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SENTENÇA

Carlos Roberto Pereira está sendo acusado de ter
dado suporte material financiando outras pessoas a matar quatro
pessoas, causado dois abortamentos e de ter formado quadrilha
armada.

O fato aconteceu aqui em Araguaína, no dia 25 de
julho de 2012.

Ele responde a este processo em liberdade.

O processo tramitou regularmente neste juízo e
Comarca, onde foi determinado que os fatos atribuídos ao
acusado fossem julgados pelo Tribunal do Júri, julgamento esse
que ocorreu neste dia.

O nobre Conselho de Sentença, em reunião, em sala
própria e através de votação sigilosa, votando a primeira série de
quesitos apresentada referente à vítima José Zerrita, por maioria:

a) Reconheceu que a vítima foi alvo de
disparos de arma de fogo.

b) Concluiu que ela morreu por causa desses
disparos.

c) Admitiu a participação no fato pelo
acusado.

d) Não absolveu o denunciado.

e) Acolheu
motivo torp
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f) Admitiu a circunstância qualificadora do
meio cruel.

g) Reconheceu a circunstância qualificadora
recurso que dificultou a defesa da vítima.

Votando a segunda série de quesitos apresentada
referente à vítima Felix Guida, por maioria:

a) Reconheceu que a vítima foi alvo de
disparos de arma de fogo.

b) Concluiu que ela morreu por causa desses
disparos.

c) Admitiu a participação no fato pelo
acusado.

d) Não absolveu o denunciado.

e) Acolheu a circunstância qualificadora
motivo torpe.

/\
V f) Admitiu a circunstância qualificadora meio

cruel.

g) Reconheceu a circunstância qualificadora
recurso que dificultou a defesa da vítima.

Votando a terceira série de quesitos apresentada
referente à vítima Rangel da Silva, por maioria:

a) Reconheceu que a vítima foi alvo de
disparos de arma de fogo.

b) Concluiu que ela morreu por causa desses
disparos/
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c) Admitiu a participação no fato pelo
acusado.

d) Não absolveu o denunciado.

e) Acolheu a circunstância qualificadora
motivo torpe.

f) Admitiu a circunstância qualificadora meio
cruel.

g) Reconheceu a circunstância qualificadora
recurso que dificultou a defesa da vítima.

Votando a quarta série de quesitos apresentada
referente ã vítima Francisca Marahana, por maioria:

a) Reconheceu que a vítima foi alvo de
disparos de arma de fogo.

b) Concluiu que ela morreu por causa desses
disparos.

c) Admitiu a participação no fato pelo
acusado.

d) Não absolveu o denunciado.

e) Acolheu a circunstância qualificadora
motivo torpe.

f) Admitiu a circunstância qualificadora meio
cruel.

g) Reconheceu a circunstância qualificadora jl
recurso que dificultou a defesa da vítima.
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Votando a quinta série de quesitos apresentada
referente ao abortamento sem o consentimento da gestante
Francisca Marahana, por maioria:

a) Reconheceu que houve a prática de crime
de abortamento sem o consentimento da
gestante.

b) Admitiu a participação no fato pelo
acusado.

c) Não absolveu o denunciado.

Votando a sexta série de quesitos apresentada
referente ao abortamento sem o consentimento da gestante
Francisca Marahana, por maioria:

a) Reconheceu que houve a prática de crime
de abortamento sem o consentimento da
gestante.

b) Admitiu a participação no fato pelo
acusado.

c) Não absolveu o denunciado.

Votando a sétima série de quesitos apresentada
referente ao crime de quadrilha armada, por maioria:

a) Reconheceu que houve a prática de crime
de quadrilha armada.

b) Admitiu a participação no fato pelo
acusado.

c) Não absolveu o denunciai
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Três circunstâncias qualificadoras foram
reconhecidas pelo Tribunal do Júri em relação aos crimes de
homicídio.

Adotando a melhor doutrina e jurisprudência,
aplicarei a segunda e a terceira circunstâncias como agravantes
porque previstas como tais (art. 61, inciso II, alíneas c - recurso
que dificultou a defesa da vítima, e d - meio cruel), do CP. Nesse
sentido o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

Na hipótese de concorrência de qualiíicadoras num
mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para
qualificar o crime e as demais serão consideradas
como circunstâncias agravantes. Precedentes (HC
80.771, HC 65.825 E HC 79.538)1.

Em relação a Francisca Marahana, não reconheço a
incidência, no presente caso, da circunstância agravante prevista
no artigo 61, inciso II, alínea/, do Código Penal, consistente em
crime praticado com violência contra mulher na forma da lei
específica. É que a motivação dos crimes de homicídio
reconhecida pelo tribunal competente (vingança) descaracteriza a
incidência da lei da Violência Doméstica. É dizer, Francisca
Marahana não foi morta porque é mulher e a violência era
dirigida por causa de seu género.

Por outro lado, entendo que os crimes de homicídio
foram praticados, em relação a Francisca Marahana, contra
mulher grávida e essa circunstância, segundo as provas orais dos
autos, neste dia, era de conhecimento do acusado. Por isso,
reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso
II, alínea h, do Código Penal.

1 NUCCI, GUILHERME DE SOUZA, Código Penal Comentado, 10a edição revista, atualizada
e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2010. D. 452.
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Em relação aos crimes de abortamento, por serem, as
circunstâncias agravantes acima mencionadas elementares do
tipo deixo de reconhecê-las para não haver o bis in idem,

Os crimes de homicídio foram praticados mediante
quatro ações diversas imbuídas por dolos autónomos em relação
a cada uma das vítimas. Houve ofensa a quatro bens jurídicos
distintos. Por isso, reconheço a prática desses delitos em
concurso material.

Os dois crimes de abortamento foram praticados
mediante uma ação apenas. Não está bem claro para este
julgador o desígnio autónomo de ceifar a vida de cada um dos
fetos. Por isso, reconhecerei, no caso, a incidência da primeira
parte do artigo 70, caput, do Código Penal.

Todos os delitos admitidos pelo tribunal competente
(quatro homicídios em concurso material, dois abortamentos em
concurso formal e quadrilha armada) foram praticados em
concurso material entre si porque mediante ações e dolos
diversos, ofendendo bens jurídicos diferentes.

DISPOSITIVO

Assim, obediente à decisão do Colendo Conselho de
Sentença, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e,
como consequência natural, condeno CARLOS ROBERTO
PEREIRA, brasileiro, casado, pecuarista, nascido no dia 4 de

/ outubro de 1969, em Fortaleza - CE, filho de Raimundo Nonato
Pereira e Maria de Nasaré Pereira, portador da cédula de
identidade RG n° 1.417.887, SSP/PI, inscrito no CPF/MF sob o
n° 345.972.473-00, residente na Rua Ribeiro Cunha, n° 211,
Centro, Dom Eliseu - PA, nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I
(motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa
da vítima), por quatro vezes, na forma do artigo £9, caput, do
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Código Penal, na pena do artigo 125, por duas vezes, na forma do
artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, artigo 288,
parágrafo único, do Código Penal, tudo na forma do artigo 69,
caput, mesmo diploma.

Aos crimes hediondos serão aplicados os rigores
da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990.

delitos.
Passo a dosar-lhe a(s) pena(s) para cada um dos

1.0 Do crime de homicídio de José Zerrita.

1.1 Das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

O acusado não registra antecedentes criminais nos
autos.

Nada há para considerar acerca de sua conduta
social e personalidade.

O motivo, as circunstâncias e as consequências do
delito integram o tipo penal.

A vítima não contribuiu, facilitou ou instigou a
pratica do delito.

Do denunciado era esperada conduta absolutamente
diversa da desenvolvida.

Com seu comportamento ele desrespeitou as leis
vigentes. \R

.
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A reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado
e dele próprio é maior que o normal.

Com efeito, a ação praticada foi mais grave que
normal em razão do número de vítimas, de suas ligações
familiares e, portanto, porque grande parte de uma mesma
família foi dizimada de forma violenta e fria.

A pena do crime de homicídio qualificado varia de
doze a trinta anos de reclusão.

Pelas razões acima expostas, fixo pena-base em 14
(catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

1.2 Das circunstâncias legais (agravantes e
atenuantes).

Não há circunstâncias atenuantes a serem levadas
em consideração.

Há, entretanto, duas circunstâncias agravantes
reconhecidas na fundamentação desta sentença (recurso que
dificultou a defesa da vítima e meio cruel).

Assim, agravo a pena em 1/5 (um quinto) tornando-a
17 (dezessete) anos l (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão.

1.3 Das causas de aumento e de diminuição da
pena.

Não há/ qa,usas de aumento e de diminuição de pena
a serem aplicadas.,
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Por isso, torno a pena do item 1.2 definitiva.

2.0 Do crime de homicídio de Felix Guida.

2.1 Das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

O acusado não registra antecedentes criminais nos

Nada há para considerar acerca de sua conduta
social e personalidade.

O motivo, as circunstâncias e as consequências do
delito integram o tipo penal.

A vítima não contribuiu, facilitou ou instigou a
prática do delito.

Do denunciado era esperada conduta absolutamente
diversa da desenvolvida.

Com seu comportamento ele desrespeitou as leis
vigentes.

A reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado
e dele próprio é maior que o normal.

Com efeito, a ação praticada foi mais grave que
normal em razão do número de vítimas, de suas ligações
familiares e, portanto, porque grande parte de uma mesma
família foi dizimada de forma violenta e fria.

A pena do crime de homicídio qualificado varia de
doze a trinta anos de reclusão.

Pelas razões acima expostas, fixo pena-base em 14
(catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão/
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2.2 Das circunstâncias legais (agravantes e
atenuantes).

Não há circunstâncias atenuantes a serem levadas
em consideração.

Há, entretanto, duas circunstâncias agravantes
reconhecidas na fundamentação desta sentença (recurso que
dificultou a defesa da vítima e meio cruel).

Assim, agravo a pena em 1/5 (um quinto) tornando-a
17 (dezessete) anos l (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão.

2.3 Das causas de aumento e de diminuição da
pena.

Não há causas de aumento e de diminuição de pena
a serem aplicadas.

Por isso, torno a pena do item 2.2 definitiva.

3.0 Do crime de homicídio de Rangel da Silva.

3.1 Das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

O acusado não registra antecedentes criminais nos
autos.

Nada há para considerar acerca de sua conduta
social e personalidade.

O motivo, as circunstâncias e as consequências do
delito integram o tipo penal.

A vítima não contribuiu, facilitou ou instigou a
prática do delito.
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Do denunciado era esperada conduta absolutamente
diversa da desenvolvida.

Com seu comportamento ele desrespeitou as leis
vigentes.

A reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado
e dele próprio é maior que o normal.

Com efeito, a ação praticada foi mais grave que
normal em razão do número de vítimas, de suas ligações
familiares e, portanto, porque grande parte de uma mesma
família foi dizimada de forma violenta e fria.

A pena do crime de homicídio qualificado varia de
doze a trinta anos de reclusão.

Pelas razões acima expostas, fixo pena-base em 14
(catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

3.2 Das circunstâncias legais (agravantes e
atenuantes).

Não há circunstâncias atenuantes a serem levadas
em consideração.

Há, entretanto, duas circunstâncias agravantes
reconhecidas na fundamentação desta sentença (recurso que
dificultou a defesa da vítima e meio cruel).

Assim, agravo a pena em 1/5 (um quinto) tornando-a
17 (dezessete) anos l (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão.

3.3 Das causas de aumento e de diminuição da
pen
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Não há causas de aumento e de diminuição de pena
a serem aplicadas.

Por isso, torno a pena do item 3.2 definitiva.

4.0 Do crime de homicídio de Francisca
Marahana.

4.1 Das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

O acusado não registra antecedentes criminais nos
autos.

Nada há para considerar acerca de sua conduta
social e personalidade.

O motivo, as circunstâncias e as consequências do
delito integram o tipo penal.

A vítima não contribuiu, facilitou ou instigou a
prática do delito.

Do denunciado era esperada conduta absolutamente
diversa da desenvolvida.

Com seu comportamento ele desrespeitou as leis
vigentes.

A reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado
e dele próprio é maior que o normal.

Com efeito, a ação praticada foi mais grave que
normal em razão do número de vítimas, de suas ligações
familiares e, portanto, porque grande parte de uma mesma
família foi dizimada de forma violenta e fria.

A pena do crime de homicídio qualificado varia de
doze a trinta anos de reclusão. \R / M ~ - 12
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Pelas razões acima expostas, fixo pena-base em 14
(catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

4.2 Das circunstâncias legais (agravantes e
atenuantes).

Não há circunstancias atenuantes a serem levadas
em consideração.

Há, entretanto, três circunstâncias agravantes
reconhecidas na fundamentação desta sentença (recurso que
dificultou a defesa da vítima, meio cruel e mulher grávida).

Assim, agravo a pena em 1/4 (um quarto) tornando-a
17 (dezessete) anos 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão.

4.3 Das causas de aumento e de diminuição da
pena.

Não há causas de aumento e de diminuição de pena
a serem aplicadas.

Por isso, torno a pena do item 4.2 definitiva.

5.0 Do primeiro crime de abortamento.

5.1 Das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

O acusado não registra antecedentes criminais nos
autos.

Nada há para considerar acerca de sua conduta
social e personalidade.

O motivo, as circunstâncias e as consequências do
delito integram o tipo per/ali
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A vítima não contribuiu, facilitou ou instigou a
prática do delito.

Do denunciado era esperada conduta absolutamente
diversa da desenvolvida.

Com seu comportamento ele desrespeitou as leis
vigentes.

A reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado
e dele próprio é inerente ao tipo penal.

A pena do crime de abortamento varia de três a dez
anos de reclusão.

Pelas razões acima expostas, fixo pena-base em 3
(três) anos de reclusão.

5.2 Das circunstâncias legais (agravantes e
atenuantes).

Não há referidas circunstâncias a serem levadas em
consideração.

5.3 Das causas de aumento e de diminuição da
pena.

Não há causas de diminuição de pena a serem
aplicadas. A causa de aumento de pena reconhecida na
fundamentação desta sentença (concurso formal) será analisada
no próximo item.

6.0 Do segundo crime de abortamento.

6.1 Das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).
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