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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000766-19.2011.815.0311 – 1ª Vara da Comarca de
Princesa Isabel/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: Merenciano Simplício de Queiroz
ADVOGADO: Geneci Alves de Queiroz (OAB/PE 15.972D)

CRIME  CONTRA  A  VIDA.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  JÚRI.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEMONSTRADA.  TESE
DEFENSIVA  ACOLHIDA  PELO  JÚRI  POPULAR.
CLEMÊNCIA  DOS  JURADOS.  ABSOLVIÇÃO.
INCONFORMIDADE  DO  PARQUET.  PEDIDO  DE
NOVO  JULGAMENTO.  DECISÃO  DISSOCIADA
DAS  PROVAS  DOS  AUTOS.  INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO  DA SOBERANIA DOS  VEREDICTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

No  Júri,  a  soberania  dos  veredictos  é  princípio
constitucional  absoluto,  só  sendo  possível  seu
afastamento quando a decisão do Sinédrio Popular não
encontrar  nenhum  respaldo  nas  provas  colhidas  no
processo, tampouco, na tese levantada pela defesa.

Não  é  qualquer  dissonância  entre  o  veredicto  e  os
elementos  de  convicção  colhidos  na  instrução  que
autorizam a cassação do julgamento, apenas quando a
decisão dos jurados não guarda nenhum apoio na prova
colhida nos 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.

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,  a  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  ao  apelo,  em
desarmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.
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RELATÓRIO

O  Ministério  Público  com  assento  na  1ª  Vara  da  Comarca  de
Princesa  Isabel/PB  denunciou  Emerêncio  Simplício  de  Queiroz,  como  incurso  nas
penas do art. 121, §2º, I e IV, do CP, por ter no dia 28/07/2011, por volta das 13h30, na
Rua Major Feliciano, 364 – Centro da Cidade de Princesa Isabel/PB, assassinado a
vítima José  Pereira  da  Silva,  vulgo “Nego”,  mediante  emprego de  arma de  fogo  e
motivo torpe.

Narra a inicial que o denunciado adentrou na residência da vítima
usando  capacete,  para  não  ser  identificado,  chamando  a  vítima  pelo  nome  e,  em
seguida, efetuando quatro disparos contra a vítima, que veio a óbito, conforme laudo
cadavérico (fls. 17/21) e perícia (fls. 30/43), tudo isso motivado por uma inimizade, em
razão da vítima ter dado uma surra na irmã do denunciado, sua ex-companheira, além
de sua mãe e irmão. Após o fato o increpado fugiu da cidade.

Laudo tanatoscópico (fls. 17/21).

Antecedentes criminais (fls. 24/25).

Laudo de exame técnico pericial em local de morte violente (fls.
30/43).

Decisão decretando a prisão preventiva (fls. 53/54).

Citação por edital (fls. 69/70).

Resposta escrita (fls. 72/73).

Denúncia recebida em 30/05/2012 (fls. 75).

Decisão  suspendendo  o  processo  e  o  prazo  prescricional,  em
decorrência do réu não ter sido localizado (fls. 79).

Revogado  mandado  de  prisão  (fls.  83)  e  cumprido  conforme
comunicação de fls. 88/89. Audiência de custódia (fls. 95/96).

Defesa e pedido de relaxamento da prisão (fls. 107/108).

Termo de audiência com alegações finais pelo Ministério Público,
em CD (fls. 134/136).

Alegações finais pela defesa (fls. 145/148).
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Proferida a sentença de fls. 151/153, o douto magistrado admitiu a
pretensão punitiva trazida na denúncia e pronunciou o réu.

Certidão de trânsito em julgado a decisão de pronúncia (fls. 170).

Petição  de  renúncia  do  advogado  do  réu  (fls.  175/177).  Nova
habilitação (fls. 183/184).

Levado a Júri Popular (fls. 200/211), o denunciado foi absolvido,
após o Conselho de Sentença ter acolhido a tese defensiva, conforme sentença de fls.
212/213. Ata de fls. 214/216.

Inconformado, o Ministério Público apelou em plenário, juntando
suas razões as fls. 217/222, pugnando por novo julgamento, devido a decisão ter sido
contrária a prova dos autos.

Nas contrarrazões, o acusado pede a improcedência do apelo (fls.
225/236). 

Juntada de mídias de oitivas testemunhais  (fls. 266).

Subiram os autos, foram estes remetidos à consideração da douta
Procuradoria  de  Justiça  que,  em  parecer  encartado  as  fls.  268/275,  opinou  pelo
desprovimento recursal.

É o que se tem a relatar.

V O T O

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo  por  ter  sido  interposto pelo  Ministério
Público, ainda durante a sessão do Júri, em 10/05/2017 (fls. 214/216), considerando que
todas as partes foram intimadas da sentença durante o julgamento, como se pode ver da
Ata da Sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Princesa Isabel/PB. Além de ser
adequado e não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública (TJ/PB Súmula
n° 24), CONHEÇO do presente recurso.

2. DO APELO:

Aduz o Ministério Público, em suas razões de fls. 217/222, que a
decisão  proferida  pelo  Conselho  de  Sentença  contraria  as  provas  colacionadas  nos
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autos, pois acolheu a tese defensiva, ensejando com isso decisão arbitrária, pois afronta
o acervo probatório.

Afirma que a materialidade delitiva está devidamente comprovada,
mediante os diversos depoimentos colhidos na esfera judicial, estando a materialidade
demonstrada com os laudos constantes nos autos, bem como a autoria diante do próprio
acervo  probatório,  demonstrando,  com  isso,  a  contrariedade  da  decisão  ao  acervo
probatório,  o  que  enseja  a  cassação  da  decisão  do  Júri,  submetendo-o  a  novo
julgamento perante o Sinédrio Popular.

2.1. DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS:

Discorre dos autos, que o acusado teria disparado quatro tiros de
arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte quase que instantânea, nos termos
do laudo cadavérico de fls. 17/21.

As provas  colhidas no curso da ação penal,  demonstram o fato
ocorrido que resultou na morte da vítima José Pereira da Silva. Porém, sustentou a
defesa  a  tese  de  negativa  de  autoria,  sem saber  atribuir  a  quem caberia  a  autoria,
tampouco o motivo porque estaria sendo acusado de homicídio, cuja tese foi acolhida
pelo corpo de jurados, levando-o a sua absolvição.

O Ministério Público, por sua vez, inconformado com a decisão
apelou a esta Superior Instância visando reformar a decisão dos jurados, alegando está
dissociada das provas colhidas no caderno processual.

Como é sabido, a Constituição Federal, em seu art. 5º, 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.

Na hipótese dos autos, o Conselho de Sentença ao ser indagado
acerca da autoria,  no segundo quesito, com a seguinte redação:  “O réu Merenciano
Simplício de Queiroz foi o autor dos disparos que geraram a morte da vítima?” (fls.
209),  restou  respondido  que  “NÃO”,  sendo  os  demais  quesitos  considerados
prejudicados.

Segundo  a  lição  de  Renato  Brasileiro  de  Lima,  no  tocante  a
resposta ao segundo quesito, acerca da autoria ou participação tem que: “neste quesito,
os jurados serão indagados sobre a autoria, coautoria ou participação (CPP, art. 483,
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II).  (…) A resposta  negativa  de  mais  de  3  (três)  jurados  a  este  quesito  encerra  a
votação e implica a absolvição do acusado, em virtude do reconhecimento da negativa
de  autoria,  coautoria  ou  participação.”  (Manual  de  Processo  Penal,  4ª  edição.
Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pp. 1392/1393). 

No  mesmo  sentido,  prelecionam  Nestor  Távora  e  Rosmar
Rodrigue Alencar: "(2) Quesito sobre a autoria ou participação (se o acusado executou
a  ação  ou  concorreu  para  o  seu  resultado  concorreu).  Em outros  termos,  o  juiz-
presidente  indagará  aos  jurados  se  o  réu  de  qualquer  modo  contribuiu  para  o
cometimento do delito. Este quesito poderá ser o segundo ou o terceiro, consoante a
existência de morte da vítima ou não,  fato que obriga o juiz desdobrar o primeiro
quesito. Respondendo o Conselho de Sentença afirmativamente a essa questão, seguirá
a votação com a pergunta seguinte. Caso contrário, encerra-se o julgamento com a
absolvição  do  acusado  pelo  júri”  (Curso  de  Direito  Processual  Penal.  7ª  edição.
Salvador: Editora JusPodivm, 2012, pp. 876/877). 

Dessa forma, no caso em exame, não pode o recorrente afirmar
que  o  Conselho  de  Sentença  absolveu  o  increpado,  por  maioria  dos  votos,
contrariamente  as  provas  dos  autos,  até  porque,  a  decisão  colegiada  não se  mostra
divorciada do acervo probatório, pois a decisão que afastou a autoria delitiva encontra
respaldo no contexto dos autos, ajustando-se a única versão apresentada pela defesa, ou
seja, negativa de autoria.

A materialidade do delito restou suficientemente comprovada pelo
Laudo de fls. 17/21.

Porém,  acerca  da  autoria  os  jurados  entenderam não ter  sido o
apelado o autor do crime, acolhendo a tese apresentada, em razão da acusação por não
ter conseguido comprovar, de maneira induvidosa, que o denunciado possuía o animus
necandi.

No presente caso, entrevêem-se inúmeras informações e algumas
dúvidas  sobre  o  real  acontecimento  dos  fatos.  Dúvidas  que  foram  ventiladas  em
plenário, apreciadas e sopesadas pelos jurados, que decidiram, por maioria, em acolher
a tese defensiva, reconhecendo a negativa de autoria e admitindo que o acusado não
praticou o crime ora apurado.

O Tribunal deve agir com extrema prudência nos casos de recurso
contra a decisão do Conselho de Sentença, porquanto não é hipótese de mera reforma
da decisão proferida, e sim de cassação da decisão do júri.
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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 a tese posta em plenário, torna-se impossível ao juízo ad quem afastar a
decisão de absolvição tomada pelo Sinédrio Popular, mandando o réu a novo Júri.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  ABSOLVIÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE VEREDITO
CONTRÁRIO  ÀS  PROVAS  DOS  AUTOS.  DECISÃO
COMPATÍVEL COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 - A versão
apresentada  pelo  Ministério  Público  de  Primeiro  Grau  -
Homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso
que  impossibilitou  a  defesa  -,  e  a  versão apresentada  pela
defesa  -  Negativa  de  autoria  e  falta  de  provas  -,  foram
expostas no plenário do Júri, sendo acolhida pelo Conselho
de Sentença a versão que mais lhes pareceu fidedigna, não
necessitando que os jurados demonstrassem a motivação pela
versão escolhida,  eis  que vigora  no sistema legal o  íntimo
convencimento desmotivado em relação ao Júri Popular. 2 -
Entenderam os jurados, por maioria, que o ora apelante não
concorreu  para  o  crime,  absolvendo-o  da  acusação  de
homicídio duplamente qualificado. 3 - Havendo mais de uma
versão sobre os fatos, é perfeitamente lícito pelos jurados a
escolha de uma delas, sem com isso caracterizar uma decisão
arbitrária.  A  existência  de  mínimo  suporte  à  decisão  do
Conselho de Sentença impede a renovação do julgamento. 4 -
Portanto, ao exame do presente recurso, não se pode concluir
ter  sido  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença  contrária  às
provas  dos  autos.  5  -  Recurso  Improvido.  (TJES;  APL
0900377-51.2010.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel.
Des.  Manoel  Alves  Rabelo;  Julg.  26/03/2014;  DJES
03/04/2014).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO
DUPLAMENTE  QUALIFICADO.  MOTIVO  TORPE.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
ABSOLVIÇÃO  PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.
NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO DO MINISTÉRIO
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PÚBLICO.  DECISÃO  DOS  JURADOS
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  ÀS  PROVAS  DOS
AUTOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.  1-  Tendo  a  decisão  dos
jurados respaldo em uma das versões existentes, não há falar
em julgamento contrário à prova dos autos, não podendo o
órgão  revisor  anulá-la,  sob  pena  de  negar  vigência  ao
princípio  constitucional  da  soberania  dos  veredictos.  2-
recurso  conhecido  e  improvido.  (TJGO;  ACr  0357053-
79.2010.8.09.0100;  Luziânia;  Primeira  Câmara  Criminal;
Rel. Des. J. Paganucci Jr; DJGO 25/03/2013; Pág. 212)

TJSC:  “A  decisão  do  Júri  somente  comporta  juízo  de
reforma, que desatende ao respeito devido à sua soberania,
quando não atentatória da verdade apurada no processo que
pretende  distorção  de  sua  função  judicante”  (AP  –  Rel.
Cunha Camargo – RT 568/285).

No mesmo sentido vem decidindo esta Egrégia Corte de Justiça:

(…) Com a reforma ocorrida com a Lei nº 11.689, de 2008,
não estão os jurados limitados às teses levantadas pela defesa,
podendo absolver o réu, inclusive, por clemência, conforme
entendimento  doutrinário  e  jurisprudencial.  -  A decisão  do
Tribunal do Júri somente pode ser cassada em sede recursal,
quando  se  apresentar  arbitrária,  chocante  e  absolutamente
divorciada  do  conjunto  probatório  apurado  na  instrução
criminal  e  não quando,  tão-somente,  acolhe uma das  teses
possíveis  do  conjunto  probatório,  como  na  hipótese  dos
autos.  Se  a  decisão  do  Júri  se  fundamenta  em  elementos
razoáveis de prova deverá ser mantida, sob pena de ofensa ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos. (TJPB -
Processo  Nº  00036192020088150371  –  Rel.  Des.  Arnóbio
Alves Teodósio – DJ: 16.10.2014).

(…)  Não  é  manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos  a
decisão  do  conselho  de  sentença  que,  diante  do  conjunto
probatório,  acolhe uma das  teses  submetidas  ao  seu crivo,
absolvendo  o  apelado  por  entender  que  não  foi  o  autor
material  do  fato.  Eventual  cassação  de  veredicto  popular
somente é admitida quando a decisão se mostrar totalmente
divorciada  do  contexto  probatório.  Proceder  de  forma
diversa, cassando a decisão popular, seria invadir a esfera de

AC 0000766-19.2011.815.0311 CMBF – Relator 7



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

competência do Tribunal do Júri, vulnerando a soberania de
seus  veredictos,  o  que  não  é  tolerado  pelo  ordenamento
jurídico vigente. (TJPB- Processo Nº  00038516920138150011
– Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior – DJ: 30.09.2014).

Portanto, se das provas coligidas no processo emergem a tese de
negativa de autoria, acolhida pelo Conselho de Sentença, não pode esta Corte cassar tal
decisão, por sublimação ao princípio constitucional da soberania do Júri, mesmo porque
foi a opção adotada pelos jurados.

Assim,  por  tudo  o  que  fora  posto  e  analisado,  NEGO
PROVIMENTO ao recurso apelatório, mantendo-se incólume a decisão soberana do
Sinédrio Popular, em harmonia com o parecer ministerial.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator,
dela  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos (Revisor) e Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz de Direito convocado para
substituir o Des. Arnóbio Alves Teodósio – vogal).

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Joaci
Juvino da Costa Silva, 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, em 10
de maio de 2018.

João Pessoa, 10 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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