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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0014541.60.2013.815.0011)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO : José Ganzert Mendes
ADVOGADO: Altamar Cardoso da Silva

PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  a  vida.  Homicídio. 
Negativa de autoria. Tribunal do Júri. Decisão manifestamente 
contrária à prova dos autos. Inexistência. Teses da acusação e 
defesa. Acolhimento desta. Soberania dos veredictos. Apelação 
desprovida.   

- Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão  
do conselho de sentença que, diante do conjunto probatório,  
acolhe uma das teses submetidas ao seu crivo, absolvendo o  
apelado por entender que não foi o autor material do fato; 

- Proceder de forma diversa, cassando a decisão popular, seria  
invadir a esfera de competência do Tribunal do Júri, vulnerando  
a  soberania  de  seus  veredictos,  o  que  não  é  tolerado  pelo  
ordenamento jurídico vigente;

- Apelação desprovida.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em negar  provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  pelo  Ministério  Público 
(MP), com base no art. 593, III, “d”1, do CPP, que tem por escopo impugnar a decisão do 
1Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

[...]
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:  (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
[...]
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. (Redação dada pela Lei nº 
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1º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande que, ao acolher a tese de negativa de 
autoria, absolveu José Ganzert Mendes da acusação de ter mandado assassinar a sua 
ex-esposa, Lúcia Maria Saldanha de Souza, o que configuraria o delito do art. 121, §2°, I  
e II2, do CP (fs. 1082/1084).

Narra a denúncia que, por volta das 09h:00min, no dia 20 de junho 
de 2011, na rua Calixto Sousa, s/n, Bairro de Luzia Maia na cidade de Catolé do Rocha, 
os denunciados, previamente ajustados e com identidade de propósitos, mataram Lúcia 
Maria Saldanha

Acrescenta  a  inicial  acusatória,  que  o  acusado  José  Ganzert 
Mendes,  por  não ter  aceitado o  fim do relacionamento  amoroso com sua ex-esposa, 
entrou em acordo com Janaina Oliveira para que intermediasse a contratação de um 
pistoleiro, com o propósito de assassinar a referida vítima (fs. 02/04).

Em seu recurso,  o MP argumenta que a decisão do conselho de 
sentença encontra-se dissociada do conjunto probatório,  revelando-se manifestamente 
contrária  à  prova  dos  autos,  razão  pela  qual  requer  a  anulação  do  julgamento, 
submetendo-se o apelado a um novo júri (fs. 1110/1115).

Contrarrazões às fs. 1120/1124.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso (fs. 1128/1130).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

I – DA ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE AO CONJUNTO PROBATÓRIO

Conquanto o membro do MP sustente em seu recurso que a decisão 
do júri  contrariou manifestamente o conjunto probatório, não se extrai  de suas razões 
qualquer menção à prova que teria sido desconsiderada.

De outro lado, não foi demonstrado, em nenhuma passagem de sua 
apelação, a vindicada absoluta falta de embasamento, no contexto probatório, da tese 
acatada pelo júri.

Trata-se,  portanto,  de  alegação  genérica,  alheia  a  qualquer 
impugnação específica. 

Ocorre que a prova realizada nos autos dá margem ao entendimento 
formulado pelo sinédrio popular.

263, de 23.2.1948)
2Art. 121. Matar alguem:

[…]
§ 2° Se o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
II - por motivo futil;
[...]
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
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Colhe-se  do  interrogatório  do  apelado,  prestado  em  juízo,  a 
alegação de que ele não teria sido o mandante do crime que ocasionou a morte da vítima,  
como revela a passagem abaixo reproduzida (mídia anexa às fs. 1080):

Que não  é  verdadeira  a  acusação  que  lhe  é  feita,  que  não  tem 
qualquer participação com o ocorrido; que acredita que sua esposa 
foi assassinada por ter sido confundida com Janaína, uma vez que já 
foram assassinadas 10 pessoas da família dela, devido a rixa familiar 
existente  em  Catolé  do  Rocha;  que  tinha  um  relacionamento 
amoroso com sua esposa e nunca a ameaçou.  (sic.) (gifo nosso)

No mesmo sentido foram os depoimentos das outras acusadas do 
crime Janaína Michaele de Mesquita (mídia anexada f. 846) e Micherlande Venâncio da 
Silva (f. 846).

De outro lado, há outras testemunhas que afirmam que o  o contexto 
fático do dia do crime, indicam o envolvimento do apelado no homicídio, e ainda que o 
mesmo  já  teria  ameaçado  sua  ex-esposa  de  morte,  em  decorrência  de  diversos 
desentendimentos do casal, inclusive por disputa patrimonial.
 

Como se percebe, as teses que giram em torno da autoria delitiva, 
seja  negando-a,  como  pretende  o  recorrido,  ou  confirmando-a,  como  sustenta  o 
representante do Ministério Público, encontram amparo na prova juntada aos autos.

Diante deste contexto, o júri  soberanamente entendeu,  à vista do 
que lhe foi apresentado, que o recorrido não foi o autor intelectual do fato a ele imputado,  
o que possui lastro, mínimo que seja, nos elementos de convicção realizados ao longo da 
instrução.

Ora,  a soberania do júri,  diante das versões verossímeis do fato, 
permite  que  o  corpo  de  jurados  opte  pela  tese  que  lhe  parecer  mais  correta  e 
consentânea com a realidade probatória.

Admitir-se o contrário seria violar o art. 5º, XXXVIII, "c"3, da CF, que, 
ao preservar a soberania do veredicto do júri, apenas permite a renovação do julgamento 
quando este resultar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, assim se posicionou o STJ:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL. 
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  DECISÃO DO JÚRI  CONTRÁRIA À 
PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELO 
JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. 
DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS.
I.   Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo 
Conselho de Sentença que resta apoiada - conforme bem destacado 

3CF  -  Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,  garantindo-se  aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,  
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[…];
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
[…];
c) a soberania dos veredictos;

3/4
 AC_07420050007256001_09



no reprochado acórdão - em provas robustas.
II.  Ademais,  da  mesma  forma,  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).
Recurso especial provido4. (grifo nosso).

A respeito do tema, eis o que diz a doutrina5:

Não é qualquer  dissonância  entre o veredicto  e  os elementos  de 
convicção  colhidos  na  instrução  que  autorizam  a  cassação  do 
julgamento.  Unicamente  a  decisão  dos  Jurados  que  nenhum 
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada." 

"É  lícito  ao  Júri,  portanto,  optar  por  uma  das  versões 
verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a 
melhor decisão." (grifo nosso).

Nesta  esteira,  não  há  como se  determinar  a  realização  de  novo 
julgamento  sem  lesão  ao  princípio  constitucional  da  soberania  do  veredicto  popular, 
porquanto a decisão do Tribunal do Júri, como visto, não se mostra divorciada de tudo 
quanto foi produzido na seara probatória.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  relator, 
Carlos Martins Beltrão Filho, revisor, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Manoel 
Henrique Serejo da 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, 12 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
     Relator

4(REsp  1114474/SP,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  20/10/2009,  DJe 
16/11/2009)
5MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal interpretado, 11a. ed., São Paulo, Atlas, 2003, 
p. 1.487⁄1.488.
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