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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000508-59.2017.815.0000 – 2° Tribunal do Júri da Comarca
da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Francisco Everton Paulo Filho, conhecido por “Boião”
DEFENSORES: Béis.  Francisca  de  Fátima  Pereira  Almeida  Diniz  (1°  grau)  e  José
Celestino Tavares de Souza (2° grau)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL. JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ART. 121, § 2°,  I E IV, DO CÓDIGO
PENAL.  CONDENAÇÃO.  APELO  COM  BASE  NA
ALÍNEA “D”  DO INCISO III  DO ART.  593  DO CPP.
TESE  DE  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  ÚNICA
LEVANTADA EM PLENÁRIO. ALEGADA AUSÊNCIA
DE  PROVAS.  PRETENSÃO  POR  NOVO  JÚRI.
INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA DE ACORDO COM A
VOTAÇÃO DOS JURADOS. DECISÃO POPULAR EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL DOS AUTOS.
ELEMENTOS DO INQUÉRITO CONVALIDADOS NA
INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  ACOLHIMENTO  DA
VERSÃO ACUSATÓRIA.  ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS
JURADOS.  SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR.
DESPROVIMENTO.

1.  No  Tribunal  do  Júri,  a  soberania  dos  veredictos  é
princípio  constitucional  absoluto,  só  sendo  possível  seu
afastamento  quando  a  decisão  do  Sinédrio  Popular  não
encontra  qualquer  respaldo  nas  provas  colhidas  no
processo, razão por que não merece censura o veredicto
que se encontra embasado no conjunto probatório.

2. As sentenças oriundas do Tribunal de Júri prescindem
de  motivação,  por  imperar  a  fusão  dogmática  entre  o
princípio constitucional da soberania dos veredictos com
o  princípio  da  íntima  convicção  dos  jurados,  que,  por
causa  disso,  não  estão  adstritos  a  justificar  os  motivos
nem quais  as  provas  que  se  basearam para  formar  seu
convencimento de condenação ou absolvição.

3. Há de se manter a sentença, quando o magistrado, ao
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recolher a votação dos jurados, observou que a intenção
depositada,  na  respectiva  urna,  era  pela  condenação,
proferindo,  então,  o  julgado  em  estrita  obediência  à
soberania do veredicto popular.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados:

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.

RELATÓRIO

Tendo em vista que parte destes autos é xerocópia da ação originária
e, por consequência, seu volume ficou aquém daquela, devido à cisão do feito quanto aos
corréus Jonas Silva dos Santos e Sandriele Brito Silva, o que fez o ora apelante Francisco
Everton Paulo Filho seguir sozinho, hei de me valer, para melhor aclaramento da marcha
processual, do “relatório” do v. acórdão do recurso em sentido estrito às fls. 67-71fv (antigo:
fls. 539-563fv), complementando-o com as subsequentes fases do presente processo:

Perante  o  2°  Tribunal  do  Júri  da  Capital/PB,  Francisco
Everton Paulo Filho, vulgo “Boião”, Jonas Silva dos Santos e Sandriele Brito Silva
foram denunciados, o primeiro, nas sanções do art. 121, § 2°, I e IV, c/c o art. 29, do
Código Penal; os dois outros, no art.  14 da Lei n° 10.826/2003, porque, no dia
4.5.2011, pelas 20h30min, no Conj. Ernani Sátiro, o primeiro réu, conduzindo uma
motocicleta, e o menor Abmael Fabião, de carona, desferiram vários disparos de
arma de fogo contra Walcleyton Xavier Ribeiro, causando-lhe sua morte, pelo fato
de a vítima ser usuária e dever cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) em drogas,
além de ter discutido com “Boião” por uma bicicleta (fls. 2-5).

Segundo a denúncia, na época do crime, a vítima ligou para
sua  companheira  Andréa  Ferreira  Braga,  pedindo  que  conseguisse  a  citada
quantia, pois não sairia vivo da “boca” se não tivesse o dinheiro.

Conta, mais, a peça acusatória que, no dia seguinte ao fato,
as armas do crime foram entregues a Sandriele Brito da Silva e a Jonas Silva dos
Santos, que as guardaram sem possuir autorização legal.

Denúncia recebida no dia 30.5.2011 (fl. 78) e ratificada em
4.7.2011 (fl. 150).

Devida e pessoalmente citados (fls. 157 e 160), o primeiro e
o segundo réus deixaram escorrer o prazo da defesa escrita, sendo-lhes nomeados,
para  tanto,  Defensores  Públicos  distintos,  com  a  apresentação  da  resposta  à
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acusação de cada qual, com o rol de testemunhas, às fls. 215-216 e 218 222.

Frustrada a  citação pessoal  da ré  Sandriele,  por  não ter
sido localizada no endereço fornecido nos autos (fl.  158v), foi determinada sua
citação por edital  (fl.  162v e  166),  conquanto não atendeu ao chamamento da
Justiça, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, ocorrendo a suspensão do
processo e do prazo prescricional, bem como a separação do feito (fl. 208).

Após a oitiva dos  declarantes  e  testemunhas de  acusação
(fls.  253-258;  259-262  e  404)  e  das  testemunhas  de  defesa  (fls.  421-422),
procedeu-se ao interrogatório dos acusados por meio de gravação audiovisual em
CD/DVD (fl. 450).

Deferido  o  pedido  de  liberdade  provisória  da  acusada
Sandriele  às  fls.  231-232 dos  autos  em apenso,  houve  sua citação pessoal  em
Cartório (fl. 232v – apenso), a qual apresentou sua defesa prévia às fls. 235-238,
após o que se realizaram a audiência de instrução e os debates orais pelas partes
através de gravação audiovisual (CD/DVD - fls. 263-264 – apenso).

Concluída a instrução e oferecidas as alegação finais pelo
Parquet (fls. 454-458) e pela Defesa de cada réu (fls. 461-469 e 470 e fls. 263-264
do apenso), o MM. Juiz pronunciou o réu Francisco Everton Paulo Filho nos termos
do art. 121, § 2°, I e IV, do CP e os corréus Jonas Silva dos Santos e Sandriele Brito
Silva nas sanções do art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (fls. 471-477).

Renúncia do Advogado do réu Francisco ao mandato que este
lhe outorgou à fl. 481, com a habilitação dos novos causídicos às fls.483-484.

Inconformada, a nova Defesa do réu Francisco interpôs recurso
em sentido estrito (fls. 495), aduzindo, em suas razões (fls. 496-505), que há dúvidas
sobre a autoria delituosa, visto inexistirem meios probatórios suficientes, pois todas
as testemunhas são de ouvir dizer, e que a única arrolada pela acusação se trata de
uma  declarante,  a  companheira  da  vítima,  asseverando  que  o  menor  Abmael
confirmou que cometeu o crime sozinho e que conhece o recorrente só de vista,
devendo  prevalecer,  no  seu  entender,  o  princípio  do  in  dubio  pro  reo,  com  o
impronunciamento do acusado.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  507-509,  propugnando
pelo não provimento do recurso, mantendo-se o decisum na íntegra.

Na fase do juízo de retratação, a MM. Juíza a quo manteve
os termos da sentença de pronúncia (fl. 810).

Instada a se manifestar,  a  Procuradoria-Geral  de Justiça,
em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 514-517).
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Despacho  saneador  do  então  Relator,  o  Des.  Luiz  Sílvio
Ramalho  Júnior,  ante  a  intimação  equivocada  de  um  presidiário  alheio  ao
processo sobre o teor da pronúncia (fl. 487v), quando determinou o retorno dos
autos para intimar, pessoalmente, o réu Francisco Everton (fl. 519-520).

Às  fls.  543-544,  procedeu-se  à  intimação  pessoal  do
pronunciado Francisco, no Presídio PB1, acerca da pronúncia de fls. 471-477.

Declaração de impedimento do Juiz de Direito Convocado, o
Dr. Marcos William de Oliveira, por ter proferido a decisão recorrida (fl. 547).

Na  Sessão  de  21.8.2014,  por  unanimidade,  a  nossa  E.  Câmara
Criminal  negou  provimento  ao  recurso  em sentido  estrito,  consoante  os  termos  do  v.
acórdão de fls. 67-71fv, que transitou em julgado em 9.9.2014 (Certidão de fl. 73 – fl. 565).

Atenta à fase do art. 422 do CPP, o Juiz singular determinou que as
partes se manifestassem (fl. 74), mas apenas o Parquet pugnou pela produção de prova
em plenário, deixando a Defesa transcorrer in albis o prazo concedido.

No dia 18.6.2015, o pronunciado foi submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri, que, ao enfrentar a quesitação (fls. 81-82), reconheceu, em face dele, a
autoria e a materialidade delitivas, repelindo, assim, a tese de negativa de autoria, além de
reconhecer as qualificadoras do motivo torpe e da surpresa, quando o condenou nos termos
do  art.  121, § 2°,  I  e IV, do CP, tendo o Juiz Presidente fixado sua pena base em 17
(dezessete)  anos  de  reclusão,  diminuindo-a  em  5  (cinco)  anos,  ante  a  atenuante  da
menoridade (art. 65, I, do CP), aumentando-a, em seguida, em 5 (cinco) anos, em razão da
agravante  do  recurso  que  impossibilitou  a  defesa  da  vítima  (art.  61,  II,  “c”,  do  CP),
perfazendo a pena final de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado (fls. 84-88).

Ata de julgamento às fls. 90-93.

Inconformada, apelou a i. Defensoria Pública em plenário (fl. 93),
com base na alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP, alegando, nas suas razões (fls.
96-98),  que  a decisão dos jurados foi,  manifestamente, contrária às provas dos autos,
visto não existir testemunha presencial, e que a notícia do fato surgiu por ouvir dizer, não
havendo elementos probatórios nos autos, sequer indícios, sobre a autoria do crime, não
podendo  o  apelante  ser  condenado  por  meras  suposições,  rogando,  ao  final,  pelo
provimento do recurso para anular o julgamento, com a submissão do réu a novo Júri .

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  99-102,  pugnando  pelo  não
provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, no Parecer
de fls. 113-115, opinou pelo desprovimento do apelo.
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Lançado  o  relatório  (fls.  117-118fv),  foram  os  autos  ao  douto
Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 119).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O  recurso  é  tempestivo  e  adequado,  por  se  tratar  de  apelação
criminal interposta na própria sessão plenária (18.6.2015 - fl. 93), quando nesta todos os
presentes foram intimados da sentença condenatória de fls. 84-88, encontrando-se, pois,
dentro do prazo legal. Além disso, não depende de preparo, já que a presente ação penal
é pública (TJ/PB - Súmula n° 24).

Portanto,  conheço do recurso, admitindo seu processamento, com
base na letra “d” do inciso III  do art.  593 do CPP, por imposição do que consta na
interposição do apelo.

2. Do mérito recursal:

No que pesem os excelentes argumentos recursais, razão não assiste
à i. Defesa. Isto diante das provas apresentadas e teses sustentadas, em plenário, perante o
corpo de jurados, cuja convicção íntima se inclinou no sentido de condenar o apelante no
crime que lhe foi  imputado na denúncia e confirmado na pronúncia,  resultando-lhe a
punição corporal de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.1. Da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova
dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP):

A i. Defesa  pretende a anulação do julgamento do 1° Tribunal do
Júri da Comarca de João Pessoa/PB, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi,
manifestamente, contrária à prova dos autos, requerendo, assim, a cassação do veredicto
e a realização de um novo julgamento.

Sem êxito a pretensão recursal.

Há,  no  processo,  duas  versões  antagônicas  sobre  os  fatos  e  que
foram postas perante os jurados, quais sejam: a do representante do Ministério Público,
consistente na tese de que o apelante cometeu, na companhia de outros indivíduos, o
crime hediondo discorrido nos autos, e a da Defesa, que suplicou em plenário pela sua
absolvição, através da tese de negativa de autoria. Diante desse confronto, os Juízes de
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fato entenderam de rejeitar tal proposição defensiva.

Como é sabido, o art. 5°, XXXVIII, “c”, da Carta Magna consagra o
princípio da soberania dos veredictos, em que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença,
sob o livre convencimento dos jurados, possui força absoluta, só podendo o Juízo  ad
quem anular  dita  decisão,  submetendo  o  réu  a  novo  julgamento,  quando  for,
manifestamente, discrepante com as provas dos autos, o que não ocorre no presente caso.

De  fato,  os  jurados  que  compuseram  o  1°  Tribunal  de  Júri  da
Comarca  da  Capital/PB,  após  se  defrontarem com as  teses  apresentadas  e  de  serem
provocados  pelas  quesitações  (fls.  81-82)  que  lhes  foram  perguntadas  (condenação
versus negativa  de  autoria),  reconheceram  que  o  apelante  foi  coautor  do  crime  de
homicídio qualificado, julgando, assim, de acordo com o que foi posto em plenário, no
que resolveram condená-los.

No caso,  com base nos autos do feito originário,  a materialidade
delitiva restou comprovada pelos Autos de Apresentação e Apreensão de fls. 21 e 54, pelo
Relatório de Ocorrência da Polícia Militar (fls. 33-33v), pelo Laudo de Exame em Local
de Morte Violenta de fls.  178-181,  o qual veio acompanhado de 9 (nove) fotografias
(Anexo Fotográfico de fls. 182-186) e pelo Laudo Tanatoscópico de fls. 188-190, cuja
conclusão da Perita Médica Legista foi no sentido de que a morte decorreu de “ferimento
penetrante de tórax com lesões pulmonares e vasculares e grave hemorragia consecutiva”,
produzida por “ação pérfuro-contundente”.

No tocante à autoria delitiva, há, nos autos, fortes meios probatórios
de  que  o  recorrente  foi  o  autor  do  crime  de  homicídio  qualificado  em  referência,
notadamente, pelos elementos colhidos na esfera policial e na instrução criminal.

Na  hipótese,  os  autos  retratam que  o  Serviço  de  Inteligência  da
Polícia Militar recebeu inúmeras denúncias acerca de um assassinato a tiros ocorrido, no
dia 4.5.2011, ao giro das 20h30min, no Conjunto Ernani Sátiro, nesta Capital/PB, em que
teve como vítima Walcleyton Xavier Ribeiro, dando conta de que o crime foi praticado
com os  assassinos  de “cara  limpa”,  na  presença de várias  pessoas  tementes  à lei  do
silêncio que impera naquela região.

O  mencionado  Serviço  de  Inteligência  da  PM  chegou,  ainda,  a
revelar, através dos respectivos Policiais Militares Condutores, o Sgt. Giberto Trajano de
Lima e o Cb. Eládio Carneiro de Moraes Júnior, que os dois executores do delito estavam
armados, sendo que o menor Abmael (“Mael”) foi quem efetuou o disparo que ceifou a
vida  da  vítima,  enquanto  o  recorrente  “Boião”  lhe  prestou  auxílio,  conduzindo  a
motocicleta utilizada na fuga.

Com  a  continuação  das  investigações,  a  Polícia  Militar  tomou
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conhecimento que uma das armas utilizada na execução do crime teria sido escondida na
casa  do  corréu  Jonas  Silva  dos  Santos.  Lá  chegando,  foi  confirmada  a  aludida
informação,  pois  os  milicianos  encontraram no  terreno  dessa  residência  um revólver
Taurus calibre 38, numeração 999867, com duas munições pinadas.

Indagado a respeito da referida arma de fogo, o codenunciado Jonas
dos Santos afirmou que o revólver foi escondido pelo menor “Mael” na manhã seguinte à
noite do crime, asseverando, ainda, que o acusado “Boião” e o menor “Mael” foram os
autores do homicídio em questão, mas não apontou qual dos dois havia atirado na vítima.

Sobre esse episódio, vejamos as palavras do corréu Jonas Silva dos
Santos colhidas na Polícia (fls. 13-14):

“[...]  que  o  interrogado  ouvir  dizer  que  BOIÃO  e
ABMAEL  foram  os  autores  do  homicídio;  que  este
comentário  é  geral  onde  o  interrogado  mora;  que  o
interrogado  conta  que  na  manhã  de  hoje,  ABMAEL
chegou até a casa do interrogado, com um revólver; que
ABMAEL pediu para o interrogado guardar arma na casa
dele; que o interrogado disse que não ia guardar a arma
dentro de casa; que então ABMAEL guardou a arma em
umas pedras, dentro do terreno da casa do interrogado [...];
que o interrogado sabe dizer que na hora do homicídio
haviam duas armas [...];  que o interrogado acha que os
acusados mataram a vítima para fazer “uma limpeza” [...].”

Importante se deter, também, para aclarar os fatos, na declaração do
irmão do apelante, o jovem José Carlos de Sousa, que, em Juízo (fls. 43-44), afirmou que
“Abmael que também é menor foi quem acusou seu irmão de envolvimento no crime”.

Outro ponto a despontar, ainda mais, a autoria em face do recorrente
encontra-se na contradição do então menor Abmael Fabião Dias, visto que, na Delegacia
(fl. 10), disse que “não sabe quem matou a vítima [...]” e que “não sabe porque está sendo
acusado do delito”, dizendo que conhecia “Boião” e Jonas, mas não negou que a arma
encontrada na casa de Jonas era de sua propriedade. Na Justiça (fls. 45-46), confessou que
“praticou o homicídio sozinho; QUE a arma era de sua propriedade [...]; QUE conhece
Boião apenas de vista; QUE acusou Boião para se “safar” da acusação; QUE não sabe
porque Jonas falou do envolvimento de Boião no crime [...]”.

Corroborando com tais assertivas sobre a participação do recorrente,
encontram-se as palavras da corré Sandriele Brito Silva, que, ao ser ouvida na Delegacia,
afirmou  que  “'MAEL'  que  se  chama  Abmael  Fabião  Dias  e  ele  entregou  a  arma  a
depoente  e  pediu  para  que  guardasse  [...];  QUE,  ontem entregou  essa  arma  a  JOSÉ
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CARLOS DE SOUZA, conhecido por “Dita”, que é irmão de “BOIÃO” que por sua vez é
parceiro de ‘MAEL’”.

Já a testemunha Leilany Karoline de Souza afirmou, na Justiça (fl.
49), que “Abmael foi que disse: ‘ficasse sabendo que aquele noiado morreu?’; QUE nessa
ocasião Abmael se fazia acompanhar de Boião; QUE perguntou quem era o noiado; QUE
presenciou Abmael entregar a arma para Sandriele guardar”.

A esposa da vítima, a Srª Andrea Ferreira Braga, ouvida em Carta
Precatória na condição de informante (DVD – fl. 89), confirmou suas palavras prestadas
na Polícia (fls. 21-22) e disse que teve acesso aos depoimentos dos assassinos e que o
infrator Abmael falou que os motivos de Francisco “Boião” ter matado seu marido foi
porque ele havia furtado uma bicicleta na comunidade e, principalmente, por causa de
dívidas de drogas, pois seu esposo vivia na “boca de fumo”, por ser viciado em “crack”.

Por sua vez, ouvida em Juízo (fl. 51) e em Plenário (DVD - fl. 89), a
testemunha Eládio Carneiro de Moraes Júnior esclareceu o seguinte fato em face do réu:

“[...] QUE nesse processo foram apreendidas duas armas;
QUE na apreensão de uma das armas se fazia presente o
irmão  de  Boião;  QUE  nem  Boião  nem  Abmael  de
princípio confessaram a autoria delitiva; QUE Jonas foi
quem  indicou  que  o  crime  havia  sido  praticado  por
Abmael e Jonas [leia-se: “Boião”]; [...]; QUE o pessoal
da comunidade tem conhecimento dos autores, mas por
medo  ficam  calado;  QUE  nas  investigações  restou
esclarecido a propriedade das armas como sendo uma de
Boião e outra de Abmael [...].”

Também, importante dado a fomentar o liame de comprovação da
autoria em face do recorrente, é que este, o menor Abmael e os corréus Jonas dos Santos
e Sandriele Brito da Silva são todos conhecidos uns dos outros, havendo, de certa forma,
uma forte ligação entre eles. Além disso, vários declarantes confirmaram tal assertiva.

Nessa  cadência,  nota-se  que  a  tese  defendida  pelo  Ministério
Público é a de que ficou comprovado que o acusado agiu com animus necandi, diante do
panorama  fático  apontar  que  ele  praticou  o  fato  delitivo  em  conluio  com  o  menor
Abmael,  que  efetuou  os  disparos  que  ceifaram  a  vida  da  vítima,  após  descer  da
motocicleta guiada pelo recorrente “Boião”, que depois lhe ajudou na fuga.

Percebe-se, nitidamente, que há diversos elementos probatórios que
apontam para o apelante como um dos autores do homicídio qualificado em comento,
havendo,  sim,  provas  evidentes  sobre  a  autoria  e  materialidade  delitivas,  as  quais
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serviram de meios elucidativos para a convicção dos jurados, de modo que não prospera
a pretensão recursal de anular o Júri Popular para um novo julgamento.

No  mesmo  sentido,  encontra-se  o  Parecer  da  Procuradoria  de
Justiça, que, analisando o caso, apontou haver meios probantes suficientes de autoria
delitiva em face do apelante, no que opinou pelo não provimento do apelo (fls. 113-115).

Por  outro  lado,  a  Defesa,  apesar  de  bem elaborar  as  teses  para
galgar  a  absolvição,  em  momento  algum  de  sua  proposição,  conseguiu  rechaçar  as
provas trazidas pela acusação.

São estes e outros detalhes estampados nos autos que, em plenário,
levaram o Conselho de Sentença a entender pela condenação.

Ora, as dúvidas foram ventiladas, apreciadas e sopesadas, na sessão
plenária, pelos jurados, que decidiram pela condenação. Quanto a isto, o Tribunal deve
agir com extrema prudência com relação aos recursos contra decisão do Conselho de
Sentença, porquanto não é hipótese de mera reforma da decisão e, sim, de cassação.

Assim,  ao  preferirem  os  jurados  a  narrativa  condenatória,  não
contrariaram de forma manifesta as provas. Logo, não comporta o julgamento anulação.

Sobre a tese de “decisão dos jurados manifestamente contrária aprova
dos autos”, vale transcrever as lições do doutrinador Edilson Mougenot Bonfim (in Curso de
processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 708), que assim preleciona:

“Para que seja considerada manifestamente contrária à
prova dos autos, a decisão deve ser arbitrária, destituída
de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados
ao processo,  não encontrando fundamento em nenhum
elemento  de  convicção  trazido  durante  a  instrução.
Cuida-se de verdadeiro error in judicando, golpeando o
mérito  da  causa,  diferentemente  das  hipóteses
anteriormente abordadas.”

Assim, também, caminha a jurisprudência:

“A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma,
que desatende ao respeito devido à sua soberania, quando
não  atentatória  da  verdade  apurada  no  processo  que
pretende distorção de sua função judicante.” (TJSC - AP –
Rel. Cunha Camargo – RT 568/285).
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“Tratando-se  de  julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri,  a
cassação, quanto ao mérito de seu decisório,  só poderá
encontrar  lugar  quando  discrepar  visceralmente  do
conjunto  de  provas.”  (TJRS -  AP –  Rel.  Donato  João
Sehnem – RT 570/386).

“APELAÇÃO-CRIME.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
JÚRI.  EXISTÊNCIA  DE  PROVA  ORAL  A
CORROBORAR  A  VERSÃO  ACUSATÓRIA.
SOBERANIA  DO  VEREDICTO  CONDENATÓRIO.
ÍNTIMA  CONVICÇÃO  DOS  JURADOS.
APENAMENTO  ADEQUADO.  Apelo  improvido.”
(TJRS - AP Nº 70046351433 – Rel.  Des.  Manuel  José
Martinez Lucas – J. 09/05/2012)

“Se  a  instrução  apresenta  apenas  uma  versão,  que  é
acolhida  pelo  Conselho  de  Sentença,  inexiste  decisão
manifestadamente contrária a prova dos autos” (TJMS –
AP – Rel. Gerval Bernardino de Souza – RT 596/411).

Dessa forma, tendo as provas indicado que o réu participou de forma
decisiva do assassinato em questão, o juízo condenatório do Conselho de Sentença anda de
mãos dadas com o conjunto probante dos autos, até porque, frise-se, o veredicto se deu por
maioria afirmativa (fls. 81-82), não deixando dúvida na decisão dos jurados.

Portanto, o Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção
íntima, isto é, não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou
àquele veredicto. Basta que a tese acolhida pelos jurados tenha respaldo nos autos e não
esteja completamente dissociada do contexto probatório.

A decisão dos juízes populares está prevista na Carta Federal, em
seu inciso XXXVIII do art. 5°, e é soberana. Esta é a razão de ser da instituição do Júri,
pois de pouco valeria o legislador constituinte confiar o julgamento aos pares do acusado
e ao mesmo tempo permitir que os juízes togados limitassem seus critérios de decidir.

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.
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Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Arnóbio Alves
Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  também participando,  além de  mim,
Relator, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sarmento Vieira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 22
(vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 28 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                     Relator
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