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VARA ÚNICA TRIBUNAL DO JÚRI

Termo de Acusação

Concedida a palavra ao representante do Ministério Público e Assistente da Acusação, na pessoa do Dr. 
, Promotor de Justiça, o mesmo fez uso da palavra pelo prazo deLean Matheus Xerez  uma hora e doze

, pedindo condenação do réu Do que, para constar, lavrei este termo. Nadaminutos (01h12min) minutos . 
mais se registrou. A presente ata fora assinada e certificada digitalmente apenas pelo MM. Juiz de Direito,
dada a natureza do ato e circunstâncias excepcionais.

 

Francisco Thiago da Silva Rabelo - Juiz de Direito

[Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006]

 

ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CONCEIÇÃO

 
 

 
 

 

VARA ÚNICA TRIBUNAL DO JÚRI

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA PRIMEIRA REUNIÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR
DO ANO DE 2021, DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CONCEIÇÃO.

 

Processo N. 0000398-92.2017.8.15.0151

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), nesta Comarca de
Conceição-PB, sede da Comarca de igual nome, no Edifício do Fórum Judiciário Local, na Sala das
Sessões do Tribunal Popular do Júri, as portas abertas, às 08h30min, onde presente se achava o
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Exmo. Sr. Dr. Francisco Thiago da Silva Rabelo, Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri,
comigo Analista/Técnico Judiciário do seu cargo assinado, os oficiais de Justiça que fizeram o

o pregão do Júri e constatou a presença das partes, previamente escalonadas para o ato. Presentes 
Promotor de Justiça desta Comarca, a Dr. Lean Matheus de Xerez, vítima Aureliano Alves Feitosa,

 e o Dr. Ennio Alves de Sousa Andrade Lima, Assistente de acusação Dr. Josué Diniz de Araújo
advogado do réu o  eJúnior e Matheus Diniz Santos OAB/PB 26847, ,  réu Francisco Alves dos Santos 

o advogados DR. Braz Oliveira Travassos Quarto Netto e Ioussef Soares Travassos OAB/PB 28619, 
do réu o  a presença de todas as,  réu Manoel Alexsandro Olegário Mourato. Constatado também
testemunhas arroladas pelo MP. Registre-se que o sorteio do conselho de sentença fora realizado na parte
externa do fórum, e que todos os participantes da sessão realizaram o teste rápido Leccurate sars-cov 2

tudo em razão da situação de pandemia do COVID-19 enfrentada(metodologia quimioluminescência), 
neste momento, a fim de viabilizar o efetivo trabalho do Tribunal do Júri. Registre-se, também, que toda a
sessão fora transmitida pelo Youtube, no canal da do VPN notícias (

. https://www.youtube.com/user/valedopianconoticias Disponibilizado na plataforma PJE Mídias do
CNJ, cujo acesso às partes depende de cadastramento prévio pelos meios digitais cabíveis,
competindo aos mesmos a responsabilidade pelo cadastramento e acesso aos arquivos (
https://midias.pje.jus.br/midias/web/00003989220178150151) e (

Cumprindo o MM. Juiz o disposto no art.https://midias.pje.jus.br/midias/web/00003989220178150151)
442 do Código de Processo Penal, abriu a urna especial que continha o nome dos jurados sorteados para
esta sessão e depois de verificar publicamente os que ali se achavam, todos conforme termo que se lavrou,
foi procedida a chamada nominal e constatando o número legal de jurados declarou instalada a sessão,
após ter certificado a presença de tendo deixado de comparecer apesar de 20 Jurados Titulares, 
regularmente intimado o jurado Edivânia Saino de Sousa não tendo apresente qualquer justificativa, , 
devendo o(a) jurado(a) ser intimado(a) para , sob pena dejustificar sua falta no prazo de 05 dias
aplicação de multa  Ato contínuo pelo MM. juiz foi dito que havendo número legal de jurados e sendo.
que esta é penúltima sessão do Tribunal do Júri deixa de sortear jurados suplente para sessão de amanhã. 

, passou o MM. Juiz ao sorteio do Conselho de Sentença da seguinte forma: Em seguida 01 – CÁSSIO
KAÉLIO MONTEIRO DE LIMA; 02 –RIKELSON FURTADO DE LACERDA; 03 –MÉRCIA
THÁLIA ALVES FERREIRA; 04 – CARLÚCIO PONCIANO DA SILVA; 05 – TAMIRES
PEREIRA DE OLIVEIRA; 06 – TONY PEREIRA DE LACERDA ; 07 – GREGÓRIO JOSÉ

Foi recusado pelo Ministério Público o jurado JUVENAL DA COSTA. Jackline Pires Lima,
. Pela defesa de Francisco Alves doRivonaldo Inácio de Oliveira, Renata Waléira Simão Arruda

Santos foram dispensadas as testemunhas: Frankiele Barros de França, Max Alexandre de Figueiredo,
Daniel Xavier da Silva. Pela defesa de Manoel Alexsandro Olegário Mourato, foram dispensados: João
Nunes da Silva, Raierik Robson Ferreira da Silva e Elisângela Alves Pereira. Dada a palavra ao advogado
dO advogado do réu Francisco Alves dos Santos, este requereu que constasse na Ata do Júri que o
Representante do Ministério Público, indagou a senhora Brena, declarante, neste processo, atribuindo
crime diverso ao aqui apurado a pessoa de Cícero, o seu companheiro. Deste modo, entende a defesa, que
tal conduta do , gera de forma negativa, prejuízo ao acusado, assim sendo, primando peloparquet
princípio da ampla defesa e do contraditório, requer que conste em termo este fato. , formado oLogo após
Conselho de Sentença, foram, pelo MM. Juiz Presidente, dispensados os demais jurados. Em ato
contínuo, pelo MM. Juiz foram feitas as advertências aos senhores jurados, de acordo com o art. 462, do
CPP, bem como da incomunicabilidade legal, por suspeição, em razão de parentesco com o Juiz,
Promotor, Advogado, réu, vítima, e que uma vez sorteados não poderiam comunicar-se com outrem ou
manifestar a sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho e multa. Logo após, os
jurados tomaram o compromisso, conforme termo junto aos autos. Em seguida, procedeu-se a leitura da
denúncia. Após, pelo MM. Juiz foi feito o relatório do processo sem manifestar a sua opinião sobre o
mérito da acusação ou da defesa, expondo as provas, os fatos e as conclusões das partes, dos quais
indagou, ao(s) representante do Ministério Público, ao(s) advogado(s) bem como aos jurados se tinham
interesse na leitura de peças do processo, tendo as partes dito que não. , foram dispensadas asEm seguida
oitivas das testemunhas /declarantes. Ausente o réu, visto que não fora encontrado no endereço constante
dos autos. Sequenciando, os trabalhos o MM. Juiz Presidente informou que passaria para os debates e
concedeu a palavra à acusação, pelo prazo de , a qual iniciou sua fala àsuma hora e doze minutos  16h01

tendo o MP encerrado a sua fala às 17h13min.  de réumin, Em seguida, foi requerido pela defesa
Francisco Alves dos Santos, a anulação da presente sessão, ante a quebra a incomunicabilidade dos
jurados, o que foi acolhido pelo MM. Juiz. Sequenciando, pela defesa de Manoel Alexsandro Olegário
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Mourato, foi requerido o seguinte: MM. Juiz, tendo em vista a quebra da incomunicabilidade dos jurados,
haja vista o fato de que estes estavam fazendo uso dos smartfones durante o horário do almoço, requer-se
que se proceda à identificação dos jurados que fizeram uso dos celulares assim como o número telefônico
dos celulares que foram recolhidos. Pede e espera deferimento. Por fim aduziu o Juízo: Venham-me os

. A presenteautos conclusos para designação de nova sessão do júri bem como do requerimento retro
ata fora assinada e certificada digitalmente apenas pelo MM. Juiz de Direito, dada a natureza do ato e
circunstâncias excepcionais.

 

Francisco Thiago da Silva Rabelo - Juiz de Direito

                                                    [Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei
11.419/2006]
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