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APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECURSO  MINISTERIAL  CONTRA
DECISÃO DO JÚRI POPULAR. MANIFESTAÇÃO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO.  NÃO  OFERECIMENTO  DAS  RAZÕES
RECURSAIS.  INAPLICABILIDADE  DO  AMPLO  EFEITO
DEVOLUTIVO  DA  MATÉRIA.  SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.
INVIABILIDADE  DE  DESISTÊNCIA  TÁCITA.  CARÊNCIA  DE
INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. 

– Reconhecida pelo órgão ministerial a impossibilidade de oferecimento das
razões  recursais,  em vista  da  ausência  do  membro  subscritor  nos  debates
orais em plenário e pelo desconhecimento dos argumentos da acusação e da
defesa no âmbito conflitante das teses apresentadas, outro caminho não resta,
senão  o não  conhecimento do  recurso,  em face  da manifesta  carência  de
interesse recursal.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  criminal  (fl.  201)  interposta  pelo
representante do Ministério Público atuante perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Rio Tinto, contra a sentença absolutória de fls.  196/197, que julgou improcedente a
pretensão punitiva do Estado em face de Severino Cordulino Barbosa. 

Recebido o recurso,  na origem, em seu efeito  devolutivo,  foi
determinada a intimação pessoal do membro do Parquet para apresentação das razões
recursais.

Em resposta, o Ministério Público atravessou o expediente de
fls. 215/216, informando que, na impossibilidade de localização do promotor atuante na
sessão  de  julgamento  do  Tribunal  do  Júri,  no  caso,  o  ilustre  Dr.  Marinho  Mendes
Machado, e em face da ausência de atuação do subscritor nos debates orais em plenário,
bem como o desconhecimento  dos  argumentos  da acusação,  restaria  inviabilizado o
oferecimento das razões recursais, reconhecendo a falência de interesse recursal.

A Procuradoria de Justiça, por meio de seu ilustre Procurador
Dr. José Roseno Neto, opinou pelo não conhecimento da apelação.

É o breve relatório. 



Decido.

O presente recurso não deve ser conhecido.

Do  exame  dos  autos,  observa-se  que  o  representante  do
Ministério Público interpôs apelação criminal por termo (fl.201), ao final dos debates
ocorridos na sessão plenária do Júri Popular da Comarca de Rio Tinto, insurgindo-se
contra absolvição de Severino Cordulino Barbosa, acusado pelo crime de homicídio.

No caso, ante a impossibilidade de localização do promotor de
Justiça atuante na referida sessão e, restando inviável o conhecimento das razões de fato
e de direito que levaram o referido membro ministerial à interposição do recurso, foi
comunicada pela promotoria a perda do interesse recursal.

É  cediço  que ao  Parquet  é  vedada a desistência do recurso
interposto, em face da indisponibilidade da ação penal, conforme prevê expressamente o
art. 576 do CPP.

Por  outro  lado,  sabido  que  a  apelação do órgão de  acusação
possui  efeito devolutivo restrito à discussão dos autos e, em se tratando de decisão
proferida  no  âmbito  do  Júri  Popular,  submetida  ao  postulado  da  soberania  dos
veredictos, tem seu aspecto de argumentação ainda mais reduzido, razão pela qual não
se admite ao julgador deduzir as razões da insatisfação recursal, máxime quando sequer
o  membro  do  Parquet,  que  não participou  dos  debates  orais  em  plenário,  o  fez.
Ademais, não se pode exigir o dever de fundamentação de promotor que não participou
dos debates, sob pena de ferir-se o princípio da independência funcional.

Ora,  reconhecida  pelo  órgão  ministerial  a  impossibilidade  de
oferecimento  das  razões  recursais,  em vista  da  ausência  do  membro  subscritor  nos
debates orais em plenário e pelo desconhecimento dos argumentos da acusação e da
defesa no âmbito conflitante das teses apresentadas, outro caminho não resta, senão o
não conhecimento do recurso, em face da manifesta carência de interesse recursal.

Nessa linha, destaco a posição da jurisprudência:

PENAL E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO  CRIME.  TRIBUNAL DO
JÚRI.  ABSOLVIÇÃO.  RECURSO  DO  PROMOTOR  PÚBLICO  NA
SESSÃO  PLENÁRIA.  APRESENTAÇÃO  DAS  RAZÕES  RECURSAIS
POR  OUTRO  MEMBRO  DO  PARQUET.  PRINCÍPIO  DA
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. O Ministério Público não pode desistir
do recurso que haja interposto, conforme dicção do art. 576 da lei adjetiva
penal. No caso, o Promotor Público que apresentou as razões recursais não
foi  o  mesmo que recorreu na sessão plenária,  e  o  fez afirmando que não
vislumbrou  julgamento  contrário  à  prova  dos  autos.  Na  apreciação  do
recurso, o efeito devolutivo restringe-se à matéria contida nas razões e,
como no caso,  houve adesão do seu subscritor à decisão emanada do
Conselho  de  Sentença,  o  presente  recurso  não  merece  ser  conhecido.
ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da 2º Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,  por votação unânime, em não
conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 28 de junho de
2017. (TJ-CE – Apelação 0000916-88.2005.8.06.0075, p. 28.06.2017.)

Destarte, não deve ser o presente recurso conhecido.



Ante o exposto, diante de tais considerações, escudado pelo
artigo 932, III, do CPC/2015, aplicado por analogia na forma do artigo 3º do CPP,
NÃO CONHEÇO do presente recurso.

Publicações e intimações necessárias. 

João Pessoa-PB, 11 de abril de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


