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Sen ten卿  

EUDES RODRIGUES VIANA, ja qualificado nos autos, 

foi pronunciado como incurso nas san96es do artigo 121,§20, inciso IV, do C6digo 

Penal Brasileiro, pela prtica do homicidio em desfavor da vitima IVANILDA 

FERREIRA DE SOUSA, fato ocorrido no dia 01 de novembro de 1999, na Rua 

1旬ubuqui, quadra 176, lote 19, Parque Amaz6nia, nesta capital. 

Foi o acusado, nesta data, submetido a julgamento pelo 

Primeiro Tribunal do JUri. 

Ap6s a insta!叩加 da Sess加 seguiram-se os demais atos 

previstos para o procedimento em Plen証io. 

No momento do debate o representante do Minist6rio 

Phblico requereu a condenagao do acusado nos limites da pronUncia. 

A Defesa, por sua vez, sustentou a tese absolutria da 

excludente de ilicitude referente a legitima defesa, e, alternativamente pugnou pelo 

decote da qualificadora perfazendo o homicidio simples. Ainda, requereu a redugao da 

pena prevista para o homicidio privilegiado, argumentado que o reu agiu sob o 

dominio de violenta emogao, logo em seguida a injusta provocagao da vitima. 

O Conselho de Sentenca se declarou anto ao veredicto de 

inento, passando a votagao da SUtIL UNIしAlit QULさ"Uさ， quanqoやconnegeu a 
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materialidade das les6es corporais e sua consequente letalidade, atribuindo a autoria do 

fato ao acusado Eudes Rodrigues Viana. 

Exposto o quesito absolut6rio foi rejeitado pelos Jurados. 

Quanto a tese redutora da pena de homicidio privilegiado, 
foi aceita pelo J血1. 

O Corpo de Jurados nao reconheceu quc o crime foi 

praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima. 

Face, pois, a decisao soberana do Conselho de Sentenga, 

fica o r6u EUDES ROD斑GUES VIANA, j自 qualificado, CONDENADO pelo 

Tribunal do JUri, nas san96es do artigo 121,§l0, parte final, do C6digo Penal. 

Em razao da condenagao e por direito constitucional a uma 

pena individualizada, passo a dosar a pena a ser imposta ao元u, nos termos do estatuto 

penal, artigo 68, iniciando com a pena base, onde sao analisadas as oito circunstancias 

previstas no artigo 59 do C6digo Penal, observando que a lei preve pena minima de 06 

anos e m自xima de 20 anos de reclusao， 叫ando o homicidio d simples, diminuida de 

um sexto a um tero quando o homicidio 6 privilegiado. 

Analiso a culpabilidade, aferindo uma conduta reprov加ei 

porque o元u, ao tempo do fato era plenamente imput加ei, possuia potencial condigao 

de entender o car飢er ilicito do fato e de ter conduta compativel com o ordenamento 

juridico; que sua folha de antecedentes criminais a s fis. 100/101, demonstra ser o r加  

tecnicamente prim面o, pois j自 respondeu a outros processos criminais j自 arquivados; 

que sua personalidade e conduta social est加 dentro dos pad応es da normalidade, pois 

trata-se de individuo honesto. trabalhador e nai de familia: aue os motivos直o lhe 

prejuoicam, pois ioi acataao o nomicioio pnvuegiaao pelos .Jurauof; que 】 as 
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circunstancias nao lhe prejudicam, pois o crime foi praticado na residencia da vitima e 

do r6u; que as consequencias do crime sao inerentes a esse tipo penal, que d de 

natureza irreversivel, pois as les6es causadas pelos golpes de anna branca provocaram 

anemia por hemorragia interna, ocasionando oめito da vitima, bem como a vitima 

deixou dois filhos menores de idade 6 rfos; que o comportamento da vltima, de certa 

forma, contribuiu para o desfecho do fato criminoso, porque era comum a vitima 

provocar o元u acarretando brigas de casal. 

Diante da analise das circunst如cias judiciais, fixo-lhe a 

pena base em 13 (treze) anos de reclus加．  

Em razao da confiss貢o espont加ea perante este juizo, 

consoante artigo 65, inciso III, alinea "d", do C6digo Penal, reduzo-a em 06 (seis) 

meses, tornando-a fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusao. 

Ainda, devido o 元u ter praticado o delito prevalecendo-se 

de rela96es domesticas, com fulcro no artigo 61, inciso II, alinea "I", do C6digo Penal, 

aumento-a em 06 (seis) meses, tomando-a fixada em 13 (treze) anos de reclusao. 

Por fim, tendo em vista o reconhecimento do privil6gio, 

diminuo a pena de um tergo, tornando-a de丘nitivamente瓜ada em 08 (oito) anos e 

08 (oito) meses de reclusAo A mingua de outras causas modificadoras. 

Deve血 ser procedida a detraao penal respectiva na pena, 

tendo em vista que o r6u encontra-se preso preventivamente em razao do fato em 

analise, na forma do artigo 42 do C6digo Penal. 

A pena ora imposta deve血  ser cumprida na 

P函ITENCIARIA ODENIR GUIMARAES, antigo CE以IGO，  馴『一暁ime 
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A pena ora imposta dever自  ser cumprida na 

PENI正NCIARIA ODENIR GUIMA頭ES, antigo CE以IGO, em regime 

inicialmente fechado, nos termos do artigo 33,§20, alinea "a 、、， do C6digo Penal. 

Merece o acusado aguardar o tr加sito em julgado da 

sentenga preso no estabelecimento prisional em que se encontra, em razao da 

condenagao e em fungao de persistirem os motivos ensejadores da prisao. 

Ap6s o transito em julgado da sentenga, expega-se a Guia 

de Recolhimento Definitiva em desfavor do acusado para que inicie o cumprimento da 

pena que lhe foi imposta e depois arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

Expega-se oficio para o Tribunal Regional Eleitoral, para 

os fins do artigo 15, inciso III, da Constituigao Federal, informando o tr加sito em 

julgado da sentenga. 

Publicada neste plen証io e o Minis悼rio PUblico e a Defesa 

j自  intimados, registre-se e fagam-se as comunica96es de estilo. 

Sala das Sess6es do Primeiro Tribunal do JUri, aos vinte e 

um dias do mes de feve化丘o do ano de dois mil e'dZessete. 

JESSEIR CO更LHO DEALCANT目E月  
Juiz Preside吐e do lO Tribunal do Jhri 

JESSEIR COELHO DE AlIA刊TARA 
juiz山Diiでito da 13．雄ロ Criminal 

Protocolo: 2000叩2083如  



11昭
ーに  

COMARCA DE GOJANIA 

塁bunjusti馴PRIMEIRO TRIBUNAL DO J加  

ATA DE JULGAMENTO DA 
7a SESSAO DA P REUNIAO 

PERIODICA DO i0 TRIBUNAL DO JもRI 

Aos vinte e um dias do mes de fevereiro do ano de dois mil 
e dezessete,a s OSh3Omin, nesta Cidade de Goi加ia, Capital do Estado de Goias, no 
Edificio do F6rum "Dr. Heitor 』勿raes Fleury", na Sala das Sess6es do Primeiro 
Tribunal do J血i, onde achava-se presente o Meritissimo Juiz de Direito e Presidente 
do 10 Tribunal do J面， Dr. JESSEIR COELHO DE ALCANTARA, tambdm 
presente o Dr. MAURiCIO GONCALVES DE CAMARGOS, representante do 
Ministerio P丘blico,a s portas abertas, deu-se inicio aos trabalhos, tendo o MM Juiz 
Presidente aberto a urna especial e feito a verificagao das cedulas correspondentes aos 
vinte e cinco jurados sorteados para a temporada. Em seguida, determinou a Secre懐ria 
que procedesse a chamada dos jurados, sendo 胆e dezenove deles responderam 
presente. Havendo nUmero legal, a MM Juiz Presidente declarou instalada a Sitima 
Sess豆o da Primeira Reuni豆o Peri6dica do Primeiro Tribunal do J血ri. Em seguida, 
foram colocadas na urna especial as c6dulas correspondentes aos jurados presentes. 
Feito isto, o MIM. Juiz anunciou que iria ser submetido a julgamento o acusado 
EUDES RODRIGUES VIANA, Agao Penal protocolizada sob o no 200000208340, 
em que e Autor o Ministerio PUblico e na qual responde como incurso nas san96es do 
artigo 121,§20, inciso IV, do C6digo Penal, determinando que se apregoassem as 
partes, estando presente o acusado, que declarou chamar-se EUDES RODRIGUES 
VIANA, ter 49 anos de idade e ser sua Defensora Dra. MARIA APARECIDA 
FARIA QUEIROZ, que se encontrava presente e tomou seu lugar na respectiva 
Tribuna. Feito o pregao das testemunhas constatou-se a presenca de todas as  
testemunhas arroladas em comum pelas partes. MARIA LAY RODRIGUES. JOAO 
BATISTA DE OLIVEIRA e LUZIA APARECIDA GONCALVES. O Minist6rio 
Phblico requereu a dispensa de todas as 起迦m叩血S 四mv紅旦叫山墜一旦塞些塑ni旦」 
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reservadas em sala pr6pria. Posteriormente, foi anunciado pelo MM Juiz Presidente 
que procederia ao sorteio dos jurados para comporem o Conselho de Sentenga, 
advertindo a todos sobre os impedimentos e incompatibilidades por suspeigao, 
constantes do artigo 448 e artigo 449 do Cdigo de Processo Penal, passando a retirar 
da urna especial as cedulas uma de cada vez e que foram lidas em voz alta, verificando 
afinal terem sido sorteados os jurados: FRANCISCA MIRANDA PONTES 
PEREIRA, ARISTIDES ARAbJO BARBOSA DOS SANTOS, JHONNY ALVES 
DE PINA REGO, PEDRO BERNAJIDES VIEIRA DOS SANTOS, SCARLET 
HORI&4NA DA SILVA AMORIM, DELMA MARTINS MARIANO e JOIVAN 
RIBEIRO DE SOUZA. Houve recusa de 03 （武s) juradas pela Defesa: CARMEM 
IVONE BA瓜O TIRABOSQUI， 肌ESSANDRA DE CASTRO e NADIA DIAS 
RABELO. Formado o Conselho de Sentenga e estando todos de p6, a MM Juiz 
Presidente fez a exort町きo do disposto no art. 472 do citado C6digo, recebendo de cada 
jurado o compromisso legal, conforme consta de termo nos autos, di叩ensando os 
jurados nao sorteados e convocando-os para a pr6xima sessao. Posteriormente， 釦ram 
inquiridas as testemunhas JOAO BATISTA DE OLIVEIRA e LUZIA APA旺CIDA 
旦旦Ngム聖匹塗， consoante termo de assentada e DVD colacionado aos autos. N加  
havendo requerimento de leitura de pegas dos autos pelas partes, passou-se ao 
interrogat6rio do acusado, conforme termo de interrogat6rio e DVD juntado aos autos. 
Foi utilizado o Sistema DRS de gray町加 digital de 加dio e vIdeo instalado pelo 
Tribunal de Justiga deste Estado. Em seguida, deu-se inicio aos debates, tendo o MIM 
Juiz Presidente dado a palavra ao Ministerio PUblico,a s lOhl8min, que requereu a 
conden叫加 do acusado nos limites da pronUncia, finalizando sua sustenta 加 oral 加  
1 lh05min. Dada a palavra a Defesa， 良s 1 lhl5min, sustentou a tese absolutria da 
excludente de ilicitude referente a legitima defesa, e, alternativamente pugnou pelo 
decote da qualificadora perfazendo o homicidio simples. Ainda, requereu a redugao da 
pena prevista para o homicidio privilegiado, argumentado que o 叱u agiu sob o 
dominio de violenta emogdo, logo em seguida a injusta provoc町加 da vitima, 
finalizando sua sustentacao oral a s l2h32min. Houve 元olica nor narte do 
renresentante ao Ministerlo runiico uanao inicio as i乙asつ」rnn e ii】筆tiizanao as 
I乙nq imin. A veresa iniciou a trepiica as ris. i乙n4 imin e nnauzoり争5\lin:iJアrnn・  
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Findos os debates, o MM Juiz Presidente indagou dos jurados se estavam habilitados a 
julgar e, como responderam afirmativamente, passou a ler e explicar a significagao 
legal de cada quesito， 釦rmulados de acordo com as teses da Defesa e com a acus町加．  
Sobre os quesitos formulados, nao houve reclamagao e nem requerimento das partes. 
Feito isto, o MM Juiz Presidente convidou os presentes a se retirarem do Plen加io, 
onde sob a sua presid加cia, presentes o Promotor de Justiga, a Defensora do acusado, 
dois oficiais de justiga e comigo, Secret証ia do 10 Tribunal do Jdri, com observ加cia ao 
que disp6em o artigo 485 ao artigo 491 do C6digo de Processo Penal, os jurados 
responderam aos quesitos formulados, na conformidade do termo lavrado nos autos. 
Em seguida, abertas as portas do Plen面o, presente o acusado, sua Defensora, o 
Promotor de Justiga, e demais circunstantes, o MM Juiz Presidente leu a sentenga, 
CONDENANDO o r加EUDES RODRIGUES VIANA nas san96es do artigo 121,§ 
20, inciso IV, do C6digo Penal, ficando sujeito a cumprir a pena de 15 anos de 
reclusao inicialmente em regime fechado na Penitenci証ia Odenir Guimares, Antigo 
CEPAIGO. Feito isto, o MM Juiz Presidente encerrou a sessao， 誌 1 3h37min, 
dispensando o元u e os jurados, convocando estes 丘ltimos para a prxima sess貢o a se 
realizar no dia 22 do corrente mes e ano,a s O8h3Omin. NADA MAIS. E郵函蒜叫  
(Raquel A伽eida A五randa), Secret紅ia do PRIMEIRO TRIBUNAL DO JURI, que a 

Juiz Pesidepte do 1? Tribunal do Jri- 

Ma伽i'細鉱秘華面argos 
邸mqtfr d訂ustiga- 

Mariaで博協Queiroz 
-L.'eiじnsora- 
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