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ADVOGADO     :Erika Patrícia Serafim Ferreira Bruns
02 APELANTE  :Fabiano da Silva Martins
DEFENSOR     :Rodrigo Mendonça e Wilmar Carlos de Paiva Leite
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PENAL E PROCESSUAL PENAL – Crime contra a vida. Homicídio
qualificado.  Tribunal  do  Júri.  Preliminar  de  nulidade  das  razões
recursais. Precariedade da defesa. Ausência de prejuízo. Nulidade
rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria. Comprovação. Decisão de
acordo  com  as  provas  nos  autos.  Tese  de  acusação  acolhida.
Soberania dos veredictos. Condenação mantida. Desprovimento.

_ Deve-se rejeitar  a  preliminar  de nulidade das razões recursais,
quando  não  restar  comprovado  que  a  precariedade  da  defesa
acarretou prejuízo ao réu. 
 
_ Proferida a decisão, pelo Conselho de Sentença, de acordo com o
acervo  probatório  contido  nos  autos,  adotando  uma  das  teses
levantadas pelas partes, não há que se falar em nulidade, devendo-
se acatar o veredicto, sob pena de infringência à soberania do júri
(artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, CF).

_ É cediço que no Tribunal do Júri, os jurados não estão adstritos a
justificar os motivos de sua condenação, nem quais as provas que
se  basearam  para  formarem  a  sua  convicção,  para  que  seja
cumprido o princípio constitucional da Soberania dos Veredictos.

_Desprovimento.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado  da
Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar  de  nulidade  e,  no  mérito,  negar
provimento,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e,  em  harmonia,  com  o  parecer  da
Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Thacyene  Mendes
Justino e Fabiano da Silva Martins, que foram condenados pelo Tribunal do Júri, sendo
a primeira condenada pelo período de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida,
inicialmente, no regime fechado, pelos crimes de tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, II e
IV,  c/c  os  arts.  14,  II,  e  29 do CP, contra a  vítima  Deusdedit  Alencar  Diniz Junior,  e
homicídio consumado (art.  121, § 2º, II e IV1, c/c o art. 29, todos do CP) contra a vítima
Luciana de Sousa Correia, e o segundo apelante condenado pelo período de 14 (catorze)
anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, pela prática do crime
de homicídio consumado (art. 121, § 2º, II e IV2, c/c o art. 29, todos do CP) contra a vítima
Luciana de Sousa Correia (sentença fs. 384/394).

Infere-se dos autos que  Fabiano da Silva Martins,  conhecido por
“Buiu”,  Alex  Targino  da  Silva,  o  “Alex”,  e  Thacyene  Mendes  Justino,  vulgo  “Taci
Kamicase”,  foram denunciados sob a  acusação de,  no  dia  19/05/2012,  por  volta  das
20h30min, na Praça Dom Ulrico, no Centro desta Capital, em comunhão de desígnios e
animus necandi terem tentado contra a vida do ofendido  Deusdedit  Alencar e  matado
Luciana de Sousa Correia. 

Segundo a denúncia,  as vítimas estavam na Cachaçaria Felipeia,
quando a denunciada Taci (participantes de rituais satânicos) pediu que a vítima Luciana
a acompanhasse até a ladeira que fica nas imediações da Igreja de Nossa Senhora das
Neves, Catedral desta cidade, onde ela pegaria sua namorada e estaria com medo de ir
sozinha. Luciana atendeu ao pedido e convidou seu amigo Deusdedit para acompanhá-
las,  que  ao  estranhar  a  situação  em  virtude  do  local  ermo  e  escuro,  propôs  que
retornassem, momento em que apareceu Fabiano,  conhecido por “Buiu”, e Alex Targino
da  Silva,  conhecido  por  “Alex”,  conforme  combinado  com  Taci,   e  o  Alex  segurou

1Art 121. Art. 121. Matar alguém:
(...)
§ 2° Se o homicídio é cometido:
II- por motivo fútil; 
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne

impossivel a defesa do ofendido;
(...)
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

2Art 121. Art. 121. Matar alguém:
(...)
§ 2° Se o homicídio é cometido:
II- por motivo fútil; 
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne

impossivel a defesa do ofendido;
(...)
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
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Deusdedit pelo pescoço, enquanto que “Buiu” sacou de uma faca de caça e anunciou que
mataria Deusdedit e Luciana. 

Narrou que nesta hora Taci falou para Luciana que ela morreria em
virtude de tê-la denunciado à polícia pelo furto de um celular, e indiferente aos apelos da
vítima, ordenou que “Buiu” matasse Luciana. Sendo que primeiro ele desferiu um golpe no
pescoço de Deusdedit que logo após ser lesionado conseguiu fugir, enquanto Luciana foi
assassinada a facadas, sem chance de defesa (fs. 02/08).

O júri popular decidiu que Alex Targino da Silva e Thacyene Mendes
Justino não cometeram o crime de tentativa de homicídio (art. 121, §2º, II e IV, c/c o arts.
14, II, e 29, todos do CP) contra a vítima Deusdedit Alencar Diniz Júnior, e desclassificou
para lesão corporal leve a acusação de tentativa de homicídio praticada contra Deusdedit,
por Fabiano da Silva Martins, o “Buiu”. Quanto ao homicídio praticado contra Luciana de
Sousa  Correia,  absolveram  Alex  Targino  da  Silva  e  condenaram  Thacyene  Mendes
Justino e Fabiano da Silva Martins, o “Buiu”, nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c o art.
29, ambos do Código Penal, conforme sentença às fs. 384/394.

Thacyene  Mendes  Justino e  Fabiano  da  Silva  Martins,
inconformados,  apelaram sob a alegação de que as provas são precárias e não são
suficientes  para  uma  condenação,  pugnando  pela  absolvição;  e,  na  hipótese  de  ser
mantida a condenação, requereu a diminuição da pena-base, sob o argumento de que as
circunstâncias judiciais não foram devidamente valoradas e fundamentadas (fs. 423).

Instado para a apresentação das contrarrazões, o Ministério Público
observou que somente a ré Thacyene havia apelado com o pedido para a apresentar as
razões  recursais  na  segunda  instância,  enquanto  que  o  réu  Fabiano  deveria  ter
apresentado as razões no primeiro grau (f. 426). 

Em atendimento a manifestação do Ministério Público, deu-se vista
ao defensor público atuante no primeiro grau, que ratificou as razões da apelação em
favor do réu Fabiano da Silva Martins (f. 428). 

Contrarrazões às fs. 429/434.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da
apelação (fs. 437/441).

Petição  apresentada  pela  apelante  Thacyene  Mendes  Justino,
pugnando pela nulidade das razões recursais por cerceamento de defesa cumulado com
pedido  de liberdade  provisória  por  excesso de  prazo  no julgamento  da apelação em
virtude da demora da apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público do primeiro
grau, bem como pela demora para o julgamento da apelação. 

Sustenta  que  nas  referidas  razões  recursais,  apresentada  em
conjunto com as razões do apelante Fabiano da Silva Martins, a defensoria pública não
analisou com profundidade as provas constantes nos autos, fazendo-a de forma genérica,
em relação ao homicídio consumado da vítima  Luciana,  tendo se manifestado apenas
sobre a acusação de homicídio tentado contra a vítima Deusdedit, cujo crime a apelante
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foi absolvida e em relação ao apelante Fabiano, o júri popular desclassificou para o crime
de lesão corporal leve, configurando, pois, a falta de defesa técnica, e, por consequência,
o cerceamento de defesa. 

Ressalta que a precariedade das razões foi evidenciada pelo órgão
do Ministério Público tanto que opinou para que a defesa do apelante  Fabiano tivesse
oportunidade de oferecer novas razões, e entende que a falta de intimação pessoal para
que a apelante constituísse um novo advogado para apresentação das razões recursais
feriu o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. 

Requer a nulidade dos atos processuais a partir da apresentação do
recurso de apelação, para que seja dada nova vista dos autos à advogada constituída
pela apelante Thacyene, como também pretende o relaxamento da prisão por excesso de
prazo para o julgamento da apelação criminal, sob o argumento de que a apelante se
encontra presa, preventivamente, há mais de 4 (quatro) anos (fs. 444/445 e 453/466).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou no sentido de ser rejeitada a
preliminar  de  nulidade,  como  também indeferido  o  pedido  de  relaxamento  da  prisão
preventiva por excesso de prazo (fs.476/478).

É o relatório.

 _ VOTO _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator) 

1. Apelante Thacyene Mendes Justino.

1.1 Pedido de nulidade das razões recursais apresentadas pelo defensor público, sob o
argumento que a defesa é precária

Preliminarmente, deve-se analisar a nulidade arguida pela apelante
na  petição  constante  às  fs.  453/466,  a  qual  requer  a  nulidade  das  razões  recursais
apresentadas pela Defensoria Pública, sob o argumento de que houve cerceamento de
defesa em razão da precariedade das razões apresentadas.

Acontece que, no processo penal, de acordo com o art. 563 do CPP,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa.  E com base nesta norma, o STF fixou o posicionamento disposto na
Súmula 523 do STF, o qual determina que a falta de defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

In  casu,  verifica-se  que  não  há  a  falta  de  defesa  técnica,  mas
alegação  de  deficiência,  eis  que  a  apelante  entende  que  as  razões  recursais
apresentadas  pelo  defensor  público  são  precárias.  Acontece  que,  como  visto,  a
deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu,
e a apelante não se desincumbiu de demonstrar qual foi  o prejuízo ao seu direito de
defesa, eis que não formulou os pedidos que deveriam e/ou poderiam ter sido realizados,
apontando apenas as falhas nas teses defensivas feitas nas razões recursais.

De  fato,  infere-se  que  o  defensor  público  não  impugnou  a
condenação pelo homicídio da vítima Luciana de Sousa Correia, e se manifestou sobre o
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homicídio tentado contra a vítima Deusdedit Alencar Diniz Junior, que foi desclassificado
pelo Júri  Popular para o crime de lesão corporal leve, contudo, em que pese não ter
impugnado  diretamente  o  crime  pelo  qual  a  apelante  foi  efetivamente  condenada,  o
defensor pugnou pela reforma da sentença no tocante à aplicação da pena fixada (art.
593,  III,  alínea  c,  do CPP),  bem como requereu a  nulidade da sentença mediante  a
alegação de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, com fulcro na
alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal. 

Ora, ao alegar, nas razões desta apelação, que a decisão do Júri
Popular é manifestamente contrária às provas dos autos, devolveu a esta Corte,  com
base no princípio da devolutividade restrita, a possibilidade de analisar, novamente, as
provas produzidas nos autos relativas ao crime de homicídio consumado em relação à
vítima  Luciana de Sousa Correia, crime pelo  qual  a  apelante foi  condenada pelo  júri
popular,  esvaindo-se, portanto, qualquer prejuízo ao direito de defesa da apelante, de
maneira que está afastada a preliminar de nulidade das razões recursais. 

Em  caso  semelhante,  já  se  posicionou  o  Superior  Tribunal  de
Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 273, §
1.º-B,  INCISO  VI,  DO  CÓDIGO  PENAL.  ALEGADA DEFICIÊNCIA DA
DEFESA TÉCNICA.  ANULAÇÃO  DO  PROCESSO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREJUÍZO  NÃO  DEMONSTRADO.  SÚMULA N.º  523  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "No processo penal,
a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o
anulará se houver prova de prejuízo para o réu." (Súmula n.º 523/STF). 2.
No caso, a defesa técnica atuou de modo a procurar minorar a pena a ser
eventualmente aplicada ao Recorrente, diante da revelia do réu, bem como
de sua confissão na fase extrajudicial,  como expressamente consta das
alegações finais. Não se mostra possível declarar a nulidade do processo
em virtude de a atual Defesa do Paciente, eventualmente,  discordar da
estratégia  defensiva  adotada  pela  causídica  nomeada  pelo  Juízo,
especialmente  porque  sequer  demonstrado  no  recurso  quais
procedimentos  ou  pedidos  deveriam e  poderiam ter  sido  realizados.  3.
Ademais, não ficou comprovado efetivo prejuízo ao réu, que foi, inclusive,
beneficiado  com  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritivas  de  direitos.  4.  Recurso  desprovido.  (STJ  -  RECURSO
ORDINARIO  EM  HABEAS  CORPUS  RHC  39124  MG  2013/0204322-6
(STJ) Data de publicação: 25/08/2014)

Sendo assim, por não restar demonstrado o prejuízo ao direito de
defesa da apelante, rejeito a preliminar de nulidade processual, com fulcro no art. 563 do
Código de Processo Penal. 

2. Da alegação de excesso de prazo para o julgamento da apelação criminal:

O pedido de constrangimento ilegal da prisão preventiva por excesso
de prazo para o julgamento da apelação criminal não deve ser conhecido, porquanto este
Relator é a autoridade coatora, não sendo o juízo competente para julgar tal pretensão. 

Ademais, cumpre o registro de que referido pedido já foi objeto de
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análise  no  habeas  corpus  n.  381370/PB,  impetrado  no  STJ,  o  qual  decidiu,  por
unanimidade,  conhecer,  em parte  o  writ e,  nesta  extensão,  denegar  a  ordem com a
recomendação de que esta Corte de Justiça julgasse com a maior brevidade possível esta
apelação criminal, conforme o Telegrama acostado à f. 470.

Sendo assim,  rechaçadas as  preliminares  arguidas  pela  apelante
Thacyele Mendes Justino, passemos a análise do mérito. 

3. MÉRITO.

3.1 Materialidade e autoria do crime de homicídio consumado contra a vítima Luciana de
Sousa Correia praticado pelos apelantes Thacyele Mendes Justino e Fabiano da Silva
Martins.

No mérito, a apelação deve ser desprovida. 

Com  efeito,  não  há  que  se  falar  em  decisão  manifestamente
contrária às provas dos autos, porquanto as provas produzidas demonstram, claramente,
que os apelante foram os autores do homicídio contra a vítima Luciana de Sousa Correia.

A materialidade  está  comprovada  pelo  Laudo  Tanatoscópico,  que
atestou a morte da vítima por ferimento penetrante no tórax com lesões dos pulmões,
aorta e hemorragia consecutiva, provocada por um objeto pérfuro-cortante (fs. 106/107).

Por sua vez, a autoria está comprovada pelo depoimento da vítima
sobrevivente Deusdedit Alencar Diniz, que contou como os apelantes mataram Luciana.
Em  juízo,  Deusdedit disse  que  estava  com  Luciana no  Centro  Histórico  quando  se
encontraram com Thacyele e esta  convidou para  acompanharem próximo a  Catedral,
onde  se  encontraria  com  a  sua  namorada.  Declarou  que  ao  se  aproximar  do  local,
estranhou  a  escuridão  e  chamou  Luciana  para  voltar,  quando  foram  abordados  por
Fabiano e Alex, e passaram a ser ameaçados de morte. Contou que Fabiano estava com
uma faca de caça, e após uma meia hora de ameaças, a Thacyele disse que isso estava
acontecendo porque Luciana havia dito a polícia que Thacy havia roubado o seu celular, e
ela tinha sido algemada por esse motivo. Após Thacy cochichar com Fabiano, este o feriu
no pescoço, tendo fugido em seguida, e que, ao voltar o olhar para o local onde estava
Luciana, viu que ela estava caída no chão e Fabiano a chutava, momento que começou a
gritar pedindo socorro e os demais fugiram. Veja-se:

(…)  então  a  Thacy  já  estava  perguntando  pela  Luciana  a  ele,  então
quando a gente chegou perto, quando ela viu a Luciana, ela se virou e foi
abraçando  a  Luciana  e  tal  e  conversando,  aí  ela  levantou  a  camisa  e
mostrou uma faixa e disse que tinha sido um rapaz chamado Conrado com
o qual a Thacy já havia tido um desentendimento e disse que tinha furado
esse rapaz e ela dizendo a Luciana que foi esse rapaz que tinha desferido
um golpe de faca nela, e Thacy ficou puxando conversa com Luciana (…)
(…) aí ela começou a insistir para que Luciana a acompanhasse ela para
encontrar uma namorada dela que estava próximo a Casa da Pólvora e a
Luciana sem querer ir, sem querer e aí naquele negócio todo ela insistindo
muito, aí a Luciana disse: é, se Júnior for eu vou. Que se eu fosse ela
também ia.  Aí  resolvemos ir  e quando passamos ao lado da igreja,  da
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Catedral  que  vamos  chegando  na  ladeira  que  dá  acesso  à  Casa  da
Pólvora, eu estranhei o ambiente escuro e a gente parou em cima e ela
insistindo  para  que  a  gente  descesse.  Aí  eu  perguntei  a  Luciana  se
Luciana realmente confiava nela depois de tudo o que aconteceu. Disse:
Luciana tu tá confiando nessa menina depois de tudo o que aconteceu?
Porque nas semanas anteriores ela teria tentando tirar satisfações com a
Luciana e tudo… aí quando a gente chegou em cima, Luciana disse: não
Thacy, eu não vou não, não estou confiando em tu não, não confio em tu
não, já te conheço e tal, vou voltar. Aí quando a gente se virou pra volta,
dois sujeitos se achegaram em cima, um deles me pegou pelo pescoço. O
Alex me pegou pelo pescoço aí o Fabiano já puxou uma faca grande de
caça e mandou todo mundo ficar parado, e o Alex foi logo dizendo no meu
ouvido que ia matar todo mundo. Como a rua é estreita eu fiquei de um
lado com o Alex com a faca no meu pescoço e, no outro lado, quase na
esquina, ficou a Thacy, com o Fabiano e a Luciana. E o Fabiano o tempo
todo com a faca aqui (apontando para o pescoço) furar a Luciana e o Alex
me pediu para esvaziar o bolso, tirar o que eu tinha, na ocasião eu tava
com o meu celular e alguns trocados e ele disse: bote aqui no meu bolso.
E eu mesmo com a minha mão tirei e coloquei no bolso dele o celular e o
dinheiro,  enquanto  isso  a  Thacy  e  o  Fabiano  ficaram  pressionando  a
Luciana. No início, o Fabiano queria que a Luciana dissesse onde morava
o Conrado, e a Luciana dizendo que não sabia, e que não acreditava que a
Thacy estava fazendo isso com ela, que já se conheciam a um tempo, que
conhecia a família dela, foi quando o Fabiano pediu para o Alex me soltar,
me puxou para o outro lado da calçada, e eu fiquei encostado no muro e
ele me mandou ficar quieto que não era nada comigo e não ia acontecer
nada comigo. Ai então começou a pressionar a Luciana, aí eu cheguei a
argumentar com a Thacy, pedi para ela deixar a gente sair, aí foi quando a
Thacy falou dizendo assim: olhe Luciana isso não tem nada a ver com o
Conrado, você tá passando por isso porque você disse que eu lhe roubei e
a polícia me algemou. Aí a Luciana disse: não eu não falei isso não, Thacy.
Aí  ela disse:  vamos descer só eu e você pra gente conversar só.  Aí  a
Luciana disse: eu não vou, já estou tremendo de medo, não acredito que
você está fazendo isso, eu não vou. (…)
Aí quando a Luciana se recusou a descer a Thacy chamou o Fabiano no
canto e falou alguma coisa com ele, aí quando ele veio direto pra mim já foi
desferindo um golpe no meu pescoço. Aí quando ele desferiu esse golpe,
eu senti alguma coisa bater no meu pescoço, na hora eu levei as mãos, aí
nessa hora eu ceguei, minha intenção era não cair ali, para não morrer ali.
Ai corri, aí nessa hora a Luciana começou a gritar que chamou a atenção
deles, aí eu corri. Aí quando eu corri que cheguei próximo a escadaria da
igreja, aí que olhei pra trás, pro chão, a Luciana já estava no chão e, no
caso, ele chutando a Luciana, e o Fabiano chutando ela. Aí eu comecei a
pedir socorro, a gritar por socorro, as pessoas começaram a gritar, aí foi
quando eles  correram,  todos três  desceram em direção a  ladeira.  Aí  a
Luciana ficou no chão,  voltei  pra onde ela  tava correndo,  ela ainda se
levantou e correu em minha direção. Acho que ela correu ainda uns cinco
metros e caiu (…)
(DVD, duração 0:04:26 até 0:12:47. f. )

Portanto, diante das declarações da vítima sobrevivente, testemunha
presencial, não há dúvida de que os apelantes foram os autores do homicídio cometido
contra a vítima  Luciana,  de modo que a decisão proferida pelo Júri  Popular  está em
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consonância com as provas dos autos.

Dessa forma, deve-se respeitar a tese acolhida pelo júri popular e que
deve ser mantida por força da soberania dos veredictos garantida no art.  5º,  XXXVIII,
alínea c3, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO  E  LATROCÍNIO.  WRIT
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  DESVIRTUAMENTO.
PRECEDENTES  DO  STF.  CONDENAÇÃO  BASEADA EXCLUSIVAMENTE
EM  PROVAS  COLHIDAS  NO  INQUÉRITO  POLICIAL.  SIGILO  DAS
VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA
CONDENAR  O  PACIENTE.  MANIFESTO  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. 1. (…) 3. Segundo o disposto no art. 5º, XXXVIII, b e
c, da Constituição Federal, são assegurados à instituição do júri o sigilo
das votações e a soberania dos veredictos, razão pela qual não se exige
motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença,
fazendo  prevalecer,  portanto,  como sistema de  avaliação  das  provas
produzidas, a íntima convicção ou a certeza moral dos jurados. Trata-se,
pois, de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal.  4.  Considerando-se  que  os  jurados  decidem  segundo  sua
íntima convicção, não necessitando fundamentar suas decisões, revela-
se  impossível  a  identificação de  quais  provas  foram sopesadas pelo
Conselho  de  Sentença  para  concluir  pela  condenação  ou  pela
absolvição do acusado; consequentemente, torna-se inviável aferir se a
decisão dos jurados se baseou exclusivamente em elementos coletados
durante a investigação criminal ou se foram utilizadas também provas
produzidas em juízo. 5. Habeas corpus não conhecido.4

Percebe-se, pois, que a defesa não apresentou prova contundente de
modo a justificar necessidade de reforma da decisão do Tribunal do Júri, pois apenas a
prova manifestamente contrária a prova dos autos permite novo julgamento, o que não se
afigura  possível  nos  presentes  autos,  uma  vez  que  apresentadas  teses  colidentes
amparadas em diferentes provas constantes no mesmo conjunto probatório, o Conselho
de Sentença entendeu em acolher umas delas, ou seja, pela condenação do apelante.

O fato é que pode o Conselho de Sentença escolher a tese que
entender mais verossímil, como o fez, sem que possa incorrer tal veredicto em hipótese
de cassação, pelo que mantenho a decisão do Júri, a qual se mostra juridicamente correta
e justa ante o que até então foi demonstrado nos autos. 

3.2 Dosimetria da pena.

Quanto à fixação da pena, não merece qualquer reforma, eis que
devidamente fundamentada em cada fase da pena, estando de acordo com o disposto no
art. 68 do Código Penal. 
3Art. 5º.

 XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
 c) a soberania dos veredictos;

4(STJ  -  HC  162990  /  DF  HABEAS  CORPUS  2010/0029959-8  Relator(a)  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR  (1148)Órgão  Julgador  T6  -  SEXTA  TURMA  Data  do  Julgamento  20/11/2012  Data  da
Publicação/Fonte DJe 05/12/2012)
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4. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nego provimento à apelação criminal. 

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal  dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Aluizio Bezerra Filho ( Juiz convocado, com
jurisdição limitada para substituir o desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior), relator,
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  revisor,  e  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.  Ausente
justificadamente o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  "Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello  Filho"  do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito convocado

Relator
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