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APELANTE : Antônio Martins da Silva Júnior
DEFENSOR : Neide Luzia Vinagre Nobre e

  Wilmar Carlos de Paiva Leite
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PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  a  vida.  Homicídio
simples. Tribunal do Júri. Decisão manifestamente contrária à
prova  dos  autos.  Inexistência.  Soberania  dos  veredictos.
Apelação desprovida.

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

- Proceder de forma diversa, acolhendo a pretensão recursal,
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  por  Antônio  Martins da
Silva Júnior, com base no art. 593, III, “d”1, do CPP, que tem por escopo impugnar a

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)
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decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Queimadas, que o condenou pela suposta
prática do delito previsto no art. 121, caput2, do CP, tendo-lhe sido aplicada uma pena de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (fs. 90/101).

Narra a denúncia que, por volta das 14:30hrs. do dia 30/08/13, nas
proximidades do Posto de Combustíveis São José, Município de Queimadas, o apelante
estava ingerindo bebida alcoólica com a sua companheira e a vítima, conhecida como “pai
velho”, quando, após a negativa da mulher em dar um cigarro ao ofendido, este teria
investido contra a mesma, utilizando-se de uma faca. 

Informa que, neste momento, o recorrente teria afastado o suposto
agressor, logrando tomar-lhe a arma branca, com a qual, logo em seguida, desferiu-lhe
uma facada, cuja gravidade do ferimento foi determinante para a sua morte, ocorrida no
dia seguinte (fs. 02/03). 

Em  seu  apelo,  sustenta  que  a  decisão  dos  jurados  seria
manifestamente contrária à prova dos autos, baseada em testemunhos “de ouvir dizer”,
motivo pelo qual requer anulação da condenação para que seja submetido a um outro
julgamento (fs. 91 e 113/116). 

Contrarrazões às fs. 121/122.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 127/130).

É o relatório.

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

O recurso deve ser desprovido.

I – DA ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE AO CONJUNTO PROBATÓRIO

Segundo entendimento predominante na doutrina e jurisprudência,
inclusive com a edição do enunciado de súmula n° 7133 do STF, o efeito devolutivo da
apelação manejada contra decisões do tribunal do júri é adstrito aos fundamentos da sua
interposição. 

In  casu,  tanto  o  termo  respectivo  (f.  91),  quanto  as  razões   do
inconformismo (fs. 113/116), limitam-se ao disposto no art. 593, III, “d”, do CPP. 

Portanto,  nos termos do que  dispõe  a  súmula  n.  713 do  STF,  o
recurso será analisado exclusivamente no que se refere a matéria atacada. 

Pois bem.

[...]
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. (Redação dada pela Lei nº 263, de
23.2.1948)
2Art. 121. Matar alguem:
 Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
3O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
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Em suas razões recursais, o apelante se limita a argumentar que a
decisão teria sido manifestamente contrária ao conjunto da prova.

Todavia,  em  momento  algum,  demonstrou  qual  ou  quais  provas
teriam sido manifestamente contrariadas pela decisão impugnada. Não apontou qualquer
elemento de convicção, constante dos autos, que porventura tivesse sido solenemente
desconsiderado pelo conselho de sentença. 

Cuida-se,  na  verdade,  de  alegação  genérica,  alheia  a  qualquer
impugnação específica. 

Verifica-se,  portanto,  que  a  sua  insurreição  não  encontra  maior
respaldo nos autos, não tendo se desincumbido do ônus que sobre si  pesa, ou seja,
demonstrar o fato constitutivo do direito reclamado, consistente na hipótese do art. 593,
III, “d”, do CPP.

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

A  materialidade  e  autoria  delitivas  encontram-se  demonstradas
através do auto de flagrante delito (fs. 05/10), auto de apreensão e apresentação da faca
utilizada no crime (f. 11), além do laudo tanatoscópico (fs. 33/35).

A  única  testemunha  de  acusação  ouvida  em  juízo,  Josinaldo
Rodrigues da Cruz, policial que atendeu à ocorrência, confirmou que, ao chegar ao local,
“viu o acusado e a faca no chão”, tendo acrescentado, ainda, que (f. 46): 

Que foi ao local e viu o acusado e a faca no chão; que a vítima
havia  sido socorrida  pelo  hospital  de  Queimadas  e  foi  transferido
para o hospital regional de Campina Grande; que ouviu comentários
no  local  de  que  tinha  havido uma discussão entre  acusado  e
vítima,  ocasião  em que estavam bebendo;  que  não  sabe  se  a
vítima chegou a falecer; que depois da prisão do acusado, não soube
de nenhuma informação sobre outros fatos criminosos atribuídos ao
acusado; que o motivo do crime, segundo soube, foi a bebedeira;
que segundo soube, a vítima era morador de rua. (grifo nosso)

Como se percebe,  ainda que seja mínimo,  a decisão do sinédrio
popular encontra amparo na prova juntada aos autos.

Diante deste contexto,  o júri  soberanamente entendeu, à vista do
que lhe foi apresentado, que o recorrente foi o autor material do fato a ele imputado, o que
possui lastro 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.
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Admitir-se o contrário seria violar o art. 5º, XXXVIII, "c"4, 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 a matéria, 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
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 provido5. (grifo nosso).

A respeito do tema, eis o que diz a doutrina6:

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 acolher a pretensão recursal  sem
contrariar  o  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.

Portanto, impõe-se o desprovimento do recurso. 

4CF  -  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;
5(REsp  1114474/SP,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  20/10/2009,  DJe
16/11/2009)
6MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal  interpretado, 11a. ed., São Paulo, Atlas, 2003, p.
1.487⁄1.488.

4/5
AC_00017635820138150981_06



II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Considerando a decisão do plenário do STF no julgamento do HC n.
126.292-SP, da Relatoria do Exmo. Ministro Teori  Zavascki7,  e tendo em vista que ao
apelante foi deferido o direito de apelar em liberdade (f. 101v.), determino a expedição
de mandado de prisão para que inicie o cumprimento da pena. 

Com a sua captura, expeça-se a guia de execução provisória, com
a sua posterior remessa ao juízo das execuções.

É o voto.

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

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 14 de
junho de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

7http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310153

5/5
AC_00017635820138150981_06


