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APELAÇÕES  CRIMINAIS  -  JÚRI  –  HOMICÍDIO
SIMPLES  NA  MODALIDADE  TENTADA  –
CONDENAÇÃO  –  IRRESIGNAÇÃO  DOS  RÉUS –
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  ÀS
PROVAS DOS AUTOS – ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE
AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL QUANTO  AO
AFASTAMENTO  DAS  QUALIFICADORAS  E  À
ABSOLVIÇÃO  DO  TERCEIRO  ACUSADO  –  NÃO
ACATAMENTO –  CIRCUNSTÂNCIA EM QUE FORAM
APRESENTADAS DUAS VERSÕES AOS JURADOS,
AMBAS COM ARRIMO NO CONJUNTO PROBATÓRIO
CONSTANTE DO CADERNO PROCESSUAL –
ESCOLHA DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA
DELAS – SOBERANIA DO VEREDICTO – QUANTO AO
APELO  DO  SEGUNDO  RÉU –  ALEGATIVA  DE
EXAGERO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – FIXAÇÃO
DENTRO  DOS  PARÂMETROS  LEGAIS,  ANTE  A
EXISTÊNCIA  DE  VETORES  NEGATIVOS  EM  SEU
DESFAVOR – DESPROVIMENTO.

- Ao Tribunal “ad quem” cabe somente verificar se o veredicto
popular é manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, se
colide ou não com o acervo probatório existente no processo.
Desde que a solução adotada encontre suporte em vertente
probatória, cumpre acatá-la, sem o aprofundamento do exame
das versões acusatória e defensiva, que já foi realizado pelos
juízes de fato, aos quais compete, por força de dispositivo
constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida.

- Com efeito, evidenciando-se duas teses contrárias e havendo



plausibilidade na opção de uma delas pelo Sinédrio Popular,
defeso a Corte Estadual sanar a decisão do Tribunal do Júri
para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de
ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da CF.

- O juízo a quo na sua dosimetria, ao fixar a pena-base, levou
em  consideração  os  vetores  pessoais  negativos  do  réu,  com
amparo também nas circunstâncias do delito que culminaram
com  a  paraplegia  da  vítima.  Assim,  existindo  circunstâncias
judiciais  desfavoráveis,  correta  se  revela  a  fixação  da pena-
base acima do mínimo legal. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento aos apelos, nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Perante o Tribunal do Júri da Comarca de Sousa, o Ministério
Público ofereceu denúncia contra Wellington Araújo Coelho, Josinaldo da Silva Neto
e Josenildo Filho Neto, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV c/c
art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em virtude de, no dia 19 de outubro do ano de
2008, por volta das 15h:30min, no Sítio Várzea do Cantinho, Município de Aparecida –
PB, terem produzido na vítima Eriton José de Moraes Garrido, as lesões descritas no
Laudo  de  Constatação  de  Ferimento  ou  Ofensa  Física  de  fls.  25/26,  que
culminaram com a paraplegia da vítima.

 Colhe-se dos autos que no dia e hora mencionados, no Lajão da
Ponte da linha férrea, zona rural de Aparecida/PB, após uma discussão supostamente
provocada por Wellington Araújo Coelho e Josinaldo da Silva Neto, a vítima Eriton
José de Moraes Garrido, foi atingida com golpes de faca que produziram-lhe as lesões
corporais que o deixaram paraplégico.

Às fls. 214/218v, o julgador monocrático proferiu sentença em
que  pronunciou  os  réus  Wellington  Araújo  Coelho,  Josinaldo  da  Silva  Neto  e
Josenildo Filho Neto pelo possível cometimento do crime de homicídio qualificado na
modalidade tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Transcorridos os demais trâmites processuais, o Tribunal do Júri
da Comarca de Sousa, por maioria de votos, ao quesito relativo à materialidade e autoria
do  crime  de  tentativa  de  homicídio  contra  Eriton  José  de  Moraes  Garrido a  ser
imputada  aos  denunciados  Wellington  Araújo  Coelho,  Josinaldo  da  Silva  Neto  e
Josenildo Filho Neto,  julgou procedente em, parte a acusação, não reconhecendo as
qualificadoras dos incisos II e IV do § 2º do art.  121 do CP (fls. 345/346), tendo o
Magistrado  proferido  sentença  condenatória  (fls.  347/350),  condenando  o  réu
Wellington Araújo Coelho a uma pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão no
regime semiaberto; o réu Josinaldo da Silva Neto a uma pena de 04 (quatro) anos e 03
(três)  meses  de  reclusão,  também  no  regime  semiaberto  e  absolvendo  o  terceiro
acusado, Josenildo Filho Neto, com respaldo no art. 386, IV, do Código de Processo



Penal.

Irresignada, a  defesa de Josinaldo da Silva Neto e Wellington
Araújo Coelho interpôs apelação, respectivamente, às fls. 358/361 e 363/364, com base
no art. 593, III, “d”, do CPP, alegando decisão contrária às provas dos autos.

No primeiro apelo a defesa aduz que a condenação de Josinaldo
da Silva Neto não está em consonância com o arcabouço probatório,  haja vista que
desde o Inquérito Policial até o desenrolar processual assevera a não participação do réu
na  tentativa  de  homicídio  que  culminou  com a  paraplegia  da  vítima.  Alega  que  a
confissão  detalhada  de  Wellington  Araújo  Coelho  demonstra  ter  sido  este  o  único
responsável  pelo  delito  imputado.  Pugnou,  assim,  pela  determinação  de  um  novo
julgamento popular.

No segundo apelo, a defesa de Wellington Araújo Coelho aduz
que a decisão condenatória vai de encontro às provas coligidas dos autos, pois o fato da
vítima ter retornado armado com um revólver ao local onde o recorrente estava, após a
discussão perpetrada entre  ambos,  demonstra  de forma clara  e  verdadeira  que foi  o
mesmo que causou toda a confusão que quase terminou em tragédia, razão pela qual
pugna pela determinação de um novo julgamento.

Subsidiariamente a defesa se insurge contra a fixação da pena-
base, sob a alegação de que esta foi fixada de forma exagerada pelo juízo a quo em 08
(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob o fundamento de existência de atributos
pessoais negativos do acusado. Pugnando pelo seu reparo.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  366/369,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por sua vez, irresignado com a decisão do
Conselho de Sentença que decotou as qualificadoras dos incisos II e IV do §2º do art.
121 do CP, apresentou apelo às fls., 370/388, fundamentando em decisão contrária às
provas dos autos, pugnando pela nulidade parcial do julgamento neste ponto.

Insurge-se também o  Parquet, contra a absolvição do terceiro
acusado, Josenildo Filho Neto, também em razão de decisão contrária às provas dos
autos, pugnando pela nulidade total do julgamento quanto a este acusado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 391/392 e 394/397, pugnando
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 2º Procurador
Criminal José Roseno Neto, acostado às fls. 406/411, opinou pelo não acolhimento dos
apelos tanto da defesa quanto da acusação.

É o relatório.

VOTO: 

Ab  initio, considerando  que  os  três  recursos  alegam  que  a
decisão foi contrária à prova dos autos,  embora cada um no seu particular,  passo a
analisá-los de forma conjunta.



O Conselho de Sentença, ao acolher parcialmente  o pleito
ministerial e  decidir pela condenação  dos réus, pela prática de tentativa de homicídio
simples  repelindo a tese do  acusado  Wellington  de  Araújo  Coelho de  que  agiu  em
legítima defesa, a tese de Josinaldo da Silva Neto de não participação no fato delituoso,
bem  como,  quando  afastou  as  qualificadoras  do  crime  e  absolveu  o  denunciado
Josenildo  Filho  Neto,  optou por uma das versões a ele apresentadas, assim sendo,
decidiu com respaldo no acervo probatório.

Desta feita, não vejo como prover a pretensão dos recorrentes. 

Ab initio, vale ressaltar que a cassação do veredicto do Tribunal
do Júri com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente pode
ocorrer quando a decisão for completamente contrária à prova dos autos, isto é, quando
não houver nenhum elemento de convicção nos autos que possa embasá-la. 

Assim é o entendimento de nossas Cortes Superiores, consoante
os seguintes arestos: 

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL
DO JÚRI. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DEFENSIVA QUE
ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. 
1.[…]
4. A decisão proferida pelo Júri Popular somente pode ser anulada, em
sede de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo
Penal, quando absolutamente improcedente, sem amparo nos elementos
dos autos. 5. Com efeito, 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, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII,
da Constituição Federal.
6. No caso, basta a simples leitura da sentença de pronúncia e do acórdão
impugnado para se constatar a evidente ofensa ao princípio da soberania
dos veredictos, já que cada uma das versões - acusação e defesa - está
amparada pelo conjunto probatório.
[...]”
(STJ - HC: 254730 SP 2012/0198457-3, Relator: Ministro OG
FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2013, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 04/10/2013) g.n.

JÚRI.  NULIDADES.  ABORTO.  QUESITO.  FORMA  NEGATIVA.
INOCORRÊNCIA.  ARGUIÇÃO,  ADEMAIS,  PRECLUSA.
TESTEMUNHAS.  ASSISTENTE.  ARROLAMENTO.
ADMISSIBILIDADE.  EIVA  INEXISTENTE.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA.  REJEIÇÃO. DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA.  INEXISTÊNCIA.
PENA.  EXACERBAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  APELO.  NÃO
PROVIMENTO. 
[…]
lV. Havendo versões conflitantes sobre os mesmos fatos, aos jurados é
dado  escolher  por  qualquer  delas  sem  que  a opção implique  em
julgamento  manifestamente  contrário  à  prova  dos  autos,  à  luz  do
princípio da soberania do veredicto do tribunal do júri, previsto no art.
5º, inc. XXXVIII, c, da Constituição da República. V. Fixada a pena acima

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%205&sid=327603ec.7d23277a.0.0#JD_CFart5
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%205&sid=327603ec.7d23277a.0.0#JD_CFart5


do mínimo em razão dos motivos, do modo de execução do delito, de suas
consequências e do comportamento da vítima que não influenciou na prática
criminosa, inexiste erro ou injustiça a reparar. V. Preliminares de nulidade
refutadas.  Veredicto  mantido.  Recurso  improvido. (TJPB;  APL  0016934-
04.2010.815.2002; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joás de Brito
Pereira Filho; DJPB 07/08/2014; Pág. 11) g.n.

No mesmo sentido as lições de Heleno Cláudio Fragoso (In,
“Jurisprudência Criminal” - p. 378 - nº 320), de Júlio Fabbrini Mirabete (In,
“Processo Penal” - p. 612/613), de Damásio Evangelista de Jesus (In, “Código de
Processo Penal Anotado” - 9ª edição - p. 383), de Frederico Marques (In, “Tratado
de Direito Processual Penal” - Vol. IV - p. 245), de Espínola Filho (In, “Código de
Processo Penal Brasileiro - Anotado” - Vol. IV - nº 1.238).

Na hipótese em tela, o apelante Josinaldo da Silva Neto aduz
que os jurados  decidiram manifestamente contrário às provas do autos, posto que,
a  seu  ver,  a  tese  defensiva  de  negativa  de  autoria  é  irrefutável  ante  as  provas
coligidas e que as condutas dos réus não podem ser equiparadas.

Já o  apelante  Wellington  Araújo  Coelho,  por  sua  vez,  ao
também fundamentar o seu recurso em decisão manifestamente contrária à prova
dos autos, aduz  que, a seu sentir, a  excludente  de  ilicitude  da  legítima  defesa
apresentada na tese defensiva restou sobejamente consubstanciada durante todo o
procedimento. 

Assim, os apelos dos réus pugnam pela anulação do veredicto
e a submissão dos acusados a novo julgamento.

 
Importante ressaltar, in casu, que a materialidade  e  a  autoria

delitiva foi  reconhecida pelo Conselho de Sentença, ao tempo em que os Jurados
afastaram as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do CP. Na quesitação
restou  clarividente  o  entendimento  dos  jurados  no  que  concerne  à  autoria  e
materialidade do delito de tentativa de homicídio perpetrada pelos apelantes. 

Assim, embora a decisão popular seja passível de reexame, via o
duplo grau de jurisdição, inviável reconhecer a cassação da decisão proferida pelo
Tribunal do Júri que opta por uma das teses apresentadas ao Conselho de Sentença. 

De igual modo, em que pese as teses defensivas apresentadas, a
decisão do Conselho de Sentença não possui vícios, haja vista que quando apresentadas
duas  teses  para  julgamento,  a  escolha  dos  juízes  de  fato  é  soberana,  qualquer
irresignação da parte não pode servir de lastro para anulação júri.

Lembro, por oportuno, que “[...] O advérbio “manifestamente”,
constante do art. 593, III, d do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer
prova  dos  autos,  não  cabendo  questionar-se  se  tal  prova  é  a  melhor  ou  se  foi
corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente
nos  autos,  como se  deu  no caso. [...]” (STF - EDcl na AO 1.047/RR - Relator:
Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - DJe de 05.03.2009 –  trecho da
ementa), sublinhei.

Assim, só o fato de a tese acusatória encontrar vertente nos autos
– independentemente se em maior ou menor proporção à versão defensiva – inviabiliza



a pretensão de submeter o apelante a novo Júri Popular. Vejamos:

O  Policial  Militar  responsável  pela  prisão  em  flagrante,
Francisco Juvenal Sales de Sousa, ouvido em juízo, fls. 67, relata: 

“[…] Que estava de serviço quando foi solicitado a comparecer ao Lajão no
Sítio Conceição, onde acabara de ocorrer um assalto; que chegando ao local
indicado encontrou o condutor da moto onde a vítima era conduzida como
passageiro,  o  qual  relatou  que  quando  passava  por  aquele  local  dois
elementos  por  ele  descritos  anunciaram  o  assalto,  ele  acelerou  a  moto,
momento  em  que  o  passageiro  caiu  e  foi  agredido  fisicamente  pelos
assaltantes, fato que foi visto por aquela pessoa através do retrovisor; que a
agressão foi  praticada com uso de faca  peixeira e  arma de fogo;  que a
vítima foi levada para o hospital, por pessoas que se encontra próximas ao
local; que seguindo a descrição recebida localizou e prendeu o acusado
Josinaldo, que negou a autoria, mas foi reconhecida pela vítima; enquanto
o Josinaldo estava na delegacia foi visitado pelo seu comparsa Wellington
no mesmo dia do fato e foi preso […].”g.n.

A  testemunha,  José  Francisco  da  Silva  Júnior,  em  seu
depoimento assevera (fl. 158):

“[…]de repente um rapaz que estava por trás da vítima cortando um coco
utilizou aquela faca para desferir um golpe; que aquele rapaz que discutia
com a vítima sacou um revólver e a vítima se agarrou com ele e a arma,
houve um disparo e os dois caíram no chão; que nesse momento as pessoas
que estavam ao redor correram para cima do Eriton e neste momento o
depoente pegou a moto da vítima e conseguiu sair daquele local, indo até a
delegacia  de  polícia  onde  comunicou  o  fato  e  pediu  as  providências,
retornando ao local com uma guarnição, no entanto recebeu a informação
pelo rádio que a vítima já estava no hospital; que no hospital foi informado
que a vítima sofreu três peixeiradas […].”g.n.

Um dos acusados,  Wellington Araújo Coelho, fls. 162/163, disse
em Juízo: 

“[…]  que o interrogado desferiu dois  golpes  de faca  peixeira enquanto
estava agarrado com a vítima; que esclarece que se agarrou com a vítima
antes que essa efetuasse o primeiro tiro; que após o fato se evadiu do local
[…]. g.n.

O outro acusado, Josinaldo da Silva Neto, disse (fls. 164/165):

“[…] que o interrogado foi a t é  o encontro do Eriton e o mesmo falou que
estava no local procurando uma chave que havia perdido de manhã; que o
Júnior  levantou  a  camisa  mostrando  que  estava  desarmado;  que  se
aproximou de  Eriton  e  este  já  sacou de  revólver  e  começou a  atirar  no
momento em que Wellington se aproximava; que o interrogado percebeu que
estava  ferido  no  braço  e  procurou  deixar  aquele  local  e  deixou  os  dois
brigando, Wellington com a faca e Eriton com o revólver; que em seguida
procurou o hospital para ser atendido; que acha que foi ferido pela faca de
Wellington;  que  o  interrogado  tomou  conhecimento  que  a  vítima  ficou
paraplégica […].”

Também em juízo – fls. 166/167, Josenildo Filho Neto aduz:

“[..] que o Wellington começou a desferir as facadas momento em que Eriton
sacou do revólver; que em seguida se engalfinharam e ficaram rolado pelo
chão,  endo  desferidos  dois  tiros,  que  atingiram  o  braço  e  o  peito  de
Wellington; que no momento o interrogado estava com a esposa e os filhos



há uns 30 metros deste fato; que durante este fato o Júnior pegou a moto e
saiu do local; que o Josenaldo foi ferido no braço pela faca de Wellington;
que o Wellington desferiu a primeira facada na vítima antes de acontecer o
primeiro disparo do revólver; que soube após esse fato que existia uma
animosidade entre Eriton e Wellington […].”g.n.

Perante a autoridade judiciária, fls. 68/70, a vítima, declarou:

“[…] ao passar pelo Lajão foi abordado pelos dois acusados que já estavam
acompanhados de mais dois no número de quatro pessoas que o Miúdo e um
outro que o depoente não sabe o nome ficaram na frente da moto impedindo
a passagem do depoente  enquanto  os  dois  acusados  se  aproximaram do
depoente;  que  o  depoente  e  seu  amigo  desceram  da  moto,  o  amigo  ao
perceber  que  se  tratava  de  um  assalto  se  afastou  um  pouco  e  quando
começaram as agressões ele correu e gritou para que o depoente também
corresse. Que o depoente pediu calma aos dois acusados e que eles podiam
levar a moto, o celular e o dinheiro do pagamento da firma que estava em
seu bolso, mas eles não deram ouvido; que o depoente viu que o Naldinho
estava com um revólver na mão e o Letinho com uma faca peixeira, que ao
ouviu o primeiro disparo o depoente investiu contra o Naldinho e segurou
a arma para desviar a direção do alvo e que os projéteis não lhe atingisse,
sendo atingido por duas peixeiradas nas costas [...] que o depoente caiu
agarrado com o Naldinho chegou a tomar a sua arma, neste momento o
primeiro acusado se afastou um pouco, mas o Naldinho voltou a segurar o
depoente, desta feita deu-lhe uma gravata com o braço e o Letinho voltou a
se aproximar do depoente e desferiu outra facada que atingiria o peito do
depoente  se  não fosse  o  braço  do  Naldinho que estava  na frente  é  foi
atingido;  que  o  Naldinho  retirou  o  braço  e  a  faca  atingiu  o  tórax  do
depoente, no momento retirava o braço foi arrastando a faca que fez um
profundo golpe do peito do depoente atê o seu ombro; que em seguida o
depoente chegou a desferir um tiro que atingiu o abdômen de Letinho, mas
ele não chegou a cair; que o depoente tentou fugir do local, mas os outros
dois, Miúdo e outra pessoa, impediram, pois um segurou e outro deu um
chute; que o depoente pedia para que eles soltassem para que ele fosse
embora, mas não o fizeram, voltando o Letinho e desferiu duas peixeiradas
que atingiu o depoente na altura da cintura e uma outra pixerada nas
costas que atingiu a medula e retirou o seu movimento das pernas;  que
caído foi chutado pelo Miúdo que finalizou dizendo: “Agora você morre!” e
pegou  uma  pedra  grande  para  jogar  contra  a  sua  pessoa  quando  foi
impedido pelo outro desconhecido do depoente, mesmo assim, arremessou a
pedra contra o depoente e chegou a atingir o seu braço e as costelas do
depoente [...] que ao sair do local ainda viu o Miúdo e a outra pessoa que
não conhecia, não vendo mais os outros acusados; […] que no momento em
que parou os acusados falaram que o depoente descesse da moto pois era um
assalto e ele ia perder a moto; que diante dos fatos o celular e o dinheiro do
depoente não foi levado pelos acusados como também a sua moto que foi
levada  pelo  seu  amigo  [...]  que  daquela  lesão  o  depoente  resultou
tetraplégico [...]que o primeiro acusado após todo o ocorrido apanhou a
arma foi a té a casa de uma pessoa a l i  próxima e a obrigou a conduzi-lo
para o hospital regional daquela cidade, ameaçando que voltaria caso ela
comunicasse o fato a polícia; [...] que tem conhecimento que o Letinho ainda
possui a arma e com ela atirou em um tio ou primo dele próprio e em outra
pessoa no assentamento dos sem terras; que a faca utilizada pelo Letinho foi
apreendida pela polícia [...]”g.n.

Assim, pelo que se percebe, o  conjunto  probatório  foi
devidamente  valorado pelo Tribunal Popular, que acatou  parcialmente a tese do
Parquet, em detrimento da linha argumentativa apresentada pela defesa de ambos os
acusados,  tendo  prevalecido  a  linha  acusatória  que  apontava  no  sentido  de  que  os
apelantes agiram dolosamente contra a vida da vítima Eriton José de Moraes Garrido,
sendo impedidos por circunstâncias alheias a sua vontade.



Pelas  mesmas  razões  o  apelo  apresentado  pelo  Ministério
Público não merece provimento. A decisão do júri ao entender pela absolvição do
terceiro acusado, Josenildo Filho Neto é soberana, posto que lastreada em uma das
teses apresentadas ao crivo do Conselho de Sentença, assim como o decote das
qualificadoras de motivo fútil (inciso II, § 2º, art. 121, CP) e recurso que dificulte
ou torne impossível a defesa do ofendido (inciso IV, § 2º, art. 121, CP).

Ora, é cediço que, para desconstituir uma decisão do Tribunal do
Júri, em virtude da soberania do júri, é imprescindível a constatação de que não houve
embasamento em nenhuma prova existente no processo, devendo haver evidência cabal
de que a decisão esteja totalmente dissociada do conjunto probatório. Logo, conforme já
foi dito, o acolhimento de uma das teses apresentadas não configura a hipótese do art.
593,  inciso  III,  letra  “d”,  do  Código  de  Processo  Penal,  pois  a  aceitação  de  uma
alternativa probatória está dentro do poder de opção decisória do Conselho de Sentença.

Desta  feita, existindo prova, ainda que indiciária, apta para
sustentar o veredicto dos jurados, não há falar em decisão manifestamente contrária à
prova dos autos, devendo ser mantida a decisão ora guerreada.

Como dito alhures, a cassação do veredicto dos Jurados com
base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando
não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que
não é o caso dos autos. 

Desta forma, não obstante as razões contidas nos apelos sob
estudo, não vislumbro meios de cassar o julgamento impugnado, devendo-se manter
hígida a sentença prolatada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri.

No que concerne a insurgência do apelante  Wellington Araújo
Coelho, contra a fixação da pena-base em 08 (oito) anos 06 (seis) meses de reclusão,
esta também não merece amparo. O juízo a quo na sua dosimetria, ao fixar a pena-base,
levou em consideração os vetores pessoais negativos do réu, com amparo também nas
circunstâncias do delito que culminaram com a paraplegia da vítima.

Com efeito, verifica-se que a decisão do Magistrado não merece
reparo, posto que devidamente fundamentada.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO aos apelos da defesa e do Ministério Público.

Expeça-se Mandado de Prisão, após o decurso do prazo de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos, decano no exercício da Presidência  da Câmara
Criminal e relator,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição  limitada),  revisor,  e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
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http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20593&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart593


vogal). Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos
Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da
Costa Silva, 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, 10 de maio de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador/Relator


