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ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0000236-87.2015.815.0371 –  Tribunal  do  Júri  da
Comarca da Sousa
RELATOR: Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO: Adão Rosendo da Silva
ADVOGADO: Francisco de Assis F. De Abrantes

APELAÇÃO CRIMINAL.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À  PROVA DOS  AUTOS  (ART.  593,  III,  “D”  DO  CPP).
INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA EM QUE FORAM
APRESENTADAS DUAS VERSÕES AOS JURADOS,
AMBAS COM ARRIMO NO CONJUNTO PROBATÓRIO
CONSTANTE DO CADERNO PROCESSUAL. ESCOLHA
DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS.
SOBERANIA DO VEREDICTO. DESPROVIMENTO.

- Ao Tribunal “ad quem” cabe somente verificar se o veredicto
popular é manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, se
colide ou não com o acervo probatório existente no processo.
Desde que a solução adotada encontre suporte em vertente
probatória, cumpre acatá-la, sem o aprofundamento do exame
das versões acusatória e defensiva, que já foi realizado pelos
juízes de fato, aos quais compete, por força de dispositivo
constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida.

- Com efeito, evidenciando-se duas teses contrárias e havendo
plausibilidade na opção de uma delas pelo Sinédrio Popular,
defeso a Corte Estadual sanar a decisão do Tribunal do Júri
para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de
ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da CF.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento em desarmonia com
o parecer.

RELATÓRIO



Perante o Tribunal do Júri da Comarca de Sousa, o representante
do Ministério Público ofereceu denúncia contra Adão Rosendo da Silva, incursionando
no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, art. 14 da Lei nº 10.826/2006 e artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por ter no dia 13 de janeiro de 2015,
por volta de 22:00 horas, na Rua Francisco Tomás, no município de São José da Lagoa
Tapada-PB, em concurso com um menor, assassinado a vítima Manoel Messias Siqueira
de Sousa.

Consta da exordial acusatória que:

“(…) Consta nos autos que no dia 13 de janeiro de 2015 por volta de 22:00
horas, na Rua Francisco Tomás, Centro São José da Lagoa Tapada-PB, o
indiciado  Adão  Rozendo  da  Silva,  em  concurso  com  um  menor  atentou
contra a vida de Manoel Messias Siqueira de Souza, por motivo fútil, por
meio de crueldade e utilizando-se de meio que impossibilitou a defesa do
ofendido, além de portar arma de fogo e corrupção de menor a prática de
crime.
Contam os autos que o denunciado convidou o adolescente para matar a
vítima, em face de desentendimento prévio entre os mesmos.
Extrai-se  dos  autos  que  no  dia  e  hora  acima  mencionados,  o  acusado,
acompanhado de um adolescente, arrombou a casa da vítima, com o animus
necandi, momento em o menor “Fosquinho” desferiu três balázios contra a
vítima, a qual foi chão, entregou a arma ao denunciado, o qual disparou
mais três vezes, demonstrado crueldade; (…)” (fls. 03).

Proferida sentença de pronúncia em face do réu como incurso
no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, art. 14 da Lei nº 10.826/2006 e artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 132/141).

Transcorridos  os  trâmites  processuais,  o  Tribunal  do  Júri
absolveu  o  réu  por  homicídio  qualificado,  tendo  o  Juiz  José  Normando  Fernandes
confirmado a  sentença  absolutória,  com arrimo no art.  386,  inciso  V,  do  CPP (fls.
206/207).

Irresignado,  o  representante  do  Ministério  Público  interpôs
apelação, com base no art. 593, III, “d”, do CPP. 

Em suas razões (fls. 219/222), sustenta o membro do Ministério
Público que a sentença deve ser anulada e o réu submetido a novo julgamento popular,
por manifesta decisão contrária à prova dos autos, uma vez que, reconhecendo autoria e
materialidade, o Conselho de Justiça, absolveu o acusado.

Contrarrazões apresentadas pelo réu, às fls. 225/231, pugnando
pela manutenção da decisão do Júri.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do  ilustre  Procurador
Álvaro  Gadelha  Campos,  às  fls.  238/242,  opinou  pelo  provimento  do  recurso
ministerial.

É o relatório.
VOTO: 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.



Diferentemente  das  apelações  criminais  inerentes  aos  crimes
comuns,  a  apelação  criminal  interposta  contra  decisão  do  Tribunal  do  Júri  tem
fundamentação vinculada.  In casu,  o apelante se insurge com base no artigo 593, III,
“d”, do Código de Processo Penal, a seguir transcrito: 

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. 

A irresignação, na espécie, não merece prosperar.

Conforme se vê dos autos, o Conselho de Sentença reconheceu a
materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado imputado ao recorrido na
denúncia (quesitos 1º e 2º), porém no 3º quesito (quesito obrigatório) decidiram por sua
absolvição (fls. 204/205).

Diante disso, o membro o  Parquet apelou, por entender que a
decisão proferida pelos jurados foi contrária às provas constantes dos autos.

Vale ressaltar que a cassação do veredicto do Tribunal do Júri
com base no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, somente pode ocorrer
quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não
houver qualquer elemento de convicção no caderno processual que possa embasá-la. 

Por outro norte, não cabe à instância  ad quem decidir se a tese
acusatória é melhor ou mais crível que a defensiva, ou se a decisão dos senhores jurados
foi corretamente valorada, pois, para a manutenção do veredicto popular, basta que este
encontre qualquer apoio probatório nos autos. 

E,  no presente  caso,  o  reconhecimento  da  materialidade  e  da
autoria pelos jurados não impede a absolvição pelo quesito previsto no art. 483, III, §2º,
do CPP, cuja obrigatoriedade o desvincula de teses jurídicas.

 A existência deste quesito genérico, potencializou o sistema da
íntima  convicção,  pois  os  jurados  não  estão  limitados  às  teses  defensivas  para
absolverem o réu, podendo, ante sua soberania, absolver mesmo sem ter sido alegada
qualquer tese excludente. Na antiga sistemática Processual Penal, as possibilidades de
absolvição do Júri eram limitadas pelas teses apresentadas pela defesa, o que mitigava
de certa forma, a possibilidade de o jurado absolver com base na íntima convicção, a
partir da reforma do CPP não há nenhum limite.

Sobre o assunto, ensina Guilherme de Souza Nucci:

“Quesito único sobre as teses defensivas: a principal inovação, introduzida
pela  Lei  11.689/2008,  no  contexto  do  questionário,  diz  respeito  à
concentração em uma única indagação, em relação às teses da defesa. Não
mais  é  necessário  que  o juiz  presidente  colha  das  alegações  expostas  em
plenário  pelo  defensor  as  várias  teses  levantadas,  transformando-as  em
quesitos a serem submetidos aos jurados. O defensor continuará a expor as
várias teses, muitas delas alternativas, outras subsidiárias, mas todas voltadas
à  absolvição  do  réu.  Porém,  essa  exposição  destina-se  ao  Conselho  de
Sentença,  unicamente.  O  juiz  presidente  cuidará  de  indagar  dos  jurados
apenas o seguinte: ‘o jurado absolve o acusado?’A resposta afirmativa leva à



absolvição; a negativa, por óbvio, conduz à condenação por homicídio (ou
pelo crime já reconhecido nos quesitos anteriores). Entretanto, a razão pela
qual  os  jurados  absolveram  o  réu,  se  for  positiva  a  resposta,  torna-se
imponderável. É possível que tenham acolhido a tese principal da defesa (por
exemplo,  a  legítima  defesa),  mas  também  se  torna  viável  que  tenham
preferido  a  subsidiária  (por  exemplo,  a  legítima  defesa  putativa).  Pode
ocorrer, ainda, que o Conselho de Sentença tenha resolvido absolver o réu por
pura clemência,  sem apego a qualquer das teses defensivas.  Em suma, da
maneira como o quesito será encaminhado aos jurados, serão eles, realmente,
soberanos para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados devam
imiscuir-se  no  mérito  da  solução  de  absolvição.  Aliás,  se  rejeitarem  a
absolvição, a única certeza que se pode ter é que não colheram nenhuma das
teses  expostas  pela  defesa”(NUCCI,  Guilherme  de  Souza.  Código  de
Processo Penal Comentado. 8.ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora RT,
São Paulo: 2008, p. 812).

Esse também é o entendimento do STJ:

“HABEAS  CORPUS.  PENAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  HOMICÍDIO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  RECONHECIMENTO.  QUESITO
ABSOLUTÓRIO  GENÉRICO.  ACOLHIMENTO.  POSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO.  CLEMÊNCIA.  CABIMENTO.  CONTRARIEDADE  À
PROVA DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE.
ANULAÇÃO. PRESUNÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA
DOS AUTOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. 1.  O  entendimento de
que  o  Júri  não  poderia  absolver  o  acusado,  quando  reconhecesse  a
materialidade e autoria, é diretamente contrário às determinações do art. 483
do Código de Processo Penal, pois, conforme seus §§ 1º e 2º, a votação do
quesito absolutório genérico somente ocorre quando há resposta afirmativa
em relação aos quesitos referentes à materialidade e à autoria. 2. O Superior
Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido  de que o quesito
absolutório é genérico, ou seja, deve ser formulado independentemente  das
teses apresentadas em Plenário, em observância  ao  princípio da plenitude
da defesa e soberania dos veredictos. 3. É possível ao Tribunal de Apelação,
por uma única vez, anular o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri que
absolve o acusado, apesar de reconhecer a autoria e a materialidade, sob o
argumento de ser contrário à prova dos autos, desde que o faça a partir de
fundamentação  idônea,  lastreada  em  elementos  probatórios  concretos
colhidos ao longo da instrução processual e não em mera presunção. 4. A
viabilidade da absolvição por clemência ou qualquer outro motivo de foro
íntimo  dos  jurados  é  decorrência  lógica  da  própria  previsão  legal  de
formulação de quesito absolutório genérico,  ou seja,  não está  vinculado a
qualquer  tese  defensiva  específica,  sendo votado obrigatoriamente  mesmo
quando o Júri já reconheceu a materialidade e a autoria. 5. A possibilidade de
absolvição por clemência traz um diferencial a mais quando se trata de anular
o veredicto por suposta contrariedade à  provas dos autos, quando aquela for
postulada pela defesa. Nessa hipótese, deverá o Tribunal de Apelação, além
de  evidenciar  concretamente  que  o  veredicto  absolutório  não  encontra
nenhum respaldo nas provas dos autos, também demonstrar que a aplicação
da clemência está desprovida de qualquer elemento fático que autorize a sua
concessão. 6. O Tribunal de  origem, no caso, ao anular o julgamento do
Tribunal  do Júri,  não evidenciou  concretamente que a absolvição estaria
divorciada  das  provas  colhidas  na  instrução  processual  e,  tampouco,
demonstrou  que  o  pedido  de  clemência  e  seu  acolhimento  estariam
desamparados  de  lastro  fático  mínimo.  Na  verdade,  concluiu  que  o
julgamento  seria  contrário  à  prova  dos  autos  a  partir  de  mera  presunção
decorrente  da  absolvição  após  o  reconhecimento  da  materialidade  e  da
autoria,  o  que  constitui  ilegalidade.  7.  Ordem  concedida  para  cassar  o
acórdão da apelação e restabelecer a absolvição proferida pelo Tribunal do
Júri”(HC  350.895/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS
MOURA, Rel. p/  Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/05/2017).



“PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI.
AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. ABSOLVIÇÃO DO
RÉU.  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  ABSOLVIÇÃO  GENÉRICA.
QUESITO  OBRIGATÓRIO  INDEPENDENTEMENTE  DA  TESE
DEFENSIVA. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade em
razão de se ter julgado o presente recurso por meio de decisão monocrática,
uma vez que, de acordo com a Súmula 568/STJ, ‘o relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando  houver  entendimento  dominante  acerca  do  tema’.  2.  A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o art.
483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em
favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado
mesmo após  terem reconhecido  a  materialidade  e  autoria  delitivas,  e
mesmo  na  hipótese  de  a  única  tese  sustentada  pela  defesa  ser  a  de
negativa de autoria. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg
no REsp 1490467/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).(grifou-se).

“AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL
PENAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  RECONHECIMENTO  DA
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  ABSOLVIÇÃO.  POSSIBILIDADE.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.  Não se atrela o quesito da absolvição
genérica  a  esta  ou  aquela  tese  debatida  durante  o  julgamento  da  causa,
tratando-se  de  quesito  obrigatório.  Assim,  independentemente  do
fundamento, os jurados estão aptos ao exercício da absolvição, pois decidem
de acordo com a sua íntima convicção. 2. Na hipótese dos autos, a absolvição
do acusado não pode ser considerada contraditória, uma vez que embasada
em elementos de provas colhidos nos autos e por corresponder a uma das
possibilidades  asseguradas  aos  jurados.  3.  Agravo  regimental
desprovido”(AgRg  no  REsp  1548434/RS,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL  E
PROCESSUAL  PENAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  RECONHECIDAS.  CONTRADIÇÃO  COM  O
QUESITO  DA ABSOLVIÇÃO  GENÉRICA.  QUESITO  OBRIGATÓRIO.
SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.  O art.
483, III, do CPP, após a alteração promovida pela Lei 11.689/2008, prevê o
quesito de absolvição genérica, independentemente da tese sustentada pela
defesa  em  plenário.  2.  Trata-se  de  quesito  obrigatório,  não  se  revelando
contraditório com a resposta afirmativa ao primeiro e segundo quesitos de
materialidade  e  autoria.  3.  Agravo regimental  improvido”(AgRg no  REsp
1215688/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
13/10/2015, DJe 03/11/2015).

Pois bem. Apesar da tese apresentada pela acusação, os Jurados
escolheram absolver o acusado acolhendo a tese da defesa apresentada em plenário, não
havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. 

Ora,  como  já  demonstrado,  o  quesito  absolutório  genérico
concentra, ainda que de forma implícita, todas as questões relativas à excludentes de
ilicitude  e  de  culpabilidade  previstas  no  ordenamento  jurídico,  em  decorrência  da
garantia constitucional da plenitude da defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  E  PROCESSO  PENAL.  TRIBUNAL
DO  JÚRI.  HOMICÍDIO  TENTADO.  ARTS.  483,  III,  §  2º,  DO  CPP.



QUESITO  ABSOLUTÓRIO  GENÉRICO.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DA  PLENITUDE  DE  DEFESA.  ABSOLVIÇÃO
PELO CONSELHO DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS
DOS QUESITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TESE DE
EXCLUDENTE  DA  ILICITUDE  OU  CULPABILIDADE.
CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. O STJ NÃO É
SUCEDÂNEO  DAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  1.  No
Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença pode absolver o réu mesmo quando
inexistente pedido expresso formulado pela defesa ou pela promotoria, em
razão do quesito absolutório genérico superveniente, previsto no art. 483, III,
§  2º,  do  Código  de  Processo  Penal.  2.  Após  a  Lei  n.  11.689/2008,  a
sistemática  do  Tribunal  do  Júri  determina,  em  decorrência  da  garantia
constitucional  da  plenitude  de  defesa,  que  o  quesito  absolutório  genérico
concentre, de forma implícita, todas as questões relativas às excludentes de
ilicitude e de culpabilidade previstas no ordenamento jurídico pátrio (art. 483,
III, § 2º, do CPP). 3. Apesar da única tese defensiva sustentada em plenário
versar  acerca do homicídio privilegiado – não se explicitando hipótese de
legítima  defesa  –,  a  resposta  positiva  do  Conselho  de  Sentença  sobre  o
terceiro quesito (absolvição), in casu, não contradiz as provas colhidas nos
autos, a ratificar a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri.
4.  Desconstituir  a  conclusão  a  que  chegaram as  instâncias  ordinárias,  na
forma pretendida pelo recorrente – decisão contrária às provas dos autos –,
implica  necessariamente  a  incursão  no  conjunto  probatório  dos  autos,
revelando-se inadequada a análise da pretensão recursal, em função do óbice
da Súmula 7/STJ. 5. Na via especial, o Superior Tribunal de Justiça não é
sucedâneo  das  instâncias  ordinárias,  sobretudo  quando  envolvida,  para  a
resolução da controvérsia, a apreciação do acervo de provas dos autos, o que
é incabível em tema de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 6. Recurso
especial  não  conhecido”(REsp  1262366/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 12/09/2013).

Assim, existindo qualquer  elemento de convicção apto a dar
possibilidades  ao  corpo  de  jurados  de  absolver  o  acusado,  não  há  que  se  falar  em
decisão contrária à prova dos autos, restando  inviável a cassação do decisum popular
hostilizado, eis que, como sabido, a cassação do  veredicto dos Jurados com base no
artigo  593,  III,  "d",  do  Código  de  Processo  Penal  somente  se  justifica  quando  não
houver qualquer elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que,
como visto, não é o caso dos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo Ministério Público, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto. 

Oficie-se ao juízo processante, comunicando a confirmação da
sentença absolutória.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Márcio  Murilo  da
Cunha  Ramos),  relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor, e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal). 



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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura
Relator


