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Comarca de Mamanguape/PB
RELATOR: Luiz Sílvio Ramalho Júnior
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Carlos Martins Beltrão Filho
01 APELANTE: Ministério Público Estadual
02 APELANTE: Davi Aquino dos Santos
ADVOGADO: Francisco Ronaldo E. dos Santos e Irenaldo Ribeiro dos Santos
01 APELADO: Armando Evangelista dos Santos
ADVOGADO: Alberdan Cotta
02 APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  JÚRI. HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
RÉU  SUBMETIDO  A  JULGAMENTO  PELO
SINÉDRIO  POPULAR.  ABSOLVIÇÃO.
CLEMÊNCIA. 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.  TESE  DA  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  AUTORIA  CONFIRMADA  PELO
SINÉDRIO  POPULAR.  ABSOLVIÇÃO  COM
FUNDAMENTO  NA  CLEMÊNCIA  GENÉRICA.
IMPOSSIBILIDADE.  PONDERAÇÃO  DE
VALORES  CONSTITUCIONAIS.
INVIOLABILIDADE  DO  DIREITO  À  VIDA  E  À
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.
PREVALÊNCIA  SOBRE  A  SOBERANIA  DOS
VEREDICTOS.  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
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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.  Para que possa ser validamente aceita,  a
absolvição por clemência deve encontrar apoio
em tese defensiva e no acervo de provas, do
contrário  a  decisão  absolutória  deve  ser
considerada manifestamente contrária à prova
dos  autos.  O  veredicto  do  Tribunal  Popular
deve ser  acatado apenas quando respaldado
em  uma  versão  que  reflita,  em  si,  uma
interpretação  plausível  dos  fatos  a  partir  de
critérios racionais

4. Recurso conhecido a que se dá provimento.

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. RECURSO DE
DAVI  AQUINO  DOS  SANTOS.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. RÉU SUBMETIDO A JULGAMENTO
PELO  SINÉDRIO  POPULAR.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. APELAÇÃO SEM INDICAÇÃO DO
FUNDAMENTO.  PLEITO  PELA  SUBMISSÃO  A
NOVO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA
DOS  AUTOS.  INSUBSISTÊNCIA.  DECISÃO  DO
CONSELHO POPULAR EM CONSONÂNCIA  COM
AS PROVAS DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA NÃO
VISLUMBRADA  NO  PROCESSO.  PRINCÍPIO  DA
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.  MANUTENÇÃO
DA  CONDENAÇÃO.  ARGUMENTO  PELO
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO
TORPE.  ABSOLVIÇÃO  DO  CORRÉU.  NÃO
ACOLHIMENTO.  CIRCUNSTÂNCIA  DE  CARÁTER
PESSOAL.  INCOMUNICABILIDADE.  RECURSO
DESPROVIDO.

1. No Júri, a soberania dos veredictos é princípio
que deve ser respeitado, só sendo possível seu
afastamento  quando  a  decisão  do  Sinédrio
Popular  não  encontra  qualquer  respaldo  nas
provas colhidas no processo. No presente caso, a
decisão  do  Sinédrio  Popular  se  encontra
embasada no conjunto probatório  apresentado
nos autos.
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2. Havendo duas teses possíveis, corroboradas
por elementos probatórios, a escolha por uma
delas, pelo Conselho de Sentença, impede que a
decisão  seja  considerada  manifestamente
contrária à prova dos autos.

3.  A  qualificadora  pelo  motivo  torpe  tem
natureza  pessoal,  não  se  comunicando  aos
corréus.  Dessa  forma,  sendo  o  partícipe
absolvido  do  delito,  tal  situação  não  influi  na
ponderação da aludida qualificadora.

4. Recurso conhecido a que se nega provimento.

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, por maioria, em dar provimento ao recurso
ministerial e negar provimento ao apelo defensivo.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Mamanguape/PB, Davi
Aquino dos Santos e Armando Evangelista  dos Santos foram denunciados
como incursos nas penas do art. 121, §2º, I e IV, por haver ceifado a vida de
Leonardo Carneiro dos Santos (fls. 02/04).

Narra a exordial acusatória que, na véspera do ocorrido, a
vítima foi até Olho D'água (zona rural de Capim). No caminho foi abordado
pelo primeiro denunciado, que lhe perguntou: “Você está com a gente ou
não?”, tendo respondido que o assentamento pertencia a todos, instante em
que a arma foi apontada à vítima, que foi protegida pelo seu primo, que a
empurrou.

Em seguida, Leonardo Carneiro dos Santos foi até a Polícia
de Capim relatar o ocorrido. Chegando naquele município, o pai do primeiro
denunciado fez a mesma pergunta que o filho, recebendo a mesma resposta.

No dia seguinte (07 de Agosto de 2010),  por volta das
07:30,  a  vítima  estava  sendo  perseguida  por  dois  homens  em  uma
motocicleta quando adentrou na residência de sua tia Maria Auxiliadora para
pedir socorro. Os dois homens entraram na residência e efetuaram vários tiros
de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito ainda no local.
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Conta, ainda, a denúncia, que além do homicídio ter sido
motivado por razões torpes, relacionadas à disputa de poder no assentamento
Manoel  Bento,  os  denunciados  utilizaram  de  recurso  que  impossibilitou  a
defesa da vítima.

Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (fls. 118/134).
Laudo cadavérico (fls. 135/139).

Após a instrução criminal, por haver indícios de autoria e
materialidade delitiva, o réu foi pronunciado em 26.06.2012, nos termos da
denúncia, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, todos do Código
Penal (fls. 419/426)..

O incriminado foi submetido a julgamento pelo Sinédrio
Popular no dia 15 de Maio de 2013, ocasião em que os jurados, por votação
majoritária, rejeitou a tese de negativa de autoria e condenaram o acusado
Davi Aquino dos Santos nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código
Penal,  fixando  o  juiz-presidente  uma  pena  de  16  (dezesseis)  anos  de
reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e acolheram o
quesito de clemência quanto ao segundo increpado absolvendo Armando
Evangelista dos Santos das penas delitos imputados contra sua pessoa (fls.
619/621).

Inconformada, a defesa dos acusados interpôs a apelação,
sem mencionar, na peça de interposição, o dispositivo pelo qual fundamenta
seu recurso (fls. 633).

Em suas razões recursais  (fls.  634/652),  alega  que os
jurados decidiram de forma manifestamente contrária à prova dos autos,
tendo  em vista  que  Jefferson  Messias  da  Silva  confessara  a  prática  do
delito.  Subsidiariamente,  requereu  o  afastamento  da  qualificadora  do
motivo torpe, levando em consideração a absolvição do seu comparsa, o
que demonstraria a ausência de repúdio em relação à sua conduta.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  654/664),
pugnou pelo não provimento do apelo, mantendo-se a decisão do Conselho
de Sentença.

Também interpôs recurso o Ministério Público (fls. 630),
com fundamento no art. 593, III, do CPP. Argumentou, em suas razões (fls.
655/672),  que os jurados decidiram de forma manifestamente contrária à
prova dos autos ao absolverem o réu Armando Evangelista  dos Santos,
tendo  em visto  o  vasto  acervo  probatório  que  o  aponta  como um dos
autores do delito.

A  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em  parecer  (fls.
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698/702), opinou pelo provimento do apelo ministerial, no sentido de que o
réu  Armando Evangelista  dos  Santos  seja  condenado.  Quanto  ao  recurso
interposto pela Defesa de Davi Aquino dos Santos, pugnou, a Procuradoria de
Justiça, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

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

O Ministério Público, por meio do seu apelo de fls. 630,
pede provimento ao recurso para que seja anulada a sessão em que fora
absolvida o réu Armando Evangelista dos Santos, e que seja determinado
um novo julgamento. 

Alega  existirem  elementos  probatórios  suficientes  a
ensejar a condenação do réu, tendo em vista o seu reconhecimento pelas
testemunhas oculares do delito. Argumenta que a senhora Maria Auxiliadora
Lindolfo,  que  assistira  ao  homicídio  da  janela  da  sua  casa,  apontou  o
recorrente como um dos autores do delito.  Ocorre que, ameaçada pelos
acusados, alterou seu depoimento, afirmando não mais reconhecer o autor
dos disparos.

O pleito merece prosperar, senão vejamos.

A tese defensiva do réu Armando Evangelista dos Santos,
conforme  interrogatório  de  fls.  615/617,  foi  o  da  negativa  de  autoria,
rechaçada pelo Sinédrio Popular, ao responder afirmativamente ao quesito
“o réu Armando Evangelista dos Santos efetuou os disparos de arma de
fogo que ceifaram a vida da vítima, no local e data acima mencionados?”
(fls. 606).

Tal  entendimento  do  Júri  guarda  consonância  com  as
provas angariadas nos autos, mormente o reconhecimento fotográfico de
fls. 24/25 pela testemunha ocular Maria Auxiliadora Lindolfo. Acrescente-se
tal  elemento  probatório  aos  depoimentos  de Claudiano Camilo  de Lima,
José  Francisco  de  Oliveira  e  José  Salustiano  Filho,  que  corroboraram o
afirmado pela testemunha.

Observe-se que o fato dela ter alterado seu depoimento
para,  às  fls.  168/169,  afirmar  que  não  reconhecia  mais  o  autor  dos
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disparos, não tem o condão de afastar completamente o afirmado às fls.
24/25,  tendo  em  vista  guardar  consonância  com  os  demais  elementos
probatórios  e  as  informações  de  que  os  réus,  ainda  soltos,  teriam
ameaçada a testemunha, forçando a janela de sua residência em mais de
uma oportunidade.

Além disso,  o  factóide  criado,  ao  atribuir  a  autoria  do
crime ao já apenado Jefferson Messias da Silva (fls. 95/96), não merece
maior  credibilidade,  ainda  mais  quando  a  versão  por  ele  apresentada
destoa  completamente  do  quadro  probatório  arrematado  na  instrução
processual.

Convém,  agora,  discorrer  a  respeito  da  decisão  dos
jurados, após confirmarem a autoria e materialidade do delito, absolverem
o acusado Armando Evangelista dos Santos, indo de encontro às provas dos
autos.

O artigo 482, caput, do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei nº 11.689/08, dispõe que: "O Conselho de Sentença
será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido".

O mesmo diploma legal consigna, em seu artigo 483, §
2º,  que,  respondidos  afirmativamente,  por  mais  de  três  jurados,  os
quesitos relativos à materialidade do fato e à autoria ou participação (artigo
483,  incisos  I  e  II,  do  Código  de  Processo  Penal),  será  formulado,  na
seqüência, quesito com a seguinte redação: "O jurado absolve o acusado?".

Como o quesito  referente  à autoria  é votado antes do
quesito  absolutório,  se  respondido afirmativamente,  por  conseqüência,  a
única  tese  absolutória  defensiva  já  teria  sido  negada.  Assim,
necessariamente,  por  coerência,  os  jurados  deveriam  responder
negativamente ao quesito absolutório.

Conforme  mencionado,  a  única  tese  defensiva  foi  a
negativa de autoria, que foi rechaçada pelo sinédrio popular no segundo
quesito. Assim, inexistindo qualquer outra tese levantada pela defesa, ainda
assim, o júri decidiu absolver o acusado, em notória contradição aos dois
quesitos anteriores. O magistrado singular mencionou, na sentença de fls.
619/261, que o Sinédrio Popular acataram o quesito de clemência quanto
ao apelante.

Relevante  mostra-se  aferir  se  o  jurado  poderia,  nesse
caso, afirmar, também, o quesito absolutório, ocasião em que absolveria o
réu por qualquer outro motivo, sequer objeto de sustentação da defesa,
pessoal e técnica.
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Para a solução do problema aventado, é fundamental o
estudo da soberania dos veredictos.

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.

De plano,  assume relevo a conceituação dos direitos e
garantias  fundamentais  no  Texto  Magno.  Esta  a  lição  do  prestigiado
constitucionalista Alexandre de Moraes:

"Os direitos humanos fundamentais não podem
ser  utilizados  como  um  verdadeiro  escudo
protetivo da prática de atividades ilícitas, nem
tampouco  como  argumento  para  afastamento
ou diminuição da responsabilidade civil ou penal
por  atos  criminosos,  sob  pena  de  total
consagração  ao  desrespeito  a  um  verdadeiro
Estado de Direito.

Os  direitos  e  garantias  fundamentais
consagrados  pela  Constituição  Federal,
portanto,  não  são  ilimitados,  uma  vez  que
encontram  seus  limites  nos  demais  direitos
igualmente  consagrados  pela  Carta  Magna
(Princípio  da  relatividade  ou  convivência  das
liberdades públicas).

Dessa forma, quando houver conflito entre dois
ou mais direitos ou garantias fundamentais, o
intérprete  deve  utilizar-se  do  princípio  da
concordância  prática  ou  da  harmonização,  de
forma a coordenar e combinar os bens jurídicos
em conflito,  evitando o sacrifício  total  de uns
em relação aos outros, realizando uma redução
proporcional do âmbito de alcance de cada qual
(contradição dos princípios), sempre em busca
do  verdadeiro  significado  da  norma  e  da
harmonia  do  texto  constitucional  com  suas
finalidades  precípuas"  (Constituição  do  Brasil
Interpretada  e  Legislação  Constitucional,  7ª
edição,  2007,  São  Paulo,  Editora  Atlas,  págs.
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101/102).

No  mesmo título  da  Lei  Maior,  aqui  invocado,  em seu
artigo 5º, caput, é consagrado que: "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".

Garante o texto constitucional a igualdade de direitos dos
cidadãos perante a lei e a inviolabilidadade do direito à vida.

Consoante o ensinamento do eminente constitucionalista,
acima transcrito,  a  soberania  dos  veredictos  deve  harmonizar-se  com a
igualdade de todos perante a lei e a inviolabilidade do direito à vida, sendo
por esses direitos limitada.

Disso resulta que os jurados, no exercício da soberania de
suas decisões,  não devem favorecer ou prejudicar qualquer cidadão que
seja submetido ao seu julgamento, sob pena de desrespeito ao princípio da
igualdade de todos perante a lei.

Outrossim,  sendo  competentes  para  o  julgamento  dos
crimes  dolosos  contra  a  vida  –  cuja  objetividade  jurídica,  a  vida,  é
consagrada  como  direito  inviolável  -,  devem  os  jurados  proceder  ao
julgamento  de  molde  a  respeitar  e  valorizar  esse  direito,  sendo
responsáveis, ademais, pela sua efetivação.

Nesse sentido, o saudoso Desembargador Adriano Marrey,
em preciosa obra escrita em conjunto com Alberto Silva Franco e Rui Stoco:

"Em termos atuais – deve o preceito relativo à
instituição  do  Júri  ser  compreendido  em
consonância com os demais da Lei Magna. Se
nesta se garante a 'inviolabilidade do direito à
vida'  (art.  5º, caput),  torna-se incompatível  a
decisão  que  absolva  o  homicida  confesso,  ou
provadamente  autor  da  morte,  infringindo-se
aquele  dispositivo,  que  garante  o  respeito  à
vida.

Ponderou,  em  parecer,  o  douto  Prof.  José
Frederico Marques, 'se o Júri, em crime doloso
contra a vida, decide contra a prova dos autos
de modo manifesto, absolvendo o réu, o direito
à vida, um dos direitos fundamentais da pessoa
humana, não estará sendo assegurado, mas, ao
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contrário,  rudemente  atingido,  com  o  perigo
evidente de tornar a proteção à vida um puro
mito ou autêntica ficção'" (Teoria e Prática do
Júri, 6ª edição, 1997, São Paulo, Editora Revista
dos Tribunais, págs. 67/68).

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
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:
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"'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
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.

Por  outro  lado,  além  das  balizas  constitucionais,  já
referidas, a lei que organiza a instituição do júri também traz parâmetros
para  o julgamento  da causa pelos  jurados.  Relembremos o  disposto  no
artigo 472 do Código de Processo Penal:

"Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o
presidente, levantando-se, e, com ele, todos os
presentes,  fará  aos  jurados  a  seguinte
exortação:

Em nome da lei,  concito-vos a examinar  esta
causa com imparcialidade e a proferir a vossa
decisão de acordo com a vossa consciência e os
ditames da justiça.

Os  jurados,  nominalmente  chamados  pelo
presidente, responderão:

Assim o prometo.
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Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá
cópias  da  pronúncia  ou,  se  for  o  caso,  das
decisões posteriores que julgaram admissível a
acusação e do relatório do processo".

Dessa  forma,  a  legislação  ordinária  ressalta  que  as
decisões  dos  jurados  devem  ser  imparciais,  de  acordo  com  suas
consciências e os ditames da justiça. Impõe limites e fixa parâmetros aos
julgadores populares.

Tendo que decidir com imparcialidade, devem os jurados
despir-se de preconceitos, não podendo, outrossim, favorecer ou prejudicar
indevidamente os réus submetidos a seu julgamento, mas sim proferir com
isenção suas  decisões,  que  devem ser  o  produto  da  detida  análise  das
provas carreadas ao processo.

Decisão  de acordo  com as  consciências  dos  julgadores
leigos, só pode ser entendida como julgamento desprendido de qualquer
influência externa, pois já foi visto que os jurados não têm poder ilimitado
para decidirem como bem entenderem, tanto que devem fazê-lo seguindo
os  ditames da justiça,  como os  exorta,  na  seqüência  imediata,  o  texto
infraconstitucional.

De tudo quanto visto acerca do conceito de justiça e sua
íntima relação com o direito, constata-se ser o direito a materialização do
ideal  de justiça,  produzido  por  um povo em um determinado momento
histórico.

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.

Desse  modo,  entendo  não  poderem  os  jurados  julgar
movidos por sentimentos de piedade, indulgência ou clemência. Se assim o
fizerem, estarão, incontestavelmente, desrespeitando o direito à vida e à
igualdade dos cidadãos perante a lei, bem como serão parciais, injustos e
desrespeitarão, de forma manifesta, as provas constantes do processo.
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Em  resumo:  por  soberania  dos  veredictos  não  se
compreende poder absoluto, desmedido, sem regras ou parâmetros.

Realizada  a  análise  do  que  significa  soberania  dos
veredictos,  conclui-se  que  os  jurados  não  podem  responder
afirmativamente ao quesito absolutório tendo, anteriormente, afirmado a
autoria, sendo a negativa dessa a única tese absolutória sustentada pela
defesa, técnica e pessoal. Se assim agirem, respondendo afirmativamente a
esses dois quesitos, haverá contradição nas respostas entre eles, caso em
que o Juiz Presidente deverá, a teor do disposto no artigo 490 do Código de
Processo Penal, submeter novamente à votação ambos os quesitos.

A fim de evitar essa contradição, em caráter preventivo,
portanto, o Juiz Presidente deverá dar por prejudicada a votação do quesito
absolutório, com fundamento no § único do próprio artigo 490.

Nesse mesmo sentido, entendem os Tribunais Pátrios:

JÚRI.  PRONÚNCIA.  HOMICÍDIO  TENTADO.
QUESITO  ABSOLUTÓRIO  GENÉRICO.
ABSOLVIÇÃO  POR  CLEMÊNCIA.  DECISÃO
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS.
INVIOLABILIDADE  DO  DIREITO  À  VIDA  E  À
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.
PREVALÊNCIA  SOBRE  A  SOBERANIA  DOS
VEREDICTOS. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO. 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.  Para  que  possa  ser  validamente  aceita,  a
absolvição por clemência deve encontrar apoio
em tese defensiva e no acervo de provas,  do
contrário  a  decisão  absolutória  deve  ser
considerada manifestamente contrária  à prova
dos autos. O veredicto do Tribunal Popular deve
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ser acatado apenas quando respaldado em uma
versão  que  reflita,  em  si,  uma  interpretação
plausível  dos  fatos  a  partir  de  critérios
racionais.  (TJMG;  APCR  1.0414.09.026759-
5/002;  Rel.  Des.  Júlio  Cezar  Guttierrez;  Julg.
11/07/2014; DJEMG 18/07/2014)

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO  CRIME.
TRIBUNAL DO JÚRI.  HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO.  SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  ÓRGÃO  ACUSATÓRIO.
ALEGAÇÃO  DE  JULGAMENTO  EM  MANIFESTA
CONTRARIEDADE  ÀS  PROVAS  DOS  AUTOS.
RESPOSTAS CONTRADITÓRIAS AOS QUESITOS
FORMULADOS. RECONHECIMENTO DA AUTORIA
E DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO
EM MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS
AUTOS.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  FARTO  NO
SENTIDO  DA  RESPONSABILIDADE  DO
APELADO. INEXISTÊNCIA DE TESE DEFENSIVA
ALTERNATIVA  PARA  AMPARAR  A  ABSOLVIÇÃO
DO  RÉU.  JULGAMENTO  ANULADO.
NECESSIDADE  DE  NOVO  JULGAMENTO.
RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  DECISÃO
UNÂNIME. I. Para a possibilidade de realização
de novo julgamento com base no artigo 593,
inciso III, alínea d, do código de processo penal,
é  necessário  que  a  decisão  proferida  pelo
tribunal do júri se mostre totalmente contrária
às  provas  constantes  no  acervo  probatório,
posto que o Conselho de Sentença julga pelo
sistema da  convicção  íntima,  bastando  que  a
tese  acolhida  tenha  respaldo  no  contexto
probatório  e  não  esteja  completamente
dissociada das  provas  coligidas  nos  autos.  II.
Considerando-se  que  as  respostas  afirmativas
dos jurados aos quesitos da materialidade e da
autoria,  e  que o crime não se  consumou por
motivos  alheios  a  vontade  do  agente  (vide
termo de votação de fls. 285), tem-se que não
prospera a absolvição do acusado por motivo de
piedade,  clemência  ou  indulgência,  pois  caso
contrário, haveria manifesto desrespeito à prova
contida  nos  autos,  além  de  uma  violação  ao
princípio  da  igualdade  entre  os  cidadãos,
tornando  a  soberania  do  júri  absoluta,  em
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detrimento da proteção constitucional do direito
à  vida.  III.  Estando  a  decisão  dos  jurados
desvinculada  de  todo  e  qualquer  apoio  nos
elementos  de  convicção  trazidos  ao  processo,
como é o caso dos presentes autos, deve esta
ser anulada, submetendo o réu a novo júri. lV.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(TJAL;  APL  0500022-61.2007.8.02.0054;
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Sebastião  Costa
Filho; DJAL 08/07/2014; Pág. 97).

Por tais considerações, em harmonia com o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao apelo 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.

2. APELAÇÃO DE DAVI AQUINO DOS SANTOS 

O  apelante  alega  que  os  jurados  decidiram  de  forma
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,  tendo  em  vista  Jefferson
Messias  da  Silva  ter  confessado  a  prática  do  delito.  Subsidiariamente,
requer  o  afastamento  da  qualificadora  do  motivo  torpe,  levando  em
consideração a absolvição do seu comparsa, o que demonstra a ausência de
repúdio em relação à sua conduta.

Tal pleito não merece prosperar, senão vejamos:

O  recorrente  Davi  Aquino  dos  Santos,  após  ser
pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, quando
foi rejeitada sua tesa de negativa de autoria, veio a ser condenado a pena
de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, nos termos do
artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Ora, por se tratar de julgamento perante o Tribunal de
Júri, para se anular o veredicto dos jurados, é preciso, nos casos de decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, que o conjunto probatório dos
autos  estabeleça,  com  segurança,  a  direção  oposta  das  provas  ali
produzidas, o que não observado no caso vertente.

A  materialidade  do  crime  restou  demonstrada  e
documentada através do Laudo de Exame Local de Morte Violenta e Laudo
Cadavérico (fls. 116/139).

Quanto à autoria delitiva, esta restou peremptoriamente
comprovada. No momento da ocorrência do delito, as testemunhas foram
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uníssonas em apontar o réu Davi Aquino dos Santos como um dos autores
do delito.

Às  fls.  168/169,  a  testemunha ocular  Maria  Auxliadora
Lindolfo afirmou que Davi estava em uma motocicleta, em companhia do
executor.  Além  da  informação  de  que  o  apelante  seria  comparsa  do
increpado que efetuou os disparos, José Francisco Moreira, às fls. 166/167
narrou  uma  conversa  com  a  vítima,  em  que  esta  informa  haver  sido
abordado, com arma em punho, pelo acusado.

José Salustiano, em seu depoimento de fls. 244/245, ao
mencionar a disputa entre a vítima e o apelante relacionada à presidência
do  assentamento,  reconheceu  os  dois  acusados  andando  de  moto  em
direção ao local do crime e voltando após 10 minutos. Acrescente-se os
depoimentos de Givaldo Firmino (fls. 242/243) e Inácio Ferreira (170/171)
que não só confirmaram a rivalidade entre os dois, aliada à anterior ameaça
do acusado, como o fato dos dois acusados serem vistos numa motocicleta
próximos ao local do assassinato.

Assim,  como  se  percebe,  a  decisão  dos  Jurados  não
contrariou  a  prova  dos  autos,  pois,  para  prover  recurso  com base  em
decisão  contraria  às  provas  dos  autos,  faz-se  mister  que  a  decisão  do
Conselho  de  Sentença  esteja  inteiramente  divorciada  da  realidade  do
processo, que não é o caso dos autos.

Além disso,  o  factóide  criado,  ao  atribuir  a  autoria  do
crime ao já apenado Jefferson Messias da Silva (fls. 95/96), não merece
maior  credibilidade,  ainda  mais  quando  a  versão  por  ele  apresentada
destoa  completamente  do  quadro  probatório  arrematado  na  instrução
processual, sem contar que não fora reconhecida pelas testemunhas acima
mencionadas.

Sobre  o  assunto,  importante  transcrever  o  pensar  do
sabatinado Júlio Fabrini Mirabete (in Código de Processo Penal Interpretado,
11ª edição, 2003, p. 1488), in verbis:

“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” (realcei).
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No mesmo sentido, é a posição de Fernando Capez (in
Curso de processo penal,  Ed.  Saraiva,  1997,  p.  365),  ao asseverar  que
contrária  à  prova dos  autos  é  a  decisão  que  não encontra  amparo  em
nenhum elemento de convicção colhido sobre o crivo do contraditório.

Logo, somente a decisão do júri que não tenha respaldo
nos elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução é que haverá
de motivar a um novo julgamento.

Por  conseguinte,  não  sendo  a  decisão  dissociada  do
conjunto probatório, não merece qualquer modificação e, no presente caso,
não há razões convincentes de que a direção tomada pelo Sinédrio Popular
se mostre contrária a prova autos, agindo, com acerto, ao repelir a tese
defensiva de legítima defesa, sendo, então, soberana pelos seus próprios
termos, por força constitucional.

Ora, como já sabido, é lícito o Tribunal do Júri optar por
uma das  versões  lançadas  em Plenário  como das  mais  verossímeis  dos
autos,  ainda que não seja ela,  eventualmente, a melhor decisão para o
caso, posto que sua decisão é soberana.

Além do  mais,  não  seria  qualquer  dissonância  entre  o
veredicto  e  os  elementos  de  convicção  colhidos  na  instrução  que
autorizariam a cassação do julgamento.

Quanto  à  matéria  discutida,  eis  a  jurisprudência  de
nossos tribunais:

“Não se pode falar em decisão contrária à prova
dos  autos  se  os  jurados  apreciaram  os
elementos  probantes  e  firmaram  seu
convencimento,  adotando  a  versão  que  lhes
pareceu mais convincente.” (TJPR - RT 590/405)

“A decisão do Júri somente comporta Juízo de
reforma,  que  desatende  ao  respeito  devido  à
soberania  de  seus  pronunciamentos,  quando
manifestamente contrária à verdade apurada no
processo,  representando  distorção  de  sua
função de julgar”. (TJSP - RT 642/287)

“Decisão  contrária  à  prova  dos  autos.  É
unicamente a que não tem nenhum apoio em
qualquer dos elementos existentes no processo”
(TJRS  -  RJTJERGS  187/133).  No  mesmo
sentido, TJSP: RT 551/321, 662/272.
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Assim, é lícito  e juridicamente aceitável ao Tribunal do
Júri optar por uma das versões havidas como das mais verossímeis dos
autos, ainda que não seja ela, eventualmente,  a melhor decisão para o
caso. Nesse sentido é a remansosa a jurisprudência:

JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À  PROVA  DOS  AUTOS  –  INOCORRÊNCIA  –
Havendo no processo provas a sustentarem a
versão  dos  fatos  acolhida  pelo  Conselho  de
Sentença, não há como cassar a decisão deste,
sob  pena  de  afronta  à  soberania  do  Tribunal
Popular,  constitucionalmente  assegurada  -
Recurso  defensivo  desprovido.  (TJMG  –  APCR
000.301.105-3/00  –  3ª  C.Crim.  –  Rel.  Des.
Odilon Ferreira  – J.  25.03.2003) (Ementas no
mesmo sentido)

APELAÇÃO CRIMINAL –  TRIBUNAL DO JÚRI  –
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  –  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS  –  INOCORRÊNCIA  –  JURADOS  QUE
OPTARAM  PELA  VERSÃO  VEROSSÍMIL
APRESENTADAINTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DOS
FATOS  –  RECURSO  IMPROVIDOMANTIDA
INTACTA A DECISÃO OBJURGADA – A decisão
proferida  pelo  tribunal  popular  do  júri  só  é
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos
quando completamente dissociada do conjunto
probatório, ou quando não encontra suporte em
nenhum elemento de prova coligido nos autos.
(TJMT – ACr 20766/2002 – 2ª C.Crim. – Rel.
Des.  Manoel  Ornellas  de  Almeida  –  J.
02.04.2003)

“Júri  – decisão contrária à prova dos autos –
Inocorrência – Opção dos jurados por uma das
versões  contidas  nos  autos  –  Recurso  não
provido” (TJSC - JTJ 236/300).

Portanto, não conseguindo a tese defensiva da negativa
de  autoria,  defendida  em  plenário,  convencer  os  Jurados,  eis  que  os
elementos probatórios contidos dos autos comprovaram a responsabilidade
delitiva do réu, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a
prova dos autos, devendo ser mantida a soberania do veredicto popular.
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No tocante ao pedido pelo afastamento da qualificadora
do motivo torpe em razão da absolvição do outro acusado, também não
merece prosperar. Isso porque, tratando-se de qualificadora pessoal, não se
comunicam entre os co-autores. Por essa razão, o fato do comparsa ter sido
absolvido  dos  crimes  a  eles  imputados,  tal  decisão  não  implica  no
afastamento da qualificadora, mormente reconhecida pelo Sinédrio Popular.
Tal entendimento é, inclusive, perfilhado pelos Tribunais Superiores:

“[…] 5. A qualificadora do motivo torpe constitui
circunstância  de  caráter  pessoal,  que  não  se
comunica automaticamente aos participantes do
delito.  Precedentes.  […]  (HC 101.219/RJ,  Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 21/09/2010, DJe 08/11/2010)”

Assim, tratando-se de qualificadora de caráter pessoal, que
não se comunica aos demais co-autores do delito, a absolvição do partícipe não
influencia na sua ponderação para fins de imputação penal.

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso ministerial, anulando
o julgamento quanto o réu Armando Evangelista dos Santos, determinado que
o apelado seja submetido a novo exame pelo Sinédrio Popular.  Quanto ao
recurso defensivo, nego provimento, mantendo a condenação em todos os seus
termos.

É o meu voto.

Presidiu ao 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
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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 21 (vinte e um) dias do mês de Agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 25 de Agosto de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator para o Acórdão
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