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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003587-02.1990.815.2002 – 2º Tribunal do Júri
da Comarca da Capital.
RELATOR ORIGINÁRIO : Desembargador Luiz Ramalho Júnior
RELATOR PARA O ACÓRDÃO : Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO : Erenildo Balduíno de Oliveira
ADVOGADO: José Tertuliano da Silva Guedes Júnior

APELAÇÃO  CRIMINAL  HOMICÍDIO  DOLOSO
QUALIFICADO. PEDIDO  DA  DEFESA  PARA
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FORMA  CULPOSA.
DESACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO
DE  SENTENÇA  EM  RESPOSTA  AO  QUESITO
GENÉRICO.  CLEMÊNCIA.  APELO  MINISTERIAL.
ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  TRIBUNAL  DO  JÚRI
DECIDIU,  CONTRARIAMENTE,  À  PROVA  DOS
AUTOS.  PROCEDÊNCIA  PARA  SUBMETER  O
DENUNCIADO A NOVO JULGAMENTO.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  COERENTE  COM  O  PLEITO.
VEREDICTUM QUE NÃO RESTOU ASSENTADO NA
REALIDADE  DO  PROCESSO.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

A resposta afirmativa ao precitado quesito não se
reveste de caráter absoluto, a ponto de eliminar,
completamente,  a possibilidade de o Tribunal  de
origem  cassar  a  decisão  dos  jurados
manifestamente contrária à prova dos autos.

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

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, por maioria, dar provimento ao recurso para
cassar a decisão do Tribunal do Júri, determinando seja o acusado submetido
a novo julgamento, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ministério
Público Estadual, que tem por escopo impugnar decisão do Tribunal do Júri
que absolveu Erenildo Balduíno de Oliveira da prática do delito previsto no
art. 121, caput, do CP.

Narra a denúncia que o Apelado, em 01.01.1990, por
volta das 06:00h, no posto de combustíveis Santa Clara, localizado em
Mangabeira, teria disparado arma de fogo contra Edinaldo Pedro dos Santos,
seu colega de trabalho, atingindo-o mortalmente na cabeça.

Nas razões do apelo, argumenta, em síntese, que a
decisão do Tribunal do Júri apresenta-se contrária a prova dos autos tendo
em vista o fato dos jurados haverem reconhecido a existência de
materialidade e autoria delitiva, mas concluído pela absolvição do ora
apelado.

Pugna, ao final, para que seja cassada a decisão do
Conselho de Sentença, devendo o réu ser submetido a novo julgamento (fls.
324/326).

Contrarrazões às f. 329/343.

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do
recurso por entender que não se admite aos jurados absolver somente por
clemência. (fls. 623/626)

É o relatório.

VOTO – Des. Carlos Martins Beltrão Filho:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público em
face do ajuste legal.

DO MÉRITO

Inconformado com o veredicto proferido pelo Conselho de
Sentença que absolveu o acusado, por votação majoritária, o Representante
do Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação pugnando pela anulação do
veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, devendo o réu ser submetido
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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.

A propósito, consoante assinala Nucci, “A primeira 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.

1  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 2ª ed. Editora Revista dos Tribunais: 2011. P. 387.
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(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.

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 na
versão apresentada pelo acusado.

Conforme relatado, a denúncia narra que, em 01 de
janeiro de 1990, a vítima se encontrava no posto de combustíveis Santa
Clara, localizado entre o Bairro dos Bancários e Mangabeira, na comarca da
Capital, quando o acusado chegou embriagado, apontou um revólver para
Edinaldo Pedro do Santos e efetuou um disparo, atingindo-o mortalmente.

Em juízo confessou o crime, revelando o modo como
eliminou a vítima, inclusive afirma: “que é verdadeira a imputação que
lhe é atribuída neste processo”. (fls. 65/66)
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As testemunhas Marconi Delgado de Aguiar e Elias
Caetano Nunes demonstraram nos autos que o acusado concorreu para o
delito, vejamos:

Marconi Delgado de Aguiar (fls. 82) (…) que no
dia do fato o acusado apontou a arma do crime
um revólver calibre 38, em direção a ela
testemunha, tendo ela testemunha dito ao
acusado que acabasse com aquela brincadeira
senão comunicaria ao dono do posto e, ditas tais
palavras a vítima que estava sentada riu,
quando nesta ocasião o acusado disparou a dita
arma, atingindo em cima do olho, vindo a falecer
posteriormente; que o acusado no momento do
fato estava bastante embriagado;(...)

Elias Caetano Nunes (fls. 83) (…) que muitas
vezes o acusado chegava ao trabalho
embriagado e ela testemunha sempre reclamava
e inclusive gostava de brincar com armas, pois
recebia a arma dos vigilantes para entregar aos
outros vigilantes (...)

O arrependimento posterior não serve para anular provas
apresentadas nos autos.

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 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
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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
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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 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:

HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SUBMISSÃO  AO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  OS
JURADOS RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE AO
QUESITO CONSTANTE DO § 2.º DO ART. 483 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL  ("O  JURADO
ABSOLVE  O  ACUSADO?").  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.  RESPOSTA  AFIRMATIVA
QUE  NÃO  SE  REVESTE  DE  CARÁTER
ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO
DA  DECISÃO  DOS  JURADOS,  PELA  CORTE
DE  ORIGEM,  QUANDO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HABEAS
CORPUS DENEGADO.
1.  O  Paciente  foi  pronunciado  pela  suposta
prática do delito de homicídio qualificado e, por
ocasião da Sessão do Tribunal de júri, os jurados
responderam  afirmativamente  as  assertivas
relativas  à  materialidade  e  à  autoria  delitivas.
Em  seguinte,  eles  também  responderam
positivamente ao quesito constante do § 2.º do
art. 483 do Código de Processo Penal ("O jurado
absolve o acusado?").
Prolatada  sentença  absolutória,  a  Corte  a  quo
deu provimento ao apelo ministerial para cassar
o decisum, determinando a submissão do Réu a
novo julgamento.
2.  A  resposta  afirmativa  ao  precitado
quesito não se reveste de caráter absoluto,
a  ponto  de  eliminar,  completamente,  a
possibilidade  de  o  Tribunal  de  origem
cassar  a  decisão  dos  jurados
manifestamente  contrária  à  prova  dos
autos.
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3. A Corte a quo, após analisar detidamente os
elementos  probatórios  contidos  no  caderno
processo, concluiu que a decisão do Conselho de
Sentença   se  dissociou  totalmente  das  provas
existentes nos autos, o que autoriza a submissão
do agente a novo julgamento, nos termos do art.
593,  inciso  III,  alínea  b,  §  3.º  do  Código  de
Processo Penal.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC  217.651/MG,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  05/11/2013,  DJe
19/11/2013) (grifei)

“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
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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 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)

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.

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
depoimento de testemunha ocular. 2.
Sobejamente comprovadas a autoria e a
materialidade, merece ser cassada a decisão do
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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.

Ao que parece, os senhores jurados reconheceram a
materialidade e a autoria, inclusive, ao responderem o terceiro quesito,
confirmaram que o réu quis o evento morte e assumiu o risco de produzi-lo.

Em plenário, com base nas provas apresentadas, requereu
a desclassificação do crime de homicídio doloso em sua forma simples para
homicídio culposo.

Todavia, fugindo da lógica do caderno processual, o corpo
de jurados absolve por maioria. 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 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 render 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 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,
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optarem por aquela que entenderem ser justa ou merecer maior
credibilidade, mas, lhes é vedado julgar sem nenhum elemento capaz de
sustentar sua decisão.

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com o  parecer  da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso apelatório
impetrado pelo Representante do Ministério Público, para cassar a decisão do
2º Tribunal do Júri da comarca da Capital, que absolveu o réu, 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  ao julgamento o  Desembargador  Arnóbio  Alves
Teodósio, Presidente em exercício da Câmara Criminal. Dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior
(Relator), Carlos Martins Beltrão Filho (Revisor e Relator do voto vencedor) e
Wolfram  da  Cunha  Ramos  (Juiz  de  direito  convocado  para  substitui  o
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho).

Presente à Sessão de Julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Marcos Navarro Serrano, 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, aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano de 2014.

João Pessoa, 28 de novembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator para o Acórdão-

Apelação Criminal nº 0003587-02.1990.815.2002 11
CMBF - Relator


