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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE 
HOMICÍDIO SIMPLES.  JULGAMENTO 
PELO  SINÉDRIO  POPULAR. 
CONDENAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO. 
FUNDAMENTO  NO  ART.593,  INCISO  III, 
ALÍNEAS  “B”,  “C”  E  “D”  .  ANTERIOR 
RECURSO  SOB  O  FUNDAMENTO   NA 
ALÍNEA “D” PROVIDO PARA SUBMETER 
RÉU  A  NOVO  JÚRI.  APELO  NÃO 
CONHECIDO QUANTO AO FUNDAMENTO 
DISPOSTO NA ALÍNEA “D”. EM RELAÇÃO 
AO  FUNDAMENTO  DISPOSTO  NO  ART. 
593,  II,  ALÍNEA “C” E “D” A SENTENÇA 
DO  JUIZ-PRESIDENTE  SE  MOSTRA EM 
CONFORMIDADE  COM  A  DECISÃO 
PROFERIDA  PELO  CONSELHO  DE 
SENTENÇA  E  ENCONTRA AMPARO NA 
LEGISLAÇÃO  VIGENTE.  NÃO 
PROVIMENTO.

Se  o  primeiro  julgamento  foi  anulado  pelo 
Tribunal sob o fundamento de que a decisão 
dos  jurados foi  manifestamente  contrária  à 
prova dos autos, não se admite, nos termos 
do que dispõe o §3º do artigo 593 do CPP, 
nova apelação sob o mesmo fundamento.

Mostrando-se a sentença do Juiz-Presidente 
em  conformidade  com  a  decisão  proferida 
pelo Conselho de Sentença, não há que se 
falar  em  erro  ou  injustiça  no  tocante  à 
aplicação da pena. 
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VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NÃO CONHECER  DA 
APELAÇÃO EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ART. 593, III, “D”, E 
NEGAR  PROVIMENTO  QUANTO  AOS  DEMAIS,  NOS  TERMOS  DO 
VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

O  representante  do  Ministério  Público  ofereceu  denúncia 

contra Simão Xavier, por infração ao artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do 

CP, por haver, no dia 17 de novembro de 2008, por volta das 14:30hs, 

desferido golpe de faca peixeira em seu genitor, Francisco Xavier, que 

veio a óbito, também por ter sido atingido por uma tora de madeira de 

aproximadamente 80cm.

Na discussão em plenário,  o  acusado levantou a tese  de 

legítima defesa (fls. 171/172). Encerrados os debates, leu-se a quesitação 

(fl.  170),  ainda em plenário. Após se encaminharem à sala secreta,  os 

jurados  entenderam  que  deveria  o  acusado  ser  condenado  pelo 

homicídio, lançando-se, pois, o decreto condenatório (fls. 173/175).

Da referida decisão foi interposto recurso apelatório pelo réu, 

tendo a Câmara Criminal anulado o julgamento, sob o fundamento de que 

a sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos (acórdão de 

fls. 196/199).

Submetido,  novamente,  a  julgamento  perante  Tribunal  do 

Júri  da Comarca de Sousa,  o  réu foi,  mais uma vez,  condenado pela 

prática de homicídio simples (fls. 220/222). 

Proferida a sentença condenatória,  insurgiu-se o acusado, 

por meio de seu advogado, invocando violação ao disposto no art. 593, 

inciso III, alíneas “b”, “c” e  “d”, CPP (fls.218/219).

Desembargador João Benedito da Silva
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Em suas razões recursais (fls.  227),  aduz,  apenas, que a 

decisão do Conselho de Sentença contraria a prova dos autos, tendo em 

vista  que  agiu  em legítima  defesa  de  terceiro.  Deste  modo,  requer  a 

anulação do julgamento a fim de o réu seja submetido a novo júri.

Nas contrarrazões (fls.228/233), o Ministério Público pugna, 

preliminarmente,  pela  inadmissibilidade  do  recurso  nos  termos  do  art. 

593, §3º, do Código de Processo Penal , e, no mérito, pelo desprovimento 

do apelo.

A douta Procuradoria  de  Justiça exarou parecer  opinando 

pelo  acolhimento  da  preliminar  suscitada  nas  contrarrazões  e,  caso 

vencida, pugna pelo improvimento do recurso (fls. 240/241).

É o relatório.

VOTO

Como  de  início  já  exposto,  o  representante  do  Ministério 

Público que oficia  perante o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de 

Sousa ofereceu denúncia (fls. 02/03) contra Simão Xavier, dando-o como 

incurso nas penalidades do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código 

Penal, por haver, no dia 17 de novembro de 2008, por volta das 14:30hs, 

desferido golpe de faca peixeira em seu genitor, Francisco Xavier, que 

veio a óbito, também por ter sido atingido por uma tora de madeira de 

aproximadamente 80cm.

Em um primeiro  momento,  o  acusado foi  condenado pelo 

Conselho  de  Sentença da 1ª  Vara  da  Comarca de Sousa,  tendo esta 

Câmara  Criminal  dado  provimento  a  recurso  da  defesa,  anulando  o 

julgamento,  sob  o  fundamento  de  que  a  sentença  foi  manifestamente 

Desembargador João Benedito da Silva
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contrária a prova dos autos  (acórdão de fls. 196/199).

Submetido a novo júri, o réu foi, mais uma vez, condenado 

pela prática de homicídio simples.

O  acusado,  conforme  sentença  de  fls.  220/222,  foi 

condenado a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do 

crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal.

Contra  este  último  julgamento  o  réu  interpôs  o  presente 

recurso apelatório,  invocando violação ao disposto no art. 593, inciso III, 

alíneas  “b”,  “c”  e   “d”,  CPP,  conforme  consta  na  ata  de  sessão  de 

julgamento às fls. 218/219.

Com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código 
Penal,  o  recorrente  pretende,  novamente,  ser  submetido  a  novo 

julgamento  popular,  sob  a  alegação  de  que  a  decisão  dos  jurados  é 

contrária ao acervo probatório existente nos autos.

Ocorre que referido pleito encontra óbice na parte final  do 

§3º do artigo 593 do Código Processual Penal, in verbis:

“Art. 593. (…)
§3º. Se a apelação se fundar no n. III, d, deste 
artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que 
a  decisão  dos  jurados  é  manifestamente 
contrária  à  prova  dos  autos,  dar-lhe-á 
provimento  para  sujeitar  o  réu  a  nova 
julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo 
motivo, segunda apelação”.

A propósito, vejamos também o entendimento pacificado pela 

jurisprudência pátria sobre a matéria ora em estudo:

APELAÇAO CRIMINAL HOMICÍDIO - TRIBUNAL 
DO  JÚRI  -  PRELIMINAR  DE  NAO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  COM  O 
MESMO  FUNDAMENTO  DE  RECURSO 

Desembargador João Benedito da Silva
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ANTERIOR - POSSIBILIDADE. RECURSO NAO 
CONHECIDO.  Uma  vez  anulado  o  primeiro 
julgamento, perante o Tribunal do Júri, em face 
de apelação interposta com base no art. 593, III,  
d, do Código de Processo Penal, outro recurso,  
com o mesmo fundamento,  é descabido ainda 
que apresentado pela outra parte (parágrafo 3º 
do  mesmo  dispositivo).  Desse  modo,  fica 
respeitado o princípio da soberania do júri,  tão 
constitucional  quanto  o  da  isonomia.  Recurso 
não conhecido. (TJES - APR: 30060012363 ES 
30060012363, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA 
GAMA,  Data  de  Julgamento:  13/02/2008, 
SEGUNDA  CÂMARA  CRIMINAL,  Data  de 
Publicação: 18/03/2008) (grifo nosso)

EMENTA:  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL. 
HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO. 
CONDENAÇÃO  PELO  JÚRI.  APELAÇÃO. 
PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO 
RECURSO  COM  FUNDAMENTO  NA 
CONTRARIEDADE  À  PROVA  DOS  AUTOS. 
RECURSO  ANTERIOR  PELO  MESMO 
FUNDAMENTO. IRRELEVÂNCIA DO PRIMEIRO 
INCONFORMISMO  SER  DA  OUTRA  PARTE. 
INADMISSIBILIDADE.  REITERAÇÃO  VEDADA 
PELO § 3º,  PARTE FINAL, DO INCISO III  DO 
ARTIGO  593  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO 
PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRN - 
APR: 64294 RN 2007.006429-4,  Relator:  Desª. 
Judite Nunes, Data de Julgamento: 10/06/2008, 
Câmara Criminal)

Neste diapasão, sendo o primeiro julgamento anulado pelo 

Colendo Tribunal de Justiça da Paraíba (fls. 196/199) e já tendo havido 

recurso de apelação manejado pelo réu sob  fundamento no art. 593, inc. 

III,  alínea  “d”,  ficam  as  partes  impedidas  de  recorrer  pelo  mesmo 

fundamento  do  apelo  anterior  à  luz  do  que  dispõe  o  artigo 

supramencionado.

Logo,  não  tendo  a  defesa  observado  tal  vedação  legal, 

sustentando, mais uma vez, seu inconformismo na alínea  “d” do inciso III 

do artigo 593 do CPP, resta-nos não conhecer de sua peça recursal, nesta 

parte.

Apesar  de  o  recurso  de  apelação  ter  sido  interposto  com 

Desembargador João Benedito da Silva
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base nas alíneas “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do CPP, a defesa 

limitou seu arrazoado às alíneas “d” do referido dispositivo legal. Todavia, 

considerando os termos da Súmula nº 713, do STF, que determina que o 

efeito devolutivo da apelação contra as decisões do Júri está adstrito aos 

fundamentos  da  interposição,  deve  ser  feito  exame  sobre  as  demais 

alíneas, no caso em análise, as alíneas “ b”  e “c” do inciso III, art.593 do 

CPP. 

No  tocante  à  alínea  “b”,  a  defesa  não  se  insurgiu  nas 

razões  da  apelação  acerca  da  sentença  do  Juiz-Presidente,  todavia, 

analisando-a verifico que ela se mostra em conformidade com a decisão 

proferida pelo Conselho de Sentença e encontra amparo na legislação 

vigente, uma vez que os jurados, respondendo aos quesitos formulados 

para o apelante acerca da autoria, materialidade, votaram favoravelmente 

para cada um dos quesitos (fl. 217), e conseqüentemente o MM. Juiz de 

Direito  a  partir  da  decisão dos jurados proferiu  sentença condenatória 

(fls.220/222).

No  tocante  à  alínea  “c”, a  defesa  não  se  insurgiu  nas 

razões da apelo acerca da existência de erro ou injustiça no tocante à 

aplicação da pena, todavia, analisando a sentença penal condenatória de 

fls.  220/222,  pode-se  observar  que  a  reprimenda  aplicada  pelo  Juiz 

Presidente do Tribunal do Júri não merece ser modificada, pois aplicada 

no  mínimo  legal,  apesar  da  existência  de  circunstâncias  judiciais 

desfavoráveis.

Dessa forma, não há que se falar em injustiça no tocante à 

aplicação da pena, sendo esta fixada nos ditames dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal.

Forte em tais razões, não conheço da  apelação interposta 

sob o fundamento do art. 593, III, alínea “d” e nego provimento quanto à 

parte do recurso que tem como fundamento o art. 593, III, “ b” e “c”.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto. 

   Presidiu  a  sessão,  com voto,   o  Exmo.  Sr.  Des.  João 

Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou 

como relator. Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio 

Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente 

à sessão  o Exmo. Sr. Dr. Manoel Henrique Serejo da Silva, Procurador 

de Justiça.

        Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba, aos 12 (doze ) dias do mês de fevereiro do 

ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


