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HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  ACOLHIMENTO
PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA  DA  TESE
DEFENSIVA  DE  DESISTÊNCIA  VOLUNTÁRIA.
APELO  MINISTERIAL.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  O
TRIBUNAL  DO  JÚRI  DECIDIU
CONTRARIAMENTE  À  PROVA  DOS  AUTOS.
VERSÃO  DEFENSIVA  COM  RESPALDO  NOS
AUTOS.  PRINCÍPIO  DA  SOBERANIA  DOS
VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. No Júri, a soberania dos veredictos é princípio
constitucional  absoluto,  só  sendo  possível  seu
afastamento  quando  a  decisão  do  Sinédrio
Popular  não  encontra  qualquer  respaldo  nas
provas do processo.

2.  Tendo  em  vista  que  o  Sinédrio  Popular
decidiu por acolher uma das versões expostas,
que encontra respaldo no bojo dos autos, não
há  que  se  falar  em  decisão  dissociada  do
conjunto probatório.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificados,

A C O R D A  a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, em negar provimento ao recurso.



RELATÓRIO

Perante  a  Vara  Única  da  Comarca  de  Areia-PB,  o
representante  do  Ministério  Público  denunciou  de  Edilmo  dos  Santos
Monteiro, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso II e IV (duas
vezes), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que, em 24 de junho de 2013,
por volta das 18:00 horas, na Rua Antonio de Azevedo Maia, em Areia, o
denunciado, armado com uma faca peixeira e dois punhais, desferiu violentos
golpes na pessoa de Jarmison Félix dos Santos, com intenção de matá-lo, de
modo a causar-lhe ferimentos nas costas, só não conseguindo eliminá-lo por
circunstâncias  alheias  à  sua  vontade,  devido  à  interferência  de  Ademir
Correia  Lima,  que  foi  em  socorro  da  vítima  e  também  foi  ferido  pelo
denunciado com um golpe que atingiu seu braço esquerdo.

Segundo  consta  da  denúncia,  no  dia  e  hora  do fato,  o
denunciado teria estacionado seu veículo em frente à casa da vítima Jarmison
Félix dos Santos, gerando uma discussão quando foi solicitado para retirá-lo
e,  ao  se  dirigir  ao  carro,  teria  dito  “eu  tenho  um  negócio  para  você”,
retornando armado com a faca peixeira e golpeado a vítima.

Após regular  instrução,  foram ofertadas alegações finais
pelo  Ministério  Público  (fls.  129/130)  e  pela  defesa  do  denunciado  (fls.
132/134).

O  MM.  Juiz  pronunciou,  por  duas  vezes,  Edilmo  dos
Santos Monteiro como incurso nas sanções cominadas ao art. 121, §2º, II e
IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do
Júri (fls. 135/140).

Inconformado, o acusado apresentou recurso em sentido
estrito,  pugnando  por  sua  impronúncia.  Em  pedido  alternativo,  pela
desclassificação  do  delito  para  lesão  corporal.  E  pela  exclusão  de  ambas
qualificadoras (fls. 159/164).

Recurso  desprovido,  nos  termos  do  Acórdão  que  se
encontra às fls. 183/186.

Submetido  a  julgamento  perante  o  Tribunal  do  Júri  da
Comarca de Areia/PB, por maioria simples, houve a desclassificação do delito,
conforme ata de fls. 277/279.

Em sentença, o Magistrado presidente do Tribunal de Júri
condenou o apelante por  lesão corporal  de natureza leve e gravíssima,  em
concurso formal, a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 08
(oito) meses de detenção.

Inconformado,  recorreu  o  representante  do  Ministério
Público, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP e, por entender ser a
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decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pugnou por
novo julgamento, fls. 281.

Aduz em suas  razões  recursais,  fls.  283/287,  que restou
sobejamente provado nos autos que o acusado tentou executar as vítimas sem
dar-lhes  a  menor  chance  de  defesa,  pois  as  mesmas  se  encontravam
desarmadas e não esperavam o ataque traiçoeiro e dissimulado.

Ademais,  continua, o apelado, em todas as vezes que foi
ouvido entrou em várias contradições e, por isso, suas palavras não merecem
qualquer credibilidade.

Nas contrarrazões  (fls.  289/293),  o  apelado pleiteou pela
improcedência do recurso de apelação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em
Parecer, opinou pelo provimento do recurso para que o réu seja submetido a
novo júri, fls. 299/308.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo, já que interposto em 28/11/2014
(fls.  281),  dois  dias  após  a  sessão  de  julgamento,  que  ocorreu  em
26/11/2014 (ata às fls. 277/279). Além de ser adequado e não depender de
preparo, por tratar-se de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24). Portanto,
conheço do apelo.

DO MÉRITO

Inconformado com o veredicto proferido pelo Conselho de
Sentença que desclassificou os delitos de tentativa de homicídio para lesão
corporal  de  natureza  gravíssima  e  lesão  leve,  por  votação  majoritária,  o
apelado, o Representante do Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação
pugnando pela anulação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença,
devendo o réu ser submetido a um novo julgamento, recorrendo da decisão
do Júri com base na alínea “d”, do inciso III, do art. 593, CPP, que dispõe:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco)
dias:
[…] 
III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:
[…] 
d)  for  a  decisão  dos  jurados  manifestamente
contrária à prova dos autos.
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Entretanto,  ao  proceder  à  análise  do  álbum processual,
vislumbra-se a inexistência de plausibilidade dos argumentos trazidos a lume
pelo  Ministério  Público,  razão  pela  qual  não  merece  provimento  o  apelo,
consoante se verá adiante:

Como é  sabido,  a  Constituição  Federal,  em seu art.  5°,
XXXVIII,  “c”,  consagra o princípio  da soberania dos veredictos,  em que a
decisão tomada pelo Conselho de Sentença, sob o livre convencimento dos
jurados,  possui  força  absoluta,  só  podendo  o  juízo  ad  quem anular
mencionada  decisão,  submetendo  o  acusado  a  novo  julgamento,  quando
manifestamente discrepante com as provas dos autos, o que não ocorre no
presente caso.

O Tribunal de Júri  da Comarca de Areia/PB acolheu uma
das teses apresentadas em plenário, qual seja, a desistência voluntária com
pedido  desclassificatório.  Para  tanto,  deparou-se,  na  sessão,  com  os
elementos probantes obtidos durante a instrução processual, motivo pela qual
deve ser mantido o julgamento popular, em face do princípio da soberania dos
veredictos.

Conforme relatado, a denúncia narra que  o acusado teria
estacionado  seu  veículo  em  frente  à  casa  da  vítima  Jarmison  Félix  dos
Santos, gerando uma discussão quando foi solicitado para retirá-lo e, ao se
dirigir  ao  carro,  teria  dito  “eu  tenho  um negócio  para  você”,  retornando
armado com a faca peixeira e golpeado a vítima, com intenção de matá-la,
vindo a causar-lhe ferimentos nas costas, só não conseguindo eliminá-la por
circunstâncias alheias à sua vontade: a interferência de Ademir Correia Lima,
que foi em socorro da vítima e também foi ferido pelo denunciado com um
golpe que atingiu seu braço esquerdo.

Em plenário, a tese arguida pela defesa, e acatada pelos
jurados, foi a da desistência voluntária, com desclassificação em favor do réu.

O Conselho de Sentença entendeu por reconhecer a tese
de desistência voluntária,  vislumbrando que o réu desistiu de consumar o
delito pois não prosseguiu nas agressões às vítimas, saindo em seu veículo.

Ora, as dúvidas foram ventiladas em plenário, apreciadas e
sopesadas pelos jurados, que decidiram acolher a tese da defesa, reconhecendo
a desistência  voluntária.  O Tribunal  deve agir  com extrema prudência  com
relação aos recursos contra decisão do Conselho de Sentença, porquanto não é
hipótese de mera reforma da decisão proferida e, sim, de cassação da decisão
do júri.

Como mencionado anteriormente, a decisão do Conselho
de  Sentença  é  soberana,  só  sendo  possível  sua  anulação  quando
manifestamente contrária às provas dos autos. Se a decisão do Júri encontra
respaldo no conjunto probatório,  tendo acolhido uma das teses postas em
plenário,  torna-se  impossível  ao  juízo  ad  quem afastar  a  decisão  de
desclassificação tomada pelo Sinédrio Popular, mandando o réu a novo Júri.
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Dito entendimento é acolhido pelo STJ:

HABEAS  CORPUS.  TRIPLA  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. VEREDICTO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIO  À  PROVA
PRODUZIDA  NOS  AUTOS.  DECISÃO  DOS
JURADOS  QUE  ENCONTRA  AMPARO  NO
CONJUNTO  PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  1.  Interposto
recurso  de  apelação  contra  a  sentença
proferida  pelo  Tribunal  do  Júri  sob  o
fundamento  desta  ter  sido  manifestamente
contrária à prova dos autos, ao órgão recursal
se permite apenas a realização de um juízo de
constatação  acerca  da  existência  ou  não  de
suporte  probatório  para  a  decisão  tomada
pelos  jurados  integrantes  do  Conselho  de
Sentença,  somente  se  admitindo  a  cassação
do  veredicto  caso  este  seja  flagrantemente
desprovido  de  elementos  mínimos  de  prova
capazes  de  sustentá-lo.  2.  […].  2.  Ordem
parcialmente  conhecida  e,  nessa  extensão,
denegada. (STJ; HC 216.727; Proc. 2011/0200459-
3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg.
17/04/2012; DJE 03/05/2012). Grifos nossos.

No mesmo caminho, notam-se as seguintes decisões deste
egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ART. 121 §2º, INCISOS II E IV DO
CÓDIGO  PENAL.  APELO  MINISTERIAL.  Anulação
do  julgamento,  sob  a  asserção  de  que  a
decisão  dos  juízes  leigos  é  manifestamente
contrária  ao  arcabouço  probatório.  Não
acolhimento. Decisão absolutória. Jurados que
acolheram a tese de que o réu não concorreu
para o crime em disceptação. Duplicidade de
versões. Opção por uma delas. Observância ao
princípio da soberania do veredicto do tribunal
popular.  Desprovimento  do  recurso.  Se  o
Conselho de Sentença optou pela variante da
defesa,  e  esta  encontra  lastro  fático-
probatório no caderno processual, improcede
o inconformismo do apelo ministerial, pois não
se vislumbra que os jurados tenham afrontado
de  forma  evidente  a  prova  dos  autos  ao
absolver  o  réu  do  crime  de  homicídio
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qualificado. Se a decisão do júri se ampara em
elementos  razoáveis  de  prova,  em  uma
interpretação legítima dos dados instrutórios,
deverá  a  mesma  ser  mantida,  sob  pena  de
ofensa  ao  princípio  da  soberania  dos
veredictos  populares. […]  Embora  a  decisão
popular seja passível de reexame, via duplo grau de
jurisdição,  inviável  reconhecer  a  cassação  da
decisão proferida pelo tribunal do júri que opta por
uma  das  teses  apresentadas  em  plenário  e
alicerçada  nos elementos  de  convicção existentes
dos  autos.  (TJPB;  ACr  013.2008.001970-9/002;
Câmara Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio;
DJPB 14/02/2012; Pág.). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL.  TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.  Decisão  manifestamente
contrária  à  prova  dos  autos.  Inocorrência.
Desprovimento.  Não  há  que  se  falar  em
anulação do julgamento tomado pelo Conselho
de Sentença quando este estiver ancorado nas
provas  produzidas  no  decorrer  da  instrução
criminal.  (TJPB;  ACr  200.2002.350878-7/003;
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio  Ramalho
Júnior; DJPB 01/06/2011; Pág. 5). Grifos nossos.

Portanto,  se  do  contexto  fático-probatório  coligido  no
processo emerge a tese da desistência voluntária, acolhida pelo Conselho de
Sentença, não pode esta Corte cassar tal decisão, por sublimação do princípio
constitucional da soberania dos veredictos, mesmo porque foi a opção adotada
entre as teses discutidas em plenário.

Ante o exposto  nego provimento ao apelo, no tocante ao
pleito  calcado  na  alínea  “d”  do  inciso  III  do  art.  593  do  mesmo  Diploma
Processual Penal, mantendo-se incólume a decisão soberana do Sinédrio Popular.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  João
Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  José  Guedes  Cavalcanti  Neto
(Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo.
Des. Carlos Martins Beltrão Filho), relator, Marcos William de Oliveira (Juiz de
Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos) e Joás de Brito Pereira Filho

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 09 de abril de 2015.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

José Guedes Cavalcanti Neto
 Juiz de Direito convocado
          Relator

Apelação Criminal 0000942-19.2015.815.0000                                                                7


