
17/11/2022 12:23 · Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau - TJPI

https://tjpi.pje.jus.br/1g/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=44ec622f7bf4ddc610ffcca7ed41… 1/5

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PADRE MARCOS

 Rua Joaquim Rodrigues de Macedo, 5, Centro, PADRE MARCOS - PI - CEP: 64680-000

PROCESSO Nº: 0800207-30.2022.8.18.0062
CLASSE: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)

 ASSUNTO: [Homicídio Simples, Homicídio]
 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 REU: JORGE PEDRO LEAL

 

ATA DA 2" REUNIÃO DA 2. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO ANO 2022

 

Aos 16 de novembro de 2022, na Sala de Sessão para a P Reunião da 2' Sessão do
Tribunal do Júri da Comarca de Padre Marcos-PI, às portas abertas, às 09hrs00min,
presentes o Excelentíssima Senhor Dr. CAIO CEZAR CARVALHO DE ARAUJO, Juiz de
Direito e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca, presente ainda a Dra. TALLITA
LUZIA BEZERRA DE ARAÚJO, Promotora de Justiça, os advogados DR. MAXWELL
MARTINS DANTAS, OAB/PI 12.077, DR. HUMBERTO BATISTA E SILVA FILHO, OAB/PI
19.279, DR. JESUALDO LEAL SILVA, OAB/PI 13.947 DR. LEONARDO DE CARVALHO
QUEIROZ, OAB/PI 8.982, DR. JAIRO BRAZ DA SILVA, OAB/PI 9.916, todos atuando na
defesa do acusado, comigo Assistente Jurídico Gabriel Talles Xavier Rodrigues, assim
como o senhor Oficial de Justiça. Desse modo, iniciou-se a sessão com as
formalidades de estilo. Ato contínuo, o MM. Juiz Presidente, abriu a urna contendo as
cédulas com os nomes dos 19 (dezenove) jurados sorteados (excluídos os
dispensados e não intimados) para esta sessão e verificando publicamente que lá se
achavam todas, conforme termo respectivo, mandou que se fizesse a chamada dos
jurados. Verificando a presença de 19 (dezenove) JURADOS, foi dado seguimento aos
procedimentos. - DOS JURADOS AUSENTES Os jurados, AVELANJO SEBASTIÃO DE
MACEDO e DOUGLAS MAYCON RODRIGUES, apresentaram justificativas, as quais
tenho por acolher, DISPENSANDO-OS dos trabalhos do Júri. Os jurados MARCELO DE
SOUSA, MARLOS MURILO GOMES SILVA, JANDICARLOS e KARINE DE SOUSA DILVA não
foram notificados. - DO SORTEIO DO CONSELHO DE SENTENÇA Dando sequência, o
MM. Juiz fez nova verificação da urna para os fins e observância do disposto no art.
447, do Código de Processo Penal, e anunciou que iria ser submetido a julgamento o
processo n° 0800207- 30.2022.8.18.0062, em que é autor o Ministério Público e
acusado JORGE PEDRO LEAL, determinando ao Oficial de justiça que apregoasse as
partes e as testemunhas. Apregoadas, acudiram ao pregão a Promotora de Justiça, os
advogados de defesa e o acusado, e as testemunhas. As partes tomaram os seus
respectivos lugares. Após cumprir o disposto no art. 467 do Código de Processo
Penal, conforme termo nos autos, pelo MM. Juiz foi dito que ia ser procedido o
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sorteio para formação do Conselho de Sentença, antes, porém, conforme determina
a lei fazendo as advertências aos jurados dos impedimentos, das incompatibilidades
legais por suspeição e da incomunicabilidade, uma vez sorteados, tudo com base na
lei. À medida que as cédulas iam sendo tiradas da urna, uma a uma, o MM. Juiz as lia,
a Defesa recusou imotivadamente os jurados 1- Anatalio Antônio da Silva, 2 - Chesma
Maria Castro Silva Lima e 3 — Flavia Maria de Carvalho e, motivadamente, 4 -
Edivaldo de Sousa, enquanto a Acusação recusou os jurados 1 — Frankilmaria Leal
Rocha e 2 - Fagner Oliveira Barbosa. Assim, restaram sorteados os seguintes jurados,
na ordem em que foram ac itos passando a constituir o Conselho de Sentença: 1°
Jurado: !saias Bento da Silva 2° Jurado: Luzirene Moura Macedo 3° Jurado: Manoel
Otavio de Sousa 4° Jurado: Welhintom Fiorentino Leal 5° Jurado: Rivandia Francisca
de Macedo 6° Jurado: Marcos Vinicio da Silva Gomes 7° Jurado: Francisco Vitalino da
Silva. Após o compromisso, o MM. Juiz Presidente dispensou os jurados que não
foram sorteados, agradecendo-lhes a presença. Dentro da dinâmica procedimental
inerente ao Tribunal do Júri, decorrente da Lei n. 11.689/08, e atento ao disposto no
artigo 472, parágrafo único, do CPP, os Jurados receberam o relatório do processo,
além de cópia da decisão alusiva à pronúncia, tendo sido concedidos alguns minutos
para que os jurados fizessem a leitura das peças que lhes foram entregues. Em
continuidade, o MM. Juiz Presidente indagou às partes quanto ao interesse na leitura
de peças constantes dos autos, nos termos do art. 473, § 3°, do CPP, mas nada foi
postulado. - DA INSTRUÇÃO Formado o Conselho de Sentença, o MM. Juiz tomou de
seus componentes o compromisso legal, conforme termo nos autos, foi lhes
entregue cópia do relatório. Ato continuo iniciou-se a oitiva das testemunhas
indicadas pelo Ministério Público: ADAILSON JOSÉ MARIA DE LIMA VALDINAR
QUIRINO DE FRANÇA LEVI RIBEIRO SANTOS (VIDEO) RAIMUNDO OLIVEIRA AU/ES
JÚNIOR (VIDEO) JOÃO APOLIANO DO NASCIMENTO Passando em seguida a oitiva das
testemunhas arroladas pela defesa DANILO VALENTIN LEAL JOSÉ ANTÔNIO DE BRITO
CLAUDIO FRANCISCO RIBEIRO Ao fim, o passou-se ao interrogatório do acusado,
JORGE PEDRO LEAL. - DOS DEBATES O MM. Juiz concedeu a palavra a Promotora de
Justiça, para que esta iniciasse os debates, tendo iniciado a manifestação às
13hrs53min até às 14hrs:16min. Fazendo as saudações de estilo, pediu que os
senhores jurados desclassificassem o crime de tentativa de homicídio para o de lesão
corporal grave (art. 129, §1', I do CP), mantendo a acusação acerca dos crimes de
porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) e embriaguez ao volante (art. 306 do
CTB). Na sequência, o MM. Juiz concedeu a palavra a defesa do acusado, a qual após
refutar a acusação requereu a absolvição do acusado em relação ao crime de
tentativa de homicídio. A manifestação da defesa iniciou-se às 14hrs:19min e foi até
às 15hrs:54min. O Ministério Público não usou da réplica. Concluídos os debates, o
MM. Juiz indagou dos senhores Jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se
precisavam de mais esclarecimentos, nos termos do art. 485 do Código de Processo
Penal, tendo obtido resposta de que estavam habilitados a julgar. Disse então o MM.
Juiz que iria lavrar os quesitos, assim tendo feito. Lidos os quesitos e explicado a
significação legal de cada um, o MM Juiz, em obediência ao art. 484 do Código de
Processo Penal, indagou das partes e dos jurados se tinham algum requerimento ou
reclamação a fazer, obtendo destas a resposta de que não tinham requerimentos ou
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reclamações a fazerem. Em seguida o MM. Juiz disse constituía no momento a Sala
Secreta para o julgamento determinando que fossem retirados do recinto o público e
o acusado de modo a que ficassem apenas a Dra. Promotora, os advogados do
acusado, os Jurados, o assistente jurídico, Oficial de Justiça e pessoal de serviço
essencial ao plenário. Procedeu-se assim à votação dos quesitos propostos, cujas
respostas foram dadas pelo Conselho de Sentença por intermédio das respectivas
cédulas feitas em papel opaco, dobráveis, contendo uma a palavra SIM e a outra a
palavra NÃO, consoante disposições legais e conforme termo que foi lido e assinado
e que se encontra nos autos, sendo lavrado após o veredicto dos Srs. Jurados a
respectiva sentença, declarando o 1\41v1 Juiz cessada a incomunicabilidade dos
Jurados. Voltando todos à sala que tornou pública, a portas abertas, e na presença do
réu, do advogado e da Promotora de Justiça, o MM. Juiz Presidente leu a sentença,
pela qual o acusado JORGE PEDRO LEAL foi ABSOLVIDO pelos jurados, de todos os
crimes. Tomadas as providências pertinentes ao resultado do julgamento com
expedição dos atos respectivos o MM. Juiz, agradeceu o comparecimento dos
convocados, presentes e servidores do Fórum, destacando os relevantes serviços
prestados à causa da Justiça. Declarou finalmente encerrada a sessão às 16h50m. Do
que para constar, foi lavrada esta ata que lida e achada conforme, vai devidamente
assinada pelo MM. Juiz Presidente e demais presentes. Nada mais. Está conforme.
Dou fé. PADRE MARCOS, 16 de novembro de 2022. Eu, , Gabriel Talles Xavier
Rodrigues, Assistente Jurídico. Presentes os estudantes de direito: SARA LEAL SILVA —
FACISA 8° período ANTONIO ULISSE ALVES DA SILVA — FACISA 8° período FRANCISCO
RAMOS PEREIRA — FACISA 8° período CARLOS MARINHO BEZERRA — FACISA 8°
período.

 

 

Processo nº 0800207-30.2022.8.18.0062

Autor: Ministério Público do Estado do Piauí

Réu: Jorge Pedro Leal

 

Sentença

 

Vistos, etc.

 

JORGE PEDRO LEAL, devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado por este
Juízo como incurso nas penas do art. 121 c/c art. 14, II, do CP, art. 306 da Lei 9503/97
e art. 14 da Lei 10.826/03 em decorrência da imputação que lhe foi feita de ser o
autor de uma suposta tentativa de homicídio, conforme narrado na denúncia, fato
este ocorrido no dia 16 de abril de 2022, por volta das 18h, no Povoado São João,
zona rural de Vila Nova do Piauí.
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No curso desta sessão de julgamento, foram observadas todas as formalidades
legais, não ocorrendo protestos ou impugnações.

Durante os debates, o Ministério Público pugnou pela desclassificação do crime para
lesão corporal de natureza grave.

Por sua vez, os patronos do réu defenderam a legítima defesa putativa e a
inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, pugnaram pela aplicação da
figura privilegiada.

Fez-se a leitura do questionário em plenário. Nenhuma impugnação ou reclamação
foi apresentada pelas partes.

O Egrégio Conselho de Sentença, respondendo aos questionários propostos para
cada crime (homicídio tentado, porte ilegal de arma de fogo, embriaguez ao volante),
os quais, friso, não receberam nenhuma contestação, decidiu ABSOLVER, por
maioria, o acusado da prática de todos os fatos descritos na denúncia. Destaco que o
Conselho de Sentença apresentou 4 (quatro) votos “SIM” ao quesito formulado “O
jurado absolve o acusado?” para todos os crimes.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 492, inciso II, e art. 386, VI, ambos do
Código de Processo Penal e em obediência à decisão soberana do Egrégio Conselho
de Sentença, declaro à sociedade de Padre Marcos/PE que o acusado JORGE PEDRO
LEAL foi ABSOLVIDO da acusação de ter praticado a conduta tipificada art. 121 c/c art.
14, II, do CP, art. 306 da Lei 9503/97 e art. 14 da Lei 10.826/03

 

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do acusado, desde que não esteja preso por
outro motivo.

Com o trânsito em julgado desta sentença, determino à Secretaria que preencha o
boletim individual e o envie ao Instituto de Identificação competente e proceda-se
com a baixa dos autos ao cartório da Vara Única da Comarca de Padre Marcos/PE.

Diante de sentença absolutória não incidem custas processuais.

Publicada em plenário esta decisão e dela saem intimadas as partes.

Registre-se.

Sala das Sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Padre Marcos, em 16/11/2022.

 

Caio Cezar Carvalho de Araujo

Juiz-Presidente
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