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ACUSADO: IGOR GABRIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO 

VITIMA: ALAN LOPES RODRIGUES DA SILVA 

Vistos, etc. 

O Ministério Público do Estado do Piauí, ofereceu denúncia 

contra IGOR GABRIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO, brasileiro, solteiro, nascido no dia 

04.04.1994, filho de Marilene Gomes de Oliveira e Amaury Araújo da Silva, 

residente e domiciliado nesta cidade, dando-o como incurso nas penas do art. 

121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática do crime de homicídio, no 

dia 19 de fevereiro de 2016, contra a vítima ALAN LOPES RODRIGUES DA 

SILVA. 

Após o regular processamento do feito, o acusado foi 

pronunciado e remetido a julgamento pelo 1° Tribunal do Júri, desta Comarca, 

pela prática do crime de homicídio tipificado no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do 

Código Penal. 

Submetido hoje a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

reconheceu o Conselho de Sentença, por maioria de votos, a materialidade do 

homicídio e a autoria atribuída ao acusado. O Conselho de Sentença por maioria 

de votos, decidiu pela condenação do acusado. Por maioria de votos, rejeitou o 

Conselho de Sentença, a causa de diminuição de pena prevista no § 1°, do art. 

121 do Código Penal, sustentada em plenário do Júri pela defesa doa acusado. 

Decidiu o Conselho de Sentença, por maioria de votos, pela incidência das 
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qualificadoras da motivação fútil e da utilização de recurso que impossibilitou a 

defesa da vítima. 

Em razão da decisão do Conselho de Sentença pela 

condenação do acusado e pelo reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil 

e da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vitima, declaro o acusado 

IGOR GABRIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO, incurso nas penas do art. 121, § 2°, 

incisos II e IV do Código Penal. Passo, pois, à dosimetria da pena observando o 

disposto no art. 59 do Código Penal. 

— Culpabilidade — A culpabilidade do acusado é acentuada. 

Com efeito, o acusado prevalecendo-se da sua condição 

de policial militar buscou um atendimento forçado em 

estabelecimento comercial e não atingindo o objetivo 

almejado, de forma impiedosa efetuou diversos disparos 

de arma de fogo contra a vitima, quando a mesma 

acabava de sair do interior do estabelecimento, no qual o 

acusado buscava adentrar. Os diversos disparos por ele 

efetuados contra a vítima, demonstram a intensidade do 

dolo com que agiu e a sua vontade de ceifar a vida da 

vítima e o fez, em local onde existia um aglomerado de 

pessoas assumindo o risco de também atingi-las com os 

disparos. Tais fatos, aumentam o Juizo de reprovabilidade 

da conduta praticada pelo acusado, pois demonstram a 

frieza do acusado e o menosprezo pela vida e integridade 

física de seus semelhantes. 

— Antecedentes — O acusado responde a outra ação penal, 

porém, não registra sentença condenatória transitada em 

julgado por fatos criminosos praticados antes do 

cometimento do delito comento, razão porque não pode tal 

ação penal, servir de elemento para negativação desta 

vetorial. 



— Conduta social — a conduta social do acusado não pode 

ser valorada em seu desfavor, pois, repito, embora 

responda a outra ação penal, tal ação não serve para 

valorização negativa de sua conduta social, conforme 

entendimento já pacificado pelo STJ. Por outro lado, os 

elementos probatórios carreados para o bojo dos autos, 

não permitem a valoração negativa desta vetorial. 

— Personalidade — Inexistem nestes autos, que permitam 

uma valoração segura desta vetorial, razão porque, a 

referida vetorial é tida como neutra. 

— A discussão travada pelo acusado com a vítima como 

motivação para o cometimento da conduta, tal como 

descrito na denúncia, já foi sopesada pelo Conselho de 

Sentença e não pode novamente ser valorada, sob pena 

de incidência do bis in idem, vedado por lei. É certo que 

em plenário do Júri, foi sustentado a recusa da vitima em 

comprar bebida para o acusado como elemento motivador 

de sua conduta, contudo, o acervo probatório carreado 

para o bojo dos autos, não comprova que além da 

discussão, tenha o acusado agido porque a vítima se 

recusou a comprar bebida para ele. De forma que na 

ausência de elementos probatórios da ocorrência de tal 

motivação, tem-se que esta circunstância não pode ser 

valorada em desfavor do acusado, por tais fundamentos. 

— Circunstâncias — As circunstâncias em que o crime foi 

praticado são desfavoráveis ao acusado, pois, prevaleceu-

se o acusado da condição de policial militar, da arma que 

se encontrava acautelada para seu serviço, e o que é mais 

grave, aproveitou a condição de fragilidade da vitima, que 

se encontrava desarmada e já desacompanhada para 

ceifar-lhe a vida, quando ele acusado, além de rrt1a que 



portava se encontrava na companhia de dois amigos, dos 

quais, pelo menos um já brigava com a vítima, tal como 

declarado pelo próprio acusado em seu interrogatório 

prestado em Plenário do Júri. 

— Consequências — As consequências no caso, foram 

apenas àquelas típicas da espécie, ou seja, dor, sofrimento 

pela perda de um ente querido para os familiares da vítima, 

não podendo assim, ser consideradas em desfavor do 

acusado. 

— Comportamento da vitima — Os elementos probatórios 

constantes destes autos, não comprovam que a vítima 

tenha dado causa ao resultado morte que se sucedeu. 

Assim sendo, e, considerando que 02 (duas) das 

circunstâncias especificadas no art. 59 do Código Penal, são desfavoráveis ao 

acusado, tenho que a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) 

meses acima do mínimo legal, pelo que fica a pena base fixada em 16 

(dezesseis)anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

O acusado confessou a autoria dos disparos efetuados contra 

a vítima e a sua confissão faz incidir a circunstância atenuante prevista no art. 65, 

inciso III, "d" do Código Penal, pelo que fica, a pena reduzida em 1/6 e resulta na 

pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 

Como se trata de homicídio duplamente qualificado, a 

qualificadora do motivo fútil (inciso II do § 2°. do art. 121 do Código Penal), é aqui 

utilizada como circunstância agravante de pena, uma vez que possui previsão 

específica no art. 61, inciso II, alínea "a" do Código Penal, pelo que fica a pena 

agravada em 1/6 e resulta na pena de 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de 

reclusão. 

Como não existem outras causas de aumento e diminuição da 

pena a serem consideradas, torno a pena em definitivo, em 16 (dezesseis) anos e 

15 (quinze) dias de reclusão. 



Reconheço que o acusado se encontra segregado 

provisoriamente, entretanto, o tempo de duração de sua segregação cautelar, por 

si só, não altera o regime para cumprimento da pena ora imposta, razão porque 

deixo de proceder à detração, disciplinada pelo § 2° do art. 387 do CPP. 

Com base no art. 33, § 2°, alínea "a" do Código Penal e art. 

2°, § 1°. da Lei n°. 8072/90, estabeleço o regime fechado para o início do 

cumprimento da pena ora imposta. 

Recomendo a Penitenciária Irmão Guido para o cumprimento 

da pena. 

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos 

causados pela infração, porque não existem nos autos parâmetros para fixação de 

danos passíveis de indenização. 

O acusado permaneceu preso durante a primeira fase deste 

procedimento e nesta condição, deve aguardar o trânsito em julgado desta 

sentença, pois, presentes os requisitos e pressupostos legais autorizadores de 

sua segregação cautelar. Com  efeito, a materialidade do fato está comprovada 

nos autos e o Conselho de Sentença no exercício da soberania que lhe é 

conferida pela Constituição Federal, reconheceu a autoria atribuída ao acusado. 

Por outro lado, a ousadia do acusado e o modus operandi empregado na prática 

do delito, evidenciam a sua periculosidade e demonstram a sua conduta perigosa 

em sociedade, periculosidade esta que corroborada, pela reiteração delitiva, de 

modo a evidenciar que em liberdade poderá ensejar a desordem pública, inclusive, 

reiterando na atividade criminosa e atentando contra a vida de eventuais 

desafetos seus. Acrescente-se que a segregação cautelar do acusado ainda se 

faz necessária, para assegurar a aplicação da lei penal, pois, o acusado tão logo 

recuperou a liberdade, empreendeu fuga e na condição de foragido, permaneceu 

desde o dia 29 de junho de 2016 até o dia 18 de dezembro 2017, quando foi dado 

cumprimento ao mandado de prisão contra ele expedido. De forma que persistem 

os motivos autorizadores da manutenção da sua segregação cautelar, razão 

porque, com base nos arts. 312 c/c o art. 492, I, "e" do Código de Processo Penal, 
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mantenho a sua segregação cautelar, em consequência, nego-lhe o direito de 

recorrer em liberdade. 

Condeno o acusado no pagamento das custas processuais. 

Em caso de interposição de recurso, expeça-se guia para a 

execução provisória da pena ora imposta. 

Após o trânsito em julgado: 

Expeça-se Guia para a execução, ou comunique-se ao 

MM. Juiz da Vara de Execuções Penais o trânsito em Julgado 

da sentença. 

Comunique-se ao TRE-PI, para os fins do art. 15, III da 

Constituição Federal e ao Instituto de Identificação da 

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí para as 

anotações pertinentes; 

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; 

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar do Estado do Piauí, 

para caso seja do interesse daquela corporação receber, no prazo de 90 dias, a 

arma apreendida nestes autos. 

Dê-se baixa e arquivem-se os autos; 

Esta sentença é publicada em plenário do Júri e dela saem 

intimadas as partes. 

Registre-se. 

Sala das sessões do 1° Tribunal Popular do Júri da Comarca 

de Teresina, Piauí, aos quinze dias do mês de fevereiro de 2018. 

MãrMZflriar outinho Leal 

Juíza de Direito respondendo pela Presidência do 1° Tribunal do Júri 
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