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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

VACRTJAGCL
Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras

Número do processo: 0011689-73.2008.8.07.0007

Classe judicial: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

RÉU: IGOR DE REZENDE BORGES

SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por seu órgão de atuação,
no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de IGOR DE REZENDE
BORGES, já qualificado nos autos, sendo o acusado pronunciado pela prática dos fatos
descritos nos artigos 121, §2º, incisos I, III (última parte) e IV, (cinco vezes); artigo 129, §1º,
inciso I, e artigo 129, 'caput'(duas vezes), todos do Código Penal.

  Narra o Ministério que:



28/10/2019 · Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau

https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=f1bc742677c053f… 2/11

"No dia 27 de abril de 2008, por volta das 01:30h, na DF-001, que liga Taguatinga à Brazlândia, nas
proximidades da entrada do acampamento 26 de setembro, nesta cidade de Taguatinga Norte/DF, o
denunciado, livre e consciente, utilizando-se do veículo Peugeot/307 Passion, placas JHG-2598/DF,
inobstante admoestado pelos passageiros, passou a dirigir na contramão de direção de forma a assumir
o risco de matar, vindo a colidir com outro veículo que trafegava em direção contrária, provocando nas
vítimas Paulo José Louzeiro Miranda, Elilde Costa de Oliveira, Ana Telma da Silva, Joseane Monteiro da
Silva e Ingrid Martins Castro de Araújo, os ferimentos descritos em laudos a serem juntados
oportunamente, causando-lhes a morte. Ainda com sua conduta livre e consciente, naquele local e
horário, e fazendo uso do mesmo veículo, o denunciado provocou nas vítimas Paulo da Silva, Márcio
Alves de Andrade e Gracyelle Tamirys Silva do Nascimento as lesões corporais conforme atestarão os
laudos a serem juntados aos autos. Segundo se apurou, naquela noite, o denunciado estava em
companhia de Gracyelle, Márcio e Ingrid, ingerindo bebida alcoólica, quando, então, decidiram ir à uma
festa, motivo pelo qual, adentraram  no veículo Peugeot/307, que era conduzido pelo denunciado mesmo
após este ter feito ingestão de álcool, acessando em seguida, a DF 001, ali dando início o acusado à sua
ignóbil e censurável conduta. Enquanto procuravam o local da festa, o denunciado conduzia seu veículo
de forma totalmente incompatível com as condições de tráfego e segurança, trafegando com o
automóvel na contramão, fazendo com que veículos que vinham em sentido contrário fossem obrigados
a se desviarem, além de tirar 'finos' em pessoas que estavam paradas no acostamento da via. Não
obstante alertado pelos ocupantes de seu veículo sobre o perigo à integridade física e a vida a que estava
expondo a todos que ali transitavam, respondeu-lhes o denunciado que 'gostava de aventura' e,
desatendendo aos apelos dos demais ocupantes de sua "máquina mortífera", deu continuidade à
condução incompatível, até que causou colisão com o veículo GM/Vectra placas BMV-7685/DF, que era
ocupado por Paulo José, Elilde Costa, Ana Telma, Josiane Monteiro e Paulo da Silva, matando os 04
primeiros e ferindo o último, além de matar Ingrid e ferir Márcio Alves e Gracyelle Tamirys, estes
ocupantes de seu automóvel. O denunciado agiu para satisfazer o seu sentimento de aventura,
praticando conduta perigosa e desregrada em busca de prazer, sem se importar com o risco que várias
pessoas que transitavam pelo local se viam obrigadas a correr em razão de seu comportamento,
restando caracterizado, o motivo torpe. Frise-se que antes mesmo do acidente, com sua conduta, o
denunciado impôs risco a todas as pessoas que ali transitavam, tendo as vítimas o infortúnio de terem
suas vidas ceifadas como resultado da busca de "aventura", muito embora quaisquer das pessoas que ali
trafegavam pudessem colher o mesmo destino, tal a periculosidade do meio escolhido pelo acusado e a
forma como conduzia seu potente veículo. Expôs, assim a perigo comum, um número indeterminado de
pessoas que ali trafegavam. E mais, não tinham as vítimas razões bastantes para, diante das condições
do local, transitando na correta mão de direção, supor que encontrariam pela frente um perseguidor de
"aventuras" que estaria trafegando na contramão de direção, anomalia extrema que escapava os lindes
próprios da atividade regulamentada, dificultando, por derradeiro, a defesa das vítimas" (fls. 03/04).

Interposto Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios decotou duas das três circunstâncias qualificadoras
reconhecidas na decisão de pronúncia, permanecendo apenas a qualificadora do perigo
comum, em relação aos crimes de homicídio, na forma da “parte final” do inciso III, do §2º,
do Art. 121 do CPB.

Nesta data, em plenário, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do
réu IGOR DE REZENDE BORGES nos exatos termos da decisão de pronúncia após o
julgamento do RESE; Já a Defesa do réu, por sua vez, requereu a absolvição do acusado em
razão da ausência de provas no que diz respeito aos 05(cinco) homicídios qualificados (Art.
121, §2º, parte final do inciso III do CPB), bem como em relação aos crimes de lesões
corporais.

Recolhido na sala secreta, ao Conselho de Sentença, em sua soberania constitucional, nesta
data, foram submetidas 08(oito) séries de quesitos, sendo as 05(cinco) primeiras referentes
aos crimes de homicídio qualificado dos quais foram vítima Paulo José Louzeiro Miranda,
Elilde Costa de Oliveira, Ana Telma da Silva, Joseane Monteiro da Silva e Ingrid Martins
Castro de Araújo, bem como outras 03(três) séries de quesitos, sendo 02(duas) referentes
aos crimes de lesões corporais simples (Art. 129 “caput” do CPB) praticados em detrimento
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de Paulo da Silva e Márcio Alves de Andrade e 01(uma) série referente ao crime de lesões
corporais qualificadas (Art. 129, §1º, inciso I, do CPB) da qual figurou como vítima Gracyelle
Tamirys Silva do Nascimento.

Após o julgamento dos quesitos constantes das 08(oito) séries de quesitos, os jurados
decidiram, por maioria, pela condenação do acusado pela prática de todos os crimes a ele
imputados, ou seja, 05 (cinco) crimes de homicídio qualificados e 03(três) crimes de lesões
corporais, sendo duas delas simples e uma qualificada em razão da incapacidade da vítima
de exercer suas ocupações habituais por mais de 30(trinta) dias.

Posto isso, face à decisão soberana do Júri, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado
no sentido de CONDENAR o réu IGOR DE REZENDE BORGES, já qualificado nos autos, nas
penas do Artigo 121, §2º, “parte final” do inciso III do CPB, por 05(cinco) vezes;   Art. 129,
“caput”, do CPB (por duas vezes) e Art. 129, §1º, inciso I, do CPB.

Passo à dosimetria das penas.

1)    DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Observando as diretrizes do art. 5º, inc. LXVI, da Constituição Federal e artigos 59 e 68, do
Código Penal, passo a analisar, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais, em
relação ao crime de homicídio qualificado, sendo que em razão das mesmas circunstâncias
e sendo os homicídios praticados na mesma ação, a mesma dosimetria da pena será
considerada para os crimes praticados contra as vítimas Paulo José Louzeiro Miranda, Elilde
Costa de Oliveira, Ana Telma da Silva, Joseane Monteiro da Silva e Ingrid Martins Castro de
Araújo, .

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade,
a intensidade do dolo da conduta do agente.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, na culpabilidade: [...] impõe-se que se examine a maior
ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor
reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em
que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta. O dolo que
agora se encontra localizado no tipo penal - na verdade em um dos elementos do tipo, qual
seja, a ação - pode e deve ser aqui considerado para avaliar o grau de censurabilidade da
ação tida como típica e antijurídica: quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura;
quanto menor a sua intensidade, menor será a censura. [...] (Tratado de Direito Penal, Parte
Geral, 14ª ed., pág. 627).   No caso dos autos, depreende-se um elevadíssimo grau de
reprovabilidade da conduta do acusado, tendo em vista o comportamento por ele
apresentado após a prática do crime, pois a vítima Márcio Alves Andrade, bem como as
testemunhas presenciais dos momentos posteriores a colisão entre os veículos, foram
todas uníssonas em demonstrar um comportamento de indiferença do acusado em relação
as vítimas da colisão entre os veículos; que segundo as testemunhas o acusado não
demonstrou qualquer tipo de remorso ou preocupação em tentar minimizar os efeitos de
sua conduta delitiva, pelo contrário, a todo momento demonstrou preocupação apenas
com os danos materiais por ele sofridos em razão da colisão dos veículos, mais
especificamente com o acionamento do seguro do veículo, bem como pedindo cigarros
para as pessoas presentes; demonstrando, portanto, comportamento reprovável e
egoístico, situação essa que evidencia elevado grau de reprovabilidade de sua conduta,
autorizando, assim, a valoração negativa de sua culpabilidade, razão pela qual valoro
negativamente ao acusado a presente circunstância judicial.
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b)       Antecedentes: para efeito dessa circunstância judicial, verifico que o réu não ostenta
contra si registros penais pretéritos, razão pela qual considero-o não possuidor de maus
antecedentes.

c) Conduta Social: E a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente
de trabalho, família, vizinhos), no presente caso não há elementos que autorizem a
valoração da presente circunstância judicial.

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu
perfil psicológico, no presente caso não há elementos que autorizem a valoração da
presente circunstância judicial.

e) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem
presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e
modo de execução. Em relação às circunstâncias nas quais o crime fora praticado, restou
demonstrado através da prova testemunhal carreada aos autos que o acusado quando da
prática dos fatos tinha feito uso de bebida alcóolica, do tipo VODKA, bem como conduzia
veículo automotor em alta velocidade, circunstância essa que se evidencia dos danos
provocados nos veículos. Não fosse isso, as testemunhas foram uníssonas em atestar a
situação de embriaguez, todavia, consta dos autos laudo para constatação de embriaguez
(ID44121172), no qual o perito José Damião de Almeida Júnior, não obstante afirme que o
periciando apresentasse hálito elítico, resumiu-se apenas a fazer exame clínico, não
obstante pudesse realizar laboratorial para constatação do exame de alcoolemia. Assim,
cabe observar que a prova testemunhal carreada aos autos, a afirmação do acusado, no
sentido de que tinha feito uso de bebida alcóolica, bem como a constatação dos peritos no
sentido de que o acusado apresentava hálito etílico são elementos que apontam que o
acusado conduzia o veículo em alta velocidade, bem como sob influência de álcool. Dessa
forma, tenho por bem, valorar negativamente a presente circunstância em desfavor do
acusado.

f) Conseqüências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No
caso vertente, depreende-se que em razão da morte dolosa da vítima, tal situação gerou
danos reflexos, os quais atingiram os familiares da vítima, tanto que, segundo a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os danos de natureza moral e
material decorrentes da conduta delitiva são situações idôneas para gerar o dever de
indenizar os parentes e familiares da vítima, haja vista se tratar de danos autônomos
sofridos por eles, sendo para a jurisprudência danos em ricochete, bem como danos “in re
ipsa”, portanto, presumidos, sendo prescindível, portanto, a efetiva demonstração do dano.
Dessa forma, tais consequências exorbitam os efeitos do crime, uma vez que refletem no
patrimônio jurídico afetivo das vítimas, inclusive, os parentes e familiares da vítima,
munidos de sentença penal condenatória podem ajuizar na esfera cível liquidação por
artigos, a fim de serem efetivamente indenizadas dos danos sofridos, portanto, não podem
ser considerados efeitos naturais e típicos do crime de homicídio. Assim, em relação as
consequências do crime, a jurisprudência do STJ reconhece que o sofrimento e desamparo
causado aos parentes e familiares da vítima, podem, na verdade, devem ser considerados
como consequências negativas do crime. Neste sentido: PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
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no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de
convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores
apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de
evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se
inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. Em
relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do
agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano
material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo
penal. In casu, foi ressaltada a morte precoce da vítima, pai de família e responsável por sua
subsistência, tendo deixado seus filhos e esposa desamparados financeiramente, estando
justificada, portanto, a exasperação da pena-base. 4. Writ não conhecido. (HC 451.624/SC,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018).
Em sendo assim, tenho por bem valorar negativamente a presente circunstância judicial em
desfavor do acusado.

g) Motivos do crime: Restou demonstrado que o móvel da ação delitiva não há elementos
que apontem para a possibilidade de valoração negativa da presente circunstância, razão
pela qual deixo de valorar a presente circunstância judicial. 

 h) Comportamento da vítima: A vítima em nada concorreu para a prática do crime.

Desse modo, analisadas e valoradas as 08 (oito) circunstâncias judiciais, de forma
individualizada; verifico que as referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às
consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu, sendo que as demais, ou
não foram valoradas por falta de elementos, ou foram consideradas inerentes ao tipo
penal. Assim, considerando o intervalo de pena previsto no preceito secundário da normal
penal incriminadora, a qual parte do mínimo de 12 (doze) e o máximo de 30 (trinta) anos e
considerando, ainda, o disposto no inciso II, do art. 59 do Código Penal Brasileiro, o qual
estabelece que a pena-base deve ser aplicada dentro dos limites previstos, fixo a pena base
acima do seu mínimo-legal, ou seja, 18(dezoito ) anos e 09(nove) meses de reclusão, por
entender ser a pena necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase, primeiramente, verifico que não militam circunstâncias atenuantes ou
agravantes a serem consideradas. Da mesma forma não verifico a presença de causas de
aumento ou de diminuição pena a serem consideradas neste momento, razão pela qual fixo
a pena definitiva para cada um dos 05(cinco) homicídios qualificados imputados ao acusado
em 18(dezoito) anos e 09(nove) meses de reclusão.

2)    DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA

 Observando as diretrizes do art. 5º, inc. LXVI, da Constituição Federal e artigos 59 e 68, do
Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das
circunstâncias judiciais, em relação ao crime de lesão corporal qualificada, na forma do Art.
129, §1º, inciso I, do CPB praticado em detrimento da vítima Gracyelle Tamirys Silva do
Nascimento.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade,
a intensidade do dolo da conduta do agente.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, na culpabilidade: [...] impõe-se que se examine a maior
ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor
reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em
que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta. O dolo que
agora se encontra localizado no tipo penal - na verdade em um dos elementos do tipo, qual
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seja, a ação - pode e deve ser aqui considerado para avaliar o grau de censurabilidade da
ação tida como típica e antijurídica: quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura;
quanto menor a sua intensidade, menor será a censura. [...] (Tratado de Direito Penal, Parte
Geral, 14ª ed., pág. 627).   No caso dos autos, depreende-se um elevadíssimo grau de
reprovabilidade da conduta do acusado, tendo em vista o comportamento por ele
apresentado após a prática do crime, pois a vítima Márcio Alves Andrade, bem como as
testemunhas presenciais dos momentos posteriores a colisão entre os veículos, foram
todas uníssonas em demonstrar um comportamento de indiferença do acusado em relação
as vítimas da colisão entre os veículos; que segundo as testemunhas o acusado não
demonstrou qualquer tipo de remorso ou preocupação em tentar minimizar os efeitos de
sua conduta delitiva, pelo contrário, a todo momento demonstrou preocupação apenas
com os danos materiais por ele sofridos em razão da colisão dos veículos, mais
especificamente com o acionamento do seguro do veículo, bem como pedindo cigarros
para as pessoas presentes; demonstrando, portanto, comportamento reprovável e
egoístico, situação essa que evidencia elevado grau de reprovabilidade de sua conduta,
autorizando, assim, a valoração negativa de sua culpabilidade, razão pela qual valoro
negativamente ao acusado a presente circunstância judicial.

b)       Antecedentes: para efeito dessa circunstância judicial, verifico que o réu não ostenta
contra si registros penais pretéritos, razão pela qual considero-o não possuidor de maus
antecedentes.

c) Conduta Social: E a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente
de trabalho, família, vizinhos), no presente caso não há elementos que autorizem a
valoração da presente circunstância judicial.

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu
perfil psicológico, no presente caso não há elementos que autorizem a valoração da
presente circunstância judicial.

e) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem
presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e
modo de execução. Em relação às circunstâncias nas quais o crime fora praticado, restou
demonstrado através da prova testemunhal carreada aos autos que o acusado quando da
prática dos fatos tinha feito uso de bebida alcóolica, do tipo VODKA, bem como conduzia
veículo automotor em alta velocidade, circunstância essa que se evidencia dos danos
provocados nos veículos. Não fosse isso, as testemunhas foram uníssonas em atestar a
situação de embriaguez, todavia, consta dos autos laudo para constatação de embriaguez
(ID44121172), no qual o perito José Damião de Almeida Júnior, não obstante afirme que o
periciando apresentasse hálito elítico, resumiu-se apenas a fazer exame clínico, não
obstante pudesse realizar laboratorial para constatação do exame de alcoolemia. Assim,
cabe observar que a prova testemunhal carreada aos autos, a afirmação do acusado, no
sentido de que tinha feito uso de bebida alcóolica, bem como a constatação dos peritos no
sentido de que o acusado apresentava hálito etílico são elementos que apontam que o
acusado conduzia o veículo em alta velocidade, bem como sob influência de álcool. Dessa
forma, , tenho por bem, valorar negativamente a presente circunstância em desfavor do
acusado.

f) Conseqüências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No
caso vertente, depreende-se que o legislador já considerou as consequências suportadas
pela vítima para fins de qualificação do crime, por isso, deixo de valorar a presente
circunstância judicial.
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g) Motivos do crime: Restou demonstrado que o móvel da ação delitiva não há elementos
que apontem para a possibilidade de valoração negativa da presente circunstância, razão
pela qual deixo de valorar a presente circunstância judicial 

 h) Comportamento da vítima: A vítima em nada concorreu para a prática do crime.

Desse modo, analisadas e valoradas as 08 (oito) circunstâncias judiciais, de forma
individualizada; verifico que as referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente ao réu, sendo que as demais, ou não foram valoradas por
falta de elementos, ou foram consideradas inerentes ao tipo penal. Assim, considerando o
intervalo de pena previsto no preceito secundário da normal penal incriminadora, a qual
parte do mínimo de 01 (um) e o máximo de 05 (cinco) anos e considerando, ainda, o
disposto no inciso II, do art. 59 do Código Penal Brasileiro, o qual estabelece que a pena-
base deve ser aplicada dentro dos limites previstos, fixo a pena base acima do seu mínimo-
legal, ou seja, 02(dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão, por entender ser a pena
necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase, primeiramente, verifico que não militam circunstâncias atenuantes ou
agravantes a serem consideradas. Da mesma forma não verifico a presença de causas de
aumento ou de diminuição pena a serem consideradas neste momento, razão pela qual fixo
a pena definitiva para o crime em questão no montante de 02(dois) anos e 04(quatro)
meses de reclusão.

3)    DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL SIMPLES

Observando as diretrizes do art. 5º, inc. LXVI, da Constituição Federal e artigos 59 e 68, do
Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das
circunstâncias judiciais, em relação ao crime de lesão corporal, na forma do Art. 129,
“caput”, do CPB, praticado em detrimento das vítimas Paulo da Silva e Márcio Alves de
Andrade.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade,
a intensidade do dolo da conduta do agente.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, na culpabilidade: [...] impõe-se que se examine a maior
ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor
reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em
que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta. O dolo que
agora se encontra localizado no tipo penal - na verdade em um dos elementos do tipo, qual
seja, a ação - pode e deve ser aqui considerado para avaliar o grau de censurabilidade da
ação tida como típica e antijurídica: quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura;
quanto menor a sua intensidade, menor será a censura. [...] (Tratado de Direito Penal, Parte
Geral, 14ª ed., pág. 627).   No caso dos autos, depreende-se um elevadíssimo grau de
reprovabilidade da conduta do acusado, tendo em vista o comportamento por ele
apresentado após a prática do crime, pois a vítima Márcio Alves Andrade, bem como as
testemunhas presenciais dos momentos posteriores a colisão entre os veículos, foram
todas uníssonas em demonstrar um comportamento de indiferença do acusado em relação
as vítimas da colisão entre os veículos; que segundo as testemunhas o acusado não
demonstrou qualquer tipo de remorso ou preocupação em tentar minimizar os efeitos de
sua conduta delitiva, pelo contrário, a todo momento demonstrou preocupação apenas
com os danos materiais por ele sofridos em razão da colisão dos veículos, mais
especificamente com o acionamento do seguro do veículo, bem como pedindo cigarros
para as pessoas presentes; demonstrando, portanto, comportamento reprovável e
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egoístico, situação essa que evidencia elevado grau de reprovabilidade de sua conduta,
autorizando, assim, a valoração negativa de sua culpabilidade, razão pela qual valoro
negativamente ao acusado a presente circunstância judicial.

b)       Antecedentes: para efeito dessa circunstância judicial, verifico que o réu não ostenta
contra si registros penais pretéritos, razão pela qual considero-o não possuidor de maus
antecedentes.

c) Conduta Social: E a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente
de trabalho, família, vizinhos), no presente caso não há elementos que autorizem a
valoração da presente circunstância judicial.

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu
perfil psicológico, no presente caso não há elementos que autorizem a valoração da
presente circunstância judicial.

e) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem
presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e
modo de execução. Em relação às circunstâncias nas quais o crime fora praticado, restou
demonstrado através da prova testemunhal carreada aos autos que o acusado quando da
prática dos fatos tinha feito uso de bebida alcóolica, do tipo VODKA, bem como conduzia
veículo automotor em alta velocidade, circunstância essa que se evidencia dos danos
provocados nos veículos. Não fosse isso, as testemunhas foram uníssonas em atestar a
situação de embriaguez, todavia, consta dos autos laudo para constatação de embriaguez
(ID44121172), no qual o perito José Damião de Almeida Júnior, não obstante afirme que o
periciando apresentasse hálito elítico, resumiu-se apenas a fazer exame clínico, não
obstante pudesse realizar laboratorial para constatação do exame de alcoolemia. Assim,
cabe observar que a prova testemunhal carreada aos autos, a afirmação do acusado, no
sentido de que tinha feito uso de bebida alcóolica, bem como a constatação dos peritos no
sentido de que o acusado apresentava hálito etílico são elementos que apontam que o
acusado conduzia o veículo em alta velocidade, bem como sob influência de álcool. Dessa
forma, tenho por bem, valorar negativamente a presente circunstância em desfavor do
acusado.

f) Conseqüências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No
caso vertente, depreende-se que o legislador já considerou as consequências suportadas
pela vítima para fins de qualificação do crime, por isso, deixo de valorar a presente
circunstância judicial.

g) Motivos do crime: Restou demonstrado que o móvel da ação delitiva não há elementos
que apontem para a possibilidade de valoração negativa da presente circunstância, razão
pela qual deixo de valorar a presente circunstância judicial 

 h) Comportamento da vítima: A vítima em nada concorreu para a prática do crime.

Desse modo, analisadas e valoradas as 08 (oito) circunstâncias judiciais, de forma
individualizada; verifico que as referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente ao réu, sendo que as demais, ou não foram valoradas por
falta de elementos, ou foram consideradas inerentes ao tipo penal. Assim, considerando o
intervalo de pena previsto no preceito secundário da normal penal incriminadora, a qual
parte do mínimo de 03(três) meses e o máximo de 01 (um) ano e considerando, ainda, o
disposto no inciso II, do art. 59 do Código Penal Brasileiro, o qual estabelece que a pena-
base deve ser aplicada dentro dos limites previstos, fixo a pena base acima do seu mínimo-
legal, ou seja, 06(seis) meses de detenção, por entender ser a pena necessária e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, não se podendo olvidar, ainda, que a jurisprudência
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do STJ reconhece que em situações como a presente em que diferença entre a pena
máxima e a mínima são insignificantes como na situações dos autos o juiz não está
obrigado a observar um critério matemático de individualização da pena.

Na segunda fase, primeiramente, verifico que não militam circunstâncias atenuantes ou
agravantes a serem consideradas. Da mesma forma não verifico a presença de causas de
aumento ou de diminuição pena a serem consideradas neste momento, razão pela qual fixo
a pena definitiva no montante de 06(seis) meses de detenção para cada crime.

DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS

No que diz respeito ao concurso de crimes, cabe observar que na mesma ação foram
praticados dois ou mais crimes, razão pela qual a regra concursal a ser aplicada encontra-se
descrita no Art. 70 do CPB, a qual dispõe sobre o concurso formal de crimes, não se
podendo olvidar que há duas espécies de crimes, quais sejam, o concurso formal próprio e
o concurso formal impróprio; sendo que na primeira espécie, temos o resultado pretendido
e outros resultados os quais decorrem de forma maneira diversa da pretendida, não
havendo, portanto, desígnios autônomos, em sendo assim, aplicável se mostra a regra da
primeira parte do Art. 70 do CPB.

De outra forma, quando o agente numa mesma ação praticada dois ou mais crimes, sendo
evidenciado que todos os resultados decorreram de desígnios autônomos, aplica-se à
espécie, a regra descrita na parte final do Art. 70 do CPB, ou seja, a regra do concurso
formal impróprio, a qual determina que as penas sejam somadas, portanto, aplicando-se a
regra do Art. 69 do CPB.

Para melhor entender a figura do concurso formal impróprio sobre a ótica da
jurisprudência do STJ, imprescindível fazer um paralelo com o crime de roubo, tanto na sua
forma simples, quanto na sua forma qualificada, quando da violência resultar morte.

No caso de múltiplos roubos praticados em coletivo, não obstante o Superior Tribunal de
Justiça reconheça a figura do concurso formal impróprio, o tribunal por questão de política
criminal, entendo o Tribunal que a soma de pena das penas decorrentes do concurso
formal impróprio seria desproporcional, todavia, o mesmo Tribunal aponta de forma
diversa quando se trata de crime qualificado pelo resultado morte, onde há pluralidade de
 mortes, apontando o STJ que seria a hipótese de aplicação da regra do concurso formal
impróprio, portanto, havendo o somatório das penas, tendo em vista o bem jurídico
tutelado, no caso, a vítima, bem jurídico esse também tutelado nestes autos, inclusive, com
05(cinco) resultados morte decorrente da conduta do acusado, os quais, diante do
reconhecimento do dolo eventual se deram a título de desígnios autônomos.

Conforme já observado, reconhecida a questão dos desígnios autônomos, a fim de que não
restes dúvidas, imprescindível se faz analisar a questão da compatibilidade da figura
concurso formal impróprio, tanto nas hipóteses de dolo direto, bem como em dolo
eventual, pois ambas, as figuras são dolo, pois o Art. 18 do CPB, só disciplina o dolo (inciso I)
e a culpa (inciso II), não havendo maiores decomposições sobre esses institutos, cabendo
essa decomposição à doutrina, mas sem o condão de desvirtuar os institutos em questão.

Para isso, imprescindível se faz analisar o tema sobre o enfoque da a jurisprudência do STF
e STJ, as quais reconhecem a figura do concurso formal impróprio no dolo, seja na forma
direta seja na eventual.
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STF – HABEAS CORPUS. JÚRI POPULAR. ABERRATIO ICTUS. DOLO EVENTUAL. ALEGADA NULIDADE DO
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DO JULGAMENTO. Nulidade não configurada. Ocorrendo a figura da
aberratio ictus, mas com dolo eventual, em face da previsibilidade do risco de lesão com relação a
terceiros, conquanto se tenha concurso formal de crimes dolosos, as penas são aplicadas
cumulativamente, de conformidade com a norma do art. 70, parte final, do Código Penal.
Constrangimento ilegal não caracterizado. Habeas Corpus conhecido, mas indeferido. (HC 73548,
Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 12/03/1996, DJ 17-05-1996 PP-16328 EMENT
VOL-01828-04 PP-00773)

STJ – HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO.
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO VERSUS CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
EXPRESSÃO QUE ABRANGE TANTO O DOLO DIRETO QUANTO O EVENTUAL. DELAÇÃO PREMIADA.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO
EFETIVA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O concurso formal perfeito caracteriza-se
quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o
concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos
concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos de
concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente ao iniciar a sua conduta.
2. A expressão "desígnios autônomos" refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.
Vale dizer, o dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois ele, embora
vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não o desejando diretamente, mas
admitindo-o, aceita-o. 3. No caso dos autos, os delitos concorrentes - falecimento da mãe e da criança
que estava em seu ventre -, oriundos de uma só conduta - facadas na nuca da mãe -, resultaram de
desígnios autônomos. Em consequência dessa caracterização, vale dizer, do reconhecimento da
independência das intenções do paciente, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme a
regra do concurso material, exatamente como realizado pelo Tribunal de origem. 4. Constatando-se que
não houve efetiva colaboração do paciente com a investigação policial e o processo criminal, tampouco
fornecimento de informações eficazes para a descoberta da trama delituosa, não há como reconhecer o
benefício da delação premiada. 5. Ordem denegada. (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2012, DJe 09/10/2012)

Em sendo assim, reconhecido o concurso formal impróprio em razão dos desígnios
autônomos, forçoso reconhecer a necessidade de soma das penas aplicadas aos 05(cinco)
crimes de homicídio qualificados consumados dos quais foram vítimas Paulo José Louzeiro
Miranda, Elilde Costa de Oliveira, Ana Telma da Silva, Joseane Monteiro da Silva e Ingrid
Martins Castro de Araújo, bem como das penas referentes às outras 03(três) séries de
quesitos, sendo 02(duas) referentes aos crimes de lesões corporais simples (Art. 129,
“caput”, do CPB) praticados em detrimento de Paulo da Silva e Márcio Alves de Andrade e
01(uma) referente ao crime de lesões corporais qualificadas (Art. 129, §1º, inciso I, do CPB),
da qual figurou como vítima Gracyelle Tamirys Silva do Nascimento, O QUE RESULTA NA
PENA DEFINITIVA DE 96(NOVENTA E SEIS) ANOS E 01(UM) MÊS DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO
DE DETENÇÃO, CHEGANDO À PENA TOTAL DE 97(NOVENTA E SETE) ANOS E 01(UM) MÊS DE
PRISÃO, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, na forma do Art. 33,§2º, alínea
“a” do CPB, sendo, por óbvio, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nem o sursis da pena.

No que diz respeito ao direito de a réu recorrer da presente decisão em liberdade, verifico
que o réu atualmente encontra-se em liberdade, e não obstante este juízo adote o
posicionamento dominante na 1ª Turma do STF, quanto a execução provisória da pena após
a condenação pelo Plenário do STF, no caso em questão, deixo de aplica-la, concedendo ao
réu o direito de recorrer da presente decisão em liberdade.

Nada obstante, reputo necessária a fixação das seguintes medidas cautelares diversas
prisão, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 282, incisos I e II,
319, incisos I e IV, e 320, todos do Código de Processo Penal: a) comparecimento mensal em
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juízo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, sem prévia autorização do juízo e c)
proibição de ausentar-se do País, devendo o sentenciado providenciar a entrega de seu
documento de passaporte, na Secretaria do Juízo, no prazo de 48h.

Nada a prover quanto ao disposto no art. 387, §2º, do CPP, já que o réu se encontra em
liberdade.

Finalmente, consigno que não há quaisquer elementos nos autos que possam aquilatar os
prejuízos suportados pela vítima, razão pela qual deixo de fixar o valor mínimo para fins de
indenização, devendo os legitimados elencados no art. 63, do Código de Processo Penal
pleitearem no Juízo Civil a execução da presente sentença condenatória, por se tratar de
título executivo judicial, oportunidade em que o valor da indenização deverá ser liquidado,
conforme dispõe o Código de Processo Civil.

Custas pelo réu, na forma do art. 804 do CPP, ficando o juízo da VEPEMA responsável por
analisar eventual causa de isenção.

Transitada em julgado, expeça-se carta de sentença ao Juízo das Execuções Criminais e
oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos do
acusado, conforme preceitua o art. 15, inciso III, da Constituição Federal, como também
informe sobre a condenação aos sistemas de informações, especialmente, ao INI.

Ultimadas as providências, arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em Sessão, intimadas as partes. Registre-se.

 

                                                                                                 Sala de Sessões do Tribunal
do Júri de A� guas Claras /DF, às 07h08 do dia 23 de outubro de 2019. 
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