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TERMO DE AUDIÊNCIA DE ISNTRUÇÃO E JULGAMENTO

AUTOS Nº 201504092745
ACUSADOS:  BRUNO  EDUARDO  BATISTA  PEREIRA  e
VICTOR HUGO PEREIRA BORGES

Aos trinta (30) dias do mês de março (03) do ano
de dois mil e dezesseis (2016), onde presente se achava a
Excelentíssima Senhora Doutora  PLACIDINA PIRES,  Juíza
de Direito da 10ª Vara Criminal desta Comarca de Goiânia
(Juiz  2),  comigo  secretária  do  Juízo  de seu cargo,  abaixo
assinada. Feito o pregão, certificou a Sra. Oficiala de Justiça
haverem comparecido o Promotor de Justiça,  Dr. MOZART
BRUM SILVA, e os acusados: BRUNO EDUARDO BATISTA
PEREIRA,  acompanhado  da  defensora  constituída, Dra.
TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA, OAB/GO 17.417, e
VICTOR  HUGO  PEREIRA  BORGES,  acompanhado  do
defensor constituído nesta oportunidade, Dr. RODOLFO DA
SILVA MAIA NETO, OAB/GO 36.346. Aberta a audiência,
foram colhidas as declarações das vítimas RAFAEL CAETANO
PALHARES, LAÍS MOURA PONTES e JOÃO RODRIGUES DOS
SANTOS  NETO,  conforme  mídia  anexa,  na  ausência  dos
acusados  vez  que  afirmaram  ter  receio  de  represálias.
Colocados os acusados ao lado de outros dois indivíduos com
características  físicas  semelhantes,  em  sala  própria  para
reconhecimento,  a  vítima JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
NETO  reconheceu  ambos,  sem  sombra  dúvida,  como  os
autores do delito em tela, ao passo que os ofendidos RAFAEL
e  LAÍS  disseram  não  ter  condições  de  reconhecê-los,  em
razão do tempo transcorrido, do fato delituoso até a presente
data. Em seguida, foram inquiridas as testemunhas arroladas
na  denúncia  CHARLES  AUGUSTO  CATEM  e  ANDERSON
CLEYTON  AZEVEDO,  consoante  mídia  anexa.  Após,  foram
inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa do acusado
BRUNO  EDUARDO,  MATHEUS  MACEDO  RIBEIRO,  VICTOR
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RODRIGUES DOS SANTOS, JOSUÉ NICOLAS CARLOS NOBRE
CAETANO  DA  COSTA  LIMA  e  VANDERLI  JOSÉ  PEREIRA
(informante),  este  em  substituição  a  DOUGLAS  MATOS
SILVA,  consoante  gravação  anexa.  A  defesa  do  acusado
VICTOR HUGO arrolou as mesmas testemunhas indicadas na
denúncia.  Ato  contínuo,  os  acusados  foram qualificados  e
interrogados, tudo conforme gravação audiovisual constante
do CD anexo ao presente termo. A defesa técnica do acusado
BRUNO requereu a acareação entre os imputados, em razão
da divergência havida entre ambos, Porque BRUNO disse que
o simulacro de arma de fogo era de VICTOR HUGO, ao passo
que este afirmou que pertencia a BRUNO, o que foi deferido,
com a discordância ministerial,  que sustentou se tratar de
divergência irrelevante para apuração do fato. BRUNO ouvido
sobre  o  fato  em  questão,  afirmou  veementemente  que  o
simulacro  pertencia  a  VICTOR  HUGO,  enquanto  VICTOR
HUGO, ao ser ouvido, negou a assertiva, dizendo que a arma
estava dentro do veículo de BRUNO. Encerrada a instrução
processual, na fase oportunizada pelo art. 402 do Código de
Processo  Penal,  as  partes  nada  requereram.  Em  sede  de
debates  orais,  o  Ministério  Público  requereu a condenação
dos  acusados  nos  exatos  termos  da  denúncia.  A  defesa
técnica  do  acusado  BRUNO,  por  sua  vez,  requereu  a
absolvição  do  acusado  por  insuficiência  de  provas  para
condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal. Aduziu, ainda, que ele agiu sob efeito de
álcool  e  drogas,  e  possui  transtorno  bipolar.
Alternativamente,  requereu  a  desclassificação  do  delito  de
roubo para furto, aduzindo que BRUNO não portava armas e
nem ameaçou as vítimas. Requereu, ainda, o reconhecimento
da  primariedade  do  agente,  e  a  retirada  da  tornozeleira
eletrônica  para  que  possibilite  que  o  réu  se  mude  para
Brasília a fim de que possa trabalhar. A defesa do acusado
VICTOR, por sua vez, requereu a desclassificação da conduta
para sua forma tentada,  aduzindo que os acusados foram
abordados pela polícia logo após a prática delitiva. Requereu,
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ainda, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão
espontânea,  a  fixação da pena no patamar mínimo e que
seja  permitido  ao  acusado  recorrer  em  liberdade.  Em
seguida, foi proferida a seguinte  SENTENÇA: “O Ministério
Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia em desfavor
de  BRUNO  EDUARDO  BATISTA  PEREIRA  e  VICTOR
HUGO  PEREIRA  BORGES,  devidamente  qualificados  nos
autos  em  epígrafe,  imputando-lhes  a  suposta  prática  do
delito capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c 70, ambos
do Código Penal. Narrou a denúncia que, no dia 13/11/2015,
por volta das 23h30min, na Rua Santos Dumont, Qd. 12, Lt.
13,  Jardim  Pompeia,  nesta  Capital,  BRUNO  EDUARDO
BATISTA PEREIRA e  VICTOR HUGO PEREIRA BORGES,  em
unidade  de  desígnios  e  ações,  subtraíram,  para  eles,
mediante grave ameaça, com emprego de simulacro de arma
de fogo, 01 (uma) bolsa feminina pertencente à vítima LAIS
MOURA PONTES e contendo em seu interior, dentre outras
coisas, 01 (um) celular Samsung Galaxy Core, cor preta e
documentos pessoais, bem, naquelas mesmas circunstâncias,
01 (uma) carteira de couro com documentos pessoais,  R$
69,00 (sessenta e nove reais) em espécie, 01 (um) celular
Samsung, cor preta e 01 (um) iPhone pertencente à vítima
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, além de 01 (uma) carteira,
contendo documentos pessoais, R$ 50,00 (cinquenta reais)
em espécie um celular Nokia, cor preta de propriedade da
vítima RAFAEL CAETANO PALHARES. Durante a audiência de
custódia, a prisão em flagrante dos réus foi substituída por
liberdade provisória,  cumulada com monitoração eletrônica
(fls. 105/108). As certidões de antecedentes criminais foram
acostadas às fls. 121/124 e 262/265. A denúncia foi recebida
na  data  de  18/12/2015 (fls.  149/152),  ocasião  em que
mantive  a  liberdade  provisória  dos  réus.  Citados
pessoalmente às fls. 180 e 199, os acusados apresentaram
resposta à acusação às fls. 163/169 (BRUNO) e 238 (VICTOR
HUGO), o primeiro por intermédio de defensor constituído,
arrolando  testemunhas,  e  o  segundo  através  de  Defensor
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Público,  arrolando  as  mesmas  testemunhas  indicadas  pelo
Ministério Público. Na sequência, decretei a prisão preventiva
do acusado VICTOR HUGO, vez que foi preso pela prática de
outro  delito,  descumprindo  uma  das  condições  impostas
quando da concessão da liberdade provisória (fls. 246/251).
Não  vislumbrando  nenhuma  das  hipóteses  de  absolvição
sumária,  determinei  o  prosseguimento  do  feito  e  designei
audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram
colhidas  as  declarações  de  três  vítimas,  e  inquiridas  duas
testemunhas  arroladas  na  denúncia,  e  três  testemunhas
arroladas pela defesa do acusado BRUNO e uma informante.
A  defesa  do  acusado  VICTOR  HUGO  arrolou  as  mesmas
testemunhas indicadas pelo Ministério Público. Ato contínuo,
os  denunciados  foram  qualificados  e  interrogados,  tudo
conforme mídia anexa. Em seguida, foi realizada acareação
entre dois imputados. Encerrada a instrução processual, as
partes nada requereram na fase oportunizada pelo artigo 402
do Código de Processo Penal.  Em sede de debates orais, as
partes  se  manifestaram  conforme  se  infere  acima.
Resumidamente é o relatório. DECIDO.  O processo está
em  ordem,  não  se  vislumbrando  irregularidades  a  serem
sanadas. As condições da ação e os pressupostos processuais
de existência e validade encontram-se presentes, tendo sido
observado o rito previsto em lei para o caso em comento.
Assim, o presente processo encontra-se pronto para receber
sentença. Cuidam-se  os  autos  de  ação  penal  que  visa  à
proteção  do  patrimônio,  objeto  tutelado  pela  norma penal
supostamente infringida.  DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A materialidade do delito em questão está satisfatoriamente
provada através do auto de prisão em flagrante delito, do
auto  de  exibição  e  apreensão  de  fl.  15,  dos  termos  de
entrega  de  fls.  17,18,  42  e  46,  bem  como  da  prova
testemunhal colhida nos autos. DA AUTORIA DELITIVA. A
autoria  dos  delitos  retratados  neste  feito,  de  igual  forma,
resultou  induvidosamente  comprovada  dos  elementos
probatórios constantes do presente caderno processual,  os
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quais, de forma harmônica e segura, indicam os acusados
BRUNO  EDUARDO  BATISTA  PEREIRA  e  VICTOR  HUGO
PEREIRA BORGES como autores da infração penal de roubo
em  apuração. A respeito  da  questão,  vejo  que os
denunciados  BRUNO EDUARDO BATISTA PEREIRA e VICTOR
HUGO  PEREIRA  BORGES,  na  Delegacia  de  Polícia,  se
utilizaram de seu direito  constitucional  de  permanecer  em
silêncio.  Em  juízo,  o  acusado  BRUNO  EDUARDO  BATISTA
PEREIRA,  ao  ser  interrogado,  confessou  parcialmente  a
autoria  delitiva,  aduzindo  que,  na  data  do  fato,  saiu  em
direção à Vila Mutirão, para adquirir drogas, ocasião em que
ingeriu  bebidas  alcoólicas  e  usou entorpecentes,  momento
em que conheceu VICTOR HUGO, e foi  por este convidado
para irem a uma boate, o que foi aceito. Aduziu que, durante
o  percurso,  quando  já  estavam próximo à  boate,  VICTOR
HUGO pediu para que parasse o automóvel, tendo este falado
que efetuaria um roubo, o que foi obedecido, oportunidade
em  que,  mesmo  assustado,  desceu  na  companhia  de
VICTOR, e o auxiliou a abordar as vítimas, tendo recolhido
alguns  pertences  da  mulher  que  estava  no  local.  Aduziu,
ainda,  que,  após  o  assalto,  adentaram o  automóvel,  e  se
evadiram do local, contudo, foram perseguidos por policiais
militares, e somente parou o veículo, após os policiais terem
disparado contra o carro, instante em que foram presos em
flagrante  delito.  Em  juízo,  de  igual  forma,  o  imputado
VICTOR HUGO PEREIRA BORGES confessou a autoria delitiva,
aduzindo  que,  naquele  dia,  se  encontrou  com  BRUNO
EDUARDO  em  uma  distribuidora  de  bebidas,  onde  estava
fazendo  churrasco,  e  após  ingerirem  bebidas  alcoólicas
resolveram se dirigir para uma festa, quando então tomou
banho  e  passaram  primeiramente  no  apartamento  de
BRUNO. Relatou que, antes de chegarem ao local da festa,
avistaram as vítimas, momento em que BRUNO parou o carro
e sugeriu que praticassem o roubo, o que foi aceito. Aduziu
que, de posse de um simulacro de arma de fogo, desceu do
veículo,  e  abordou os dois  os  dois  rapazes,  ao passo que
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BRUNO  abordou  a  moça,  após  o  que,  recolhidos  os
pertences,  voltaram para o carro,  e se evadiram do local.
Aduziu, também, que, assim que viraram a rua, avistaram
uma viatura policial, que passou a persegui-los, e os policiais
efetuaram  alguns  disparos  contra  o  veículo  que  estavam,
momento em que descartaram os pertences das vítimas, e,
em seguida,  pararam o  automóvel,  tendo  sido  presos  em
flagrante delito.  A respeito da questão,  as vítimas RAFAEL
CAETANO  PALHARES,  LAIS  MOURA  PONTE  e  JOÃO
RODRIGUES DOS SANTOS NETO, ao serem ouvidas tanto na
Delegacia de Polícia quanto em juízo, declararam que, no dia
e horário do fato, estavam parados em frente à residência de
RAFAEL, conversando, quando os acusados se aproximaram
em um veículo, momento em que VICTOR HUGO desceu, e
portando um simulacro de arma de fogo, deu voz de assalto,
exigindo  a  entrega  dos  pertences  de  todos,  o  que  foi
prontamente  obedecido.  Declararam, ainda,  que,  de  posse
dos bens subtraídos, os réus se evadiram do local conduzindo
o  veículo  VW/Gol.  Declararam,  também,  após  o  fato
delituoso,  o  fato  foi  comunicado  à  polícia  militar  por  um
amigo deles,  que logrou êxito em localizar os assaltantes,
momento  em  que  se  dirigiram  ao  local  da  prisão,  e
reconheceram ambos os imputados, sem nenhuma sombra
de dúvida, como autores dos delitos em tela. Na fase judicial,
apenas JOÃO RODRIGUES conseguiu apontar os denunciados
como os autores das infrações penais, enquanto as vítimas
RAFAEL  e  LAÍS  afirmaram  não  possuir  condições  de
reconhecê-los,  em  virtude  do  lapso  temporal  transcorrido
entre a data do fato até a presente data.  Nesse contexto,
convém  destacar  que,  nos  crimes  contra  o  patrimônio,
geralmente  praticados  na  clandestinidade,  longe  de
testemunhas,  as  declarações  das  vítimas  são  sumamente
valiosas,  constituindo  meio  de  prova  de  grande  valor,  em
especial  quando  corroboradas  pelas  demais  provas
constantes dos autos, conforme se vê no presente caso. Por
oportuno,  trago  à  baila  o  entendimento  consagrado  do
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Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás:  “É  incabível  a
absolvição, quando comprovada a materialidade e a autoria
delitiva nas provas documentais e nas provas orais colhidas
na instrução processual  e,  principalmente, nas declarações
da vítima,  que nos crimes de roubo e de estupro,  por se
tratarem de crime praticado contra o patrimônio e de crime
sexual,  em  regra  perpetrados  às  escondidas  e  longe  de
outras testemunhas, conta com grande credibilidade, sendo
considerado  de  valor  probatório  suficiente  a  embasar  a
solução  condenatória,  mormente  quando  encontra
consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
no caso em apreço.” (TJGO, Apelação Criminal nº  162412-
89.2012.8.09.0175, Relator Desa. Carmecy Rosa Maria Alves
de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, DJe 1888 de 13/10/2015).
Em reforço  às  declarações  das  vítimas,  no  presente  caso,
encontram-se  os  depoimentos  dos  policiais  militares
CHARLES  AUGUSTO  CATEM  e  ANDERSON  CLEYTON
AZEVEDO,  os  quais,  ao  serem  inquiridos  nas  duas  fases,
administrativa e em juízo, relataram que, na data fatídica,
estavam  em  patrulhamento  de  rotina,  quando  foram
acionados  por  um transeunte  acerca  da  ocorrência  de  um
roubo  no  Jardim  Pompeia,  motivo  pelo  qual  para  lá  se
dirigiram. Relataram que, nas imediações do local  do fato,
avistaram um veículo  ocupado por  dois  indivíduos  com as
características informadas pelo transeunte, instante em que
foi  feita  uma sinalização para  que parassem, mas não foi
obedecida  pelos  indivíduos,  os  quais  empreenderam fuga.
Prosseguindo em seus relatos, disseram que, durante a futa,
avistaram um indivíduo dispensando um simulacro de arma
de  fogo,  no  entanto,  em  seguida,  conseguiram  realizar  a
abordagem  dos  acusados,  sendo  que,  em  busca  veicular,
foram  encontrados  vários  objetos  das  vítimas.  Disseram,
ainda, que, as vítimas compareceram ao local da prisão dos
acusados, oportunidade em que apontaram ambos como os
autores dos delitos de roubo perpetrados, razão pela qual, foi
dada voz de prisão a BRUNO EDUARDO BATISTA PEREIRA e
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VICTOR HUGO PEREIRA BORGES. As testemunhas arroladas
pela defesa do acusado BRUNO EDUARDO BATISTA PEREIRA
nada acrescentaram aos fatos em apuração, porquanto não
presenciaram  a  prática  delituosa,  de  forma  que  apenas
falaram sobre a conduta social do referido imputado. Nesses
termos, da  análise dos elementos probatórios supracitados,
constato  que  não  remanesce  nenhuma  dúvida  de  que  os
roubos  em tela  foram perpetrados  pelos  acusados  BRUNO
EDUARDO  BATISTA  PEREIRA  e  VICTOR  HUGO  PEREIRA
BORGES,  em  conluio,  ou  seja,  mediante  concurso  de
agentes, não merecendo procedência a negativa de autoria
sustentada  pela  defesa  de  BRUNO  EDUARDO  BATISTA
PEREIRA. Nessa  toada,  destaco  que  a  prova  produzida
comprova  à  saciedade  que  BRUNO  EDUARDO  BATISTA
PEREIRA atuou de forma decisiva para o êxito da empreitada
criminosa,  porquanto  levou  VICTOR HUGO até  o  palco  do
evento  delituoso,  o  auxiliou  a  recolher  os  pertences  das
vítimas, e, ainda, lhe deu fuga, o que caracteriza contribuição
direta  e  preponderante  na  execução  das  infrações  penais.
Ademais, vê-se dos autos que o policial CHARLES AUGUSTO
CATEM  ao  ser  ouvido  em  juízo  relatou  que  o  veículo  de
BRUNO, placa OMT-1456, constava nos registros do COPOM
como tendo sido utilizado em outros roubos ocorridos nesta
cidade.  No presente  caso,  reforçam  os  elementos  de
convicção  já  existentes  quanto  à  autoria  delitiva,  a
constatação de que a res furtiva foi apreendida em poder dos
acusados, cerca de 15  a 20 minutos  após  a ocorrência  dos
roubos,  sendo este fato mais um elemento de convicção a
reforçar  o  juízo  de  certeza  necessário  à  prolação  de  um
decreto condenatório em desfavor de  ambos os imputados
pela prática dos roubos descritos na denúncia. Desse modo,
não merece procedência o pleito absolutório formulado
pela  defesa  de  BRUNO,  fulcrado  na  insuficiência  de
provas  para  a  condenação,  o  qual  fica,  desde  já,
rechaçado. De igual forma, não merece procedência o
pleito  da  defesa  de  BRUNO  de  desclassificação  da
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conduta para o delito de furto, vez que evidenciado o
emprego de grave ameaça para a prática das infrações
penais.  Também não merece procedência a alegação
da defesa de BRUNO de que este agiu sob efeito de
álcool  e  entorpecentes,  alegação  esta,  aliás,  não
comprovada, que, nos termos do artigo 28 do Código
Penal, somente exclui a imputabilidade penal quando a
embriaguez ou uso de drogas seja decorrente de caso
fortuito ou força maior,  e não de ato voluntário dos
agentes, conforme se evidencia das provas trazidas a
estes autos.  DO DELITO DE  ROUBO NA MODALIDADE
TENTADA.  A  respeito  da  tese  sustentada  pela  defesa  do
acusado  VICTOR  HUGO  de  desclassificação  da  conduta
imputada para a modalidade tentada, convém destacar, que,
entre as várias teorias a respeito do momento consumativo
do  crime  em  referência,  a  jurisprudência  consagrou  a
orientação da inversão da posse, entendendo-se consumado
o delito de roubo, quando há a inversão, ainda que por pouco
tempo, da coisa móvel da posse da vítima para o agente. A
propósito,  segundo  entendimento  consagrado  em  nossos
Tribunais  Superiores,  que  adotam  a  teoria  da  amotio  ou
apprehensio,  para  a  configuração  dos  crimes  contra  o
patrimônio, basta que a coisa subtraída passe para o poder
do  agente,  mesmo  que  por  breve  lapso  temporal,
independentemente  de  deslocamento  ou  posse  mansa  e
pacífica da res furtiva, não havendo necessidade de que saia
da esfera de vigilância da vítima. Nesse sentido: EMENTA:
PENAL.  FURTO  QUALIFICADO.  ROUBO.  APLICAÇÃO  DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 157, §
2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. MOMENTO
CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQÜILA
DA  RES.  PRECEDENTES.  1.  O  direito  penal  brasileiro,  ao
perfilhar  a  expressão  "subtrair"  adotou  a  teoria  da
apprehensio ou amotio, em que o delito de furto se consuma
quando  a  coisa  subtraída  passa  para  o  poder  do  agente,
mesmo que num curto espaço de tempo, independente da
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res  permanecer  sobre  a  posse  tranquila  do  agente.  2.  É
inadmissível  a aplicação da causa de aumento de pena do
roubo qualificado pelo concurso de agentes, para o furto nas
mesmas condições. 3. Recuso conhecido e provido”. (STJ -
REsp  690706/RS)  -  Grifo  nosso.  Nessa  linha  de  ideias  e
considerando que os acusados obtiveram a posse dos objetos
subtraídos,  embora  por  curto  espaço  de  tempo,  conforme
ressaltado pela prova testemunhal produzida nestes autos,
só tendo sido detidos após perseguição policial ocorrida há
cerca de quinze a vinte minutos depois da abordagem das
vítimas,  não há que se falar  em desclassificação do delito
para  a  forma  tentada,  vez  que  a  infração  penal  resultou
consumada, motivo pelo qual desacolho, também, a tese
desclassificatória  sustentada  pela  defesa  técnica  de
VICTOR HUGO.  DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO
CRIME  DE  ROUBO  (CONCURSO  DE  AGENTES).  Nesse
descortino,  extrai-se  da  prova  coletada,  que  os  acusados
agiram  em  concurso  de  pessoas,  pois  em  conluio,
praticaram as  condutas  criminosas  indicadas  na  denúncia,
estando configurada a causa de aumento de pena do inciso
II,  § 2º,  do artigo 157 do Código Penal.  DO CONCURSO
FORMAL DE CRIMES NOS ROUBOS. Tendo em vista que os
acusados, mediante uma só ação, praticaram três infrações
da mesma espécie (três roubos consumados), contra vítimas
distintas, deverá ser aplicada a regra do artigo 70 do Código
Penal. DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E
DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  Considerando  que  o
acusado VICTOR HUGO PEREIRA BORGES era menor de 21
(vinte e um) anos ao tempo do fato, deverá se aplicada a
atenuante  da  menoridade  relativa,  prevista  no  artigo  65,
inciso  I,  do  Código  Penal.  Considerando,  ainda,  que  os
acusados  BRUNO  e  VICTOR  HUGO  confessaram
espontaneamente  a  autoria  do  delito,  e  que  a  confissão
serviu  para  embasar  a  presente  condenação,  deverá  ser
aplicada, também, a atenuante prevista no artigo 65, III, 'd'
do  Código  Penal. DA  PARTE  DISPOSITIVA. ANTE  O
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EXPOSTO,  julgo  procedente  o  pedido  formulado  na
denúncia  para  o  fim  de  condenar    BRUNO  EDUARDO
BATISTA PEREIRA e VICTOR HUGO PEREIRA BORGES
como incursos nas penas dos artigos 157, § 2º, inciso
II, por três vezes, c/c 70, ambos do Código Penal. DA
DOSIMETRIA DA PENA. Considerando que os delitos de
ROUBO –  três  –  são  de  idêntica  gravidade  e  foram
praticados  num mesmo contexto  fático,  a  pena será
dosada uma única vez,  para cada réu, haja vista que
não  há  nenhuma  circunstância  judicial  que  mereça
avaliação  distinta  e  diferenciada.  Atenta  ao  princípio
constitucional  da  individualização  das  penas  e  às
circunstâncias judiciais dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal,  passo  à  DOSIMETRIA  DA  PENA:  QUANTO  AO
ACUSADO  BRUNO  EDUARDO  BATISTA  PEREIRA.
Considero normal a culpabilidade, não vislumbrando maior
censurabilidade no comportamento do agente do que aquela
já considerada pelo legislador ao tipificar o ilícito penal, o que
não poderá considerado em seu desfavor. Conforme se infere
da certidão de  antecedentes criminais do acusado ele é
primário.  A  conduta  social do  acusado  é  boa,  segundo
depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo. Nada se
sabe  da  personalidade do  agente,  de  forma  que  essa
circunstância  judicial  não  será  considerada  para  agravar  a
pena-base.  O motivo,  as  circunstâncias e as
consequências são normais ao tipo penal em espécie. Da
análise  dos  autos,  infere-se  que  o comportamento  das
vítimas não  colaborou  para  a  ação  criminosa,  o  que  é
normal, e não servirá para agravar a sanção penal. Assim,
em  face  das  circunstâncias  judiciais  analisadas,  para
prevenção  e  reprovação  do  crime,  fixo  a  pena-base  no
mínimo  legal,  ou  seja,  em  04  (quatro)  anos  de  reclusão.
Reconheço a atenuante da  confissão  espontânea,  contudo,
deixo de reduzir a pena, porquanto fixada no mínimo legal
(Súmula 231 STJ). Tendo em vista que o crime foi praticado
com o  concurso  de  agentes,  majoro  a  pena  em 1/3  (um



12
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Goiânia
10ª Vara Criminal – Juiz 2

terço),  totalizando  o  quantum 05  (cinco)  anos  e  04
(quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva, em
face da ausência de outras causas que possam alterá-
la.  DA  PENA  DE  MULTA. Considerando  as  mesmas
circunstâncias acima analisadas, e a parca situação financeira
do  acusado  (estudante),  condeno-o  ao  pagamento  de  10
(dez)  dias-multa.  Reconheço  a  atenuante  da  confissão
espontânea,  contudo,  deixo  de  reduzir  a  pena,  porquanto
fixada no mínimo legal  (Súmula 231 STJ). Considerando a
causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º do
artigo  157  do  CP,  aumento  em  1/3  (um  terço)  a  pena,
totalizando a reprimenda 13 (treze) dias-multa, no valor
mínimo  legal  de  um  trigésimo  do  salário  mínimo
vigente à época do fato.  DO CONCURSO FORMAL DE
CRIMES NOS ROUBOS: Por força do estatuído no artigo 70
do  Código  Penal,  tendo  em  vista  que  o  acusado  BRUNO
mediante uma só ação, praticou três crimes de roubo, aplico-
lhe  a  pena  de  05  (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de
reclusão, vez que idênticas, aumentada em 1/5 (um quinto),
totalizando a sanção corpórea a ser cumprida pelo acusado
BRU  NO EDUARDO BATISTA PEREIRA   06 (SEIS) ANOS,
04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE
RECLUSÃO, a qual torno definitivamente fixada ante a
ausência  de  outras  causas  que  possam alterá-la.  No
que  se  refere  às  penas  de  multa,  deverão  ser  aplicadas
distinta e integralmente, nos termos do artigo 72 do Código
Penal,  totalizando (13 x 3 = 39)  39 (TRINTA E NOVE)
dias-multa, no valor mínimo legal de um trigésimo do
salário mínimo vigente à época do fato.  QUANTO AO
RÉU VICTOR HUGO PEREIRA BORGES. Considero normal
a culpabilidade, não vislumbrando maior censurabilidade no
comportamento do agente do que aquela já considerada pelo
legislador  ao  tipificar  o  ilícito  penal,  o  que  não  poderá
considerado em seu desfavor. Conforme se infere da certidão
de antecedentes criminais do acusado ele é tecnicamente
primário. As outras ações penais em tramitação não serão



13
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Goiânia
10ª Vara Criminal – Juiz 2

valoradas  negativamente,  a  teor  da  Súmula  444  do  STJ.
Nada se sabe da conduta social e nem da personalidade
do agente, de forma que essas circunstâncias judiciais não
serão consideradas para agravar a pena-base. O motivo, as
circunstâncias e as  consequências são normais  ao tipo
penal  em  espécie.  O  delito  não  trouxe  consequências
graves.  Da  análise  dos  autos,  infere-se  que  o
comportamento das vítimas não colaborou para a  ação
criminosa,  o  que  é  normal,  e  não  servirá  para  agravar  a
sanção  penal.  Assim,  em  face  das  circunstâncias  judiciais
analisadas,  para  prevenção  e  reprovação  do  crime,  fixo  a
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de
reclusão. Reconheço as atenuantes da menoridade relativa e
da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena,
porquanto fixada no mínimo legal (Súmula 231 STJ). Tendo
em  vista  que  o  crime  foi  praticado  com  o  concurso  de
agentes,  majoro a pena em 1/3 (um terço),  totalizando o
quantum 05  (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de
reclusão, a qual torno definitiva, em face da ausência
de outras causas que possam alterá-la.  DA PENA DE
MULTA. Considerando  as  mesmas  circunstâncias  acima
analisadas,  e  a  parca  situação  financeira  do  acusado
(chapeiro), condeno-o ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Reconheço  as  atenuantes  da  menoridade  relativa  e  da
confissão  espontânea,  contudo,  deixo  de  reduzir  a  pena,
porquanto  fixada  no  mínimo  legal  (Súmula  231  STJ).
Considerando a causa de aumento de pena prevista no inciso
II, do § 2º do artigo 157 do CP, aumento em 1/3 (um terço)
a pena, totalizando a reprimenda  13 (treze) dias-multa,
no  valor  mínimo  legal  de  um  trigésimo  do  salário
mínimo  vigente  à  época  do  fato.  DO  CONCURSO
FORMAL DE CRIMES NOS ROUBOS: Por força do estatuído
no artigo 70 do Código Penal, tendo em vista que o acusado
VICTOR HUGO mediante uma só ação, praticou três crimes
de roubo, aplico-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão,  vez que idênticas,  aumentada em 1/5
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(um quinto), totalizando a sanção corpórea a ser cumprida
pelo acusado   VICTOR HUGO PEREIRA BORGES   06 (SEIS)
ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO)
DIAS  DE  RECLUSÃO,  a  qual  torno  definitivamente
fixada ante a ausência de outras causas que possam
alterá-la. No que se refere às penas de multa, deverão ser
aplicadas distinta e integralmente, nos termos do artigo 72
do Código Penal, totalizando (13 x 3 = 39)  39 (TRINTA E
NOVE)  dias-multa,  no  valor  mínimo  legal  de  um
trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
DO REGIME INICIAL E DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE. Considerando  o
quantitativo  de  pena,  a  sanção  corpórea  aplicada  aos
acusados  deverá  ser  cumprida no  regime  inicialmente
SEMIABERTO,  em  estabelecimento  prisional  adequado
(COLÔNIA AGRÍCOLA INDUSTRIAL), nos termos do artigo 33,
§ 2º, alínea “b”, do Código Penal, a ser indicado pelo juízo de
execução penal. D  A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS
DE  DIREITOS  E  DA  SUSPENSÃO  DA  EXECUÇÃO  DA
PENA. Considerando o quantitativo da pena aplicada e que o
crime de roubo foi  praticado com grave ameaça a pessoa,
não é possível a substituição da pena privativa de liberdade
imposta por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44,
inciso I, do Código Penal. Por esses motivos, deixo também
de  suspender  a  execução  da  pena,  conforme  previsão  do
artigo 77, inciso III, do Código Penal.  DA POSSIBILIDADE
DE O ACUSADO RECORRER EM LIBERDADE.  Do cotejo
dos autos, em relação a VICTOR HUGO, verifico que se fazem
presentes  os  fundamentos  e  pressupostos  ensejadores  da
prisão preventiva decretada, conforme se vê às fls. 246/251,
em  função  da  prática  de  nova  infração  penal  de  idêntica
natureza, notadamente em função da gravidade dos delitos
perpetrados  (três  delitos  de  roubo)  e  do  regime  prisional
estabelecido – SEMIABERTO – porque o artigo 105 da Lei de
Execuções  Penais  exige,  para  início  do  cumprimento  da
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reprimenda imposta, que o sentenciado esteja preso. Desse
modo, vejo que nenhuma das medidas cautelares diversas da
prisão preventiva estabelecidas no artigo 319 do Código de
Processo  Penal,  introduzidas  pela  Lei  12.403/2011,  se
afiguram  suficientes  e  adequadas  para  garantir  a  ordem
pública no caso em questão.  Assim, mantenho a prisão
preventiva de V  ICTOR HUGO PEREIRA BORGES  , e não
lhe  permito  recorrer  em  liberdade,  devendo  ser
expedida  a  competente  guia  de  recolhimento
provisória.  No  que  diz  respeito  a  BRUNO  EDUARDO
BATISTA  PEREIRA,  vejo  que  é  primário,  e  aguardou  o
julgamento em liberdade, não havendo informação nos autos
de que tenha praticado nova infração penal.  Desse modo,
não se fazendo presentes os fundamentos da prisão
preventiva,  permito-lhe  recolher  em  liberdade,
contudo, mantenho a monitoração eletrônica que lhe
fora  aplicada  durante  a  audiência  de  custódia  (fls.
105/108), por não haver comprovação de necessidade
do  levantamento  da  medida  cautelar  supracitada,
mormente  considerando  que  referido  acusado  disse
durante  o  seu  interrogatório  judicial  que  cursa
faculdade na UNIVERSO, nesta capital.  DISPOSIÇÕES
FINAIS. DA PENA DE MULTA. A pena de multa deverá ser
paga no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do trânsito
em julgado desta sentença.  DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
Considerando as parcas condições financeiras dos acusados,
vez que são pessoas de baixa renda, deixo de condená-los ao
pagamento  das  custas  processuais.  DOS    DIREITOS
POLÍTICOS. Os  direitos  políticos  dos  sentenciados  ficam
suspensos  pelo  período  de  cumprimento  da  pena.  Após  o
cumprimento, oficie-se à Justiça Eleitoral para cancelamento
da restrição.  DA REPARAÇÃO DE DANO. Deixo de arbitrar
valor  para a reparação dos possíveis  danos causados pela
infração, conforme previsão do inciso IV, do artigo 387 do
Código  de  Processo  Penal,  visto  que  não  há  nos  autos
elementos  suficientes  para  a  mensuração  do  prejuízo
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suportado  pelas  vítimas,  até  mesmo  porque  os  objetos
subtraídos  foram  recuperados  e  restituídos  a  elas.  No
entanto,  ressalto  que,  caso  queiram,  as  vítimas  poderão
postular no juízo cível a reparação dos danos materiais ou
morais porventura sofridos.  Oportunamente,  após o trânsito
em julgado  da  presente  sentença,  tomem-se as  seguintes
providências:  1)  oficie-se  ao  cartório  distribuidor  criminal
desta Comarca, fornecendo-lhe informações sobre a presente
condenação, para atualização dos arquivos pertinentes aos
referidos  sentenciados;  2)  comunique-se  a  condenação  ao
Departamento  de  Polícia  Federal,  através  de  sua
Superintendência  Regional  em  Goiás,  para  o  seu  devido
registro  no  Sistema  Nacional  de  Identificação  Criminal  –
SINIC; 3) Oficie-se à Zona Eleitoral em que estejam inscrito
os condenados ou,  se esta  não for  conhecida,  ao Tribunal
Regional  Eleitoral,  para  fins  de  suspensão  dos  direitos
políticos dos sentenciados,  consoante inteligência do inciso
III,  do  artigo  15,  do  ordenamento  jurídico  constitucional
vigente  e  4)  expeça-se  as  competentes  guias  de
recolhimento  para  encaminhamento  ao  estabelecimento
prisional e ao juízo da execução penal, a ser expedida após a
realização de audiência admonitória.  Publicada e intimadas
as partes em audiência, registre-se e intimem-se a vítima,
nos  termos  do  artigo  201,  §  2º,  do  Código  de  Processo
Penal”.  Ao  final,  inconformadas     a  s    defesa  s
manifest  ar  a  m   o  desejo  de  recorrer  da  sentença.  Os
recursos  ,  por  sere  m  próprios   e  tempestivo  s,  fo  ra  m
RECEBIDOS  ,  tendo  a    MMª.  Juíza  determinado  a
abertura de vista dos autos ao  s   recorrente  s  , para no
prazo   de  08  (oito)  dias,  apresentare  m  a  s  razões
recursais  e,  em  seguida,  ao  Ministério  Público  para
também  contrarrazoar  o  s   recurso  s   interposto  s   em
igual  prazo.  Feito  isso,  remetam-se  os  autos  ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para a
devida  apreciação,  observando-se,  se  for  o  caso,  as
disposições  contidas  no  artigo  601  do  Código  de
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Processo Penal. Nada mais havendo, determinou a MMª.
Juíza que se encerrasse o presente termo. Eu __________
Mariana  José  Silva,  Assistente  de  Juíza  de  Direito,  que  o
digitei.

JUÍZA DE DIREITO:             MINISTÉRIO PÚBLICO:

DEFENSORES:                      ACUSADOS:


