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APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
ABSOLVIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
SUBMISSÃO  DO  RÉU  A  NOVO
JULGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
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SUSCITADAS  EM  PLENÁRIO.  SOBERANIA
DO  VEREDICTO  DO  SINÉDRIO  POPULAR.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das
versões apresentadas, amparado em substrato
probatório,  não  há  que  se  falar  em  decisão
manifestadamente contrária à prova dos autos,
devendo a mesma ser mantida, em respeito ao
princípio da soberania popular do Júri.

A decisão popular somente pode ser cassada
por  contrariedade  à  prova  quando  o
posicionamento  dos  jurados  mostrar-se
arbitrário,  distorcido  e  manifestamente
dissociado  do  conjunto  probatório,  o  que,
indiscutivelmente, não é o caso dos autos, já
que  o  Conselho  de  Sentença  tem  apoio  no
conjunto  probatório  construído  ao  longo  das
fases inquisitória e processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal, manejada, na própria sessão de

julgamento, pelo  Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo

Juízo de Direito da comarca de Catolé do Rocha (1º Vara Mista), que, seguindo

o veredicto dos jurados, após acolherem a tese defensiva de legítima defesa,

absolveu Janeido de Oliveira Melo da acusação de infringência ao art. 121, §

2º, incisos II e IV do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 248/256), aduz o Parquet que, na

espécie, a sentença vergastada se mostra manifestamente contrária à prova

dos autos, alegando que as testemunhas presenciais do fato mudaram suas

versões em juízo, contradizendo os depoimentos prestados em sede policial,

em que afirmavam não ter havido qualquer briga ou discussão entre acusado e

vítima.  Ressalta  também  que  não  se  encontram  atendidos  os  requisitos

caracterizadores da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Pleiteia, ao final, que o apelado seja submetido a novo julgamento

perante o Tribunal Popular do Júri daquela comarca.

Contra-arrazoando (fls. 259/269), o réu Janeido de Oliveira Melo

requereu  a  manutenção  da  decisão  absolutória  proferida  pelo  Júri  Popular.

Preliminarmente sustentou a ausência da assinatura do representante do órgão

ministerial na quesitação bem como na ata de julgamento, o que, segundo ele,

impede o recebimento do recurso. No mérito, aduz que os jurados absolveram

o réu baseando-se no terceiro quesito – o de absolvição genérica -  e finaliza

ressaltando o respeito à decisão do Conselho de Sentença – soberano, por

excelência.

A douta Procuradoria de Justiça, por seu Procurador Francisco

Sagres  Macedo  Vieira,  exarou  parecer  (fls.  277/286),  opinando  pelo
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desprovimento do apelo, considerando haver total coerência entre as respostas

dadas aos quesitos pelos jurados e a as provas colhidas nos autos, o que

culminou com a absolvição do acusado, reconhecendo-se a tese da legítima

defesa e respeitando-se, assim, o princípio da soberania dos vereditos.

É o relatório.

VOTO

O Órgão do Ministério Público em exercício junto  ao Tribunal do

Júri  da  comarca  de  Catolé  do  Rocha  ofereceu  denúncia  em  desfavor  de

Janeido de Oliveira Melo, dando-o como incurso nas sanções penais do art.

121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal e art. 1º, inciso I da Lei 8.072/90.

Relata a peça acusatória inicial que, no dia 25/10/2009, por volta

das 15h, no bar pertencente ao increpado, localizado na Zona Rural da cidade

de Jericó, o acusado, agindo com animus necandi e munido de arma de fogo,

impulsionado por motivo fútil após ter sido chamado de “fraco” pela vítima e

através de recurso  que dificultou  a defesa do ofendido,  que se  encontrava

desarmado no momento  do crime,  assassinou o  seu tio  José Idalino  Neto,

conhecido por Oliveira, consoante Laudo Tanatoscópico.

Descreve  a  denúncia,  portanto,  que,  antes  da  empreitada

criminosa, o ofendido estava no bar do acusado e lhe pediu R$ 10, 00 (dez

reais)  emprestado  para  jogar  sinuca,  tendo  sido  atendido,  neste  primeiro

momento. Em seguida, após perder o dinheiro,  a vítima pediu novamente a

mesma quantia ao acusado, que, desta vez, negou, o que fez com que a vítima

o chamasse de “fraco”, momento em que o acoimado sacou um revólver calibre

.38 e efetuou três disparos contra “Oliveira”, que faleceu devido aos ferimentos

pérfuro-cortantes causados no seu tórax (laudo tanatoscópico de fls. 15/16).

Desembargador João Benedito da Silva
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Processado  regularmente  o  feito,  o  réu  foi  pronunciado  (fls.

142/146), sendo que, após julgamento de Recurso em Sentido Estrito, com a

exclusão  do  delito  de  roubo,  inapropriadamente  acrescentado,  apenas  nas

sanções cominadas no art. 121, 2º, incisos II e IV.

Após julgamento pelo Sinédrio Popular, este, por maioria, acatou

a tese defensiva (de  legítima defesa)  vindo,  em seguida,  com fulcro nessa

decisão,  o  Juiz-presidente  do  Tribunal  do  Júri  a  proferir  a  sentença

absolutória de fls. 227/228. 

Inconformado com a referida decisão, o Parquet com atuação no

Juízo  primevo veio  a  apelar,  aduzindo  que  a  decisão  do  Júri  teria  sido

manifestamente contrária à prova dos autos. Para tanto, alega que a prova

produzida nos autos conduzia  satisfatoriamente a um decreto  condenatório,

uma vez que as testemunhas presenciais do fato, na Delegacia, relataram não

ter  visto  nenhuma  briga  ou  discussão  entre  acusado  e  réu,  além  de  não

restarem  atendidos  os  requisitos  necessários  à  excludente  de  ilicitude

consistente na legítima defesa (art. 25 do CP).

Pois bem. 

PRELIMINARMENTE:

Destaca o apelado, em sede de contrarrazões, que o recurso não

deveria ser recebido, haja vista que não consta, na quesitação e na ata de

julgamento, a assinatura do representante do órgão ministerial.

Ocorre que não assiste razão ao recorrido.

É que, no que se refere à ausência de assinatura do membro do

Parquet, é sabido que a arguição de supostas nulidades ocorridas na sessão

Desembargador João Benedito da Silva
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de  julgamento  do Tribunal  Popular  deve  ser  feita  em momento  oportuno e

registrada na respectiva ata, sob pena de preclusão. É o que preceitua o art.

571,VIII, do CPP.

Já no que se refere à falta da assinatura na ata da sessão de

julgamento, contata-se que se trata de mera irregularidade, não constituindo

causa que obste o recebimento do presente recurso, até porque, constata-se,

pela oitiva dos depoimentos prestados em plenário do júri, a efetiva presença

da representante do órgão ministerial.

Ademais, não há, de qualquer maneira, a comprovação de efetivo

prejuízo para a parte apelada, mesmo porque referido documento foi elaborado

apenas posteriormente à decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o

recorrido do crime de homicídio qualificado.

Sobre o assunto, destacam-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PROCESSUAL  PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
NÃO  ARGUIDA  EM  PLENÁRIO.  AUSÊNCIA  DE
QUESITO  ESPECÍFICO.  INEXISTÊNCIA  DE
NULIDADE.  AUSÊNCIA  DE  QUESITO  SOBRE
LEGÍTIMA  DEFESA.  OBRIGATORIEDADE  DE
QUESITO  ÚNICO.  INEXISTÊNCIA  DE  NULIDADE.
SILÊNCIO  DO  APELANTE  NA  SESSÃO  DE
JULGAMENTO.  PRECLUSÃO.  JÚRI.  ATA  DE
JULGAMENTO.  ASSINATURA  DO  JUIZ  E  DO
PROMOTOR. AUSÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE.
INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  PRELIMINARES
AFASTADAS.  MOTIVO  FÚTIL.  CIRCUNSTÂNCIA
QUALIFICADORA.  NÃO  UTILIZAÇÃO  COMO
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BIS
IN IDEM. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1.
(...) 3. A ausência de assinatura do promotor ou do
defensor  técnico  na  ata  de  julgamento  é
considerada  mera  irregularidade,  sobretudo
porque  foi  devidamente  lavrada  pelo  escrivão
judicial e assinada pelo presidente do tribunal do
júri, fazendo constar todos os eventos relevantes
ocorrido durante a sessão, nos exatos termos do

Desembargador João Benedito da Silva
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art.  495  do  CPP. Ademais,  a  falta  de  tais
assinaturas  na  ata  de  julgamento  não  trouxe
qualquer  prejuízo  ao  julgamento,  mesmo porque
foi elaborada apenas posteriormente à decisão do
Conselho de Sentença, que condenou o apelante
pelo  homicídio  qualificado.  4.  (...)  (TJPI;  ACr
2014.0001.000667-0;  Primeira  Câmara Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Edvaldo Pereira  de Moura;  DJPI
29/05/2015; Pág. 26) (DESTAQUES DE AGORA)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PROCEDIMENTO  DO
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  HOMICÍDIOS  PRATICADOS
MEDIANTE  DOLO  EVENTUAL.  NULIDADES
POSTERIORES  À  PRONÚNCIA.  SOBERANIA DOS
VEREDICTOS.  APENAMENTO.  Das  nulidades
posteriores  à  pronúncia.  Irregularidade  da  ata  de
julgamento.  Ausência de registro acerca de eventual
suscitação de incidentes.  Incumbência concorrente
das partes de fiscalizar o conteúdo da ata antes da
aposição  de  assinatura  ao  final.  Prejuízo  não
demonstrado, posto que a defesa não referiu quais
incidentes  teriam  sido  suscitados  e  não
registrados  nos  autos.  (…) Prefaciais  rejeitadas.
Recursos  improvidos.  (TJRS;  ACr  0479305-
41.2012.8.21.7000;  Caxias do Sul;  Segunda Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Sandro  Luz  Portal;  Julg.
28/06/2016; DJERS 05/08/2016) (GRIFEI)

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  ART.  121,  §2º,  INCISO II,  C/C ART.  14,
INCISO II,  AMBOS DO CPB. JÚRI.  CONDENAÇÃO.
PRELIMINARES NULIDADE  PELA  SUPOSTA
FALSIDADE DA ASSINATURA DO PROMOTOR DE
JUSTIÇA  ATUANTE  NO  FEITO  E  VÍCIOS  NA
QUESITAÇÃO.  PRECLUSAS.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  TESTEMUNHAS  NÃO  LOCALIZADAS.
CUMPRIMENTO  DO  DISPOSITIVO  PREVISTO  NO
ART. 461,  §2º,  DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
MÉRITO  DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO
ACOLHIDA PELOS  JURADOS  COM  AMPARO  NO
ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.  (...)   3.  Os  julgados  das  Cortes  Superiores
sufragam  entendimento  de  que  as  possíveis
irregularidades na quesitação devem ser arguidas
no momento oportuno, devendo constar em ata de
julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do
art.  571,  VIII,  do  CPP.  4(...)  5.  Não se  reconhece
nulidade  alegada  pela  parte  quando  não
constatado  qualquer  prejuízo,  por  aplicação  do
princípio  do  pas  de  nulité  sans  grief.  6.  Em

Desembargador João Benedito da Silva
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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,  ou  seja,  quando
proferida  em  contrariedade  a  tudo  que  consta  dos
fólios, o que não ocorre na espécie. 7. Na hipótese, a
tese  acatada  pelos  jurados  encontra  respaldo  na
produção probante levada a efeito durante a instrução
criminal, não se havendo falar em decisão contrária à
prova  dos  autos,  o  que  determina  a  aplicação  do
enunciado da Súmula nº 6 deste egrégio Tribunal de
Justiça. 8. Recurso a que se nega provimento. (TJCE;
APL  001356548.2007.8.06.0000/50003;  Primeira
Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE
13/07/2015;) (DESTAQUE NO ESSENCIAL)

NO MÉRITO:

No  caso  em  desate,  o  apelante  invoca,  como  fundamento

recursal, o permissivo insculpido no art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, sob a

alegação de que o veredicto popular foi proferido em total dissonância com as

provas constantes dos autos.

Tal  pretensão,  no entanto,  não merece acolhida,  pois o acervo

probatório encartado permite, claramente, a conclusão a que chegou o Corpo

dos Jurados.

Primeiramente,  deve  ser  ressaltado  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 das provas, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. 

Assim  sendo,  apenas  se  os  elementos  probatórios  não

comportarem a versão escolhida pelo Júri é que poderá ser anulada a decisão,

Desembargador João Benedito da Silva
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pois estará em desacordo com as provas colhidas, o que não é admissível. 

Com muita propriedade, o doutrinador Paulo Rangel, afirma:

A lei é clara em dizer: decisão dos jurados  mani-
festamente contraria as provas dos autos. Em ou-
tras palavras: não pode haver suporte probatório
para a decisão dos jurados. Se houver, a decisão
não será  manifestamente  contrária,  pois  os jura-
dos são soberanos em suas decisões. ( Direito Pro-
cesso Penal – 17ª. ed., Lumen Juris, 2010 - p. 1487).
Grifo original.

No mesmo norte:

A final, o art. 593, III, d, prevê a apelação para a de-
cisão do Tribunal do Júri quando a decisão dos ju-
rados for manifestamente contrária a prova dos au-
tos. Trata-se de hipótese em que se fere justamen-
te o mérito da causa, em que o error in judicando é
reconhecido somente quando a decisão é arbitrá-
ria,  pois  se dissocia integralmente da prova dos
autos, determinando-se novo julgamento. (...) Não
é qualquer dissonância entre o veredicto e os ele-
mentos  de  convicção  colhidos  na  instrução  que
autorizam a cassação do julgamento. Unicamente,
a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra
na prova dos autos é que pode ser invalidada. É
lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões
verossímeis dos autos, ainda que não seja eventu-
almente essa a melhor decisão. (Mirabete, Júlio Fab-
brini, Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed. -
São Paulo: Atlas, 2003, páginas 1487-1488).

Registre-se, ainda, que "o júri é livre para escolher a solução que

lhe pareça justa, ainda que não seja melhor sob a ótica técnico-jurídica, entre

as  teses  agitadas  na  discussão  da  causa.  Esse  procedimento  decorre  do

princípio  da  convicção  íntima  -  Corolário  do  primado  constitucional  de

soberania (CF, art.  5º,  inciso XXXVI)".  (precedentes: RESP 163760/DF; Rel.

Gilson Dipp; DJ 15.05.2000 - RESP 242592/DF; Rel. Hamilton Carvalhido; DJ

24.06.2002).

Desembargador João Benedito da Silva
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Sobre o tema, oportuna a doutrina de Fernando da Costa Tourinho

Filho (in Código de Processo Penal comentado: Volume 2 - 10 ed.  Rev. e atual.

São Paulo: Saraiva, 2010, fls. 381

Afinal  de contas os jurados têm inteira liberdade de
julgar, e essa liberdade lhes confere o direito de optar
por uma das versões. Se a sua versão é estribada em
alguma  prova,  não  se  pode  dizer  ser  ela
manifestamente  contrária  ao  apurado  no  corpo  do
processo.

No  caso  em  comento,  analisando  o  caderno  processual,

verificam-se elementos colacionados que autorizam os jurados a optarem por

uma das versões apresentadas para os fatos, qual seja, a de que o apelado

cometeu o crime em legítima defesa.

Com relação à materialidade do delito, esta restou devidamente

comprovada a partir do laudo tanatoscópio (fls. 15/16), não restando, assim,

qualquer dúvida acerca da ocorrência do fato delitivo.

No  entanto,  sendo  atribuída  ao  acusado  Janeido  de  Oliveira

Melo a autoria do crime de homicídio  praticado contra a vítima, os jurados

decidiram,  por  maioria,  absolvê-lo  (Resposta  aos  quesitos,  mais

especificamente o 4º), acatando a tese defendida pelo patrocínio do réu relativa

à excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa própria (Ata da

Sessão do Júri, fl. 234).

Noticiam os autos que ofendido estava no bar de propriedade do

acusado e lhe pediu R$ 10, 00 (dez reais) emprestado para jogar sinuca, tendo

sido atendido, neste primeiro momento. Em seguida, após perder o dinheiro, a

vítima pediu novamente a mesma quantia ao acusado, que, desta vez, negou,

o  que  fez  com  que  a  vítima  o  chamasse  de  “fraco”,  momento  em  que  o

acoimado sacou um revólver calibre.38 e efetuou os disparos contra “Oliveira”,

Desembargador João Benedito da Silva
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que faleceu devido aos ferimentos sofridos.

Ocorre  que  há,  no  caderno  processual,  notícias  de  que,

anteriormente à prática do crime, houve agressões verbais e físicas da vítima

contra o acusado, bem como o fato do ofendido, José Idalino Neto, conhecido

como Oliveira,  andar armado e ser uma pessoa perigosa e provocadora de

brigas  naquela  localidade.  Vejamos  o  que  afirmam  os  depoimentos  das

testemunhas prestados em juízo:

Que chegou no bar do acusado cerca de 12h, estando
R$  o  finado  Oliveira  jogando  sinuca.  Que  a  vítima
pediu 10,00 ao apelado e ele “arrumou”, sendo que tal
valor foi perdido no jogo. Então, o ofendido pediu mais
R$ 10,00 novamente, entretanto o acusado disse que
não poderia mais emprestar. Continua relatando que a
vítima pediu para um primo seu pegar mais dinheiro
em  casa.  Na  volta,  a  vítima  começou  a  beber  e
proferir  xingamentos,  como  acusar  o  acusado  de
fraco, e começou a “esculhambá-lo”, dizendo que não
era  homem,  o  que  deu  início  a  uma  discussão.
Depois,  o  finado  Oliveira  “partiu”  para  agredir  o
apelado,  com  as  mãos,  chegando  a  derrubar  os
copos, momento em que o acusado atirou nele. Que a
vítima sempre andava armada,  mas que o  réu não
tinha costume de portar armas. Que, quando bebia, o
ofendido era afeito a tirar brincadeiras de mau gosto
com as pessoas. Que o ofendido chamou o acusado
de fraco umas quatro vezes.
(JOSIVAN  FERREIRA  BARBOSA,  Testemunha
ocular do crime, CD-ROM fl. 136)

Que chegou no bar depois do almoço. Relatou que a
vítima estava meio bêbada já, dando na cabeça e na
orelha da testemunha. Que a vítima jogou partida de
10,00 reais, emprestados pelo acusado. Após perder,
pediu  novamente  ao  réu,  que,  no  entanto,  negou.
Posteriormente, a vítima pediu para que a testemunha
fosse pegar um dinheiro em sua residência. Quando
esta chegou, o jogo já tinha acabado, foi quando viu o
ofendido  “partir”,  com  violência,  “para  cima”  do
acusado, derrubando as cadeiras. Neste momento, o
réu  atirou.  Que  a  vítima  tem  o  costume  de  andar
armada.  Que  foram  três  disparos.  Que  o  ofendido,
quando  estava  bêbado,  era  violento.  Informou,  por
fim, que a vítima foi quem deu início às agressões e

Desembargador João Benedito da Silva
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que  a  mesma  jogou  uma  cadeira  no  acusado,
atingindo-lhe o tórax.
(JOSÉ  DE  OLIVEIRA  FILHO,  Testemunha  que
presenciou o cometimento do delito, CR-ROM fl. 97).

Que sabe informar que Oliveira, a vítima, bebia muito
e que,  de acordo com a conversa do povo,  ele era
considerado  um  “valentão”.  Já  o  acusado  conhece
como um homem trabalhador.
(VALDEGISIO  SABINO  SOBRINHO,  mídia
audiovisual fl. 136).

Por sua vez,  o próprio acusado confirmou esta versão, desde

seu  interrogatório  perante  a  autoridade  policial  e  reproduzindo-o  em juízo,

inclusive na sessão de julgamento, conforme transcrições abaixo:

Que  é  verdadeira  a  acusação  que  lhe  é  feita.
Descreveu  que  a  vítima,  seu  tio,  chegava  no  seu
estabelecimento  atrapalhando  as  vendas,  pois  era
muito  violento.  Descreveu  ainda  que  emprestou  R$
10, 00 ao ofendido, mas que este perdeu, vindo a lhe
pedir  novamente,  o  que  foi  negado.  Após  isso,  a
vítima começou a lhe agredir, chamando-o de fraco de
covarde.  Que empurrou  mesa  e  cadeira  para  cima
dele, interrogando, que, sabendo que o ofendido era
muito  perigoso  e  só  andava  armado,  tentou  se
defender, porque teve muito medo da vítima o matar.
Que a  vítima  veio  “para  cima”  dele  com cadeira  e
garrafa.
(Depoimento  prestado  perante  a  autoridade  judicial,
mídia fl. 136) (Destaques de agora)

Que não emprestou o dinheiro quando o ofendido lhe
pediu pela segunda vez, porque queria que ele fosse
embora,  pois  estava  alterado,  perturbando  e
agressivo. Que as pessoas pararam o jogo devido ao
comportamento  da  vítima.  Que  esta  chamou  o
interrogando de covarde e de fraco.  Em seguida,  o
empurrou,  jogando em cima dele  cadeira  e  mesas.
Afirmou ainda o acusado que, no momento em que
viu o ofendido colocando a mão na cintura, efetuou os
disparos,  tentando se defender,  pois pensou que ia
morrer. Que a vítima costumava andar armado, tendo
sido preso por outro delito, inclusive. Que nunca tinha
utilizado  a  arma  e  que  estava  nervoso.  Que  o
ofendido  tinha  a  fama  de  perigoso,  de  valente.
Descreveu  também  que,  no  revólver,  havia  seis
cartuchos.

Desembargador João Benedito da Silva
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(Sessão de Julgamento, CD-ROM, fl. 246)

Pela descrição dos fatos,  através das testemunhas presentes,

bem como pela  versão  esboçada  pelo  próprio  acusado,  percebe-se  que  o

mesmo, após uma discussão com a vítima, e imaginando que esta  fosse atirar

nele, antecipou-se e disparou contra o ofendido, agindo em legítima defesa

(putativa, a meu ver).

Dessa  forma,  no  caso  em  apreço,  após  reconhecerem  a

materialidade  e  a  autoria  delitiva,  os  jurados  deixaram de  absolver  o  réu,

passando,  em  seguida,  a  apreciar  o  quesito  formulado  pela  defesa  do

apelante, referente à tese de que Janeido de Oliveira Melo teria agido sob o

manto da excludente de ilicitude da legítima defesa (a defesa também levou ao

plenário  a  subtese  de  legítima  defesa  putativa,  de  acordo  com  a  Ata  de

Julgamento,  fls.  233/234)  tendo  respondido  SIM,  por  maioria  de  votos

(Resposta aos quesitos – 04 - fl. 225).

Observa-se,  portanto,  que  o  Conselho  de  Sentença  se

convenceu das provas dos autos que lhes foram apresentadas pela Defesa do

acusado, tendo consentido com a tese da legítima defesa, tese esta que, como

já demonstrado, encontra-se baseada nas provas dos autos, especificamente

no interrogatório do réu (sustentado de forma uníssona nas esferas policial e

judicial)  bem  como  nas  declarações  prestadas  pelas  testemunhas  que

presenciaram o  momento  do  crime,  mais  especificamente  Josivan  Ferreira

Barbosa e José de Oliveira Filho.

Dessa  forma,  depreende-se  que  a  decisão  dos  jurados  de

absolver o réu por legítima defesa encontra-se, de alguma forma, amparada

pelas  provas  produzidas  no  caderno  processual,  não  assistindo  razão  ao

apelante em desconstituí-la. Tais elementos são suficientes para embasar a

decisão do Sinédrio Popular e o acolhimento da tese defensiva postulada.

Desembargador João Benedito da Silva
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Como dito, da análise dos depoimentos, pode-se afirmar que a

decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se desvencilhou do acervo

probatório  contido  nos  autos,  tendo  o  Tribunal  do  Júri,  com  respaldo  no

princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII,

alínea “c”, da Constituição Federal), decidido da forma que lhe pareceu mais

justa.

Nesse ponto, nunca é excessivo repetir que não seria qualquer

discrepância  entre  o  veredicto  e  os  elementos  de  convicção  colhidos  na

instrução  que  autorizariam  a  cassação  do  julgamento,  afinal,  é  lícito  ao

Tribunal do Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que

não seja eventualmente essa a melhor decisão, o que não é a hipótese dos

autos, já que a versão acolhida pelo Sinédrio Popular tem reflexo direto em

provas produzidas durante todo o procedimento escalonado do júri.

Na  hipótese  dos  autos,  não  ocorreu  decisão  manifestamente

contrária  à  prova,  mas  apenas  decisão  que  se  situou  no  campo  da

interpretação da prova, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela,

na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o

Tribunal togado na real instância de julgamentos dos crimes dolosos contra a

vida. 

Portanto, se o Júri optou por uma das versões que razoavelmente

se pode concluir da análise das provas, não pode o Tribunal ad quem cassar tal

decisão,  sob  pena  de  afronta  ao  Princípio  Constitucional  da  Soberania  do

Tribunal Popular.

Corroborando  com o  entendimento  supramencionado,  segue  o

seguinte julgado:

“Não  cabe  aos  tribunais  analisar  se  os  jurados
decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a

Desembargador João Benedito da Silva
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decisão do Tribunal  Popular  está  completamente
divorciada  da  prova  dos  autos.  Isso  porque
reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos
e de,  na hipótese de versões e teses porventura
discrepantes,  optar  pela  que  lhe  pareça  mais
razoável. Assim, ainda que existam duas versões
amparadas pelo material probatório produzido nos
autos,  deve  ser  preservado  o  juízo  feito  pelos
jurados no exercício de sua função constitucional
(DESTAQUE DE AGORA) (STJ - HC 201812/SP, Rel.
Ministro Marco Aurélio Belizze, 5ª T, 07/08/2012).

Ademais,  não  cabe  se  imiscuir,  neste  momento,  em  questões

atinentes aos elementos e condições para a configuração da excludente da

legítima defesa, uma vez que o que deve ser valorado é a íntima convicção dos

jurados e o respeito ao princípio da soberania popular do Júri, não estando a

tese defensiva completamente dissociada do bojo probatório, sendo possível e

viável o seu acolhimento pelo Conselho de Sentença.

Assim,  estando  a  decisão  apoiada  em  elementos  do  acervo

probatório  dos autos,  não  é  possível  cassá-la,  tendo  em vista  a  soberania

assegurada  pela  Constituição  da  República  ao  Tribunal  do  Júri  (artigo  5º,

XXXVIII, “c”).

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o

Exmo. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior), revisor, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da

Desembargador João Benedito da Silva
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Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


