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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL N.º  0002552-31.2011.815.0301 –  1ª  Vara
Mista (Júri) da Comarca de Pombal/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: Damião Moura de Andrade, conhecido por Damião de Rosinha
ADVOGADO: Arnaldo Marques de Sousa (OAB/PB 3.467)

HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  ABSOLVIÇÃO.
APELO  MINISTERIAL.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  O
TRIBUNAL  DO  JÚRI  DECIDIU,
CONTRARIAMENTE,  À  PROVA  DOS  AUTOS.
RECONHECIMENTO  DE  AUTORIA  E
MATERIALIDADE.  RÉU  ABSOLVIDO.  LEGÍTIMA
DEFESA RECONHECIDA. DECISÃO CONTRÁRIA
À  PROVA  DOS  AUTOS.   JULGAMENTO
ANULADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

– Consoante  orientação  pacífica  do  STF,
quando manifestamente contrários à prova dos
autos, os veredictos do Tribunal do Júri podem
ser revistos.

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,  em dar provimento ao recurso
para anular  a  decisão  do Tribunal  do  Júri,  determinando seja  o acusado
submetido a novo julgamento.

RELATÓRIO

Perante à 1ª Vara Mista (Júri) da Comarca de Pombal/PB,
Damião Moura de Andrade, conhecido por Damião de Rosinha, foi denunciado
como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 13.07.2011, por volta das
18h20min, dentro do matadouro público de Pombal/PB, o acusado, sabendo
que a vítima costumava frequentar o local diariamente, motivado por vingança,
fazendo uso de uma arma de fogo, chegou ao mencionado matadouro, e sem
qualquer chance de defesa da vítima, efetuou disparos contra José Ailton Alves
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dos Santos, vulgo, “Neguinho de Escurinho”, causando ferimentos que o levaram
à óbito (fls. 03; 21).

Em seguida, o acusado evadiu-se do local.

Aditamento da denúncia para inserir a qualificadora disposta
no inciso III, do § 2°, art. 121, CP (fls. 164-165), recebido pelo douto Juiz a quo à
fl. 175.

Após a instrução criminal, com a consequente apresentação
das alegações finais pelo Ministério Público (fls. 197-201) e pela defesa (fls. 203-
206),  e  por  haver  indícios  de  autoria  e  materialidade  delitiva,  o  réu  foi
pronunciado, em 02/07/2013, nos termos da denúncia, como incurso nas sanções
do art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal (fls. 207-2013).

Submetido a julgamento perante o Júri  (1ª Vara Mista)  da
Comarca de Pombal/PB, o acusado Damião Moura de Andrade foi absolvido, por
votação  majoritária.  O  Conselho  de  Sentença  reconheceu  a  autoria,  a
materialidade  e  a  prática  do  crime  de  homicídio,  acolhendo  a  tese  de
excludente  de  ilicitude  em virtude  da  legítima  defesa,  consoante  sentença
proferida às fls. 308-309.

Inconformado, recorreu o representante do Ministério Público,
com fulcro no art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP e, por entender ser a decisão
dos  jurados  manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,  pugnou  por  novo
julgamento (fl. 318).

Aduz  em  suas  razões  recursais,  que  diante  do  arcabouço
probatório, não há como configurar-se a legítima defesa acolhida pelo Júri, pois
não se fazem presentes os requisitos da aludida excludente (fls. 319/326).

Nas  contrarrazões,  o  apelado pleiteou pela  manutenção da
decisão do corpo de sentença (fls. 348-354).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em Parecer, opinou pelo provimento do recurso, fls. 358-360.

É o relatório.

VOTO 

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo, já que interposto no prazo legal.
Além de ser adequado e não depender de preparo, por tratar-se de ação penal
pública (TJ/PB Súmula n° 24). Portanto, conheço do apelo.
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DO MÉRITO

Inconformado com o veredicto proferido pelo Conselho de
Sentença que absolveu, por votação majoritária, o apelado Damião Moura de
Andrade, o Representante do Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação
pugnando pela anulação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença,
devendo o réu ser submetido a um novo julgamento, recorrendo da decisão do
Júri com base na alínea “d”, do inciso III, do art. 593, CPP, que dispõe:

“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”.

Entendendo que o exercício da soberania dos veredictos não
se reveste de um poder incontrastável e ilimitado, já se pronunciou o Supremo
Tribunal Federal. Vejamos: 

"HABEAS  CORPUS".  JÚRI.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO
DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DE AP
ELAÇÃO (CPP,  ART.  593, III,  "D").  DECISÃO DO
JÚRI  CONSIDERADA  MANIFESTAMENTE
INCOMPATÍVEL  COM  A  PROVA  DOS  AUTOS.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. SUJEIÇÃO
DO RÉU A NOVO JULGAME NTO. POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA,  EM TAL HIPÓTESE,  DE OFENSA À
SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. RECEPÇÃO,
PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DO ART. 593, III,
"D",  DO  CPP.  ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE
INCOMPATIBILIDADE DA DECISÃO DO JÚRI COM
AS PROVAS DOS AUTOS. EXAME APROFUNDADO
DAS  PROVAS.  INVIABILIDADE  NA  VIA
SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORP US" – PEDIDO
INDEFERIDO. A SOBERANIA DO JÚRI E O RECURS
O DE APELAÇÃO FUNDADO NO ART. 593, III, "D",
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.  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
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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. - a
mera  possibilidade  jurídico-processual  de  o
tribunal  de  justiça  invalidar,  em  sede  recursal
(CPP,  art.  593,  III,  "d"),  a decisão emanada do
conselho de sentença, quando esta se achar em
evidente  conflito  com  a  prova  dos  autos,  não
ofende a  cláusula  constitucional  que assegura a
soberania  do  veredicto  do  júri.  é  que,  em  tal
hipótese, o provimento da apelação, pelo tribunal
de justiça, não importará em resolução do litígio
penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do
júri. precedentes. doutrina. - inexiste, entre o art.
593,  III,  "d",  do CPP e  o  texto  da constituição
promulgada em 1988 (CF, art. 5º, XXXVIII, "c"),
qualquer  relação  de  incompatibilidade  vertical.
conseqüente recepção, pelo vigente ordenamento
constitucional,  da  norma  processual  em
referência.  A  VI  a  sumaríssima  do  "habeas
corpus"  (STF;  HC 81.423;  SP;  Segunda Turma;
Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 18/12/2001; DJE
19/04/2011; Pág. 27)”.

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.

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.

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
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manifestamente contrária à prova dos autos.

Logo, 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.

Em  resumo:  por  soberania  dos  veredictos  não  se
compreende poder absoluto, desmedido, sem regras ou parâmetros.

Emerge dos autos que o apelado foi  denunciado como
incurso na pena do art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP, acusado de, no dia 13
de julho de 2011,  por volta  das 18h20min,  dentro do Matadouro Público de
Pombal,  sabendo  que  a  vítima  costumava  frenquentar  o  local  diariamente,
motivado por vingança, sem dar qualquer chance de defesa da vítima, efetuou
disparos contra José Ailton Alves dos Santos, vulgo, “Neguinho de Escurinho”,
causando-lhe a morte (fls. 51-56).

A  materialidade  delitiva  encontra-se  devidamente
consubstanciada na certidão de óbito (fl. 26), no Laudo Tanatoscópico (fls.
83-86), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 51-55) e fotos às fls. 226-22/8,
bem como, a autoria é revelada pela confissão do próprio apelado (fls. 15-
16; 153-156; 300-304), e depoimentos testemunhais.

Assim sendo, no presente caso, verifica-se que na Ata de
Julgamento de fls. 310-311, foi dada a palavra ao Parquet, e este sustentou
integralmente a acusação contida na pronúncia relativa ao réu Damião Moura
de  Andrade,  requerendo  a  sua  condenação  por  homicídio  qualificado  pela
crueldade, motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
enquanto  a  defesa  sustentou  a  tese  de  legítima  defesa,  pugnando  pela
absolvição do acusado.

Concluídos  os  debates,  após  os  esclarecimentos  sobre  os
quesitos a serem respondidos, a maioria dos jurados do Conselho de Sentença
respondeu afirmativamente aos dois primeiros, reconhecendo a ocorrência do
crime, e, ainda, a autoria por parte de Damião Moura de Andrade. Contudo, no
terceiro quesito, os jurados também responderam afirmativamente, ou seja,
entenderam por absolver o réu, acolhendo a tese de legítima defesa, mesmo
reconhecendo a materialidade e a autoria do homicídio.

Entrementes, o denunciado, perante a Autoridade Policial,
malgrado  confessar  a  prática  delitiva,  apresentou  versão  defensiva  no
sentido de que não tinha a intenção de matar a vítima. Afirma que atirou
contra a mesma, pois ao entrar no matadouro, e perceber a presença de
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“Neguinho  de  Escurinho”,  este  estava  agachado,  o  mesmo  se  levantou
rapidamente em sua direção fazendo menção de sacar uma arma, e como a
vítima já havia lhe jurado de morte, sacou o revólver que trazia na cintura
e desferiu apenas um tiro, percebendo que atingiu a vítima. Aduz que não
premeditou o crime, e sim agiu por instinto de defesa, e que certamente a
vítima tinha participação no homicídio do seu irmão João Moura de Andrade
(fl. 15). 

O acusado ao ser inquirido na fase instrutória disse ter
adentrado no Matadouro e, como estava escuro, não reconheceu a vítima,
somente depois quando esta dirigiu-lhe a palavra percebeu que se tratava
de “Neguinho de Escurinho”, e que o mesmo estava acompanhado de mais
três pessoas. Afirmou que não queria conversa com a vítima, e ao tentar
sair do local, foi cercado pelas três pessoas e a vítima aparentemente ia
sacar uma arma, momento no qual, tirou o revólver que trazia na cintura,
atirou para trás e saiu correndo do local, somente tomando conhecimento
da morte da vítima ao chegar em casa. Acrescentou, ainda, que a vítima
era um dos envolvidos na morte do seu irmão João Moura de Andrade (fls.
154-156). 

Por  fim,  a  última  versão,  apresentada  em  Plenário,  o
apelante  apresentou  divergências,  também,  das  declarações  anteriores
prestadas, vejamos (fls. 301-304):

“(...) quando adentrou não viu exatamente a
vítima  que  ouviu  apenas  uma  conversa  e
umas toxazinhas de fogo; que quis voltar para
sair quando tomaram a frente; que viu quando
uma pessoa passou e ficou na frente do portão
para que ele interrogado não saísse do local;
que, a vítima começou a falar que não tinha
nada  a  ver  com  a  morte  do  irmão  do
interrogado;  que,  ele  interrogado  disse  que
não queria sabe dessa conversa e que tinha
passado no local,  apenas para urinar; que a
vítima  afirmou  'olhe  Damião  seu  irmão
merecia morrer, porque ele achou a droga dele
vítima'; que, a vítima começou a falar essas
coisas  e  ele  interrogado  não  queria  ouvir  e
depois  a  vítima  praticou  com agressão  para
cima dele interrogado e foi no momento em
que os outros dois (02) estava atrás da vítima
dentro de um salão onde trata fato de boi, foi
quando  ele  interrogado  percebeu  que  eles
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estavam  tramando  alguma  coisa  contra  ele
interrogado,  e  foi  quando  ele  interrogado
sacou a arma se virou em frente ao portão e
disparou;  que  não  se  recorda  de  quantos
disparos efetuou; (...).”

Da análise detida dos interrogatórios do acusado, e ao
proceder à leitura dos elementos informativos, fácil perceber que a versão
defensiva de legítima defesa não procede, levando-nos a crer que a decisão
do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos.

Os  depoimentos  das  testemunhas  delineiam  acerca  do
fato:

Márcio Lima da Silva, testemunha da denúncia,
às fls. 125 - “que foi até o matadouro público
desta cidade para fazer suas necessidades; que
ao chegar lá encontrou a vítima; que a vítima
também estava no matadouro para fazer suas
necessidades;  que  quando  saiu  deu  de  cara
com o acusado; que o acusado perguntou quem
era  o  depoente  e  este  se  identificou;  que  o
acusado  entrou  no  matadouro  e  o  depoente
saiu  do  local;  que  a  vítima  ainda  estava  no
matadouro  quando  o  depoente  saiu;  (…)  que
quando saiu do matadouro só ficou no local a
vitima e o acusado; que a vitima no dia do fato
não estava armada; que não sabe informar com
precisão se o acusado estava armado mas viu
que o mesmo entrou no matadouro com a mão
direita estendida para baixa como se estivesse
pegando alguma coisa; que estava nas casinhas
em frente ao matadouro quando ouviu os tiros;
que ouviu dois ou três tiros;”

Francielma  da  Silva  Sousa  –  testemunha  –
depoimento  em  plenário  –  fl.  298:  “QUE,
convivia maritalmente com o irmão de Damião
de  nome  Francisco  Moura  de  Andrade;  QUE,
seu  companheiro  foi  assassinado,  no  dia
12/11/2011;  (…);  QUE,  o  companheiro  da
depoente  comentava  que  estava  sendo
ameaçado de morte;  QUE,  seu esposo falava
que  estava  sendo  ameaçado  pela  família  de
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Neguinho;  QUE,  seu  esposo  falou  para  ela
depoente que também o irmão Damião Moura
ora acusado também estava sendo ameaçado;”

Silmara  Lima  Martins  –  testemunha  –
depoimento em plenário – fls. 299: “(...) QUE,
a  residência  da  depoente  fica  em  frente  ao
matadouro público desta cidade;  QUE,  estava
no  momento  ela  depoente  e  Márcio;  QUE,
Márcio  viu  quando  Damião  adentrou  no
matadouro  público,  portando  uma  arma  na
mão; QUE, Márcio saiu correndo do matadouro;
QUE, ela depoente ouviu os disparos de arma
de  fogo;  QUE,  quando  ela  depoente  vinha
descendo para entrar no matadouro, presenciou
Damião correndo; QUE, viu Damião com a arma
em  punho  saindo  do  matadouro;  QUE,  ela
depoente  juntamente  com  Márcio  entraram
para dentro do matadouro e perceberam que a
vítima estava caída ao solo;  QUE a vítima já
estava  morta;  QUE,  viu  a  vítima  na  posição
retratada  na fls.  227,  dos  autos;  (…)  Que,  o
acusado  pensa  que  Neguinho  de  Escurinho,
matou  o  irmão  do  denunciado  ou  teve
participação na morte do mesmo; QUE, havia
uma briga de família  entre acusado e vítima;
(…)  encontrou  o  ofendido  morto  em  posição
para  fazer  suas  necessidades  com  a  short
abaixado”

Consoante  laudo  de  exame  cadavérico,  a  vítima  foi
alvejada por três projéteis de arma de fogo, todos na face e cabeça, não
havendo, portanto, como sustentar a tese do apelante de que atirou sem
mirar o alvo, e que apenas efetuou um disparo, ou em outro momento,
afirmou que não lembra quanto tiros desferiu.

Percebe-se  que  o  apelado  premeditou  a  ação,  e  a
executou  de  maneira  fria,  por  motivo  de  vingança,  impossibilitando
qualquer meio de defesa da vítima, uma vez que a atingiu de surpresa,
como bem observamos da posição na qual ficou o cadáver (fls. 226-228). 

Indiscutível,  portanto,  que  os  elementos  de  prova
destacados não amparam a decisão dos jurados de que o apelado Damião
Moura de Andrade agira em legítima defesa  não tendo cometido nenhum
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ilícito, visto que, como já destacado, a vítima foi atingida pelo acusado, com
três  tiros  na  região  da  face  e  cabeça,  quando  fazia  suas  necessidades
fisiológicas,  e,  ademais,  se encontrava desarmada, logo, sem haver  tido
qualquer oportunidade de defesa.

Denota-se,  pois,  diante  da  descrição  tecida,  que  tais
circunstâncias  não  se  coadunam  com  a  causa  excludente  de  ilicitude
correspondente à legítima defesa, que exige o uso moderado, proporcional
e necessário, dos meios necessários para repelir uma injusta agressão atual
ou iminente.

Deve a agressão ser atual ou iminente. Não se funda a
legítima defesa no mero temor de ser agredido e nem tampouco no revide
vingativo de quem já o foi agredido. Há de ser presente ou pelo menos
estar prestes a ocorrer.

É clarividente a ausência da proporcionalidade essencial
para caracterizar a legítima defesa.

Tanto a moderação quanto a necessidade são requisitos
que devem ser avaliados de forma objetiva, em face de cada caso concreto.
Ou seja, entre a repulsa e o perigo causado pelo ataque, deve haver um
equilíbrio calcado no critério do “homem médio”.

A  legítima  defesa  exige  a  presença  simultânea  da
agressão injusta; atual ou iminente; em função de direito próprio ou alheio;
e o uso moderado dos meios necessários; e ainda, o elemento subjetivo: o
animus  defendi.  Sendo  este  último  requisito  de  caráter  nitidamente
subjetivo, enquanto os demais são objetivos.

Como se  percebe,  a  verdade  que  se  ressai  dos  autos
mostra-se, no entanto, distanciada da tese defensiva acolhida pelo Sinédrio
Popular.

Nesse  diapasão,  há  de  se  estender  guarida  aos
fundamentos  utilizados  pelo  Parquet,  quando  preconizou  fosse  o  réu
submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que a decisão
emanada foi, manifestamente, contrária à prova dos autos.

Em verdade,  os  julgamentos pelo júri  estão garantidos
constitucionalmente, sendo seus veredictos soberanos o que, contudo, não
autoriza  que  sejam  arbitrários  e  sem  suporte  no  contexto  dos  autos.
Embora os jurados julguem por íntima convicção, sem fundamentar suas
decisões, só representam, legitimamente, a sociedade em nome de quem
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são chamados a julgar os cidadãos nos delitos dolosos contra a vida (art.
5º,  inc.  XXXVIII,  da  CF)  quando  proferirem  sentença  condenatória  ou
absolutória sustentada em, pelo menos, parte da prova.

Logo, toda decisão arbitrária afronta o devido processo
legal  e  o  próprio  contraditório,  instituindo  erro  judiciário  com  funestas
consequências  ao  Estado e  à  credibilidade  da Justiça  e  do  próprio  Júri,
portanto, os jurados escolhidos como juízes naturais não estão legitimados
a se desgarrar  do  contexto  dos  autos.  Podem sim,  entre  duas versões,
optarem  por  aquela  que  entenderem  ser  justa  ou  merecer  maior
credibilidade, mas, lhes é vedado julgar sem nenhum elemento capaz de
sustentar sua decisão.

Desta  feita,  reitera-se,  no  que  diz  respeito  à  versão
ditada pelo réu, inexistir no caderno processual qualquer elemento capaz de
subsidiar a sua tese defensiva, pelo que é preciso levá-lo a novo julgamento
pelo júri.

A jurisprudência segue este entendimento, como se extrai
dos seguintes pronunciamentos dos tribunais pátrios:

“PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  JÚRI.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CP,  ART.
121,  §  2º,  IV).  PACIENTE  ABSOLVIDO.
APELAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  SOB
FUNDAMENTO  DE  QUE  A  ABSOLVIÇÃO  É
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR
A  REALIZAÇÃO  DE  NOVO  JULGAMENTO  PELO
TRIBUNAL POPULAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA
NA  ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
REVOLVIMENTO  DE  MATÉRA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  INVIABILIDADE  NESTA  VIA
ESTREITA.  RESPEITADA,  ADEMAIS,  A
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.  ORDE  M
DENEGADA.  1.  O  habeas  corpus  não  é  meio
hábil  à  análise  da  existência  de  material
probatório que corrobore a tese sustentada pela
defesa  e  acatada  pelos  jurados,  no  rito  do
tribunal do júri,  posto implicar o revolvimento
de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do
procedimento sumário e documental do habeas
corpus.  É  que  ao  determinar  a  realização  de
novo julgamento pelo tribunal do júri, o tribunal

Apelação Criminal 0002552-31.2011.815.0301                           CMBF - Relator                    10



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

de justiça procurou demonstrar, nos limites do
comedimento na apreciação da prova, que não
existe  nos  autos  material  probatório  a
corroborar  a  tese  defensiva  que  foi  acolhida
pelos jurados. (precedente: HC 102004/ES, Rel.
Ministra  cármen  lúcia,  primeira  turma,  dje
08/02/2011). 2. A alegada violação à soberania
dos  veredictos  ante  a  inexistência  de  decisão
contrária à prova dos autos não foi  apreciada
pelo s. T. J., que limitou-se a aplicar a Súmula
nº 7 daquela corte,  mercê da necessidade de
revolvimento  de  matéria  fática  para  julgar  o
Recurso Especial, daí porque o seu exame, por
esta corte, implicaria supressão de instância. 3.
O princípio constitucional da soberania dos
veredictos não é violado pela determinação
de  realização  de  novo  julgamento  pelo
tribunal  do  júri  quando  a  decisão  é
manifestamente  contrária  à  prova  dos
autos.  (precedentes:  HC  104301/ES,  Rel.
Ministra cármen lúcia, primeira turma, dje
04/03/2011;  HC  76994/RJ,  Rel.  Ministro
maurício  Corrêa,  segunda  turma,  DJ
26/06/1998; HC 102004/ES, Rel. Ministra
cármen  lúcia,  primeira  turma,  dje
08/02/2011; e HC 94052/PR, Rel. Ministro
eros  grau,  segunda  turma,  dje
14/08/2009).  4.  Deveras,  é  cediço  na
corte que: "1. Ao determinar a realização
de novo julgamento pelo tribunal do júri, o
tribunal  de  justiça  procura  demonstrar,
nos limites do comedimento na apreciação
da  prova,  não  existir  nos  autos  material
probatório  a  corroborar  a  tese  defensiva
acolhida pelos jurados. Dever constitucional
de fundamentar todas as decisões judiciais (art.
93,  inc.  IX,  da  Constituição  da  República).
Inexistência  de  excesso  de  linguagem.  2.  A
determinação  de  realização  de  novo
julgamento  pelo  tribunal  do  júri  não
contraria  o  princípio  constitucional  da
soberania dos veredictos quando a decisão
for manifestamente contrária à prova dos
autos. 3.  Habeas  corpus  denegado.  "  (HC
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104301/ES,  Rel.  Ministra  cármen  lúcia,  pri
meira  turma,  dje  04/03/2011).  5.  Parecer  do
parquet  pela  denegação da  ordem.  6.  Ordem
denegada.”  (STF;  HC  96.584;  MT;  Primeira
Turma; Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.  24/05/2011;
DJE 08/06/2011)

“PENAL.  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO.
ABSOLVIÇÃO.  APELAÇÃO  CRIMINAL  JULGADA.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. SENTENÇA
ANULADA  PELO  COLEGIADO  ESTADUAL.
DECISÃO  DOS  JURADOS  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JÚRI
DETERMINADO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS
VEREDICTOS  DO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.
NÃO  OCORRÊNCIA.  ARESTO  DO  TRIBUNAL  A
QUO FUNDAMENTADO.  EXAME  APROFUNDADO
DO  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS
AUTOS. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA
VIA  ELEITA.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de
racionalização  do  emprego  do  habeas  corpus,
em prestígio ao âmbito de cognição da garantia
constitucional e em louvor à lógica do sistema
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a
ordem como substitutiva de Recurso Especial. 2.
Não afronta ao princípio da soberania dos
veredictos  do  júri,  previsto  no  artigo  5º,
inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição
da  República,  a  decisão  devidamente
fundamentada  do  tribunal  a  quo  que
submete o réu a um novo julgamento, sob
o  argumento  de  que  o  Conselho  de
Sentença  baseou-se  na  manifestação
isolada  de  duas  testemunhas,  cujos
depoimentos mostravam-se contraditórios,
em  clara  contrariedade  ao  arcabouço
probatório acostado aos autos. 3. No caso, o
exame  do  contexto  fático-probatório  realizado
na  origem  suficientemente  valorou  a
controvérsia apresentada, entendendo no aresto
vergastado pela submissão do increpado a um
novel  julgamento,  sendo  que  considerações
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outras,  em prol  da  inversão  do  decidido  pelo
colegiado estadual, de modo a acolher a versão
renegada  existente  nos  autos,  demandaria,
necessariamente,  acurada  incursão  nos
elementos em que se arrimaram as instâncias
ordinárias, inviável em sede de habeas corpus.
4.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ;  HC
268.009;  Proc.  2013/0099261-2;  RJ;  Sexta
Turma; Relª  Minª Maria  Thereza  Assis  Moura;
DJE 03/11/2014) – grifo nosso

Assim,  há  que  se  dar  nova  oportunidade  à  sociedade
através do veredicto popular, em reapreciar por derradeiro o presente caso,
decidindo os senhores jurados definitivamente como bem aprouver e segundo
a convicção pessoal de cada um.

Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso apelatório
impetrado pelo Representante do Ministério Público, para anular a decisão do
Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Pombal  (1ª  Vara),  por  entendê-la
manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que, nos termos do
art. 593, §3º, CPP, seja o acusado submetido a novo julgamento.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, o Excelentíssimo Desembargador
João Benedito da Silva, com voto; dele participando, além de mim, relator,
o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo
Senhor  Doutor  Manoel  Henrique  Serejo  da  Silva,  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 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
            Relator
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