喧心e encon伽Va 臨面元云扇瓦而石扉
聖旦超血七塑動胆』辺亜血t 処旦血し廻』迦匹互丞賀eu 五lho e ao
聖皿皿辺」コ回助如 enc伽加U a coil白Wi 而玩夏可雨ン二需
超四四互血しし血圏皿血叱加Ilda notA面ん瓦ふ万云二。
ap6s soube por meio dos vizinhos de que seu 川ho estaria 加do a pd
em rumo a cidade de Bom Jardim de Go極ン七＝相clarante disse
ainda Que no dia 妬a sua nora 加町ti?血立匠言五房りト如加rnぐ 而
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Enquanto Gilvanei Teles Ferreira assim informou (fis. 253);
、’(...) que d irmdo do Gilnei Teles Perreira e que no dia do crime ndo
sabe dizer que seu irmdo dormiu em casa, pois estava em servio
em outro cidade; que ndo declarou nada em delegacia, assinando a
declara戸o somente por que estava 始望理」世亘U 選皿」塾k
些皿加旦血皿担丞些如叩皿」国堅
documentos da vftim町 que levou sua mde 胆加lie加 ci並Li皿皿
血空r血丞堕』望里聖直曜也且 e型麺四皿鯉皿四辿邑亜匹選旦
加ndo戸cou foragido・ Gr加i,
Ademais, o Sr. Willians Ferreira Lima disse em seu depoimento
(fis. 254), que;
で・．) que ndo ど parente do acusado, conhecendo-o somente de vis加；
que levantou seis e meia da manhd para か ao serv字α ti聖旦』旦
passロr em 戸en切 a li痩肥nela do 尾 viu as ponりs abe川加s. e
achou aquilo esカanhos ao enかar viu α V川ma na Coz加ha
血虹li'血四n鯉n血血璽込卿区辺聖'I望血 a ver aquilo saiu ゆido,
pois es切va com medo, e em s四uida viu uma mulher no pd da
ponte, e ela ligou na polcia; eles pegaram a vtima e levaram ao
hospital, mas ele no resistiu; informou que a vtima morava
sozinha e que ndo ouviu nenhum comentrio de que a vtima teria
ganhado na qu加a; que ndo sabe se a vtima guardava dinheiro;
四旦ーョ辺in血」匹四u」工皿也一血」匠n起」加ー旦」皿旦
a一
a亜叱al旦四口互血皿a担血四聖姫辿四迦也旦担血
型迦血皿m旦組四-p町厘聖丑色如q奥四車迦血些忽皿加血
繊盤盤難黙鴛競撚蕪
e trahnhIn.;n
nnr)n1n.n1加
r雷 put
nnrnI_.s
rnm,,m
而、mm り加
レ。，ーI,t4.,ItJ
Vt IflJI
'II'4IIIIC、、しら、,iuj
ti iucurr com
um jovem
ete h言n
nao
cons四uia:

Por fim, em seu interrogat6rio (fis. 255/256), o acusado Gilnei
Teles assim informou:
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何ルrsoル falecido meses atr山 nessa cidade; quando este pediu que o
acusado fosse comprar pinga em uma distribuidora existente nas
proximidades; o acusado disse que beberia primeiro um pouco da pi四。
que havia ali, para en加o ganhar coragem a か na distribuidora buscar
mais pinga; 丞担匹s de 血担叱」一四昭工」Lac些辺ao 」退」塾曳廻L』
虫塑如坦回旦四皿軸些匹也凹亜血CL亜辿迦」』園山四 v亜辺五四昼迦
ー塑匹匡趣廻血迎血回km五皿始旦旦望辺逃迂四四並窒旦引担亜四
四皿引四些処聖雌ロ:zt匹」喧加塾皿血』翼迎窒以匹い担里匹軍廻is 血旦
血四叫旦旦里辺血』コ皿継迦四」互聖辺鯉也己迦担四」eh互亜」皿
垣聖血」四坐血皿更四血立図凹血』旦四u旦遼丞旦四e 」塑血工堅迎a
cada no chdo; os indル duos perceberam a presena 西匹匹ad互四卿血
abordaram e lhe disseram para ele "Se virarサ corn 四逃加建四caL麹也立
para que ele assumisse a autoria do fato, pois co四四雌厘加 ei臣血四些血
o matariam: com 昭so o acusado nおolveu んa加山 ci血叱四ra 処但立山
indivduos n加 o encon如ssem. indo para a cidade 西片im型era 西
Le甚cl翌L que os indivduos sabiam da casa da vtima, P0川ue 戸
estiveram nesta cidade para entrEりar 血りas para si e sempre o ponto de
entr りa era ali; O acusado disse que esses dias a vtima te加 recebido
血gas,perodo em que 切ria lhes ameaFado 曲 entre,g ・los para a
Polcia; Os indivduos tambぜm amea四ram a v加ma; ndo os entnりou
para a polcia por temer sua vida; que acredita que os documentos foram
imd卿加山s em 釧a ca超 Vロtil 加ntar incrimind-lo do fato: que o acusado
匹肥或加四ee災賀 in直vdu賀 the cocairam a assumir o crime. po叩ue
ロ頭mel賀 enに屈eram 四りenロ umロ forma de serem p叩as as dvidas de
亜叩匹里但望旦迦旭丞辺四匹亘園』辺四』墜血亘m lhe』辺些工 por戸m, o
acusado ressal切u que Eiおon da Luzia Monica ndo estava em sua
companhia neste 直。で
Como se observa, logo se 略 a disparidade entre as vers6es

prestadas pelo acusado em tres ocasi6es distintas, o que demontra a falta de
credibilidade de sua fala. Contudo, existem pontos em comum, tais como: estar
consumindo entorpecentes e bebidas alc6olicas prximo ao Rio Piranhas; de ter ido a
casa da vtima; ter fugido da cidade logo ap6s a ocorrencia do assassinato da vftima; dos
documentos pessoais da vftima terem sido encontrados em seu poder; e da residencia
da vtima ter ficado toda revirada ap6s o crime.
Albm disso, em duas vers6es, sendo estas concedidas em fase
policia!, o acusado assumiu a autoria do crime, afirmando que matou a vtima sozinha,
em meio a discussao banal, mas que nさo lembrava do mot鉢n序em ter mexido nos
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pertences da vftima, por estar sob efeito de alucin6genos, conforme fis. 61/62 e ap6s
disse que matou a vftima na companhia de um indivfduo chamado Edson, tamb6m por
um desentendimento, mas dessa vez por drogas que aquele procuraria na casa deste,
ocasiao em que tamb6m teria revirado todos os pertences da vftima (fis. 159/160).
ぬ」amos o entendimento jurisprudencial da confissao na fase
policial:
APEいCAo CRIME. CRIMES CONTRA O P閉月RIMONIO．如U BOS
MAIORADOS EM CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VITIMA E TESTEMUNHA. VALIDADE.
APREEN弧O DA RES EM PODER DO ACUSADO. CONFISSAO
ES P0NTN叫 SUFICI曲NUA P如B町6RIA. ABSOLVI弾O.
IMPOSSIBILIDADE. Os elementos de convicg巨o colacionados
demonstram a materialidade e autoria das subtra95es perpetradas
mediante a imposi真o de grave ameaa contra as vtimas. Evidenciam
que o r6u e comparsa ingressaram na agencia lo悼rica, anunciaram o
assalto, determinaram a entrega do numerrio existente no local e,
ap6s apoderarem-se do mesmo, subtrafram tamb直m a bolsa de uma das
clientes e encetaram fuga, restando presos momentos mais tarde por
agentes de seguranりa p6blica avisados acerca do ocorrido. Relevancia
da palavra das vftimas e dos policiais civis, ausentes indicativos de que
estivessem imputando aos agentes p臣tica que n言o tenha
verdadeiramente ocorrido. Precedentes no sentido de que a apreensao
da res em poder do denunciado representa id6neo liame entre a autoria
e o evento, acarretando a inversao do 6 nus da prova, na medida em que
configura presunCao rela廿va a respeito da autoria．乳b引『atos
colhidos em pret6rio que, somados a confissao extrajudicial
proporcionada pelo 叱u, Imp6em a manutenf含o do decreto
sentencial e o a血stamento do pleito absolut6rio por insuficiencia
de provas. DESCいSSIFICACAO. FU町O. MAJO肌NTE PELO CONCURSO
DE PESSOAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O contexto dos autos
evidencia ter havido o emprego de grave ameaga contra as vtimas, a
fim de intimid白-las e impedir que reagissem durante a investida
criminosa, tornando-se impossvel 白lar em desclassificag含o para o
crime de furto. Precedentes no sentido de que, para a incidencia da
majorante prevista no inciso II,do§ 29, do artigo 157, do CP,
desnecess百ria a demonstrag百o de pr6vio ajuste entre os agentes,
bastando a prova da participagao de mais de uma pessoa na empreitada
criminosa, como ocorre na esp6cie, a afastar a ideia de roubo simples.
DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. REINCIDEnCIA.
CONSTITUCIONALI 以DE. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA. Manuten戸。
da pena-base lanCada em 04 (Quatro) anos e 05 (cinco) meses 'de
reclus言。， conferida nota ne即tiva ao， 命tecede nte..南テ瓦二誌二ら晶
rnrt rnnrlan りースat.
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a pena a tftulo de reincidencia em segunda 飽se dosim6trica.
Precedentes acerca da constitucionalidade de dita agravante, a血stada a
pecha de bis in idem. CondenaCao que, em razao da exasperag含o de 1/3
(um tergo) pelo concurso de pessoas e de 1/6 (um sexto) ante o
concurso formal de crimes, totaliza 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13
(treze) dias de reclusao, em rethme inicial fechado fart. 33,§2Q, alfneas
a e b, e§39, do CP). PENA DE MULTA. ISENCAO: IMPOSSIBILIDADE.
Impossibilidade de a魚stamento da pena de multa. Competencia do
Jufzo da Execug含o para eventual pedido de suspens含o da cominaC含o.
SUSPENS加 DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NAO CONHECIMENTO. Porque
a exigibilidade das custas processuais foi suspensa pelo jufzo
monocrAtico em sentenga, nos termos da Lei n2 1.060/1950, descabe
conhecer do apelo defensivo quanto ao ponto. APELACAO
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DESPROVIDA. (Apelaりao Crime
Nロ 70058282708, Oitava Camara Criminal, Tribunal de JustiCa do RS,
恥lator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 30/04/2014) (TJ -RS
恥lator: Naele Ochoa Piazze叫 Data de Julgamento: 30/04/2014, Oitava
Camara Criminal)
APELA 加． DEFE弘． A肌 235, C/C O ART. 237, INCISO II, TUDO DO
CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. PROVA ILICITA. TEORIA
DOS FRUTOS DA A RVORE ENVENENADA. NAO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE NULl以DE POR 加SENCIA DE FUN以MENTA 加叫
SENTENCA. AFA引隣MENTO A UNANIMI以DE. SENTENCA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA PROVA COLHIDA.
UNANIMIDADE. MERITO. PLEITO ABSOLUT6RIO. INVIABILIDADE.
CONFISSAO 肌 FASE EflRAJUDICIAL. RETRATACAO EM julzo.
VALIDADE QUANDO EM CONSONANCEA COM O CONIUNTO
PROBATORIO
CON引CANTE DOS AUTOS. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS QUE CORROBORAM A
CULPABILIDADE DO ACUSADO. CONDENACAO OUE SE FAZ
NECESSAREA. RECURSO DESPROVIDO. DECI踊O UNANIME. 1. N巨oh自
como acolher a pretensao do recorrente de aplicagao da teoria dos
frutos da 貞rvore envenenada, tendo em vista que nきoh百 nos autos
qualquer ilicitude na prova colhida, eis que os registros foto2rficos
roram reauzanos com o consentimento do reu 2. Preliminar releiねda a
unanlmiaaae. 3. Igualmente, n自o ha que ねlar em nulidade da sentenca
por ausencia ae runuamentagao, tal qual ale胆do pela Defesa, I百 aue o
t.onselno a quo examinou as quest6es lanCadas nos autos e sonesou as
provas proauziaas, aplicando, segundo seu livre convencimento
motivado, o direito ao caso concreto, de modo Que o douro liii? Auditor
runclamentou devidamente a decisao do Conselho. 4. Preliminar
rpiait,,gI
nfl..
unanimidade a.
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Impede tamb6m ressaltar que a tentativa do acusado de se eximir
da responsabilidade quanto a p伯tica do crime nao merece acolhida,j貞 que atribui a
conduta a dois traficantes, contudo nao menciona nomes, tendo o motivo il6gico.
Aliado a tentativa de eximir-se est貞 o fato que informar que
"plantaram" os documentos pessoais da vftima em sua residencia, forgando-o a ter a
autoria do delito, ocorre que quem os encontrou foi sua pr6pria genitora, nao tendo
nenhum motivo para assim faze-lo.
O acervo probat6rio trazido ao bojo dos autos 6 robusto a validar a
acusagao disposta na pega inicial apresentada pelo representante do Minis比rio Pdblico.
Conclui-se, portanto, que o acusado efetivamente agrediu a vftima com objetivo de
assegurar a subtraCao dos bens, vindo a 魚lecer.
De outro turno, vale ressaltar que 6 cedigo que para a
caracterizagao do crime de latrocfnio, que haja a presenga do dolo na conduta
precedente (roubo) e o dolo ou culpa na conduta ulterior, o que restou evidente no caso
em tela, uma vez que o acusado atentou contra a integridade fsica da vitima, efetuando
golpes em sua cabega, o que ocasionou em seu falecimento.
Sobre o assunto:
男dcrime de latrocnio, quando o homicdio se consuma, ainda que ndo
se realize o agente a subtra戸ode bens da vtima." (Smula 610 do STF).
下．) 2. Es切 Sri, ルndado primordialmente na 幼mula 610 do Pルめno
Excelso, que enuncia haver crime de la如cnio, quando o hom記 dio se
consuma, ainda que n如ルalize o agente a sub加戸o de bens 山 vtima,
戸rmou a orienta戸o de que se pe加z o crime em que havida a morte, a加da
que n加 a viola戸o patrimoniaL.." 幻'I タルrma, tIC 137538/MG, ReL
Al加istro Napoleo Nunes Maia 月Iho, 切e 12.04.2010)
Destarte, resta comprovada a autoria da conduta delitiva praticada
pelo acusado, mesmo n巨o sendo encontrado bens materiais da vtima, de acordo com a
samula 610, STE consuma-se o crime com a morte, o que ocor
ocor肥u
re
diante de todas as provas 叩resentadas, concl山

resente caso e

一 ．.,..,－ 一
uiz't
姓ND

秤夢讐讐

tribunal
ddo認繋騒皇

PODER JUDに仏RIO
COmaにa de PiranhaS

amolda-se perfeitamente a descrigao tpica prevista no artigo 157,§32, parte final do
C6digo Penal, pois restaram sobejamente comprovadas nos autos a autoria, a
materialidade e demais circunsぬncias em que foi praticada a in加gao penal atribuida a
ela.
Comprovadas, pois, a materialidade e autoria do delito, nao
existindo nenhuma excludente de ilicitude ou eximente de culpabilidade a amparar o
acusado, merece o mesmo que seus atos sejam devidamente reprovados.
Ao teor do exposto, a falta de qualquer excludente de ilicitude ou
de culpabilidade, julgo procedente a den6ncia de fis. 02/04 e, em consequencia,
C旦四DEN旦 o r6u GILNEI TELES FERREIRA como incurso nas penas dos artigos 157,§
32, parte final do C6digo Penal.

Restando, pois, condenado o acusado, passo a dosagem da pena,
atenta a s diretrizes do artigo 59 e 68 do C6digo Penal, conforme seja necess』rio e
suficiente para reprova弾o e preven弾o do crime.
Circunsi白ncias Judiciais:
A Culpabilidade evidenciada, eis que a sua conduta merece
censura social, pois outro comportamento era esperado nas circunstancias, atuando
com dolo intenso na realizaFao do intento criminoso. Homem perfeitamente impuぬvel,
reunindo plena noりao da ilicitude de sua conduta-d賀favorvel;
Os Antecedentes n昏o lhe sao favorveis, uma vez que o
denunciado j百 foi sentenciado e condenado por fato anterior ao presente, conforme
certid6es acostadas aos autos a s fis. 286/288, por6m, para que nao caracterize bis in
idem, deixo de conside臣－Ia para efeito de fixaりao da pena base， 巨o somente
considerando-a para efeito de circunstancia agravante da pena;
A conduta social,6 o papel do acusado na comunidade, inserido
no contexto da 魚mAia, do trabalho, da escola 島 dentre outros, da vizinhanga. Nao

き辿唖興遡皿四NSECA

国

tribunal
dodej
esta呈讐騒豆

PODER JUDIC仏RIO
Comaにa de Piranhas

existem nos autos elementos para avaliagao, razao pela qual deixo de valor百-la;
Quanto a personalidade, compreendida como um complexo de
caracterfsticas adquiridas, e que influenciam o comportamento do indivfduo, nao 6 um
conceito jurldico, mas do contorno de outras ciencias. Nessa linha,6 forgoso reconhecer
que existem elementos aptos a permitirem que o magistrado qualifique a personalidade
do agente, tais como a alta periculosidade dos delitos que foram praticados pelo
acusado. Assim sendo, considero essa circunstancia desfavor自vel;
Os motivos do crime que se cuida,6 a maior cupidez do agente
pelo enriquecimento ilfcito, com o uso de uma violencia peculiar do tipo penal,
buscando lucro 信cii em detrimento do prejufzo alheio. Isso, todavia,6 f nsito ao pr6prio
tipo e, por essa razao, deixo aqui de valo由－lo negativamente, sob pena de incorrer no
bis in idem;
As circunstncias do crime sao desfavor白veis ao r6u,1百 que o
acusado praticou o crime na casa da vftima, durante a madrugada, levando-a a morte
quando tinha a opgao palp自vel de nao machuc貞－lo na cabeCa e diante de sua reaりao
simplesmente fugir ou domin』-lo fisicamente;
As consequencias do crime, considero desfavoぬvel, pois foram
excessivamente danosas, pois o acusado ceifou a vida da vftima, agindo com violencia
extrema, causando intenso sofrimento aos seus familiares e amigos;
O comportamento da vi廿ma, em nada contribuiu para o evento
criminoso.
Considerando tais elementos, fixo a pena base no patamar de
22 (yin加 e dois) anos de reclusao e pa即mento de 20 (vinte) dias・
multa, no valor
de 1/30 (um tn 帥simo) do salArio-minimo atualmente vigente.
曳四四n加s e atenuantes (a比 61e65,doCPJ:
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Cでー一円ニコ do estado de goi白5
Presente a agravante de reincid6ncia prevista no art. 61, I do
C6digo Penal, conforme ext臣i-se das fis. 286/288,a g旦込La pena em 鯉』血固一皿四
寧望丞担迎遡互便皿四岨四迦逃血皿通血
Ademais, na 百poca do 魚to, qual seja, no ano de 2015, a vtima
contava com 67 (sessenta e sete) anos, conforme documentos de identidade de fis. 11,
nesse sentido, presente tamb6m a agavante prevista no art. 61, II, "h", do C6digo Penal,
motivo pelo qual 旦匹旦四 a pena em 里」虫回四邑皿塾n血鎚胆図亜廻血必山」皿匹
de reclusao.
Em anAlise, verifica-se que h貞 uma circunsぬncia atenuante,
prevista pelo artigo 65, inciso III， 町d二 do C6digo Penal e diante da confissao extrajudicial,
ou seja, na fase policial, e posterior retrata戸o em jufzo, bem como levando em
consideraCao as provas carreadas aos autos e entendimentos jurisprudenciais acima
narrados, atenuo a pena 02 (dois) anos, passando-se para 24 加nte e quatro) anos de
reclusao.
Nao h貞 causas especiais de aumento e diminuiCao da pena:
Considerando a mesma previ斑o do art. V da Lei n旦 12.736, de
30/11/2012, que a取mu o a市go 387 do CM嶋o de Processo Penal, dispondo que a
detra戸o ser considerada pelo Juiz que proferir a sentena condenat 山， passo a
sua an百Ii奪e:
Em an百lis島 verifico que o condenado es巨 preso preventivamente
desde de 02 de Maro de 2015, conforme offcio de fis. 43/55. Assim, levando em
considera 言o o instituto da detracao o previsto no artigo 44,§4二 do C6digo Penal,
considera-se entre a data da prola戸o da sentena e a data da prisao, passaram-se 08
(oito) meses e 17 (dezessete) dias. Desta forma, a 馴口助必Odap旦皿選垣」m』旦
包血加四撃追U丞垣些塁回回奥
Ante a fixa戸o da pena em 24 (vinte e quatro) anos de reclus自oea
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