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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO
JÚRI.  LEGITIMA  DEFESA.  TESE
DEFENSIVA.  ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À
PROVA  DOS  AUTOS.  ACOLHIMENTO.
PROVIMENTO DO APELO.
 
Para  que  se  configure  a  excludente  da
legitima  defesa,  indispensável  que  estejam
presentes  seus  requisitos:  agressão injusta,
atual ou iminente, uso moderado dos meios e
que não haja excesso culposo ou doloso, de
modo que,  ausente  a  comprovação de que
estava sendo injustamente  agredido e usou
moderadamente  dos  meios  necessários,  o
seu acolhimento torna-se inviável.

É possível  a cassação da decisão proferida
pelo  Conselho  de  Sentença  quando  ela
acolhe uma versão que não encontra suporte
na prova dos autos, pois não é de se admitir
que  a  conclusão  dos  jurados  seja
completamente  divorciada  do  contexto
probatório. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados;

A C O R D A a  Câmara Criminal do  Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  AO
APELO,  PARA SUBMETER  O  RÉU  A  NOVO  JULGAMENTO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público,

com fulcro  no  art.  593,  III  ,  al.  “d” do CPP,  contra  decisão proferida  pelo

Tribunal do Júri da Comarca de Belém  (fls.520/522) que absolveu  Jorge

Airton Pereira dos  Santos,  do crime do art.  121, § 2º,  incisos II  e IV do

Código Penal.

Em suas razões (fls.  525/529),  o apelante aduz que a decisão

proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos

autos, suplicando por um novo julgamento.

Contrarrazoando o apelado (fls.531/537),  pugna pela manutenção

da decisão. 

A douta  Procuradora  de  Justiça,  em  Parecer  de  fls.  544/547,

opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se  dos  autos  que  o  acusado  Jorge  Airton  Pereira  dos

Santos,  foi  denunciado  pelo  representante  do  Ministério  Público  que  oficia

perante o Juízo de Direito da Comarca de Belém-PB, pela prática, em tese,

do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV  do Código Penal.

Aponta ainda, a peça acusatória, que no dia 21 de dezembro de

2007, por volta das 22h30min, no “Bar de Marcelo” localizado na cidade de

Belém(PB), o indiciado, fazendo uso de um revólver 32, fez em Alessandro

Alves da Silva,  lesões provocadas por  disparos oriundos da já  mencionada

arma, causando-lhe por conseguinte a morte.

Desembargador João Benedito da Silva
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Prossegue a exordial, que o indiciado efetuou 04(quatro) disparos

de arma de fogo contra a vitima, com pequena distância da mesma, retirando-

lhe qualquer oportunidade de defesa.

Por fim, extraí-se da inicial que inexiste nos autos indicadores de

que  a  vitima  tenha  dado  ao  indiciado,  no  instante  da  perpetração  delitiva,

qualquer  motivo  para  a  prática  do  crime  em  tela,  visto  que  não  ocorreu

qualquer discussão entre ambos.

Após  a  devida  instrução  processual,  o  Juízo  a  quo  proferiu

sentença de pronúncia (fls.314/319), entendendo presentes indícios suficientes

de autoria e materialidade do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV

do  Código  Penal.   Submetido  ao  crivo  Popular,  o  Conselho  de  Sentença

acolheu a tese da legitima defesa,  sendo o apelado  absolvido(fls.520/522).

Inconformado, o Órgão Ministerial apresentou recurso apelatório,

alegando, em síntese, que a decisão foi manifestamente contrária as provas

dos autos, devendo ser o apelado  submetido a novo julgamento, haja vista,

não ter agido em legitima defesa. 

Analisando-se  cuidadosamente  as  razões  da  acusação  e

comparando-as  com  as  provas  constantes  dos  autos,  observa-se  que  a

pretensão do representante do Parquet deve ser acolhida. 

Primeiramente,  devemos  ressaltar  que  a  doutrina  e  a

jurisprudência  são  pacíficas  no  sentido  de  que  a  cassação  do  veredicto

popular, por manifestamente contrário à prova dos autos, só é possível quando

a  decisão  for  escandalosa,  arbitrária  e  totalmente  divorciada  do  contexto

probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes, amparada

em provas. 

Em princípio, no que se refere ao júri popular, há de se ponderar a

Desembargador João Benedito da Silva
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obediência aos princípios norteadores, dentre eles a plenitude de defesa,  o

sigilo  das  votações,  a  competência  para  o  julgamento  dos  crimes  dolosos

contra a vida e a soberania dos seus veredictos.

Para que se decida pela nulidade da decisão do Tribunal Popular,

sob a assertiva de ser esta manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se

mister que o conjunto probatório contido dos autos aponte, de forma irrefutável,

que a decisão adotada fora divorciada, por inteiro, das provas colhidas.

Tal  exigência  visa  preservar,  por  conseguinte,  o  princípio

constitucional  da  soberania  dos  seus  veredictos.  Por  tais  motivos,  o

acolhimento  dos  argumentos  somente  será  possível  quando  não  encontrar

nenhum apoio na prova colhida nos autos, exigindo-se, assim, para a anulação

sob tal fundamento, que haja um completo afastamento entre a decisão e a

realidade fática produzida.

No presente caso, vê-se efetivamente provada a materialidade do

delito imputado ao acusado através do Laudo Tanatoscópico acostado às fls.

49/52v., tendo como causa morte “ ferimentos penetrantes  de tórax, abdômen

com pneumotórax e lesões de figado e veia cava inferior, em virtude de ação

perfuro contundente” 

A autoria,  da  mesma  forma,  restou  sobejamente  comprovada,

uma  vez  que  o  próprio  acusado  em  seus  interrogatórios  (fls.286/287  e

515/516),  confessa  o  delito,  conquanto  invocando  a  excludente  da  legítima

defesa.

Contudo, a versão dos fatos narrado pelo acusado, apresenta-se

dissociada do acervo probatório colhido no caderno processual,  visto que:

A testemunha  Marcelo  de  Souza  Santos,  dono  do  bar,  onde

ocorreu o fato delituoso, asseverou:

Desembargador João Benedito da Silva
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“Estava presente no dia do fato; que é proprietário do
bar   onde  ocorreu  o  crime;  que  no  dia  do  ocorrido
quando o acusado chegou no bar a vitima já estava no
local;  que  o  acusado  entrou  num  bar,  pegou  um
refrigerante comeu espetinho e saiu do bar;  que em
seguida retornou ao bar e comentou com o depoente
que todas as vezes que se encontrava com a vitima a
mesma ficava  soltando  piadas  com  ele,  que  depois
saiu  e  após  uns  05  minutos  voltou  novamente;  que
nesse momento o acusado  já chegou indo para cima
da vitima; que o acusado puxou a arma da cintura e
efetuou  04  tiros;  que  o  acusado  não  estava
embriagado,  inclusive  tinha  tomado  refrigerante;(...)
que não  houve  nenhuma discussão  antes  do crime;
que  o  depoente  não  ouviu  a  vitima  soltar  nenhuma
piada para o acusado naquele momento;  (…) que a
vitima  não estava armada(...)” - depoimento em Juízo,
fl. 95.

“Que  no  dia  dos  fatos  estava  presente  no  bar  do
Marcelo; que é proprietário do bar  do Marcelo(...) que
o  acusado  chegou  ao  bar  pouco  depois  da  vitima,
pedindo um refrigerante e um espetinho; que o mesmo
falou a testemunha que não estava armado; (…) que o
acusado chegou a ver a vitima  dentro do bar(...) que o
acusado  chegou  a  voltar  ao  bar  uma  segunda  vez
nesse mesmo dia, desta vez armado; que o acusado
efetuou 4 disparos de arma de fogo; que os tiros foram
efetuados pelo acusado a queima-roupa, direcionados
para  a  vitima,  segundo  soube;(...)  que  antes  dos
disparos  não ouviu nenhuma discussão entre acusado
e  vitima;  (…)  que  no  estabelecimento  a  vitima  não
soltou piadas para o acusado(...) que ouviu falar que
não houve tempo para a vitima esboçar defesa; que
não viu a vitima (...)”  -  depoimento em Plenário,  fls.
509/510.

A  testemunha  Manoel  Herculano  Ramos,  que  também,

presenciou os fatos narrados na denuncia, disse:

“que  estava  presente  no  dia  do  fato(;  que  conhecia
tanto  a  vitima  quanto  o  acusado;  que  acredita  que
ouviu  discussão  entre  vitima e  acusado;  que depois
disso o acusado saiu do bar para buscar uma arma;
que quando voltou para o bar  foi  logo disparando 4
tiros contra a vitima; que tudo foi muito rápido; que a
vitima não estava armada e estava de costas quando o
acusado entrou no bar(...)” - depoimento em Juízo, fl.
96.

Desembargador João Benedito da Silva
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“que no dia  do  fato  estava no  bar  do  Marcelo;  que
presenciou os fatos, inclusive estava no momento em
que  ocorreram os  disparos  contra  a  vitima;  que  viu
quando o acusado atirou na vitima Alessandro; que o
acusado chegou de moto estacionou e já entrou no bar
com  a arma na mão; que quando o denunciado entrou
no bar já foi direto  ao encontro da vitima; que a vitima
estava  em pé;  que o acusado atirou na vitima estando
esta de lado, quase de costas; que não viu a vitima
esboçar nenhuma palavra e depois dos disparos todo
mundo correu;(...)  que quando o  acusado  entrou  no
bar foi logo atirando contra a vitima;(...) que não houve
discussão  entre  acusado  e  vitima  no  momento  dos
disparos(...)” - depoimento em Plenário, fl. 511.

Pois bem, como visto acima, não obstante, tenha o acusado

sustentado a legitima defesa, examinando o conjunto probatório, não há como

se extrair um juízo de certeza acerca da incidência da excludente de ilicitude

invocada pelo acusado, em face do  não preenchimento dos seus requisitos.

Salta aos olhos que, em nenhum momento, a prova coligida

trouxe à lume a presença de pelo menos um dos requisitos da excludente

invocada. Sobressai das circunstâncias em que se deu o crime que o acusado,

quando foi ao bar do Marcelo, a vitima já encontrava-se lá. Posteriormente, o

réu saiu do bar, retornando minutos depois, armado com um revólver  e sem

qualquer motivo, disparou 4(quatro) tiros na vitima, sem ao menos dar chance

de defesa, ocasionando-lhe  sua morte.

Ademais,   a  versão  do  apelado  de  que  teria  cometido  o

delito, acobertado pela legitima defesa,  tais fatos  não foram comprovados nos

autos,  já  que  não  restou  demonstrado  que  a  vitima  tenha  praticado  uma

agressão  atual  ou  iminente  contra  o  acusado,  nem  tampouco  que  estava

armada.  

Conseqüentemente,  ocorre  a  legítima  defesa, quando  o

agente de maneira lídima, se defende de injusta agressão, atual ou iminente,

porém,  que  não  o  faça  além  da  utilização  dos  meios  necessários  e  da

indispensável repulsa para rechaçá-la, na conduta para afastar o perigo.

Desembargador João Benedito da Silva
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É  imprescindível  que  haja,  por  parte  do  agente,  reação

contra aquele que está praticando uma agressão, sendo esta constituída de

qualquer comportamento humano que lesa ou põe em perigo um direito e,

embora, em geral, implique violência, o que não restou configurado no caso

em apreço.

A jurisprudência não discrepa desse entendimento:

STF:  “Não há como acolher o argumento de excludente de
ilicitude se não caracterizada a ocorrência de agressão atual
ou iminente, de modo a configurar legitima defesa, conforme
dispõe o art. 25 do CP”(RT 767/520)

TJMT:  “A legitima  defesa  é  causa  objetiva  da  exclusão  de
injuridicidade.  Só  existe  objetivamente,  isto  é,  quando
ocorrem, realmente, seus pressupostos objetivos. A injustiça
da  agressão  é  um  dos  requisitos  indispensáveis  à  sua
configuração.  Daí  por  que,  além  de  existir  a  agressão,  é
necessário  que  essa  seja  injusta,  ou  seja,  que  represente
conduta não autorizada pelo direito” (RT 538/394).

Outrossim, verifica-se que não há outros elementos probatórios

aptos  a  amparar  a  versão  apresentada  pelo  recorrido,  eis  que  não  restou

comprovado nos autos, ônus que lhe competia. Bastaria que trouxesse alguma

testemunha que pudesse comprovar sua versão e fundamentar a decisão dos

seus pares, contudo, assim não procedeu.

Ao que parece, os senhores jurados reconheceram a figura da

legitima  defesa,  com  base  apenas  na  versão  apresentada  pelo  acusado,

decisão esta que, como se pode ver, destoa totalmente da prova  constante

dos autos, a qual não se apresenta verossímil, razão pela qual, tenho que a

decisão dos jurados ora atacada encontra-se em desacordo com as provas dos

autos  e  não  merece  prevalecer,  por  se  apresentar  dissociada  do  contexto

probatório.

Com efeito, verificando-se que o Colendo Conselho de Sentença

deu interpretação equivocada aos fatos, decidindo de forma manifestamente

Desembargador João Benedito da Silva
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contrária às provas dos autos, impõe-se a cassação da sentença à finalidade

de sujeitar o apelado a novo julgamento, conforme julgados que se seguem:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI  POPULAR.
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO.  ABSOLVIÇÃO.
DECISÃO  DO  JURI  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  ALÉM  DE
CONTRADITÓRIA  ÀS  RESPOSTAS  DADAS  AOS
QUESITOS  ANTERIORES.  OCORRÊNCIA.
ANULAÇÃO. IMPOSIÇÃO. 1. Anula-se o julgamento
do tribunal  popular  do  júri,  quando devidamente
comprovado que a decisão dos senhores jurados,
que absolveu o acusado encontra- se totalmente
contrária  a prova dos autos,  já  que proferida ao
arrepio de tudo o que se demonstrou no decorrer
da instrução criminal,  além de ser  contraditória  ao
próprio  entendimento  dos  jurados.  2.  Recurso
ministerial  provido  para  determinar  que  o  réu  seja
submetido a novo julgamento pelo tribunal popular do
júri. Decisão unânime. (TJPI; Acr 2011.0001.005492-4;
Rel.  Des.  Joaquim  Dias  de  Santana  Filho;  DJPI
04/10/2012; Pág. 11). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO  MINISTERIAL.
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  ABSOLVIÇÃO  ACOLHIDA
PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  OCORRÊNCIA.  OPÇÃO PELA TESE QUE
NÃO  GUARDA  AMPARO  NAS  PROVAS  DOS
AUTOS.  APELO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  1.  Ao
Conselho de Sentença, em face da soberania dos
veredictos  proferidos  no  tribunal  do  júri,  é
permitida  a  escolha  por  uma  das  teses
apresentadas sobre as versões do crime, todavia, a
tese  escolhida  pelo  corpo  de  jurados  deve  ser
aquela  que  esteja  amparada  nos  elementos
probatórios carreados nos autos. 2.(...)  3. Recurso
conhecido  e  provido.  (TJES;  ACr  0021213-
75.2007.8.08.0048;Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.
Des. Subst.Fabio Brasil Nery; Julg. 07/11/2012; DJES
20/11/2012). Grifos nossos.

Lado outro, é certo que, a princípio, as decisões proferidas

pelo Corpo de Jurados são revestidas de soberania. Todavia, também é certo

que a  versão que acolher  deve estar  amparada em provas concretas,  não

Desembargador João Benedito da Silva
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sendo bastante optar pela versão que, conquanto isolada nos autos, apenas

lhe pareça mais convincente.

Assim,  impende  reconhecer,  portanto,  que  a  decisão

vergastada  é  realmente  contrária  à  prova  dos  autos,  impondo-se  novo

julgamento pelo Tribunal do Júri,  não havendo como abraçar a excludente de

ilicitude, levantada pelo apelado.

Ante  tais  fundamentos,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO

MINISTERIAL, para cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença e

determinar que o réu Jorge Airton Pereira dos Santos, seja submetido a novo

julgamento, na forma da Lei. 

Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

 É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 10 (dez  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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