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APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  PRELIMINAR. NULIDADE.
ALEGADA  IMPARCIALIDADE  DA
MAGISTRADA  PRESIDENTE  NA  CONDUÇÃO
DOS  INTERROGATÓRIOS.  INFLUÊNCIA  NA
DECISÃO  DOS  JURADOS.  AUSÊNCIA  DE
IRRESIGNAÇÃO  NO  MOMENTO  OPORTUNO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 571, inc. VIII, do CPP.
PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PEDIDO  DE  NOVO  JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  VEREDICTO  QUE
ENCONTRA  APOIO  NO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  SOBERANIA  DO  SINÉDRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

As  nulidades  ocorridas  durante  a  sessão  de
julgamento  pelo  tribunal  do  júri  devem  ser
arguidas  logo  após  sua  ocorrência,  conforme
dispõe o artigo 571, inc. VIII, do CPP. 

A decisão popular somente pode ser cassada por
contrariedade à prova quando o posicionamento
dos  jurados  se  mostrar  arbitrário,  distorcido  e
manifestamente  dissociado  do  conjunto
probatório, o que, indiscutivelmente, não é o caso
dos autos,  já  que o Conselho de Sentença tem
seguro apoio na prova reunida.



Se o Conselho de Sentença optou por uma das
versões  apresentadas,  amparado  pelo  acervo
probatório,  não  há  que  se  falar  em  decisão
manifestadamente  contrária  à  prova  dos  autos,
devendo a  mesma ser  mantida,  em respeito  ao
Princípio da Soberania Popular do Júri.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  José  Evaldo

Augustinho  do  Sacramento e Thalys  Lino  Pereira  da  Silva contra  a

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Patos/PB

(fls. 342/350), que,  acostando-se ao entendimento firmado pelo Conselho de

Sentença, condenou os acusados às penas, respectivamente, de  33 (trinta e

três) anos de reclusão e  38 (trinta e oito) anos de reclusão,  pela prática

delituosa esculpida no art. 121, § 2º, inc. II e IV (duas vezes), na forma do

art. 69, ambos do Código Penal.

Irresignados,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  360/376),  os

apelantes  requerem,  em  caráter  preliminar,  a  nulidade  do  julgamento,

alegando  que  magistrada  de  origem  agiu  com  excesso  ao  conduzir  os

interrogatórios, de modo que influenciou o Conselho de Sentença. No mérito,

se insurgem pela realização de novo julgamento, sustentando que decisão foi

contrária às provas contidas nos autos.

Em suas contrarrazões, o membro do Ministério Público  a quo

pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 377/388).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, no qual a ilustríssima

Procuradora  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo  opinou  pelo



desprovimento do apelo (fls. 395/399).

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, com exercício no

Juízo da 1ª Vara da comarca de Patos/PB ofereceu denúncia em face de José

Thalys Lino Pereira da Silva, vulgo “BOLACHA”,  dando-o como incurso nas

sanções do art. 121, § 2º, incs. I III e IV, do Código Penal, por ter, mediante

disparos de arma de fogo e em concurso com outro agente não identificado,

ceifado a vida das vítimas Ana  Paula  Araújo  Sacramento e  Gilcinar  Lira

Macedo,  conhecido por “JAMAICA”; bem como, em face de  Vera Lúcia da

Silva Vieira, conhecida como “CARLÃO, dando-a como incursa nas sanções

do  art.  12, da Lei nº 10.826/2003,  por ter mantido sob sua guarda a arma

utilizada no duplo homicídio em comento.

Consta na exordial que a vítima Ana Paula era casada com José

Evaldo Augustinho Sacramento, conhecido como “NEGO VANDO”, quando

iniciou um relacionamento amoroso com o ofendido Gilcinar, razão pela qual,

inconformado com a traição, José Evaldo teria contratado o acusado Thalys,

conhecido  como  “Bolacha”,  pelo  valor  de  R$  2.000,00,  para  assassinar  as

vítimas.

Continua descrevendo a peça acusatória que, no dia 10/01/2015,

por volta das 00h20min, as vítimas estavam em um bar, na cidade de Patos,

quando por lá chegou o denunciado, na garupa de uma motocicleta conduzida

por  outro  indivíduo  identificado  apenas  como  “JOÃO  PAULO”,  e  efetuou

disparos de arma de fogo contra as vítimas, ceifando a vida de ambos.

Às  fls.  113/117,  o  Membro  do  Órgão  Ministerial  aditou  a

denúncia, incluindo José Evaldo Augustinho Sacramento, ora recorrente.

A acusada Vera Lúcia da Silva Vieira  veio a falecer durante o



curso processual, conforme se verifica da Certidão de Óbito acostada à fl. 136.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de origem proferiu decisão

de pronúncia em desfavor dos recorrentes (fls. 248/254).  Submetido ao crivo

Popular, foi julgada procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o

acusado  José Evaldo Augustinho Sacramento  a sanção de  33 (trinta e três)

anos de reclusão, e o réu José Thalys Lino Pereira da Silva a uma pena de 38

(trinta e oito) anos de reclusão, ambos em regime fechado.

Irresignados, os recorrentes vêm pugnar, preliminarmente, pela

nulidade do julgamento, aduzindo, para tal, que a magistrada singular agiu com

imparcialidade ao conduzir o interrogatório dos acusados, durante a sessão de

julgamento, de modo que influenciou os jurados em seu veredicto. No mérito,

buscam  a  realização  de  novo  julgamento,  alegando  que  a  decisão  foi

dissociada das provas coligadas nos autos.

Passemos a analisar cada um dos pleitos formulados.

1. DA PRELIMINAR ARGUIDA – IMPARCIALIDADE DA JUÍZA PRESIDENTE

Conforme  visto,  os  recorrentes  buscam,  em  caráter  preliminar,  a

nulidade do julgamento, sustentando, em suma, que a juíza presidente agiu

com imparcialidade  ao  conduzir  o  interrogatório  dos  acusados,  o  que  teria

influenciado o conselho de sentença.

Pois bem. Conforme dispõe o  artigo 571, inciso VIII, do Código de

Processo Penal brasileiro, as eventuais nulidades ocorridas durante a sessão

de  julgamento  pelo  tribunal  do  júri  devem  ser  arguidas  logo  após  sua

ocorrência.

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:
[...]
VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou
em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.



Nesta  diretriz,  as  alegações  de  que  o  juízo  exerceu  influência

sobre as respostas dos jurados devem ser reclamadas em plenário e constar

da ata de julgamento, sob pena de preclusão pela inércia.

Acerca do tema, nossos Tribunais têm se posicionado:

APELAÇÃO.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  MOTIVO
FÚTIL.  MEIO  CRUEL.  USO  DE  RECURSO  QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. NULIDADE
POSTERIOR  À  PRONÚNCIA.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  ERRO  ON  INJUSTIÇA  NO  TOCANTE  À
APLICAÇÃO DA PENA. 1. As nulidades posteriores à
pronúncia  devem ser  arguidas  no momento  em que
anunciado o julgamento (artigo 571, V, CPP), sob pena
de  preclusão.  No  caso,  a  defesa  arguiu
tempestivamente a alegada nulidade por cerceamento
de  defesa,  em  razão  do  indeferimento  de  diligência
postulada  no  prazo do artigo  422 do  CPP.  Recurso
desprovido  por  este  fundamento.  2.  As  nulidades
ocorridas  durante  a  sessão  de  julgamento  pelo
tribunal do júri devem ser arguidas logo após sua
ocorrência (artigo 571, VIII, CPP). No caso, a defesa
arguiu  tempestivamente  a  nulidade  por  cerceamento
de defesa, diante do indeferimento do pedido para que
fosse  feita  a  leitura  do  abaixo-assinado  juntado  no
apenso. No entanto, não se identifica qualquer vício no
procedimento. Alegada impossibilidade de verificação,
in concreto, de possível quebra da imparcialidade dos
jurados, que não se confirma no caso concreto. Isso
porque o mencionado documento foi juntado aos autos
com  mais  de  nove  meses  de  antecedência,  e  os
jurados  foram  sorteados  para  reunião  extraordinária
com  dez  dias  de  antecedência,  sendo  possível  à
defesa  verificar  eventual  impedimento  dos  mesmos.
Ademais, consta que o magistrado a quo teria excluído
do  sorteio  dos  jurados  todos  os  residentes  no
município  de cerro  largo,  como forma de evitar  que
algum  signatário  do  abaixo-assinado  compusesse  o
Conselho  de  Sentença.  Precauções  adotadas  pelo
juiz-presidente  do  tribunal  do  júri  que  eliminam
qualquer  dúvida  acerca  da  imparcialidade  do  júri.
Recurso  negado  por  este  fundamento.  3.  São
manifestamente  contrárias  à  prova  dos  autos  as
decisões do júri que não encontram nenhum respaldo
no contexto probatório.  Em respeito à soberania dos
veredictos  do  tribunal  do  júri,  a  interpretação  da
expressão manifestamente deve ser restritiva, limitada
às  hipóteses  de  absoluto  descompasso  entre  o
decidido  e  o  comprovado.  No  caso  dos  autos,
presentes  duas  versões  igualmente  viáveis,  ambas



amparadas  em  segmentos  probatórios  dos  autos,  a
opção  dos  jurados  não  merece  reparos.  Veredicto
condenatório  fundamentado  em  depoimentos  de
testemunhas  presenciais  que  reconheceram  o  réu
como  autor  do  crime.  4.  O  afastamento  de
qualificadoras  imputadas  na  denúncia  é  possível,
quando  manifestamente  improcedentes,  na  fase  de
pronúncia.  Superada  esta  fase  e  admitidas  as
qualificadoras pelos jurados, é vedado ao tribunal, no
julgamento  do  recurso  de  apelação,  excluir  a  sua
incidência.  Assim  é  em  razão  da  soberania  dos
veredictos.  As  qualificadoras  são  circunstâncias
derivadas do tipo penal, cuja incidência não pode ser
verificada  separadamente  da  imputação  principal.
Ademais, em se tratando de matéria fática, seu exame
é  competência  do  tribunal  do  júri,  tanto  que  expre
(artigo 483, V, CPP). Impossibilidade de exclusão pura
e simples pelo juiz togado.  Verificada a ausência de
substrato  legal  a  ampará-las,  impõe-se  a
desconstituição do julgamento, na forma do artigo 593,
§  3º,  do  CPP,  para  reexame integral  da  imputação.
Precedentes  do  STJ.  5.  No  caso  concreto,  as
qualificadoras  não  se  afiguram  manifestamente
inadequadas ao tipificado no artigo 121, § 2º, II, III e
IV,  do  CP.  Ademais,  todas  encontram  amparo  no
conjunto  probatório  dos autos,  motivo  pelo  qual  não
merece reparos a decisão do tribunal do júri. Recurso
desprovido por este fundamento. 6. Aplicação da pena
devidamente  fundamentada,  com  indicação  dos
motivos  que  levaram  o  juízo  a  quo  a  sopesar
negativamente quatro circunstâncias judiciais do artigo
59 do CP, bem como a reconhecer a incidência de três
circunstâncias  agravantes.  Apenamento  fixado  de
maneira  proporcional  à  reprovabilidade  da  conduta,
pelo que vai confirmado. Recurso desprovido. (TJRS;
ACr  0194403-03.2016.8.21.7000;  Cerro  Largo;
Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Sérgio  Miguel
Achutti Blattes; Julg. 24/08/2016; DJERS 15/09/2016)  

APELAÇÃO  CRIME.  Tribunal  do  júri.  Tentativa  de
homicídio  duplamente  qualificado.  Arguição  de
cerceamento de defesa ante a alegada parcialidade do
magistrado  presidente  durante  o  interrogatório.
Desacolhimento.  Preclusão  temporal  pela  inércia  do
defensor em alegar a nulidade em plenário e aplicação
do princípio pas de nulitte sans grief. Pleito de nulidade
do júri.  Alegação  de que o réu agiu  amparado pela
legítima  defesa.  Inocorrência  de  decisão
manifestamente contrária  à prova dos autos.  Versão
acusatória que encontra suporte no acervo probatório.
Impossibilidade  de  novo  julgamento.  Pretensão  de
desclassificação  improcedente.  Animus  necandi
demonstrado.  Alegação  de  ausência  de
fundamentação das circunstâncias judiciais.  Ausência
de  circunstâncias  negativamente  valoradas.  Não



conhecimento. Falta de interesse recursal. Dosimetria
da  pena.  Fundamentação  escorreita.  Pedido  de
majoração  de  honorários.  Parcial  2  acolhimento.
Recurso  parcialmente  conhecido  e,  nesta  porção,
parcialmente  provido.  1.  Não  há  que  se  falar  em
nulidade na condução do interrogatório do réu na
sessão do júri sem que ocorra a demonstração do
prejuízo.  Ainda,  mantendo-se  a  defesa  inerte  em
relação ao modo de condução dos trabalhos pelo
juiz-  presidente,  não  fazendo  constar  seu
inconformismo em ata, a alegação de nulidade em
via recursal é atingida pela preclusão. 2. Para não
se violar  o  princípio  constitucional  da soberania  dos
veredictos,  a  declaração  de  nulidade  da  decisão
proferida  pelo  tribunal  do  júri  somente  é  admissível
quando for absolutamente contrária à prova dos autos,
ou  sem  qualquer  embasamento  probatório.  3.  O
acolhimento  de  versão  verossímil,  embasada  em
provas,  pelo  Conselho  de  Sentença,  não  evidencia
decisão manifestamente contrária à prova dos autos. É
precisamente  o  caso  dos  autos,  uma  vez  que  a
condenação  do  acusado  se  baseou  em  elementos
probatórios, colhidos mediante o contraditório, aptos a
embasá-la,  tendo  os  jurados  abraçado  a  tese
apresentada  pela  acusação  e  refutado  a  da defesa,
deixando de reconhecer, assim, a versão de que o réu
agiu  amparado  pela  excludente  da  legítima  defesa.
(TJPR;  ApCr  1463646-5;  Clevelândia;  Primeira
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Macedo  Pacheco;  Julg.
31/03/2016; DJPR 13/04/2016; Pág. 628)

Na espécie, verifica-se que os apelantes não se insurgiram contra

a apontada nulidade no momento oportuno, haja vista não constar  nenhum

registro nesse sentido, na Ata de Sessão de Julgamento (fls. 351/354), de

modo que a matéria resta preclusa, não cabendo, portanto, análise da matéria

nesta via recursal.

Nesta senda, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO.  CRIME  DOLOSO  CONTRA  A  VIDA.
DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO
AO SISTEMA ACUSATÓRIO AFASTADA. ERRO OU
INJUSTIÇA  NA  APLICAÇÃO  DA  PENA,  RECURSO
PROVIDO  NO  PONTO.  PENA  REDIMENSIONADA.
Nos  termos  do  artigo  571,  incisos  V  e  VIII,  do
código de processo penal, as nulidades ocorridas
após  a  pronúncia  e  durante  o  julgamento  em
plenário  devem  ser  argüidas  no  momento



oportuno,  sob  pena  de  resultarem  sanadas.  No
entanto, a defesa tão somente apontou a referida
nulidade em fase recursal,  não havendo qualquer
registro  na  ata  de  julgamento  (fls.  438/445)  a
respeito da aludida inconformidade da defesa com
a condução do interrogatório pelo juiz presidente,
ocorrendo,  assim,  o  instituto da preclusão. Caso
em  que  a  decisão  recorrida  não  traz  argumentos
suficientes  a  ensejar  a  fixação  da  pena-base  no
patamar  eleito  pelo  juiz  presidente.  Preliminar
rejeitada.  Apelo  parcialmente  provido.  (TJRS;  ACr
0250933-32.2013.8.21.7000;  Ibirubá;  Segunda
Câmara Criminal;  Rel.  Des.  Sandro Luz Portal;  Julg.
10/11/2015; DJERS 18/12/2015)  

Por tais razões, rejeito a preliminar aventada.

2.  DO  MÉRITO  –  PEDIDO  DE  NOVO  JULGAMENTO  –  ALEGAÇÃO  DE

DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

No  mérito,  a  defesa  vem  requerer  a  realização  de  novo

julgamento, aduzindo, de maneira breve e sucinta, que as provas coligadas nos

autos não ensejam um edito condenatório.

Pois  bem.  Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que,  para  que  os

apelantes sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri,  sob o

fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova

dos  autos,  deve  haver  prova  cabal  de  ser  esta  totalmente  dissociada  do

conjunto  probatório,  assim,  se  houver  o  acolhimento  de  uma  das  teses

apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”,

do Código de Processo Penal. 

Em se tratando de julgamento perante o Tribunal Popular, para se

anular o veredicto dos jurados, é preciso, nos casos de decisão manifestamente

contrária  à  prova  dos  autos,  que  o  conjunto  probatório  então  existente  do

caderno processual, estabeleça, com segurança plena, a direção oposta das

provas ali produzidas, o que não se observa em relação à hipótese vertente.



Por outro lado, é entendimento pacífico de que somente cabível

recurso de apelação criminal contra decisão do Conselho de Sentença, quando

essa se mostrar manifestamente divorciada das provas do caderno processual,

ou seja, sem respaldo algum com as evidências e o acervo probante colhido no

processo, preservando-se, por conseguinte, o princípio constitucional da sobe-

rania dos veredictos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
ART.  121,  §  2º,  INCISOS I  E  IV  DO CÓDIGO
PENAL. ALEGAÇÃO DE TER SIDO A DECISÃO
DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  I  -  Não  se  qualifica  como
manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão dos Jurados que se filia  a  uma das
versões para o crime, em detrimento de outra,
ambas apresentadas em Plenário, desde que a
tese privilegiada esteja amparada em provas
idôneas,  como  ocorreu  na  espécie
(Precedentes).(...)  III  -  Somente  a  decisão
aberrante,  manifestamente  contrária  à  prova
produzida,  é  que comporta  anulação.  Ordem
denegada.  (STJ. HC  146.519/RJ,  Rel.  Ministro
FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
11/05/2010, DJe 31/05/2010)

No caso em apreço, admite-se de que não existiram nos autos, na

verdade, a divergência da decisão proferida pelo Conselho de Sentença com o

conjunto  das  provas  que  se  fizeram  produzidas  no  curso  da  instrução

processual, mormente em existindo clara versão acerca do fato delituoso, com

supedâneo nos elementos constantes no processo.

Conforme se  observa  do  caderno  processual,  o  Policial  Militar

Valdene  Martins  da  Silva,  ao  prestar  esclarecimentos  em  juízo  (mídia

audiovisual – fl.  166), relatou que soube, por meio de um informante, que o

homicídio em tela havia sido praticado por Thalys Lino Pereira da Silva, vulgo

“BOLACHA”:



Que tomou conhecimento, por meio de um informante,
que  o  crime  em  tela  havia  sido  praticado  por
'BOLACHA';  que  realizou  a  prisão  do  referido
denunciado e o conduziu à delegacia, ocasião em que
o mesmo  confessou a autoria e indicou que a arma
utilizada havia sido entregue à pessoa de VERA; que
“BOLACHA” relatou que praticou o crime em razão de
uma desavença  que  possuía  com Gilcinar;  que  não
tomou  conhecimento  de  que  o  crime  havia  sido
encomendado pelo acusado corréu José Evaldo.
(Depoimento judicial prestado por Valdene Martins
da Silva– mídia audiovisual de fl.166)

O  teor  do  referido  depoimento  foi  ratificado  pelas  declarações

fornecidas pelo também Policial Militar Miguel Ferreira Neto, que participou da

prisão  do  denunciado  Thalys.  Na  ocasião,  o  depoente  relatou  que  tomou

conhecimento  de  que  o  crime  em  testilha  foi  encomendado  pelo  ex-

companheiro da vítima Ana Paula, ora recorrente:

Que o acusado Thallys,  no momento de sua prisão,
confessou  a prática delitiva e indicou onde estava a
arma  do  crime;  que,  posteriormente,  tomou
conhecimento de que o crime foi encomendado pelo
ex companheiro da vítima do sexo feminino,  pelo
valor de R$ 2.000,00; 
(Depoimento judicial prestado por Miguel Ferreira
Neto – mídia audiovisual de fl.166)

O  denunciado  Thalys,  conhecido  como  “BOLACHA”,  ao  ser

interrogado em sede policial  (fl.  13),  confessou que assassinou a vítima  a

pedido do corréu José Evaldo, conhecido como “NEGO VANDO”, por motivos

de ciúmes por parte deste; e que, no dia seguinte ao crime, entregou a arma

utilizada à denunciada Vera Lúcia, tudo com riqueza de detalhes:

“(...) que desceu da moto com uma pistola cal. 765 em
punho e  efetuou vários disparos de arma de fogo
em  desfavor  do  casal;  que  o  presente  delito  foi
cometido a  mando de NEGO VANDO, em razão do
mesmo ter sido casado com Ana Paula, e estar com
ciúmes  do  casal;  que  não  recebeu  dinheiro  para
cometer o delito, fazendo apenas por amizade; que a
arma utilizada no delito era sua
[…]
que afirma que após cometer o crime foi para casa e
no outro dia, pela manhã,  pediu a sua amiga VERA
para que a mesma guardasse a arma (...)”



Da  análise  das  peças  inquisitoriais,  verifica-se  que  policiais

militares e civis, diante dos relatos fornecidos pelo interrogado, foram até casa

da  acusada  Vera  Lúcia  e  apreenderam a  supracitada  arma,  a  qual  estava

guardada na casa de um sobrinho da mesma.

Interrogada pela  autoridade policial,  Vera  Lúcia  da  Silva  Vieira

esclareceu o seguinte (fl. 14):

“(...) que  no  dia  10/01/2015,  por  volta  das  08h00,
estava em casa quando chegou BOLACHA, com um
objeto  embrulhado  em  uma  toalha  branca  e  disse:
'guarda  isso aqui  pra  mim';  que  a  interrogada  ao
pegar o objeto, notou que tratava-se de uma arma de
fogo;  que  por  volta  das  11h00  do  mesmo  dia,  a
interrogada ficou com medo de deixar a arma em sua
casa, resolveu escondê-la em um local mais seguro;
que então levou a arma para a casa de CRISTIANO,
seu  sobrinho;  que  como  a  interrogada  tem  livre
acesso à casa de CRISTIANO, entrou na casa, bebeu
água e foi até um dos quartos, onde guardou a arma
em uma mala
[…]
que hoje, no horário do almoço, estava em sua casa
quando chegaram policiais  militares e  informaram a
declarante  da  situação  e  esta  prontamente  contou
tudo o que havia ocorrido (...)”

   Ao ser interrogado em juízo (mídia audiovisual – fl. 226), o acusado

Thalys Lino  negou as acusações que lhe foram atribuídas, asseverando que

confessou a autoria  delitiva,  em sede policial,  por  haver  sido  submetido a

tortura física; e que não possuía relações estreitas com a denunciada Vera

Lúcia:

Que nega as acusações; que confessou os fatos em
sede  policial  sob  tortura;  que  não  entregou
nenhuma  arma  a  Vera;  que  desconhecia  que  Vera
tivesse arma em casa; que não conhecia as vítimas
nem o corréu; que conhecia Vera muito pouco; que,
no dia e horário do fato estava em sua residência, na
companhia de seu irmão; que só tomou conhecimento
do  crime  no  dia  seguinte;  que  estava  saindo  para
trabalhar quando foi abordado por policiais, os quais
lhe prenderam e posteriormente lhe espancaram; que



também  foi  delegado  pelo  delegado;  que  levou
choques e pancadas na cabeça.
(Interrogatório  judicial  do  acusado  Thalys  Lino
Pereira da Silva – mídia audiovisual de fl. 226)

A referida  acusada,  Vera  Lúcia  da  Silva  Vieira,  não  chegou  a

prestar depoimento judicial, visto que, conforme dito anteriormente neste voto,

veio a óbito durante o curso processual. Não obstante, a depoente  Monaliza

Araújo  dos  Santos,  companheira  do  sobrinho  daquela,  e  moradora  da

residência na qual estava guardada a arma utilizada no delito, ao ser inquirida

pela magistrada singular (mídia audiovisual – fl. 183), ratificou o teor dos seus

relatos fornecidos em sede policial  (fl.  28),  asseverando que Vera e Thallys

mantinham uma relação íntima de amizade:

Que  alguns  policiais  chegaram  na  residência  da
depoente, acompanhados de Vera; que Vera entrou na
residência  da  depoente  e  pegou  a  arma  que  havia
guardado;  que soube por populares que BOLACHA
utilizou aquela arma para assassinar as vítimas; que
sabe que BOLACHA e Vera são amigos de longa data;
que já viu BOLACHA na casa de Vera  por diversas
vezes.
(Depoimento  judicial  prestado  pela  testemunha
Monaliza Araújo dos Santos – mídia audiovisual de
fl. 183)

Prosseguindo  na  leitura  dos  depoimentos  e  declarações

encartados nos autos, verifica-se que a menor L. de A. S., filha da vítima Ana

Paula e do acusado José Evaldo, na época com 13 anos de idade, relatou à

autoridade policial, na presença de sua tia, que, um dia antes da morte de sua

genitora,  ouviu  seu  pai  falar  ao  telefone,  determinando  um  assassinato,

mediante  o  pagamento  de  R$  2.000,00,  em  razão  de  ter  sofrido  uma

humilhação,  tendo  a  declarante  entendido  que  o  alvo  do  assassinato  era

Gilcinar (fls. 53/54):

“(...)  Que  no  dia  do  assassinato  de  sua  mãe,  a
declarante  estava  na  cidade  de  Recife/PE,
acompanhada de seu pai,  sua cunhada e seus dois
irmãos
[…]



que  no  dia  09/01/2015,  por  volta  das  19h00,  a
declarante ouviu quando seu pau falou com o primo
dele  NEGO  JOÃO  ao  telefone,  onde  o  pai  da
declarante  pronunciou  as  seguintes  palavras:  'pode
matar ele,  tem  dois mil reais na conta,  meta bala,
pode  mandar  ele  pro inferno  porque  ele  me
humilhou'  que  a  declarante  entendeu  que  sei  pai
estava mandando matar GILSON
[…]
que a declarante estranhou o comportamento do seu
pai  nesta  data,  pois  o  mesmo repentinamente  ficou
muito  generoso  e  gastou  bastante  dinheiro  com  a
declarante e seu irmão no parque onde foram, coisa
que ele não faz normalmente
[…]
que faz cerca de seis meses que sua mãe separou de
seu  pai;  que  a  declarante  já  leu  uma  mensagem
enviada por seu pai para sua mãe, a qual dizia que se
ANA PAULA não  fosse  dele,  não  seria  de  mais
ninguém; que é de conhecimento da declarante que
seu pai não concordava com a separação do casal

Interrogado pela magistrada a quo, (mídia audiovisual – fl. 226) o

réu José Evaldo  negou que tivesse ordenado o assassinato das vítimas. Na

ocasião, o interrogado alegou que o valor de R$ 2.000,00 mencionados em

uma conversa telefônica, um dia antes do crime em comento, era referente a

compra de capas de automóvel, para revenda; que nunca agrediu ou ameaçou

sua  ex-companheira  Ana  Paula;  e  que  sequer  conhecia  a  vítima  Gilcinar,

tampouco o corréu Thalys Lino.

Que nega as acusações que lhe são imputadas; que
era casado com a vítima Ana Paula; que, no dia dos
fatos,  estava na cidade de Recife,  na companhia de
seus  filhos;  que,  na  ocasião,  sua  filha  presenciou  o
presenciou falando ao telefone com um primo sobre a
importância de R$ 2.000,00, referente à compra de
produtos  para  revenda;  que  estava  separado  da
vítima, mas mantinha uma relação de amizade com a
mesma;  que  nunca  tentou  reatar  o  relacionamento
com  a  ofendida;  que,  quando  eram  casados  e
moravam no Sul do país, a vítima traiu o interrogado,
mesmo assim nunca a agrediu nem a ameaçou; que
perdoou a vítima e  se mudaram para Salvador; que
posteriormente voltaram para o Estado da Paraíba e
decidiram  separar;  que  não  sabia  que  Ana  Paula
estava se relacionando com a vítima Gilcinar; que
sequer  conhecia  Gilcinar;  que  trabalha  viajando  e
passava pouco tempo na cidade de Patos, de modo
que desconhece sobre a vida de Ana Paula;  que não



veio acompanhar o velório de sua esposa pois a
família  da  mesma  não  queria  a  presença  do
interrogado; que não sabe por qual motivo a família
da vítima não queria que o interrogado comparecesse
ao velório;  que sempre teve uma boa convivência
com a família da vítima, mas a boa relação mudou
depois da morte da mesma; que não sabe o motivo
da morte das vítimas e nunca procurou saber; que não
conhece o corréu Thallys.
(Interrogatório  judicial  do  acusado  José  Evaldo
Augustinho do Sacramento – mídia audiovisual de
fl. 226)

Em vertente contrária a estas alegações, encontram-se os relatos

fornecidos pela senhora  Tayná Silvestre Dantas,  irmã da vítima Ana Paula.

Inquirida judicialmente,  por  meio  de carta  precatória  (mídia  audiovisual  –  fl.

270), a referida depoente informou que o acusado tinha muitos ciúmes de

Ana Paula e já havia agredido a mesma; e que, na noite anterior ao crime, o

increpado ameaçou Gilcinar por telefone:

Que soube da morta das vítimas no mesmo dia do fato;
que o principal suspeito do crime, desde o início, era
o acusado  José Evaldo,  ex-companheiro da irmã da
depoente;  que José Evaldo tinha  muitos ciúmes da
vítima e  costumava agredir a mesma; que,  quando
vítima e acusado moravam no Estado do Paraná, este
agrediu  aquela  e  foi  processado  criminalmente;  que
vítima e acusado já se separaram algumas vezes, mas
reataram o relacionamento; que,  na noite anterior ao
crime, o acusado, o qual estava na cidade do Recife,
telefonou para a irmã da depoente, ora vítima, e falou-
lhe  diversas  barbaridades;  que  a  vítima  Gilcinar
pegou  o  telefone  e  passou  a  dialogar  com  o  réu,
momento em que este  o ameaçou dizendo-lhe “isso
não vai ficar assim, não”; que soube deste fato pela
própria Ana Paula.
(Depoimento  judicial  prestado  pela  testemunha
Tayná Silvestre Dantas – mídia audiovisual  de fl.
270)

A menor L.  de  A.  S.,  filha  da  vítima  e  acusado,  ao  prestar

declarações em juízo (mídia audiovisual - fl. 183), não manteve integralmente

sua  versão  apresentada  em  sede  inquisitorial.  Perante  a  magistrada,  a

adolescente relatou que  se sentiu pressionada pela família de sua mãe, ao

fornecer relatos em sede policial; e que  não ouviu seu pai mencionar que

alguém deveria ser assassinado. Entretanto, ratificou ter visto, no celular de



sua genitora, mensagens ameaçadoras enviadas por seu pai, ora recorrente.

Que  recorda  algumas  coisas  que  falou  em  sede
policial; que, um dia antes da morte de sua mãe, ouviu
seu pai falar ao telefone sobre o valor de R$ 2.000,00;
que,  ao  fornecer  os  relatos  prestados  em delegacia,
imaginou que aquele valor mencionado por seu pai
havia relação com o assassinato de sua genitora;
que se sentiu pressionada pela família de sua mãe ao
prestar  depoimentos  durante  a  fase  inquisitória;  que,
posteriormente,  soube  que  a  conversa  ouvida  sobre
aquela quantia em dinheiro versava sobre a compra de
capas  para  bancos  de  automóvel;  que  o  pai  da
declarante  ainda  gostava  da  ex-companheira,  ora
vítima,  mas  aceitava  o  relacionamento  da  mesma
com Gilcinar;  que  não  ouviu  seu  pai  falar  que  o
interlocutor da conversa ao telefone deveria matar
alguém; que confirma que viu, no celular de sua mãe,
mensagens  de  texto  ameaçadoras,  enviadas  por
seu  pai,  as  quais  diziam que  se  ela,  vítima,  não
fosse dele, acusado, não seria de mais ninguém; .
(Declarações  prestadas  em  sede  judicial  pela
menor L. de A. S. – mídia audiovisual de fl. 183)

As  alegações  defensivas  do  denunciado  José  Evaldo  foram

corroboradas,  ainda,  pelo  teor  do  depoimento  prestado  pela  testemunha

Cledimar Alves de Sousa. Inquirido em plenário (mídia audiovisual - fl.  334), o

depoente afirmou que havia recebido um pagamento do increpado, no valor de

R$ 2.000,00, referentes a uma compra de capas de tecido:

Que conhece o acusado José Evaldo; que o depoente
possui uma pequena fábrica de capas de tecido para
veículos,  e  José  Evaldo  costuma  comprar  seus
produtos para revender; que, no ano de 2015, o réu
fez duas compras e realizou o pagamento com cheque
como pagamento; que o cheque era de um primo de
José  Evaldo,  de  prenome  João;  que  recebeu  do
denunciado  um  pagamento  no  valor  de  R$
2.000,00, através de um cheque de João; que não tem
conhecimento se o acusado agredia ou ameaçava a
vítima Ana Paula; que o acusado sempre possuiu boa
convivência com outros comerciantes.
(Depoimento  judicial  prestado  pela  testemunha
Tayná Silvestre Dantas – mídia audiovisual  de fl.
270)

Ainda,  corroborando com a tese defensiva do réu José Evaldo

Augustinho  Sacramento,  encontram-se  as  declarações  fornecidas  por  Júlio



César de Araújo Sacramento, filho do mesmo e da vítima Ana Paula. Ouvido

durante a Sessão de Julgamento  (mídia audiovisual -  fl.   334), o declarante

relatou que, segundo comentários, Thallys assassinou Gilcinar em virtude de

uma  desavença  entre  ambos;  e  que  não  acredita  que  seu  pai  tenha

envolvimento com o fato:

Que, no dia do fato,  estava na cidade de Recife,  na
companhia  de  seu  pai,  ora  réu,  e  seus  irmãos;  que
estava dormindo quando recebeu uma ligação da prima
de  sua  esposa,  informando  que  a  genitora  do
declarante havia sido assassinada; que foi para Patos
com seus irmãos para o velório de sua mãe; que seus
pais  se separaram diversas vezes,  mas  seu genitor
nunca foi agressivo com a vítima; que não acredita
que  seu  pai  tenha  ordenado  o  assassinato  da
ofendida;  que conhece Thallys Lino apenas de vista;
que as pessoas comentam que Thallys foi o assassino
das vítimas;  que os comentários são no sentido de
que Thallys possuía uma desavença com Gilcinar,
razão  pela  qual  o  assassinou,  ocasião  em  que  a
genitora do declarante se jogou na frente e também foi
atingida, vindo a óbito; que tomou conhecimento que
Gilcinar, vulgo “JAMAICA”, possuía inimigos.
(Declarações  prestadas  em  plenário  por  Júlio
César de Araújo Sacramento – mídia audiovisual
de fl. 183)

Em vertente contrária,  e coadunando com a versão acusatória,

encontram-se os depoimentos prestados pelo pai  do ofendido Gilcinar,  bem

como pelo dono do bar onde as vítimas tiveram suas vidas ceifadas.

Inquirido pelo juízo primevo (mídia audiovisual - fl.  166), o senhor

Adonias João de Macedo, pai de Gilcinar, relatou que, segundo comentários

de populares,  a  crime foi  motivado por  ciúmes do ex  companheiro  de  Ana

Paula, o ora recorrente José Evaldo.

Que é pai de Gilcinar, ora vítima; que, no momento do
fato, não estava em companhia de seu filho, pois se
encontrava  em  uma  seresta,  próxima  ao  bar  onde
ocorreu  o  homicídio;  que, segundo  ouviu  de
populares, seu filho foi assassinado por ciúmes do
ex  companheiro  de  Ana  Paula,  namorada  de
Gilcinar;  que  não  sabe  dizer  se  já  havia  sido



ameaçado  pelo  acusado;  que  dava  conselhos  para
que Gilcinar não se envolvesse com mulher casada
(Depoimento  judicial  prestado  pela  testemunha
Adonias João de Macedo – mídia audiovisual de fl.
166)

Por sua vez,  o senhor  José Ribamar Lira,  proprietário do bar

onde ocorreu o fato narrado na denúncia, ao ser questionado pela magistrada

monocrática  (mídia audiovisual – fl.  183) asseverou não ter visto o autor do

delito. Não obstante, relatou que, conforme comentários da população, o crime

foi praticado pelo acusado Thalys Lino Pereira da Silva. 

Que ouviu os tiros, mas não viu os autores, pois se
encontrava do outro lado da rua atendendo clientes;
que, o acusado “NEGO VANDO” era ex-companheiro
da vítima Ana Paula; que,  segundo comentários, o
crime foi praticado por um indivíduo conhecido por
“BOLACHA”;  que  não  sabe  dizer  quem  foi  o
mandante do delito
(Depoimento  judicial  prestado  pela  testemunha
José Ribamar Lira – mídia audiovisual de fl. 1183)

As demais testemunhas ouvidas em sede judicial limitaram-se a

falar sobre as condições pessoais dos denunciados, nada acrescentando ao

feito.

Diante do exposto, descabido falar que a decisão do Conselho de

Sentença foi dissociada do conjunto probatório constante nos autos, haja vista

que foram apresentadas as versões defensiva e acusatória aos componentes

daquele Júri, estando essa segunda embasada em elementos robustos e de

forte convicção.

Lado outro, é certo que, a princípio, as decisões proferidas pelo

Corpo de Jurados são revestidas de soberania. Dessarte, também é certo que

a versão que acolher deve estar amparada em provas concretas, não sendo

bastante  optar  pela  versão  que,  conquanto  isolada  nos  autos,  apenas  lhe

pareça mais convincente.

Se  o  Júri  opta  por  uma das  versões  que  se  pode  concluir  da



análise das provas, não pode o Tribunal ad quem cassar tal decisão, sob pena

de afronta ao Princípio Constitucional da Soberania do Tribunal Popular. 

Corroborando com o entendimento supramencionado,  segue os

seguintes julgados:

“É  certo  que  existindo  duas  teses  contrárias  e
havendo plausibilidade na escolha de uma delas
pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual
cassar  a decisão do Conselho de Sentença para
dizer que esta ou aquela é a melhor solução.” (STJ
-  HC  43.225/SP,  Rel.  Ministro   OG  FERNANDES,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  23/02/2010,  DJe
22/03/2010)

“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” (RT-570/386)

Insisto em que somente a flagrante dissonância entre o veredicto

e  os  elementos  de  convicção  colhidos  durante  a  instrução  autorizam  a

cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular. Não é o caso dos autos, no

qual, diante do quadro delineado, optaram os jurados pela prevalência da tese

acusatória  em  detrimento  da  versão  defensiva,  carente  de  suporte  apto  a

legitimá-la. 

Portanto,  estando a decisão apoiada nos autos  não é possível

cassá-la,  tendo  em  vista  a  soberania  assegurada  pela  Constituição  da

República ao Tribunal do Júri  (artigo 5º, XXXVIII,  “c”),  tendo o Conselho de

Sentença, a meu ver, sabido bem avaliar a prova dos autos e decidir conforme

sua consciência.

Dessa  forma,  descabido  o  pleito  formulado  pelo  apelante,

pugnando pela realização de novo julgamento.

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO.



Expeçam-se Guias Provisórias.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos.  Presente  à  Sessão  o  Exmo.  Dr.  Rodrigues  Marques  da  Nóbrega,

Promotor 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, aos 01 (primeiro) dia do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR


