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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000645-68.2010.815.0911 – Comarca de
Serra Branca/PB
RELATOR: Luiz Sílvio Ramalho Júnior
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: João Bosco da Costa
DEFENSOR PÚBLICO: Odívio Nóbrega de Queiroz (OAB/PB 208)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  JÚRI. HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
RÉU  SUBMETIDO  A  JULGAMENTO  PELO
SINÉDRIO  POPULAR.  ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  SUPEDÂNEO NO INCISO III
DO  ART.  593  DO  CPP.  PLEITO  PELA
SUBMISSÃO  A  NOVO  JÚRI.  JULGAMENTO
CONTRÁRIO  À  PROVA  DOS  AUTOS.
SUBSISTÊNCIA.  DECISÃO  DO  CONSELHO
POPULAR EM DISSONÂNCIA COM AS PROVAS
DOS  AUTOS.  CASSAÇÃO  DO  JULGAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

1. A soberania do Tribunal do Júri esbarra na
plausibilidade  do  conteúdo  decisório,  o  que
significa dizer que nem toda decisão proferida
pelo Conselho de Sentença pode ser admitida
validamente.

2.  A  soberania  das  decisões  emanadas  pelo
Tribunal  do  Júri,  como  os  demais  direitos
fundamentais  do  indivíduo,  não  pode  ser
tomada  de  forma  absoluta,  comportado
relativização  quando  ponderados  com outros
valores  tutelados  pelo  Direito,  como  a
inviolabilidade do direito à vida e ao princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana.

3. Recurso conhecido a que se dá provimento.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificados,
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A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por maioria, em dar provimento ao recurso
ministerial e negar provimento ao apelo defensivo.

RELATÓRIO

Perante a  Comarca de Serraria/PB, João Bosco da Costa,
vulgo “Danda” foi denunciado pelo representante ministerial, dando-o como
incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV  do Código Penal,
responsabilizando-o penalmente pela morte de José Antônio Santos, fato
ocorrido no dia 09/10/2010, por volta das 16:30hs. 

Narra a peça inquisitorial que no dia 09 de outubro de
2010,  por  volta  das  16h30min,  no  Sítio  Campo  Velho,  município  de
Coxixola-PB,  o acusado João Bosco da Costa, após ingerir bebida alcoólica
com a vítima José Antônio Santos, dirigiram-se  para  a  residência  onde
moravam  e, enquanto a vítima dormia, a  mesma  fora atingida, sem
qualquer motivo aparente, por vários golpes de faca-peixeira, vindo a óbito.

Após a instrução criminal, por haver indícios de autoria e
materialidade delitiva, o réu foi pronunciado em 26.09.2011, nos termos da
denúncia,  como incurso nas sanções  do art.  121, §2º, II e IV, todos do
Código Penal (fls. 143-145).

O incriminado fora submetido a julgamento pelo Sinédrio
Popular, no dia 29/11/2013, ocasião em que foi julgada improcedente a
denúncia, ocasião  em  que,  os  jurados,  por  votação  majoritária,
reconheceram a materialidade delitiva, porém, entendeu que o acusado não
cometeu o crime a ele imputado, acolhendo a tese defensiva de negativa de
autoria, absolvendo-o (fls. 619/621).

Inconformado,  interpôs  recurso  o  Ministério  Público  (fl.
314), com fundamento no art. 593, III, “d” do CPP, argumentando, em suas
razões (fls. 318-324),  que os jurados decidiram de forma manifestamente
contrária à prova dos autos ao absolverem o acusado João Bosco da Costa,
tendo em visto  o  vasto acervo probatório  que o aponta como autor  do
delito.

Nas contrarrazões o apelado pugnou pela manutenção da
sentença guerreada (fls. 325-330).

A  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em  parecer  (fls.
334-338), opinou pelo provimento do apelo ministerial, com a consequente
anulação da sentença recorrida, determinando-se a submissão do apelado a
novo julgamento.

É o relatório.
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VOTO

Conheço do presente recurso de apelação, porque estão
presentes  os  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos  de  admissibilidade,
notadamente, quanto aos requisitos da tempestividade e adequação.

1. APELO MINISTERIAL

Inconformado com o veredicto proferido pelo Conselho de
Sentença que absolveu João Bosco da Costa, por votação majoritária,  o
Representante do Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação (fls. 318-
324),  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, do CPP
a qual 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.”

Destarte,  ao proceder  à análise  perfunctória  dos autos,
vislumbra-se a plausibilidade dos argumentos trazidos a lume pelo Órgão
Ministerial, pelo que merece provimento o apelo, senão vejamos:

Consta dos autos de forma incontroversa que a vítima e o
acusado moravam juntos e beberam juntos no dia do fato.

É também fato incontroverso que no dia do crime, a
vítima e o acusado se encontraram na residência em que moravam e que
enquanto a vítima dormia, a mesma foi surpreendida, sem qualquer motivo
aparente, com vários golpes de faca.

A tese da acusação sustenta que foi o acusado quem
desferiu as facadas que levou a vítima a óbito.

Em sentido contrário é a tese de defesa, em que sustenta
a negativa de autoria por ausência de provas suficientes para condenação,
pugnando pela aplicação do princípio in dubio pro réu. 

Todavia, basta analisar os depoimentos testemunhais para
se observar que a decisão dos jurados está manifestamente dissociada da
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prova dos autos.

Pois bem, estabelecida a controvérsia vejamos o que diz o
depoimento da testemunha declarante (filha da vítima). In verbis:

Testemunha Djane Maria dos Santos (fls. 129):

“(…) após alguns dias, quando o seu genitor
estava na UTI em Campina Grande, conversou
com a vítima, de quem soube que o acusado
chegou até sua casa, chamando a vítima para
ver uma briga que envolvia Alfredo, cunhado do
acusado; Que seu pai lhe falou que recusou ir
para ver a briga e voltou a dormir; Que
instantes depois seu pai foi novamente
acordado pelo réu e ao se levantar, nu da
cintura pra cima, começou a receber os golpes
de faca (…) Que seu pai lhe falou que não houve
qualquer discussão entre o réu e a vítima(...)”

A testemunha Alfredo Félix da Silva relatou o seguinte às
fls. 09 e 224 (Depoimento em Àudio):

Que tinha conhecimento de que o acusado deu
as facadas em “Peba”. 
Que aconselhava a vítima a sair da residência
do acusado, pois sabia que ele era violento
quando bebia e que sabia que ele (acusado )
não gostava da vítima.
Que o acusado andava armado, e um dia,
tentou matá-lo com uma faca peixeira. 
Informou ainda, que o acusado quando estava
“bom”  era uma pessoa, porém quando bebia
“era outra pessoa”.

Corroborando com os depoimentos acima transcritos, as
testemunhas de acusação informam que ouviram falar ser o acusado quem
esfaqueou a vítima.

Em seu depoimento de fls. 60, o acusado declara: 

(…) QUE na hora em que a vítima levou as
facadas alega o interrogado que estava
dormindo num dos quartos e a vítima chegou já
esfaqueado perguntando porque ele teria feito
aquilo e deu uma paulada na cabeça do
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interrogado...”

Outrossim, o acusado apresentou uma versão de que
Djane teria mandado o mesmo correr para não ser morto (fls. 130).
Todavia, tais afirmações não foram confirmadas por Djane em seu
depoimento.

Com efeito, pela simples leitura dos depoimentos supra,
percebe-se que a tese de acusação coaduna-se exatamente com a prova
dos autos.

Ora, analisando os fatos, a vítima, mesmo sendo
esfaqueada, teria percebido quem foi o autor da agressão, haja vista, que
teve condições de se locomover e ir até o quarto do acusado, ocasião em
que, atribuiu o fato ao mesmo.

Assim sendo,  a materialidade é  incontroversa, e há
provas suficientes acerca da autoria,  diante dos elementos constantes no
processo.

Desta forma, entendo que a tese de negativa de autoria,
acolhida pelo Conselho de Sentença, não encontra guarida no conjunto
probatório inserto nos autos, restando provado que, possivelmente,  quem
desferiu os golpes de faca foi o acusado. 

Destarte, os autos evidenciam que o Conselho de
Sentença decidiu manifestamente contrário à prova dos autos, atraindo,
assim, a aplicação do art. 593, inciso III, aliena “d”, do CPP, sendo
impositiva a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII,
reconhece a instituição do júri, assegurando, em sua letra 'c', a soberania
dos veredictos.

Esse dispositivo constitucional está inserido no Capítulo I
– Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos -, do Título II da Carta
Magna – Dos Direitos e Garantias Fundamentais.

Todavia,  em abono a  essa  reflexão,  entendendo que o
exercício  da  soberania  dos  veredictos  não  se  reveste  de  um  poder
incontrastável e ilimitado, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

"A  soberania  dos  veredictos  do  Júri  –  não
obstante a sua extração constitucional – ostenta
valor  meramente  relativo,  pois  as  decisões
emanadas  do  Conselho  de  Sentença  não  se
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revestem de intangibilidade jurídico-processual.
A  competência  do  Tribunal  do  Júri,  embora
definida  no  texto  da  Lei  Fundamental  da
República,  não confere,  a  esse órgão especial
da  Justiça  comum,  o  exercício  de  um  poder
incontrastável e ilimitado. As decisões que dele
emanam  expõem-se,  em  conseqüência,  ao
controle recursal do próprio Poder Judiciário, a
cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a
regularidade dos veredictos. A apelabilidade das
decisões  emanadas  do  Júri,  nas  hipóteses  de
conflito  evidente com a prova dos autos,  não
ofende o postulado constitucional que assegura
a soberania dos veredictos do Tribunal Popular"
(STF – 1ª T. - HC nº 70.193-1/RS – Rel. Min.
Celso de Mello,  Diário  da Justiça,  Seção I,  6,
nov. 2006, p. 37).

Nesse mesmo sentido, clássica a lição de Adriano Marrey:

"...não  são  os  jurados  'onipotentes',  com  o
poder  de  tornar  o  quadrado  redondo  e  de
inverter  os  termos  da  prova.  Julgam  eles
segundo  os  fatos  objeto  do  processo  mas,
exorbitam se  decidem contra  a  prova.  Não  é
para  facultar-lhes  a  sua  subversão  que  se
destina o preceito constitucional" (obra citada,
pág. 66).

Desse  modo,  é  consenso  na  doutrina  e  jurisprudência
pátria a célebre definição do saudoso José Frederico Marques:

"'Soberania  dos  veredictos'  é  uma  expressão
técnico-jurídica que deve ser definida segundo a
ciência dogmática do processo penal e não de
acordo  com uma exegese  de  lastro  filológico,
alimentada  em  esclarecimentos  vagos  de
dicionários.

Se soberania do júri, no entender da communis
opinio doctorum, significa a impossibilidade de
outro  órgão  judiciário  substituir  o  júri  na
decisão  de  uma  causa  por  ele  proferida,
soberania  dos  veredictos  traduz,  mutatis
mutandi,  a  impossibilidade  de  uma  decisão
calcada  em  veredicto  dos  jurados  ser

Apelação Criminal n. 0000645-68.2010.815.0911 6



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

substituída por outra sentença sem esta base.
Os  veredictos  são  soberanos  porque  só  os
veredictos é que dizem se é procedente ou não
a  pretensão  punitiva"  (Elementos  de  Direito
Processual Penal, Volume III, 1997, Campinas,
Editora Bookseller, pág. 238).

Verificamos, assim, ser relativo o conceito de soberania
dos veredictos, não traduzindo, de forma alguma, poder absoluto, ilimitado,
mas que deve harmonizar-se com outros direitos  fundamentais  também
previstos na Carta Magna.

Outro  parâmetro  da  legislação  ordinária  imposto  aos
jurados, para o julgamento da causa que lhes for submetida, encontra-se
no já invocado artigo 593, inciso III, letra 'd', do Código de Processo Penal:
será anulada, pelo Tribunal de Justiça, a decisão dos jurados caso ela seja
manifestamente contrária à prova dos autos.

De todo o analisado, chega-se à conclusão que os jurados
devem julgar a causa que lhes for submetida com respeito à inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  igualdade  dos  cidadãos  perante  a  lei,  consagrados
constitucionalmente, com imparcialidade, de acordo com suas consciências
e  os  ditames  da  justiça,  além  de  não  poder  ser  essa  decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.

A jurisprudência segue este entendimento, como se extrai
dos seguintes pronunciamentos dos tribunais pátrios:

“83095741 -  APELAÇÃO CRIMINAL.  TRIBUNAL
DO JÚRI. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  DECISÃO  DOS
JURADOS  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À
PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. 1. A quebra
da  soberania  dos  veredictos  somente  será
admitida  em  hipóteses  excepcionais,  ou  seja,
quando  a  decisão  dos  jurados  for
manifestamente  contrária  ao  contexto
probatório contido nos autos. Havendo versões
controversas, os jurados poderão basear-se na
corrente  probatória  que  lhes  for  mais
convincente. Entretanto, inadmissíveis decisões
contrárias  aos  elementos  probatórios
construídos sob o crivo do contraditório. 2. No
caso em tela, as provas colhidas não sustentam
a  versão  aceita  pelos  jurados.  Nenhuma  das
testemunhas arroladas pôde afirmar ter sido a
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acusada  a  mandante  do  crime.  Prova
insuficiente  para gerar  veredicto  condenatório,
de forma que a decisão dos jurados se encontra
desgarrada  do  conjunto  probatório  produzido.
Recurso  provido.  (TJRS;  ACr  185013-
77.2014.8.21.7000;  Novo  Hamburgo;  Primeira
Câmara Criminal; Relª Desª Jayme Weingartner
Neto; Julg. 02/07/2014; DJERS 21/07/2014)”.

“49660512  -  PENAL.  PROCESSO  PENAL.
HOMICÍDIO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  RECURSO  MINISTERIAL  PROVIDO.  1.
Embora o apelado negue ter mantido qualquer
contato com o corréu Willian no dia dos fatos,
seja pessoal e telefônico, se contradiz em seus
interrogatórios  na  esfera  policial  e  nas  duas
fases do procedimento judicial - O que afasta a
credibilidade  de  sua  versão.  Além  disso,  a
quebra  do  sigilo  telefônico  de  ambos  revela
situação  gritantemente  diversa.  Ao  que  se  vê
nos  autos  na  transcrição  de  interceptação
telefônica  em  anexo,  o  corréu  Willian  -  Cujo
processo  foi  desmembrado,  e  o  apelado
mantiveram contato durante todo o dia do crime
(06.03.2012), o que apenas traz maior relevo
aos  testemunhos  colhidos  em  juízo.  2.  Não
afronta ao princípio da soberania dos veredictos
do júri,  previsto  no artigo 5º,  inciso  XXXVIII,
alínea  "c",  da  Constituição  da  República,  a
decisão devidamente fundamentada do Tribunal
que submete o réu a um novo julgamento, sob
o argumento de que o Conselho de Sentença
baseou-se na manifestação isolada do acusado,
em clara contrariedade ao arcabouço probatório.
(TJES;  APL  0013841-70.2013.8.08.0014;
Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Willian
Silva; Julg. 23/07/2014; DJES 01/08/2014)”.

Por tais considerações, em harmonia com o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao apelo a fim de que,
anulando-se o julgamento, seja o apelado submetido a novo exame pelo
Sinédrio  Popular,  em respeito  à  realidade  dos  fatos e,  especialmente,  à
prova, inteiramente desfavorável ao julgado contestado.

É o meu voto.
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Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador Joás
de Brito Pereira Filho, dele participando, além de mim, Revisor e Relator
para  o  Acórdão,  o  Desembargador  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  Relator
originário. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 29 de Agosto de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator para o Acórdão
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