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ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0000090-61.2006.815.0371 –1ª  Vara  da
Comarca de Sousa-PB
RELATOR:  José Guedes Cavalcanti Neto, Juiz de Direito convocado para
substituir o Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: Francisco das Chagas Roseno
APELADO: José Carlos Roseno
APELADO: Geraldo Roseno de Lucena
ADVOGADO: Arnaldo Marques de Sousa

APELAÇÃO  CRIMINAL  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  E  TENTADO.  ACOLHIMENTO
PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA  DA  TESE
DEFENSIVA  DE  CRIME.  LEGITIMA  DEFESA.
APELO  MINISTERIAL.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  O
TRIBUNAL  DO  JÚRI  DECIDIU,
CONTRARIAMENTE,  À  PROVA  DOS  AUTOS.
PRELIMINAR  DE  INTEMPESTIVIDADE  DAS
RAZÕES RECURSAIS DO PARQUET. REJEIÇÃO.
PROCEDÊNCIA PARA LEVAR O DENUNCIADO A
NOVO JULGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
COERENTE COM O PLEITO.  VEREDICTUM QUE
NÃO RESTOU ASSENTADO NA REALIDADE DO
PROCESSO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1- O prazo para apresentar as razões (8 dias),
no  entanto,  é  impróprio,  ou  seja,  a  sua
apresentação  extemporânea  constitui  mera
irregularidade  que  não  prejudica  o
processamento do recurso, nem o julgamento. 

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

3- A decisão manifestamente contrária à prova
dos  autos  impende  a  novo  julgamento,
devendo ser reapreciado o caso pelo veredicto
popular,  decidindo  os  senhores  jurados
definitivamente como bem aprouver e segundo
a convicção pessoal de cada um.
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4- Provimento do recurso para cassar a decisão
do  Tribunal  do  Júri,  determinando  seja  o
acusado submetido a novo julgamento.

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,  à  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  de
intempestividade, e, no mérito, dar provimento ao recurso para cassar a
decisão do Tribunal do Júri, determinando seja os acusados submetidos a
novo  julgamento, em  harmonia  com  o  parecer  oral  complementar  da
Procuradoria da Justiça.

RELATÓRIO

Perante  o  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Sousa  /PB,
Francisco das Chagas Roseno,  José Carlos  Roseno e Geraldo Roseno de
Lucena, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2°, II
e IV, em razão de ter ceifado a vida de Floildo Severino e, nos termos do
art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, do Código Penal, em face da tentativa de
homicídio  em desfavor  de  Luiz  Canuto  de  Andrade.  Bem assim no tipo
estabelecido no art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia que, na manhã do dia 23 de dezembro
de 2005, entre os sítios Bodegas e Barro,  no Município de São José da
Lagoa Tapada, as vítimas foram atingidas com disparos de armas de fogo.

Em depoimentos  na  Delegacia,  o  denunciado  Francisco
das Chagas Roseno confessou o fato, alegando legítima defesa, afirmando
que a vítima falecida havia lhe ameaçado.

Aduziu, ainda, que praticou o fato delituoso sozinho.

Os denunciados José Carlos Roseno e Geraldo Roseno de
Lucena, negaram a participação no delito, porém, justificaram a fuga do
distrito da culpa, alegando temerem represálias.

Recebimento da denúncia às fls. 02.

Interrogatórios dos denunciados às fls. 90/94 e 294/296
(Francisco  das  Chagas  Roseno).  96/99  e  300/302  (Geraldo  Roseno  de
Lucena) e 34/37 e 297/299 (José Carlos Roseno).

Testemunhas ouvidas às fls. 291, 292 e 293

Após  a  instrução  criminal,  com  a  consequente
apresentação das alegações finais pelo Ministério Público (fls. 152/154) e
pela defesa (fls. 155/156).
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Por haver indícios de autoria e materialidade delitiva, os
réus  foram pronunciados,  em 18/03/2009(fls.  157/159),  nos  termos  da
denúncia, como incursos nas sanções do art. 121, § 2°, II e IV e art. 121, §
2°, II e IV, c/c art. 14, do Código Penal, como também pelo tipo previsto no
art. 14, da Lei nº 10.826/2003..

Os acusados foram intimados pessoalmente da sentença
de pronúncia às fls.  175 (Geraldo Roseno de Lucena),  211 (José Carlos
Roseno) e 213 (Francisco das Chagas Roseno/verso.

Através da Petição de Fls. 217, o Defensor renuncia ao
direito de recorrer da sentença de pronúncia. 

Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da
Comarca de Sousa/PB, na sessão plenária do dia 20/05/2014, oportunidade
em que os jurados, acolhendo a tese da defesa, absolveram  os réus dos
crimes contra a vida, previstos nos arts. 121, § 2°, II e IV e art. 121, § 2°,
II e IV, c/c art. 14, do Código Penal. Todavia, após o Sinédrio afirmar que o
um dos réus portava arma irregularmente, condenou Francisco das Chagas
a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime
aberto.

Inconformado,  recorreu  o  representante  do  Ministério
Público, com fulcro no art. 593, inc. III, alíneas “c” e “d” do Código de
Processo Penal e, por entender ser a decisão dos jurados manifestamente
contrária à prova dos autos, pugnou por novo julgamento. (fls. 314/317).

Nas  contrarrazões  de  fls.  320/328,  a  defesa  pleiteia,
preliminarmente, a intempestividade em razão do Parquet ter ultrapassado
o lapso temporal de 08 dias para apresentar as razões recursais.

Instada a se manifestar,  a douta Procuradoria-Geral  de
Justiça, em Parecer, opinou pelo desprovimento da apelação (fls.333/337).

É o relatório.

VOTO – Dr. José Guedes Cavalcanti Neto:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A defesa alega em preliminar que as razões de apelação
interposta pela acusação não devem ser conhecidas, porque intempestivas.

Alega que foi aberta “vista” dos autos para o Ministério
Público no dia 25.08.2014, porém, as razões recursais foram entregues no
dia 03.09.2014. Assim, entende que o prazo para oferecimento da referida
peça processual já se encontraria ultimado.

Apelação Criminal 0000090-61.2006.815.0371/003 3



O entendimento que prevalecente na jurisprudência é que
o termo de apelação deve ser interposto no quinquídio legal, sob pena de
configurar intempestividade. O prazo para apresentar as razões (8 dias), no
entanto, é impróprio, ou seja, a sua apresentação extemporânea constitui
mera irregularidade que não prejudica o processamento do recurso, nem o
julgamento. Eis o que diz a jusrisprudência do STJ:

HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. RAZÕES
RECURSAIS APRESENTADAS FORA DO PRAZO.
MERA  IRREGULARIDADE.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  EVIDENCIADO.  ORDEM  DE  HABEAS
CORPUS CONCEDIDA. 1. É entendimento desta
corte superior, em consonância com o Supremo
Tribunal Federal, que a apresentação das razões
da  apelação  fora  do  prazo  constitui  mera
irregularidade que não obsta o conhecimento do
apelo. 2.  Ordem de habeas corpus concedida,
para determinar que o tribunal a quo conheça
do recurso de apelação interposto pelo paciente
e o julgue como entender de direito. (STJ; HC
207.532;  Proc.  2011/0117525-3;  SP;  Quinta
Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 13/08/2013;
Pág. 2079)

Dessa  forma,  conheço  do  recurso  interposto  pelo
Ministério Público em face do ajuste legal.

DO MÉRITO

Inconformado com o veredicto proferido pelo Conselho de
Sentença,  o  Representante  do  Órgão  Ministerial  interpôs  recurso  de
apelação pugnando pela anulação do veredicto proferido pelo Conselho de
Sentença,  devendo  os  réus  serem  submetidos  a  um  novo  julgamento,
recorrendo da decisão do Júri com base nas alíneas “c” e “d”, do inciso III,
do art. 593, CPP, que dispõe:

Art.  593.  Caberá  apelação  no  prazo  de  cinco
dias:
(...);
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(...);
c)  houver  erro  ou  injustiça  no  tocante  à
aplicação da pena ou da medida de segurança;
d)  for  a  decisão  dos  jurados  manifestamente
contrária à prova dos autos.
(...).

A  propósito,  consoante  assinala  Nucci,  “A  primeira
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questão  a  se  levantar  diz  respeito  à  possível  lesão  ao  princípio
constitucional da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. Não há essa
possibilidade, desde que o tribunal somente atue em casos excepcionais.”1

Neste  sentido  são  os  recentes  julgados  do  Supremo
Tribunal Federal:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  TRIBUNAL DO
JÚRI.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À
PROVA  DOS  AUTOS.  REALIZAÇÃO  DE  NOVO
JULGAMENTO.  NÃO  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL  DA  SOBERANIA  DOS
VEREDICTOS.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.  Os  veredictos  do  Tribunal  do
Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo
quando  manifestamente  contrários  à  prova  dos
autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da
Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670,
decidido pelas  Cortes  Inglesas.  Não viola  o princípio
constitucional  da  soberania  dos  veredictos  o
comando  de  realização  de  novo  julgamento  pelo
Tribunal  do  Júri,  no  caso  de  proferida  decisão
manifestamente contrária  à prova dos autos.  […].
Agravo  regimental  não  provido.  (RHC  113314  AgR,
Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado
em  11/09/2012,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-200
DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012). Grifos nossos.

EMENTA Habeas corpus. Penal. Júri. Crime de homicídio
duplamente  qualificado  (CP,  art.  121,  §  2º,  II  e  IV).
Paciente condenado por homicídio privilegiado, em razão
de motivo de relevante valor moral (CP, art. 121, § 1º).
Apelação do Ministério Público sob fundamento de
que  a  sentença  foi  manifestamente  contrária  à
prova dos autos. Recurso provido para determinar a
submissão  do  réu  a  novo  julgamento  pelo  júri.
Violação  da  soberania  dos  veredictos.  Não
ocorrência. Reexame  do  contexto  fático-probatório.
Inviabilidade. Ordem denegada. 1. A aferição da tese do
privilégio por motivo de relevante valor moral,  fundada
em  prova  oral  favorável  ao  paciente,  exige
aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da
causa, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
2.  Writ  denegado.  (HC 112268,  Relator(a):   Min.  DIAS
TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  29/05/2012,
PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-122  DIVULG  21-06-2012
PUBLIC 22-06-2012). Grifos nossos.

1 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 2ª ed. Editora Revista dos Tribunais: 2011. P. 387.
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Pois  bem.  Na  hipótese  em  questão,  examinando
minuciosamente e com acuidade as provas constantes dos autos, tenho que
a decisão a que chegou o Conselho de Sentença, realmente, se apresenta
manifestamente contrária às provas dos autos, eis que se pautou apenas
numa das versões apresentadas pelo acusado confesso.

Conforme  relatado,  a  denúncia  narra  que,  em  23  de
dezembro de 2005, as vítimas foram ultrapassados pelos acusados entre os
sítios Bodegas e Barro no Município de São José da Lagoa Tapada, quando
surpreendidos  pelos  disparos  dos  acusados,  atingindo  Floildo  Severino
mortalmente e lesionando Luiz Canuto de Andrade.

Após  livrar-se  do  Flagrante,  o  apelado  Francisco  das
Chagas Roseno confessou o crime perante a autoridade policial, revelando:

“que no dia do fato destes autos, por volta
das 14h00, o interrogado precisou ir à cidade
de São José da Lagoa Tapada- PB, quando nas
proximidades  do  Sítio  Lagoa  Grande,  naquele
município,  o  interrogado  deparou-se  com  a
vítima,  Floildo  e  o  irmão,  “Poxoca”,  numa
moto, parado no meio da estrada, os quais
deram  sinal  para  que  o  interrogado
parasse o seu veículo, um chevett vermelho;
que o interrogado parou o veículo, momento em
que  os  dois  irmãos,  Floildo  e  “Poxoca”
colocaram a mão na cintura,   momento em
que  o  interrogado  desceu  do  seu  veículo,  e
como  já  estava  sendo  ameaçado  de  morte,
sacou de sua espingarda cal. 12 que trazia no
veículo, e efetuou um disparo contra a vítima,
Floildo,  recarregando a arma,  e efetuando
outro disparo,  o  irmão de Floildo  correu  do
local e, mais adiante, sacou de um revolver,
e disparou contra o interrogado, momento
em que o interrogado sacou de um revólver
cal. 38 e efetuou dois disparos em direção ao
“Poxoca”, sendo que um dos disparos atingiu o
mesmo;”(fls. 32). (grifo nosso)

Já em juízo nas fls. 92/93, o mesmo apelado mudou sua
versão, afirmando:

“que  no  dia  do  fato  por  volta  das  15:00,
quando o interrogado passava pela estrada de
carro, sozinho, indo para a cidade de São José
da Lagoa Tapada, para comprar uma medicação
para uma vaca doente, cruzou com as duas
vítimas, que estavam em uma moto, que de
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logo  as  vítimas  mandaram que  o  interrogado
parasse o carro  e quando parou o carro,  as
vítimas sem falar nada, começaram a atirar
contra o interrogado; que as duas vítimas
estava  armadas mas  não  sabe  dizer  que
tipo de armas, sabendo dizer que eram armas
de  punho  pequenas,  talvez  uma  pistola  ou
revolver;  que  as  vítimas  estavam  sem
capacetes;  que  as  vítimas  deram vários  tiros
contra  o  interrogado;  que  apesar  dos  vátios
tiros dados pelas vítimas nenhum tiro atingiu o
carro ou o interrogado;  que a distância das
vítimas  para  o  interrogado  era  de
aproximadamente 05 metros;”(grifo nosso)

No plenário do juri, o acusado confesso diz às fls. 295:

“  Que  naquele  dia,  no  horário  que  trata  a
denúncia, entre 14 e 16 horas,  o interrogado
se deslocava de sua casa no sítio Cruz Grande,
município de Coremas, com destino a São José
da Lagoa Tapada a fim de comprar remédio para
sua  vaca  que  estava  doente;  que  o  acusado
surgiu  em  uma  moto, ultrapassou  o  carro,
atravessou a moto na estrada e mandou que
o  interrogado  parasse;  que  parou  o  carro  e
desceu com a arma na mão, pois estava sendo
ameaçado pela vítima Floido e atirou contra ele;
que ao atirar no Floildo o Pochoca sacou a
arma  para  atirar  no  interrogado e  este
atirou no Pochoca com um revolver;  que não
observou  se  o  Floildo  estava  armado  e
certamente  ele  estava,  pois  se  fazia
acompanhar  do  Pochoca;  que  o  interrogado
trocou  balas  com  Pochoca  pois  ele  saiu
correndo e atirando no interrogado e  este
saiu em sua perseguição; que ao retornar  a
vítima tentava se  levantar  e  o  interrogado
efetuou outro  tiro  de  espingarda calibre  12 e
acha que esse segundo tiro o atingiu na cabeça;
que no segundo tiro o interrogado chegou
bem  próximo  da  vítima, não  encostou  a
arma,  mas  chegou  bem  perto  e  atirou  na
cabeça;” (grifo nosso)

Pelas diferentes versões do réu confesso, a tese de que o
acusado foi impelido pela legítima defesa, vai de encontro às demais provas
dos autos, a começar pelos depoimentos do denunciado.
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Como  de  vê  da  fotografia  da  vítima  às  fls.  17/18,  o
primeiro  disparo  atingiu  a  vítima  na  região  torácica,  e,  pelas  próprias
palavras do réu, numa distância de 05 metros.

Considerando que o “stopping power” (poder de parada)
de um disparo  de uma arma calibre  12,  numa distância  curta,  como a
descrita pelo réu é de 100%, pode-se afirmar que dificilmente a vítima teria
condições de se levantar.

Pela  cena  do  crime  expostas  nas  fotografias,  fica
claramente demonstrado, que a vítima estava ao solo quando foi atingido
pelo segundo disparo. A distribuição da massa cefálica no solo demonstra
isso. As diferentes versões do acusado confesso desqualificam a tese de
legítima defesa. 

O testemunho do acusado, relatando uma troca de tiros a
05(cinco) metros onde nenhum disparo atingiu nem ele nem o chevette,
revela uma certa ingenuidade por parte do réu.

E, se não bastasse tudo isso, há discrepâncias entre no
horário do crime e na forma como foi abordado. Pois, ora foi recebido a
tiros,  ora  visualizou  as  vítimas  colocarem a  mão  na  cintura.  O  próprio
acusado é que diz em plenário “que não observou se o Floildo estava
armado ”

A legítima defesa com a perseguição à segunda vítima,
desnatura a excludente de antijuridicidade. Como também disparar contra
uma suposta vítima prostrada no solo e desarmada.

Para a caracterização da excludente prevista no art. 25,
do Código Penal,  é imprescindível  a existência uso moderado dos meios
necessários  para  repelir  a  “injusta  agressão,  atual  ou  iminente”,  não
bastando meras alegações.

A  defesa  alega  que  o  réu  confesso  foi  vítima  de  uma
“emboscada”.  Contudo,  com base  na  descrição  do  primeiro  denunciado,
pode-se  concluir,  que dificilmente  o  réu  teria  tempo de sair  do veículo,
mirar na primeira vítima, atirar e ainda ter tempo de trocar de arma para
disparar contra a segunda vítima.

Quando  a  lógica  dos  fatos  contraria  o  julgado,
recomenda-se um novo júri.

Neste sentido já decidiu esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.  JÚRI.
ABSOLVIÇÃO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  TESTEMUNHA  PRESENCIAL.  MANIFESTA
CONTRARIEDADE. CASSAÇÃO DA DECISÃO. SUBMISSÃO
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DO  RECORRIDO  A  OUTRO  JULGAMENTO.  PRETENSÃO
RECURSAL  PROVIDA.  O  acolhimento  da  tese  da
negativa de autoria  afronta,  de  maneira  direita  e
inflexível, a prova realizada nos autos, uma vez que
as  declarações  e  testemunhos  colhidos  em juízo,
sobretudo o depoimento da testemunha ocular dos
fatos,  são  unívocos,  em  riqueza  de  detalhes  e
coerência  fática,  ao  apontarem  o  recorrido  como
suposto  autor  do  delito  descrito  na  vestibular
acusatória;- em casos de afronta à prova dos autos,
a  decisão  absolutória  do  júri  deve  ser  cassada,
submetendo-se o réu a um novo julgamento, sem
que,  com  isto,  vulnere-se  a  soberania  dos
veredictos. Precedentes;-  provimento  da  pretensão
recursal.  (TJPB; ACr 048.2005.000259-0/002; Rel.  Des.
Luiz Sílvio Ramalho Júnior; DJPB 11/05/2011; Pág. 11).
Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO JÚRI.  HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. Desclassificação para lesão
corporal seguida de morte. Pluralidade de réus. Confissão
de  um  dos  denunciados.  Condenação  em  relação  ao
mesmo.  Absolvição  dos  demais.  Negativa  de autoria
reconhecida  pelo  Conselho  de  Sentença.
Irresignação  ministerial. Preliminar  de  ausência  de
interesse  recursal.  Rejeição.  Alegação  de  decisão
contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP).
Ocorrência.  Decreto  baseado  apenas  na isolada  versão
dos réus. Depoimentos testemunhais. Desprovimento de
suporte no conjunto probatório dos autos. Anulação para
novo  julgamento.  Recurso  provido.  […]  No  que  diz
respeito  aos  indícios  de  autoria,  as  provas  dos
autos  não  contemplam as  versões  trazidas  pelos
acusados. O contexto probatório demonstra que restou
patente a participação de mais de um agente no crime
cometido, pois, além de os apelados terem assumido a
participação  no  delito  quando  da  fase  inquisitorial,  a
testemunha ocular, que se encontrava no local do
delito  na  exata  hora  do  fato,  foi  enfática  e
congruente ao apontar a participação dos demais
denunciados. […]  Assim  vistos  os  fatos,  realmente  a
tese acolhida parece ter contrariado as provas dos
autos,  razão  pela  qual,  os  acusados  devem  ser
submetidos  a  novo  julgamento.  Consubstancia
manifesta afronta à prova quando a decisão do júri
não  se  assenta  nos  elementos  de  convicção  dos
autos, tornando-se imperiosa a anulação da decisão
do tribunal popular, consoante à regra disposta no
art.  593,  inc.  III,  "d",  do  CPP.  (TJPB;  ACr
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037.1995.000792-4/001; Sousa; Rel. Des. Arnóbio Alves
Teodósio; DJPB 31/10/2008; Pág. 8). Grifos nossos.

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA:  APELAÇÃO  -  JÚRI  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO - LEGÍTIMA DEFESA - DECISÃO QUE
SE  MOSTRA  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  A
PROVA  DOS  AUTOS  -  ANULAÇÃO  DO  JÚRI  -
NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.  -  Se a decisão
proferida pelo Conselho de Sentença se apresenta
inidônea,  manifestamente  contrária  à  prova  dos
autos,  deve  o  acusado  ser  submetido  a  novo
julgamento pelo  Júri  Popular,  nos termos do art.
593, §3º, do CPP.  Recurso provido. (TJ-MG. Apelação
Criminal   1.0194.06.055177-8/001,  Rel.  Des.(a)
Agostinho  Gomes  de  Azevedo,  7ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento  em 31/05/2012,  publicação  da  súmula  em
06/06/2012). Grifos nossos.

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§  2º,  INCISOS  II,  III  E  IV,  DO  CPB.  TRIBUNAL  DO
JÚRI.  ABSOLVIÇÃO.  RECURSO  MINISTERIAL.
PROCEDÊNCIA.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A AUTORIA DO
CRIME EM TELA POR PARTE DO ACUSADO. SENTENÇA A
QUO  ANULADA  PARA  SUBMETER  O  RÉU  A  NOVO
JULGAMENTO.  RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser anulada a sentença
proferida pelo tribunal do júri quando se constata
que  a  decisão  dos  jurados  foi  adotada  de  forma
manifestamente contrária às provas carreadas aos
autos,  restando evidenciado nos mesmos, através
do conjunto probatório, qual seja, o depoimento de
testemunha  ocular  aliado  ao  laudo  pericial,  que
aponta o réu como autor do tiro a queima roupa
disparado contra a vítima. (TJPA; AP 20113018615-4;
Ac.  102424;  Novo  Repartimento;  Primeira  Câmara
Criminal Isolada; Relª Desª Vânia Lúcia Silveira Azevedo
da Silva; Julg. 22/11/2011; DJPA 30/11/2011; Pág. 72).
Grifos nossos.

PENAL.  TRIBUNAL DO JÚRI.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO  CONTRÁRIA  ÀS
PROVAS  DOS  AUTOS.  NOVO  JULGAMENTO.  1.  É
ineficaz  a  negativa de autoria  do  réu,  quando se
encontra  divorciada  do  conjunto  probante  e  do
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depoimento de testemunha ocular. 2.  Sobejamente
comprovadas  a  autoria  e  a  materialidade,  merece  ser
cassada  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença  que,
diametralmente contrária às provas dos autos, absolveu o
réu  da  imputação  de  homicídio  doloso.  3.  A  decisão
manifestamente  contrária  às  provas  dos  autos
impende a novo julgamento. 4. Recurso conhecido e
provido.  (TJDF;  Rec 1999.04.1.004393-4; Ac.  357.757;
Segunda Turma Criminal;  Relª  Desª Nilsoni  de Freitas;
DJDFTE 25/06/2009; Pág. 228). Grifos nossos.

CONSTITUCIONAL.  TRIBUNAL  POPULAR  DO  JÚRI.
APELAÇÕES  CONCOMITANTES.  LEGÍTIMA  DEFESA.
ABSOLVIDO.  EXCESSO PUNÍVEL. CONDENADO. PROVA
NOS  AUTOS.  DECISÃO  MANTIDA.  1.  Das  Razões  do
Apenado.  […].  4.  Das  Razões  do  Ministério  Público.  O
ilustríssimo  representante  ministerial,  aduz  em
suas razões,  que não obstante a prova dos autos
demonstre  que  o  apelado  tenha  suprimido
cruelmente  a  vida  da  vítima,  de  forma  livre  e
consciente, conforme testemunha ocular, o mesmo
fora  absolvido  pelo  Tribunal  do  Júri,  razão  pela
qual, com fulcro no art. 593, III, "d" do CPP, apela
a  esta  Egrégia  Câmara  que  o  leve  a  Novo
Julgamento.  5.  De  fato,  as  provas  são  todas  no
sentido de apontar que o apelado agiu com extrema
crueldade e violência no assassinato da vítima, de
modo  que  o  julgamento  ao  qual  foi  submetido
padece  de  juridicidade,  sendo  sua  absolvição
totalmente  discrepante  das  provas  acostadas  aos
autos, pelo que, se configura a previsão do art. 593,
III,  "d" do Código Processual. 6. Acórdão unânime.
(TJCE;  ACr  2003.0006.4564-3/1;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Raimundo  Eymard  Ribeiro  de
Amoreira; DJCE 30/04/2008; Pág. 38). Grifos nossos.

O  disparo  efetuado  nas  nádegas  da  segunda  vítima,
demonstra que ela foi atingida pelas costas. Em relação a vítima fatal, o
próprio agressor diz: “que no segundo tiro o interrogado chegou bem
próximo da vítima”. Ora, se estava em perigo como se aproximar tanto?
Os fatos demonstram que o agressor teve frieza suficiente para encostar o
cano  da  espingarda  na  vítima  e  disparar,  evidenciando  o  desprezo  em
relação a vida humana.

Ao que parece, os senhores jurados reconheceram que o
acusado cometeu o crime “impelido pela legítima defesa” com base apenas
numa das  versões  apresentadas  pelo  primeiro  denunciado,  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
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jurados ora atacada se encontra em desacordo com as provas dos autos e
não  merece  prevalecer,  por  se  apresentar  dissociada  do  contexto
probatório.

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

Em casos semelhantes ao presente,  outros tribunais  já
decidiram:

PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  MINISTERIAL.
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA DOS AUTOS.  OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO  PELO  CONSELHO  DOS  SETE  DA
AUTORIA  E  DA  MATERIALIDADE  COM  POSTERIOR
ABSOLVIÇÃO.  JULGAMENTO  ANULADO.  RECURSO
PROVIDO.  1.  Em  decorrência  do  princípio  da
soberania dos vereditos, a anulação do julgamento
do  Conselho  de  Sentença,  sob  a  alegação  de
manifesta  contrariedade  à  prova  dos  autos,
somente é possível quando estiver completamente
divorciada dos elementos de convicção constantes
dos  autos. 2.  Na  hipótese,  a  tese  acolhida  pelos
jurados não encontra qualquer amparo em nenhum
desses  elementos  de  convicção,  muito  pelo
contrário, está completamente dissociada da prova
dos autos, ensejando a anulação do julgamento por
manifesta  contrariedade  à  prova  dos  autos.  3.
Recurso  conhecido  e  provido.  (TJCE;  ACr  0006389-
76.2011.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.
Francisco  Bezerra  Cavalcante;  DJCE  26/11/2012;  Pág.
131).  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.
Acolhida pelos jurados a tese defensiva de negativa
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de  autoria,  sem  apoio  na  prova  dos  autos,  pois
evidenciada a autoria delitiva do acusado na ação
criminosa, cassa-se a decisão do tribunal do júri,
para que o réu seja submetido a novo julgamento.
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.

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.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. JÚRI. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS.
QUESITOS  OBRIGATÓRIOS.  CONTRADIÇÃO  NAS
RESPOSTAS.  ANULAÇÃO  DO  JULGAMENTO  COM
RELAÇÃO  AO  RÉU  ABSOLVIDO.  LEGÍTIMA  DEFESA.
NEGATIVA DE AUTORIA. TESES DEFENSIVAS SEM APOIO
NOS AUTOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
NÃO CARACTERIZADA. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1)  Quando a  negativa  de autoria  foi  a  única  tese
defensiva sustentada em plenário de julgamento, se
afigura manifestamente contrária à prova dos autos
a  decisão  do  Conselho  de  Sentença  que,  após
responder  positivamente  aos  quesitos  relativos  à
materialidade e  autoria  delitiva,  absolveu um dos
réus;  2)  Só se cogita  em decisão  manifestamente
contrária  às  provas  dos  autos  quando  ela  se
dissocia de seu conjunto probatório, mostrando-se,
por isso, visceralmente contrária à verdade apurada
no processo.  Inteligência  do  art.  593,  do  CPP;  3)
Havendo  duas  versões  para  o  crime  de  homicídio,  a
escolha pela  mais  verossímil  caracteriza opção lícita  do
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tribunal  do  júri,  juiz  natural  da  causa,  sem  vez  para
alegações de nulidade; 4) Apelo do ministério público
provido e  recurso  dos  réus  improvido.  (TJAP;  APL
0013106-22.2010.8.03.0001;  Câmara  Única;  Rel.  Des.
Raimundo Vales;  Julg.  17/07/2012; DJEAP 31/07/2012;
Pág. 20).  Grifos nossos.

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º,
INCISOS  II  E  IV  DO  CPB.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  APELAÇÃO  MINISTERIAL.
ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  NOVO
JULGAMENTO  DO  JÚRI.  PROVIMENTO.  I  -
Inconformado com o decisum, o Parquet interpôs o
presente  recurso  apelatório,  com fundamento  em
decisão  manifestamente  contrária  à  prova  dos
autos, vez que o Conselho de Sentença absolveu o
réu por legítima defesa, mesmo restando provado
nos autos a autoria e a materialidade do delito. II -
Merece acolhida a apelação, tendo em vista que a
decisão soberana popular encontra-se desamparada
da prova constante dos fólios, tanto no exame de
corpo  de  delito,  quanto  no  depoimento  das
testemunhas. III - Neste sentido é prudente a aplicação
da Súmula nº 6 desta egrégia Corte de Justiça, pois, as
decisões dos jurados, em face do princípio constitucional
de  sua  soberania,  somente  serão  anuladas  quando
inteiramente  contrárias  à  prova  dos  autos,  o  que  se
constata no caso em apreço. IV - Apelação conhecida e
provida. (TJCE; APL 698-20.2004.8.06.0035/1; Segunda
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  João  Byron  de  Figueiredo
Frota; DJCE 24/04/2012; Pág. 76).  Grifos nossos.

PENAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO  TENTADO.  DECISÃO
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  PROVIMENTO.
Novo  júri.  Frise-se,  quanto  ao  conceito  de
"julgamento manifestamente contrário à prova dos
autos",  que  é  pacífico  que  o  advérbio
manifestamente (art. 593, III, alínea "d", do CPP)
dá  bem  a  idéia  de  que  só  se  admite  seja  o
julgamento anulado quando a decisão do Conselho
de  Sentença  é  arbitrária,  porque  se  dissocia
integralmente  da  prova  dos  autos. Se  o  conjunto
probatório,  seja  pela  versão  da  vítima  seja  pela  do
acusado,  não  demonstra  a  configuração  da  legítima
defesa, impositiva a anulação do julgamento que absolveu
o  réu  para  que  seja  submetido  a  novo  júri.  Apelação
provida.  (TJDF;  Rec  2009.01.1.037144-8;  Ac.  575.151;
Primeira  Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Mario  Machado;
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DJDFTE 09/04/2012; Pág. 336). Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  APELAÇÃO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  DECISÃO  DOS  JURADOS
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  ÀS  PROVAS  DOS
AUTOS.  OCORRÊNCIA.  APELO  MINISTERIAL
PROVIDO. I. A decisão que absolveu o apelado não
encontra  apoio  nos  elementos  de  prova  coligidos
aos autos no tocante a tese defensiva da negativa
de  autoria. II.  Apelação  provida.  Decisão  unânime.
(TJPE; APL 0000060-54.2009.8.17.0730; Terceira Câmara
Criminal;  Rel.  Juiz  Conv.  Paulo  Victor  Vasconcelos  de
Almeida;  Julg.  20/06/2012;  DJEPE  12/07/2012;  Pág.
119).  Grifos nossos.

PENAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  ABSOLVIÇÃO.  LEGÍTIMA  DEFESA
PUTATIVA.  APELAÇÃO  MINISTERIAL.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  RAZÕES  DE  APELAÇÃO.  INTEMPESTIVIDADE.
MERA  IRREGULARIDADE  FORMAL.  ART.  601  DO  CPP.
APELAÇÃO PROVIDA.  I  -  Tendo  em vista  a  decisão  do
Conselho  de  Sentença  que  acolheu  a  tese  de  legítima
defesa  putativa,  o  ministério  público  estadual  apelou,
alegando que a decisão do júri teria sido manifestamente
contrária à prova dos autos. II - […]. lV -  Afastada a
preliminar,  urge  ressaltar  que  a  decisão  do
Conselho  de  Sentença  que  absolveu  o  réu  das
acusações que lhe foram imputadas encontra-se em
total  dissonância  com lastro  probatório  produzido
durante a instrução processual. V - Desta feita, dá-
se  provimento  ao  recurso  de apelação.  VI  -  Urge
ressaltar  ainda,  que  o  provimento  do  recurso
apelatório  em  tela  em  nada  agride  ao  princípio
constitucional  da  soberania  da  decisão  proferida
pelo  Conselho  de  Sentença  do  tribunal  do  júri.
(TJCE;  APL 772-66.2004.8.06.0167/1; Segunda Câmara
Criminal; Rel. Des. João Byron de Figueiredo Frota; DJCE
24/10/2011; Pág. 82). Grifos nossos.

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
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.
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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.

Assim  sendo,  há  que  se  dar  nova  oportunidade  à
sociedade  de  Sousa,  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,  em harmonia com o parecer oral
complementar da douta Procuradoria Justiça, dou provimento ao recurso
apelatório impetrado pelo Representante do Ministério Público, para cassar
a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Sousa, que reconheceu em
favor dos a excludente de legítima defesa, por entendê-la manifestamente
contrária à prova dos autos, determinando que, nos termos do art. 593,
§3º, CPP, sejam os acusados submetido a novo julgamento.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Sr. Des. Joás de
Brito  Pereira  Filho,  Presidente,  em  exercício,  da  Câmara  Criminal,  dele
participando, além de mim, Relator, o Exmo. Sr. Dr. Marcos William de Oliveira
(Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos).

Presente à sessão de julgamento o  Exmo. Sr. Dr.
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, 14 de abril de 2015.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

José Guedes Cavalcanti Neto
Juiz de Direito convocado

Relator
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