
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0123577-19.2016.815.0371 – 1ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz de Direito convocado em substituição ao Exmo. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO: Rafael Francisco Trajano 
ADVOGADO: Ozael da Costa Fernandes

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ABSOLVIÇÃO –  IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  ÀS  PROVAS  DOS
AUTOS  –  INOCORRÊNCIA  –  VERSÃO  QUE  ENCONTRA
SUPORTE  NO  CONJUNTO  PROBANTE  –  SOBERANIA  DOS
VEREDITOS PRESERVADA – DESPROVIMENTO.

– Impõe-se reconhecer, como soberana a decisão do corpo de jurados já que
encontra respaldo com a prova dos autos, a decisão do Júri, que absolve o
réu do crime de homicídio qualificado, baseada na palavra de testemunhas e
do réu, cuja versão mostra-se harmônica e com suporte nos autos.

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 ao recurso.

RELATÓRIO

Perante  o  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Sousa,  o  Ministério  Público
ofereceu denúncia contra Rafael Francisco Trajano, pela prática dos crimes previstos no art. 121,
§ 2º, II e IV.

Recebimento  da  denúncia  fls.  75,  aditamento  da  denúncia,  fls.  178/181,
imputando ao réu a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, III e IV do CP e art. 14 da Lei
10.826/2003, aditamento recebido fls. 182/184.

Colhe-se dos autos que, no dia 18 de janeiro de 2016 por volta das 20horas
no bairro Várzeas das Almas, Sousa-PB o indiciado por motivo fútil, meio cruele utilizando meio
que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu vários disparos de arma de fogo, sem autorização
para portar ceifando a vida de Antônio Abrantes Fernandes Neto. 

Transcorridos  os  trâmites  processuais,  o  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de
Sousa, respondeu, afirmativamente, ao quesito relativo à absolvição do réu pelo crime de homicídio
consumado, aderindo a tese de legítima defesa (fls. 298/302), e imputou a prática de porte ilegal de



arma de fogo (fls. 297). 
Irresignado com a absolvição do réu pelo delito de homicídio, o representante

do Ministério Público interpôs apelação às fls. 307/312, com base no art. 593, III, “d”, do CPP,
alegando decisão contrária às provas dos autos, já que estas demonstram que o réu com  animus
necandi desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima, alega que há no caderno processual,
prova  idônea contrária  ao entendimento do Tribunal  do Júri  que reconheceu a  legítima defesa.
Pugnou, assim, pela determinação de um novo julgamento popular.

Contrarrazões apresentadas às fls. 318/324, pugnando pelo desprovimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Francisco
Sagres Macedo Vieira, fls. 331/342, opinou pelo não acolhimento do apelo. 

É o relatório.
VOTO: 

É cediço que, para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri, em virtude
da soberania do júri, é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em nenhuma
prova existente no processo,  devendo haver evidência cabal de que a decisão esteja totalmente
dissociada  do  conjunto  probatório.  Logo,  o  acolhimento  de  uma  das  teses  apresentadas  não
configura  a  hipótese  do  artigo  593,  inciso  III,  letra  “d”,  do Código de  Processo  Penal,  pois  a
aceitação de uma alternativa probatória está dentro do poder de opção decisória do Conselho de
Sentença. 

Desta feita, compulsando os autos, tenho que não assiste razão ao Ministério
Público quando sustenta manifesta contrariedade à prova dos autos na decisão do Júri, em relação
ao acolhimento da tese de legítima defesa sustentada pela defesa, porquanto a versão trazida pelo
acusado, de que teria sido ameaçado de morte pela vítima, passando a andar armado para defender-
se, tendo se deparado com a vítima que após colocar a mão na cintura temeu por sua vida e disparou
contra  o  mesmo,  encontra  suporte  no  caderno  processual,  sobretudo  nos  testemunhos  Lenildo
Pereira Silva, Jomilton Cesar de Souza e Eleonoura Fernandes da Silva Pereira.

A jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  sufraga  a  tese,  de  modo  que,
havendo  duas  versões  plausíveis  para  o  fato  delituoso,  o  acolhimento  de  qualquer  delas  pelo
conselho de sentença não poderá sofrer qualquer tipo de censura pelo juízo ad quem, no eventual
julgamento  da  apelação.  Nesse  sentido,  destaco,  ilustrativamente,  os  inúmeros  precedentes  que
delineiam a consistência dessa orientação jurisprudencial, verbis:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  REVISÃO
CRIMINAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  TRIBUNAL DO   JÚRI.  DECISÃO  DO
CONSELHO DE SENTENÇA  COERENTE COM A  PROVA OLHIDA NOS AUTOS.
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.   DESCONSTITUIÇÃO  DO  DECRETO
CONDENATÓRIO.  RECONHECIMENTO  DE  NULIDADE.  NECESSIDADE  DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
1.  A versão  acolhida  pelo  Conselho  de  Sentença  mostrou-se  coerente  com o   conjunto
probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não  havendo que se falar em
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do
veredicto popular.
2.  Tendo  o  Júri  optado,  entre  as  teses  existentes,  pela  que  fora  sustentada  pela
acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à
soberania dos veredictos. Precedentes.
3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento    de nulidade do
julgamento,  demandariam,  necessariamente,  o  amplo  revolvimento  da  matéria  fático-
probatória, o que é vedado em habeas corpus.
4. Ordem não conhecida.

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20593&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart593


(STJ, HC 323944 / RJ, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Dje 16/02/2017).
Grifei

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO   REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.   CONDENAÇÃO.  DECISÃO
CONTRÁRIA ÁS PROVAS DOS AUTOS.  NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA
DAS VERSÕES CONSTANTES  DOS AUTOS. POSSIBIILIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REVERSÃO DO JULGADO PELO
TRIBUNAL DE  ORIGEM.  REEXAME.  SÚMULA 7/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no
art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos  jurados manifestamente
contrária à prova dos autos) pressupõe, em   homenagem à soberania dos veredictos,
decisão dissociada das provas  amealhadas no curso do processo. Optando os jurados
por uma das versões  factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do
quanto  assentado  pelo  Conselho  de  Sentença  (HC  232.885/ES,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  19/05/2015,  DJe
28/05/2015).
2. A reversão das premissas assentadas pelo acórdão demandaria a incursão  aprofundada
no conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via recursal, a teor da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 523897 / PR. Ministro NEFI CORDEIRO, DJE 19/12/2016).Grifei

Essa é justamente a hipótese dos autos. 

Assim, a tese defensiva encontra respaldo no acervo probatório.

Na hipótese vertente, infere-se, pois, que a decisão dos jurados mostrou-se
condizente  com elementos  probatórios  colhidos,  impondo-se,  por  conseguinte,  sua  manutenção
considerando a soberania do Júri Popular. 

Diante  do exposto,  nego provimento ao apelo  ministerial,  mantendo o
julgamento do Tribunal do Júri.

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Carlos
Martins  Beltrão  Filho,  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).  Ausente
justificadamente o Desembargador 

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, 19 de
abril de 2018.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura
Relator




