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SENTENÇA 

LANGSTON KESSLER DE OLIVEIRA, 
devidamente qualificado nos autos em epígrafe, acusado da prática do 
crime de homicídio duplamente qualificado em desfavor de WINÁRIA 
OLIVEIRA LIMA, pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 
22, IV e VI c/c § 22-A, do Código Penal, na data de hoje (01/07/2021), foi 
submetido a julgamento perante o Júri Popular desta Comarca. 

Em plenário, o Ministério Público sustentou a 
acusação nos exatos termos da pronúncia, ou seja, a condenação do réu 
pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que 
dificultou a defesa da vítima (surpresa) e por condições do sexo feminino, 
em razão de crime ocorrido no âmbito da violência doméstica e familiar 
(feminicídio). 

A defesa técnica, por seu turno, suscitou em plenário 
a fragilidade das provas e a existência de contradições sobre as questões 
levantadas pela acusação ao longo do processo, argumentando também 
que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à 
injusta provocação da vítima. Nesse contexto, pugnou pelo 
reconhecimento da minorante descrita no artigo 121, § 12, do Código 
Penal, bem como pelo afastamento das qualificadoras. 

O Conselho de Sentença, em reunião, por maioria de 
votos, decidiu o seguinte: afirmou o primeiro e o segundo quesitos, 
referentes à materialidade e à autoria. Prosseguindo na votação, rejeitou a 
absolvição do acusado (terceiro quesito) e a incidência da minorante 
descrita no artigo 121, § 12, do CP (quarto quesito). Logo após, positivou o 
quinto e o sexto quesitos, refere - as qualificadoras do recurso que 
dificultou a defesa da víti 	do feminicídio. 
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DA PARTE DISPOSITIVA 

Ante o exposto, acatando a vontade soberana do Júri 
Popular, julgo procedente a pretensão deduzida na denúncia para o fim 
declarar o réu LANGSTON KESSLER DE OLIVEIRA condenado como 
incurso nas penas do artigo 121, § 2°, IV e VI dc § 2°-A, do Código 
Penal. 

DA DOSIMETRIA 

Atenta ao princípio constitucional da individualização 
da pena a ser aplicada (artigo 52, inciso XLVI, CRFB/88) e às determina-
ções dos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosar a reprimenda, 
conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, 
partindo do mínimo legal. 

Antes, porém, registro que a circunstância do empre-
go de recurso que dificultou a defesa da vitima (artigo 121, § 2°, IV, do 
Código Penal), positivada pelo Conselho de Sentença, será utilizada 
para a qualificação do crime, não influenciando na dosagem da pena, em 
observância ao principio do non bis in idem. 

A culpabilidade (grau de censurabilidaddreprovabilida-

de da conduta) é elevadíssima, tomando-se por base o critério da intensida-
de dolosa, aferida através da consciência, do preparo e do planejamento 
concatenado da ação delituosa, pois houve premeditação por parte do 
acusado. 

Isto porque, não obstante suas alegações em plenário, 
não se pode ignorar o fato de que LANGSTON foi ao encontro da vítima 
armado com um revólver de ca e C58, tendo a recebido de forma cari- 
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Logo após, o acusado passou a caminhar com a ofen-
dida por alguns metros, tempo suficiente para LUCIANA se afastar do 
casal, sendo que, em dado momento, efetuou-lhe disparos a queima rou-
pa, sem qualquer discussão aparente, empreendendo fuga na sequência. 

Nesse contexto, não se pode olvidar que a conduta do 
acusado se revestiu de especial gravidade posto que ele teve tempo mais 
que o suficiente para se preparar e, por outro lado, para refletir e desistir 
de seu intento criminoso, porém não o fez. 

Sobre a questão, trago à colação o seguinte aresto, ex-
traído do acervo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: 

(...) 3. O aumento das penas-base em razão circunstâncias 
judiciais - culpabilidade e consequências do delito -, foi de-
vidamente fundamentado em elementos concretos do caso. 
A culpabilidade está baseada na forma de premeditação e 
planejamento da conduta criminosa, circunstâncias aptas a 
demonstrarem a maior intensidade do dolo dos ora pacien-
tes, denotando-se a maior periculosidade e reprovabilidade 
da conduta. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg 
no HC 461.771/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACI-
ORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, 
Dje 22/08/2019) 

Diante dessas considerações, será exasperada a repri- 
menda do acusado.  

Conforme extrai-se às p. 138, 310/311, 437, o acusado 
não possui maus antecedentes, razão pela qual referida circunstância 
judicial é neutra. 
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A personalidade do agente é desfavorável, posto que 
restou comprovado que ele era extremamente ciumento e possessivo com 
a vítima, de modo que a afastava de pessoas queridas e também a amea-
çava de morte caso ela viesse a se relacionar com outra pessoa. 

Além disso, extrai-se das assertivas do réu e também 
do laudo pericial elaborado pela Junta Médica do Tribunal de Justiça des-
te Estado (autos em apenso n° 5442995-76.2020), que LANGSTON possu-
ía desconfiança excessiva e irreal, voltada tanto contra pessoas próximas, 
quanto em relação a desconhecidos. Sua própria irmã, ao comparecer em 
entrevista perante o citado órgão, revelou que o acusado tinha mania de 
perseguição, não gostava de pessoas em sua casa e não confiava sequer 
em seu advogado. 

A instabilidade do réu é perceptível pois, nos momen-
tos que antecederam a morte da vítima ofereceu-lhe flores, acariciou-a 
para depois alvejá-la, insatisfeito que estava com o fato dessa não ter aten-
dido aos seus telefonemas, enquanto se encontrava na capital, conforme 
narrado em seu interrogatório judicial. 

Nessa linha de intelecção, entendo que há elementos 
concretos para traçar o quadro psíquico do acusado, verificando sua per-
sonalidade negativa, fator que ensejará o aumento de pena.  

Não há elementos concretos para se aferir a conduta 
social do acusado, razão pela qual esse elemento judicial é neutro. 

Foi possível extrair dos autos que o motivo do crime 
seria ciúmes e desconfianças que o réu nutria por WINÁRIA, de forma to-
talmente desconexa da realidade, tendo chegado a imaginar que ela esti-
vesse envenenando-o nos dias que antecederam o crime, além de tê-lo tra- 
ído com o marido de LUCI 	situação que não encontra respaldo em 
nenhum elemento pro 
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Assim, apesar das alegações do réu em juizo, não se 
pode olvidar que ele construiu uma verdadeira fantasia para justificar 
suas ações, tudo na intenção de eivar-se de responsabilidade penal. 

Deste modo, a pena-base será majorada. 

As circunstâncias em que o delito foi praticado foram 
reconhecidas pelo Conselho de Sentença, tendo sido empregado recurso 
que dificultou a defesa da vitima (surpresa), o que foi utilizado para qua-
lificação do crime, conforme descrito alhures, não ensejando majoração 
da pena neste momento, em atenção à vedação do principio non bis in 

idem. 

As consequências do crime são gravíssimas, por-
quanto a vítima deixou 03 (três) filhas menores de idade, bastante apega-
das à mãe, tendo elas tomado o conhecimento do assassinato de WINÁ-
RIA através de comentários de uma vizinha, destacando que o dia dos fa-
tos era uma data de alegria para as infantes, pois aguardavam a chegada 
da genitora com presentes: roupas novas que havia comprado em Goiâ-
nia. 

Demais disso, as informantes LUCIANA e RAIMUN-
DA, inquiridas em plenário, salientaram que as crianças encontram-se ex-
tremamente abaladas emocionalmente, sendo que uma das filhas da viti-
ma comumente alega que escuta "vozes" ordenando que ela pratique o 
suicídio, na tentativa de acabar com a dor que sente pela morte da mãe. 

Além disso, apurou-se que o salário de WINÁRIA era 
essencial para o sustento de suas filhas, de modo que, com sua ausência, a 
família tem enfrentado dificuldades-financeiras para arcar com os gastos 
das menores, contando, inclusive, coma ajuda de terceiros. 
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WINÁRIA era presente, carinhosa e dedicada, sendo 
imensurável as consequências advindas de sua ausência na vida de suas 
três filhas. Fica a pergunta: como dimensionar a falta de uma mãe na vida 
das crianças, laço sagrado da humanidade??? 

Não há dúvidas, portanto, que as consequências do 
crime extrapolaram o tipo penal violado, merecendo majoração da pena.  

O comportamento da vitima não contribuiu para a 
prática delitiva. Pelo contrário, o que consta dos autos é que WINÁRIA 
gostava e confiava em LANGSTON, tendo planos de se casar com ele, 
inclusive adquiriu um lote no intuito de construir uma casa para ambos, 
fato afirmado por LUCIANA em seu depoimento judicial. 

Aliás, para atender as vontades de seu algoz e manter 
a harmonia em seu relacionamento, estava se afastando de seus amigos e 
até de sua irma de consideração (LUCIANA). 

Portanto, esse elemento judicial é neutro. 

Avançando, tendo em vista os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante do entendimento 
copilado no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no agravo em Recurso 
Especial rt° 1.593.976 — GO, 2019/0293960-7), elevo a pena em 02 (dois) 
anos e 03 (três) meses para cada circunstância negativada. 

Destarte, para a prevenção e reprovação do crime, 
fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.  

Na segunda fase dosimétrica da pena, reconheço a 
atenuante inserta no artigo 65, III, "d" • Código Penal, tendo em vista 
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que o acusado confessou a autoria incriminada, embora tenha o feito na 
modalidade "qualificada". 

Por outro lado, reconheço a incidência da agravante 
contida no artigo 61, II, "f", vez que o Conselho de Sentença positivou o 
quesito referente à prática de crime por razões da condição do sexo 
feminino (feminicídio), sendo a empreitada cometida no âmbito da 
violência doméstica e familiar, vez que vítima e réu mantinham 
relacionamento duradouro há aproximadamente 02 (dois) anos. 

Deveras, por inteligência ao artigo 67 do Código 
Penal, considerando que a agravante do feminicídio é motivo 
determinante do crime, tratando-se, portanto, de circunstância 
preponderante, hei por bem promover a compensação parcial entre a 
atenuante e a agravante suso, majorando a pena em somente 01 (um) ano.  

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, 
destacando que o Conselho de Sentença negativou a incidência da 
minorante descrita no artigo 121, § 1°, do Código Penal. 

Aproveito o ensejo, considerando a natureza do crime 
em julgamento, para expor que o Brasil possui enraizada cultura 
patriarcal e machista, ocasionando em frequentes casos de violência 
contra as mulheres, praticadas de forma física, psicológica, sexual, 
patrimonial ou moral. 

Esse ciclo de violência de gênero, em constante 
aumento no período de pandemia, deve ser veementemente combatido 
pela sociedade, não podendo ser tolerada a banalização de condutas 
praticadas em menosprezo à _mulher, na sua condição humana mais 
genuína. 
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Deste modo, à mingua de outras causas legais 
capazes de alterá-la, a sancão corpórea perfaz 22 (vinte e dois) 
anos de reclusão.  

DO REGIME PARA O CUMPRIMENTO DA PENA 

Considerando o quantitativo da reprimenda fixada, a 
análise das circunstâncias judiciais descritas alhures, a primariedade do 
acusado, bem como a detração do período de segregação provisória, sua 
situação amolda-se ao artigo 33, § r, 'a', do Código Penal, de modo que 
iniciará o cumprimento da pena em regime FECHADO. 

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E DE SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA 

Tendo em vista o quantum da pena fixada e a natureza 
do delito (cometido mediante violência à pessoa), deixo de substituir a 
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de aplicar a 
suspensão condicional da pena, previstas nos artigos 44 e 77 do Estatuto 
Repressivo. 

DA PRISÃO PREVENTIVA 

Vislumbro a permanência dos requisitos 
autorizadores da prisão preventiva do acusado, mormente diante do 
regime estabelecido ser o fechado, sendo que o quantitativo da pena 
aplicada é superior a 15 (quinze) anos de reclusão, revelando-se 
obrigatório o recolhimento do acusado ao cárcere, tendo em vista a 
recente alteração legislativa promovida pela Lei n° 13.964/2019 (artigo 
492, I, "e", do CPP). 
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Demais disso, pontuo que o crime em exame se 
revestiu de especial gravidade, restando demonstrada a periculosidade 
social do acusado e sua insensibilidade em relação a vida humana, fatores 
exaustivamente citados nos autos para fins de decretação e manutenção 
de sua prisão cautelar. 

Noutro quadrante, considerando que o crime ocorreu 
no âmbito da violência doméstica, apresentando-se o réu pessoa 
extremamente desconfiada, ciumenta e possessiva, resta demonstrado seu 
alto grau de instabilidade emocional, não sendo desarrazoado inferir que 
ele possa praticar outros crimes contra mulheres com que vá se 
relacionar. 

Em vista disso, não permito ao acusado recorrer em 
liberdade. Recomende-o à prisão em que se encontra. 

DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS 

Tendo em vista não haver pedido prévio expresso e 
formal do ofendido ou do Ministério Público e nem elementos seguros 
para precisar o efetivo dano suportado pela vitima, deixo de fixar quantia 
mínima para a reparação dos danos causados pela infração, esclarecendo 
que, caso queiram, os interessados poderão postular no juizo cível a 
reparação dos danos materiais e morais eventualmente suportados. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Custas pelo acusado. 

Em caso de interposição de recurso em favor do réu, 
expeça-se guia de recolhimento rovisório e formem-se autos de 
execução penal, certifican 	ocorrido nos autos. 
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Decreto o perdimento dos bens apreendidos, de 
modo que a arma de fogo tipo revólver, calibre .38, n° de série 1171242, 
deverá ser encaminhada para o Comando do Exército, para doação ou 
destruição, ao passo que a destinação da bicicleta feminina de cor rosa, da 
marca GTSPRINT, será resolvida pela Diretoria do Foro. 

Após o trânsito em julgado da presente sentença, 
tomem-se as seguintes providências: 

emita-se a respectiva guia de recolhimento 
definitivo, providenciando seu encaminhamento aos autos de execução 
penal (acaso necessário, formem-se). Nestes, elabore-se atestado de pena 
a cumprir com informações quanto ao término, prescrição, remição, 
detração e provável data de benefícios, tais como progressão de regime e 
livramento condicional, nos termos dos artigos 1° ao 5° da Resolução n° 
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça; 

comunique-se a condenação ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás, por meio eletrônico, mediante a utilização do Sistema 
de Informações de Direitos Políticos — Infodip, nos moldes dos artigos 15, 
inciso III, da Constituição Federal e 18 da Resolução ri° 113/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça e ofício circular n° 10/2016 da Corregedoria 
Eleitoral TRE-GO; 

cumpra-se o disposto no art. 809, § 32, do CPP, 
oficiando-se ao Departamento de Polícia Federal, através de sua 
Superintendência Regional em Goiás, para o registro no SINIC, Sistema 
Nacional de Identificação Criminal; 

quanto a eventuais custas/despesas processuais, 
deverá ser observado o procedimento ditado pelo Provimento n° 05/2017 
da CGJGO; 
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perante o Juízo da Execução Penal, oficie-se ao Ins-
tituto de Criminalistica (162  Núcleo da Polícia Técnico Científica de Cal-
das Novas-GO) requisitando a coleta de dados do perfil genético do con-
denado definitivamente por crime doloso de natureza grave contra pes-
soa, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor, para ar-
mazenamento em banco de dados sigiloso até o prazo de prescrição do 
crime; 

comunique-se a assessoria militar do Tribunal de 
Justiça de Goiás sobre a determinação de destruição ou doação da arma 
de fogo apreendida nestes autos, para os fins de mister; 

cientifique-se a diretoria do foro sobre a decretação 
do perdimento da bicicleta mantida em depósito, para fins de deliberação 
a respeito de sua destruição, doação ou venda em leilão. 

Publicada em Plenário. Registre-se no PROJUDI. Dou 
os presentes por intimados. 

Sala de sessões do Tribunal do Júri da Comarca de 
Caldas Novas/GO, ao primeiro (01) dia do mês de julho (07), o de 
dois mil e vinte e um (2021). 

A SILVA BARUKI 
una de Direito residente do Tribunal do Júri 

7 1 áneska da Silni Barwki -- .J,tim de Ditrito 
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