Superior Tribunal de Justiça
HABEAS CORPUS Nº 100.822 - RJ (2008/0042003-7)
RELATORA
IMPETRANTE
IMPETRADO
PACIENTE

: MINISTRA LAURITA VAZ
: MARCELO DE MENEZES BUSTAMANTE - DEFENSOR
PÚBLICO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
: LUIZ ANTÔNIO VIEIRA ZACCARO
EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO
JÚRI. ACATAMENTO DA TESE DE QUE O PACIENTE NÃO
CONTRIBUIU PARA O ACIDENTE . APELAÇÃO MINISTERIAL.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS. IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO DOS JURADOS.
INDEMONSTRADA
EVENTUAL
DUALIDADE
DE
VERSÕES
VEROSSÍMEIS. VERIFICAÇÃO DA TESE DEFENSIVA OBSTADA PELA
ANGUSTA VIA DO WRIT. PRECEDENTES.
1. O Impetrante não logrou êxito em demonstrar a eventual existência de
duas versões verossímeis, pelo que não há falar em afronta ao princípio da
soberania do veredicto do Júri Popular.
2. De outro lado, o Tribunal a quo, depois de realizar acurada análise do
material probatório, concluiu que a decisão dos jurados fora manifestamente
contrária às provas carreadas aos autos, razão pela qual não poderia subsistir a
versão de legítima defesa da honra e erro na execução.
3. "A verificação, in casu, da existência de duas versões nos autos
para o crime e, por conseguinte, a constatação do desacerto da decisão
proferida pelo e. Tribunal a quo ao cassar o veredicto popular, exigiria
incursão em matéria probatória incompatível com a via eleita" (HC
145.535/ES, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 12/04/2010.)
4. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, por unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Ministros Jorge Mussi e Marco Aurélio
Bellizze votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Impedido o Sr. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do
TJ/RJ).
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp.
Brasília (DF), 20 de setembro de 2011 (Data do Julgamento)

MINISTRA LAURITA VAZ
Relatora

Documento: 1090772 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/10/2011

Página 1 de 4

Superior Tribunal de Justiça
HABEAS CORPUS Nº 100.822 - RJ (2008/0042003-7)
IMPETRANTE
IMPETRADO
PACIENTE

: MARCELO DE MENEZES BUSTAMANTE - DEFENSOR
PÚBLICO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
: LUIZ ANTÔNIO VIEIRA ZACCARO
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de LUIZ
ANTÔNIO VIEIRA ZACCARO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro.
Consta dos autos que o Paciente – após participar de acidente em que abalroou
uma motocicleta, o que resultou na morte de duas pessoas – foi pronunciado, nos autos do
processo-crime n.º 2005.080.001137-4, como incurso no art. 121, § 2.º, inciso III, parte final (duas
vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, c.c. a Lei n.º 8.072/1990.
Com a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença que
condenou o Paciente como incurso no art. 302, da Lei n.º 9.503/1997, duas vezes, na forma do
art. 70, do Código Penal, à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão e 4 meses e 02 dias de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
Irresignado, o Ministério Público interpôs a apelação n.º 2006.050.04103 perante a
Corte a quo, que deu provimento ao recurso, para cassar o julgamento realizado perante o
Tribunal do Júri, sob o fundamento de que o veredicto se mostrou manifestamente contrário à
prova dos autos.
Contra esse acórdão, foi impetrado o presente writ, sustentando-se que, na
verdade, havia duas versões conflitantes, tendo o Conselho de Sentença, apenas, optado por uma
delas. A Defesa requer a confirmação da sentença que absolveu o Paciente.
Indeferida a liminar, foram solicitadas as informações do Tribunal a quo,
prestadas às fls. 56/84.
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 86/92, opinando pela
denegação da ordem.
Registre-se que o presente feito foi redistribuído, motivo pelo qual entrou em meu
gabinete em 16/08/2011, conforme certidão de fl. 109.
É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 100.822 - RJ (2008/0042003-7)
EMENTA
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO
JÚRI. ACATAMENTO DA TESE DE QUE O PACIENTE NÃO
CONTRIBUIU PARA O ACIDENTE . APELAÇÃO MINISTERIAL.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS. IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO DOS JURADOS.
INDEMONSTRADA
EVENTUAL
DUALIDADE
DE
VERSÕES
VEROSSÍMEIS. VERIFICAÇÃO DA TESE DEFENSIVA OBSTADA PELA
ANGUSTA VIA DO WRIT. PRECEDENTES.
1. O Impetrante não logrou êxito em demonstrar a eventual existência de
duas versões verossímeis, pelo que não há falar em afronta ao princípio da
soberania do veredicto do Júri Popular.
2. De outro lado, o Tribunal a quo, depois de realizar acurada análise do
material probatório, concluiu que a decisão dos jurados fora manifestamente
contrária às provas carreadas aos autos, razão pela qual não poderia subsistir a
versão de legítima defesa da honra e erro na execução.
3. "A verificação, in casu, da existência de duas versões nos autos
para o crime e, por conseguinte, a constatação do desacerto da decisão
proferida pelo e. Tribunal a quo ao cassar o veredicto popular, exigiria
incursão em matéria probatória incompatível com a via eleita" (HC
145.535/ES, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 12/04/2010.)
4. Ordem denegada.

VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (Relatora):
O acórdão impugnado foi fundamentado nos seguintes termos:
"Embora a Instituição do Júri consagre o principio da soberania
das decisões dos jurados, no caso vertente, o apelo ministerial merece
provimento.
Com efeito, a autoria do crime esta positivada pelo próprio
interrogatório do apelante, que admitiu haver ingerido bebida alcóolica
antes de conduzir veiculo automotor.
Além do mais, os diversos elementos existentes nos autos revelam
que o apelado desenvolvia velocidade excessiva no momento do acidente,
sendo certo que todas as testemunhas ouvidas, logo após o fato, confirmam
a referida circunstância.
Descabe, portanto, considerar o esforço da ilustrada defesa técnica
em asseverar que houve culpa concorrente, mesmo porque em direito penal
não se admite a compensação de culpas, devendo o causador do fato ser
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responsabilizado, segundo sua culpabilidade para o evento.
Insta considerar que a materialidade é indiscutível, diante dos
documentos de fls, 10, 55, 57, 59/60 e 157/159 e o laudo de embriaguez
demonstra que o recorrido estava embriagado no momento do acidente.
A propósito, merece ser transcrita parte do parecer exarado pela
douta Procuradoria de Justiça, que passa a integrar o presente voto, na
forma do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao consignar, as fls.
4611464, verbis:
'[...]
Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade dos·
delitos restou amplamente demonstrada pelos documentos de fls. 10, 55,
57, 59/60 e 1571159.
Não restam duvidas quanta ao estado de embriaguez do
acusado no momento em que colidiu com a motocicleta e causou a
morte em ambas as vitimas, pois os laudos de embriaguez juntados
fartamente o demonstram.
O próprio réu admite, sob o crivo do contraditório, a ingestão de
bebida alcóolica antes de conduzir o veiculo automotor:
' ... que antes da colisão o acusado havia ingerido
duas taças de vinho no almoço ... ' (fls. 387).
Da mesma forma, a prova de que o réu empreendia velocidade
excessiva no momento da colisão é evidente.
Todas as testemunhas ouvidas no corpo do Auto de Prisão em
Flagrante, logo após os fatos, afirmam que o réu empreendia alta
velocidade (fls. 05/07).
Sob o crivo do contraditório, tal fato foi confirmado:
' ... que acredita que o veiculo do acusado estaria
entre 80 a 100 Km/h; que não se recorda se na época dos
fatos a velocidade permitida era de 30 Km/h, mas hoje em
dia e essa a velocidade permitida ...' (testemunha Marco
Antonio - fls. 388).
' ... que acredita que o veiculo do acusado estaria
ha aproximadamente 150 Km/h; ... ; que a velocidade
permitida e de 30 Km/h ...'
Mesmo considerando a versão do acusado, em seu
interrogatório judicial (fls, 387), conclui-se que empreendia velocidade
excessiva para o perímetro urbano onde se deu a colisão:
' ... que estava conduzindo seu veiculo a 80 Km/h,
mas reduziu tendo em vista a presença de uma lombada
eletrônica, assim passando a 50 Km/h ...'
O Perito Criminal Paulo Roberto Santos Pena, que subscreveu
o laudo de fls. 157/159 não deixa qualquer duvida:
' ... que ratifica o laudo no sentido de que foi
culpa concorrente pela manobra da vitima e o excesso de
velocidade do acusado ... " (fls. 392)
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É sabido que não existe compensação de culpas em direito
penal, devendo cada causador do evento lesivo ser responsabilizado na
medida de sua culpabilidade.
No presente caso, é indiscutível que o réu Luiz Antonio Vieira
Zaccaro concorreu de forma eficaz para a prática dos crimes a ele
imputados. Tanto e assim que a própria defesa sustentou a tese de
"culpa consciente" , depois modificada em treplica:
' ... A defesa em treplica, as 17:05h, concordou
com a Promotora na possibilidade de contradição,
oportunidade em que sustentou a culpa exclusiva da vitima
como tese principal em relação a morte das duas vitimas ...
' (fls. 376)
Nada obsta a que os jurados desclassifiquem as imputações,
entendendo que o elemento subjetivo do autor foi culpa e não dolo.
Entretanto, ao optarem pela absolvição, entendendo por maioria
(4x3) que o réu: ' ... Não contribuiu para o acidente ...' (fls. 380/381)",
os jurados decidiram de forma arbitrária, dissociada da prova dos autos,
caracterizando, portanto, a hipótese do art. 593, III, d, do Código de
Processo Penal.'
A questão a ser enfrentada em 2.ª instância, no caso em exame, e
somente a de se reconhecer ou não ter sido a decisão do Conselho de
Sentença manifestamente contrária à prova dos autos.
Releva notar que posição prestigiada pelo Júri encontra óbice nos
depoimentos colhidos durante o processo e nas demais provas existentes.
Ressalte-se que os aludidos depoimentos são esclarecedores e
harmônicos no sentido de incriminar o ora recorrido, na medida em que a
versão por ele oferecida não encontra ressonância nos elementos
constantes do processo, estando frontalmente divorciada do acervo
probatório existente.
Ora, se de um lado é inquestionável que o nosso Diploma
Processual Penal permite a realização de novo Júri, quando constatado que
o veredictum está em dissonância com a prova dos autos, de outro, não
menos acertado é que a discrepância deve ser considerável, o que resulta
do fato de somente ser o réu submetido a um novo Júri quando a decisão
dos jurados revelar-se manifestamente contrária a prova dos autos.
Assim sendo, objetivando-se alcançar a almejada justiça, a
prevalência da verdade real, mitiga-se a idéia de soberania do veredicto
dos jurados, prevista na Constituição de 88. Entretanto, isso somente é
admitido quando, ao primeiro exame, a decisão se mostra arbitrária,
totalmente divorciada do acervo probatório. Constitui, portanto, urna
exceção.
In casu, sendo manifestamente contrário à provas estampada nos
autos, o decisum deve ser desconstituído, autorizando a realização de um
novo julgamento." (fls. 69/79)
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Como se vê do acórdão impugnado, o Tribunal a quo, depois de realizar uma
acurada análise do material probatório, concluiu que a decisão dos jurados fora manifestamente
contrária às provas carreadas aos autos – ante a constatação da embriaguez do Paciente, bem
como da velocidade excessiva do veículo por ele conduzido –, razão pela qual não poderia
subsistir a versão de que o réu "não contribuiu para o acidente" (fl. 77).
Por outro lado, a presente impetração, ao sustentar que o Conselho de Sentença
adotou uma das versões existentes, o faz reafirmando dois fatos isolados: que a vítima não tinha
habilitação para dirigir motocicleta e que o abalroamento entre os veículos se deu lateralmente e
não por trás.
Esses dois elementos, isoladamente, dissociados de outras provas, não são
suficientes para evidenciar o alegado constrangimento ilegal, que na via do habeas corpus
precisa ser evidente. As razões expendidas no presente writ não conseguem apontar uma versão
alternativa, lastreada de forma substancial, pelo que não há como concluir pela afronta ao
princípio da soberania do veredicto do Júri Popular.
Nesse contexto, ir além dessa análise, promovendo a inversão do julgado,
demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória do autos, o que, como é
cediço, não se coaduna com a angusta via do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os
seguintes precedentes:
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º,
INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. JÚRI. ALEGADO EXCESSO DE
LINGUAGEM NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO.
INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. POSSIBILIDADE.
I - A forma lacônica, e acentuadamente comedida, exigida na
fundamentação da decisão de pronúncia não pode ser imposta aos
Tribunais de segundo grau por ocasião do julgamento de apelação fulcrada
no permissivo da alínea d (art. 593, inciso III do CPP).
Não se deve confundir a análise do juízo de admissibilidade da
acusação (iudicium acusationis) com a excepcional apreciação no controle do
iudicium causae ("decisão manifestamente contrária à prova dos autos"). A
fundamentação (art. 93, inciso IX, 2ª parte da Carta Magna), nesta última
hipótese, para levar o réu a novo julgamento, deve estar adequada à
exigência legal. Só o excesso não é permitido (Precedente).
II - A interposição de recurso de apelação, no rito do júri, com
fulcro no art. 593, inciso III, alínea d, do CPP, por ausência de previsão
legal expressa, não constitui medida privativa da defesa, a exemplo do que
ocorria com o extinto recurso do protesto por novo júri (Precedente).
III - Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do
Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, a sua cassação pelo e.
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Tribunal de Justiça não viola a soberania dos veredictos (Precedentes).
IV - A verificação, in casu, da existência de duas versões nos autos
para o crime e, por conseguinte, a constatação do desacerto da decisão
proferida pelo e. Tribunal a quo ao cassar o veredicto popular, exigiria
incursão em matéria probatória incompatível com a via eleita (Precedentes).
Ordem denegada." (HC 145.535/ES, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJe de 12/04/2010.)
"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
PRONÚNCIA.
NULIDADE.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA
DESCONSTITUIR O QUE FOI DECIDIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
NECESSIDADE
DE
EXAME
DETALHADO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
TIPOS PENAIS IMPUTADOS AO PACIENTE NO ACÓRDÃO DO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO SUPRIDA NO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRINCÍPIO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. NENHUM ATO SERÁ
DECLARADO NULO, SE DA NULIDADE NÃO RESULTAR PREJUÍZO ÀS
PARTES. ORDEM DENEGADA.
1 - A decisão que determinou a submissão do paciente a julgamento
perante o Tribunal do Júri mostra-se devidamente fundamentada, tendo a
Corte a quo apontado as provas da materialidade do delito, os indícios
suficientes de autoria e a existência de versões conflitantes sobre a
dinâmica dos fatos, com sérios indícios de que os acusados "trafegavam em
alta velocidade, em local escuro, quiça em competição de velocidade e,
possivelmente tendo ingerido bebidas alcoólicas". Afirma não estar patente
nos autos que inexistiu a figura do dolo eventual, motivo pelo qual devem os
acusados ser submetidos a julgamento perante o Juiz Natural da causa.
2 - Para a desconstituição do que foi decidido nas instâncias
ordinárias, seria necessário o exame aprofundado do conjunto
fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus.
[...]
6 - Habeas corpus denegado." (HC 94.538/RJ, 6.ª Turma, Rel. Min.
HAROLDO RODRIGUES (Desembargador Convocado do TJ/CE), DJe de
04/10/2010.)
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2008/0042003-7

PROCESSO ELETRÔNICO

HC 100.822 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 20050800011374

200605004103

200718800549

EM MESA

200819000018
JULGADO: 20/09/2011

Relatora
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :

ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RJ)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
IMPETRADO
PACIENTE

: MARCELO DE MENEZES BUSTAMANTE - DEFENSOR PÚBLICO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
: LUIZ ANTÔNIO VIEIRA ZACCARO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, denegou a ordem."
Os Srs. Ministros Jorge Mussi e Marco Aurélio Bellizze votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Impedido o Sr. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ).
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp.
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RECURSO ESPECIAL

Nº 203.632 - MS (1999/0011536-8)

RELATOR
:
R.P/ACÓRDÃO :
RECORRENTE
:

MINISTRO FONTES DE ALENCAR
MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
APARECIDA NELI SAMPAIO LOPES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ SOARES BARROSO
RECORRIDO
: JOELCIO NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ ALDO DA CONCEIÇÃO
EMENTA
RESP. JÚRI. LEGITIMA DEFESA DA HONRA. VIOLAÇÃO AO ART. 25
DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 07 DO STJ.
1. Relata a denúncia haver o marido, incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos
I e IV, do Código Penal, efetuado diversos disparos contra sua mulher, de quem se encontrava
separado, residindo ela, há algum tempo (mais de 30 dias), em casa de seus pais, onde foi
procurada, ao que parece, em tentativa frustrada de reconciliação, e morta.
2. A absolvição pelo Júri teve por fundamento ação em legítima defesa da honra,
decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça, ao entendimento não ser aquela causa excludente
desnaturada pelo fato de o casal estar separado, há algum tempo, e porque "a vítima não tinha
comportamento recatado".
3. Nestas circunstâncias, representa o acórdão violação à letra do art. 25 do
Código Penal, no ponto que empresta referendo à tese da legítima defesa da honra, sem embargo
de se encontrar o casal separado há mais de trinta dias, com atropelo do requisito relativo à
atualidade da agressão por parte da vítima. Entende-se em legítima defesa, reza a lei, quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a
direito seu ou de outrem.
4. A questão, para seu deslinde e solução, não reclama investigação probatória,
com incidência da súmula 7 do STJ, pois de natureza jurídica.
5. Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por
maioria, conhecer do recurso e lhe dar provimento. Vencido o Ministro-Relator. Votaram com o
Ministro Fernando Gonçalves os Ministros Hamilton Carvalhido e Paulo Gallotti. Não participou
do julgamento o Ministro Vicente Leal.

Brasília, 19 de abril de 2001(data de julgamento)

MINISTRO FERNANDO GONÇALVES, Presidente e Relator p/Acórdão
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RECURSO ESPECIAL Nº 203.632 - MS (1999/0011536-8)
EXPOSIÇÃO

O EXMO. SR. MINISTRO FONTES DE ALENCAR:
Com suporte nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, interpõe
Aparecida José Sampaio, como assistente de acusação, o presente recurso especial (fls. 346/354)
contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul, que, por maioria de votos, em sede de recurso de apelação com fulcro no art. 593, III, "d", do
Código de Processo Penal, manteve decisão do Tribunal do Júri que absolvera o recorrido,
pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
Eis a ementa do acórdão recorrido:
"APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA
DEFESA DA HONRA – IRRESIGNAÇÃO DO MP E ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VERSÃO DO RÉU
RAZOAVELMENTE SUSTENTADA PELAS PROVAS – DECISÃO
MANTIDA – IMPROVIMENTO.
Se a versão do réu encontra-se amparada, mesmo que
razoavelmente nas provas, onde testemunhas afirmam que a vítima
tinha comportamento desregrado e em desacordo com a vida de
casada, há que se dar crédito à motivação da prática do delito aludida
pelo agente, mantendo-se a absolvição" (fl. 311).
A recorrente insufla esta instância, alegando divergência jurisprudencial e
violação ao art. 25, do Código Penal.
Sem contra-razões, o recurso foi admitido por decisão de fls. 339/340.
Neste grau de jurisdição, propugna o Ministério Público Federal pelo provimento
do recurso.

Documento: 61173 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 19/12/2002

Página 2 de 12

Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 203.632 - MS (1999/0011536-8)
VOTO VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO FONTES DE ALENCAR (Relator):
O Tribunal do Júri absolveu o ora recorrido.
O Juiz Presidente do Tribunal do Júri, atendendo ao que decidira o Conselho de
Sentença, absolvera o réu, ora recorrido, da imputação que lhe fora feita (sentença de fl. 246).
O Ministério Público estadual interpôs, com fulcro no artigo 593, III, "d", do
Código de Processo Penal, apelação (fls. 253 a 260).
Por maioria de votos de sua 2ª Turma Criminal, o Tribunal de Justiça do Mato
Grosso do Sul negou provimento ao recurso, nos termos do acórdão de fls. 303 a 312
O presente recurso especial foi manifestado por Aparecida Neli Sampaio Lopes,
assistente do Ministério Público, trazendo argüição de divergência pretoriana e de negativa de
vigência do art. 25 do Código Penal (fls. 318 a 329).
Acentuo que o acórdão recorrido adveio de apelação fundada em que a decisão
dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP);
circunstância que me faz salientar o cunho limitado desse recurso, por isso mesmo que tem
decidido o Supremo Tribunal Federal como soam as ementas que se subseguem:
- "A apelação criminal, no procedimento do Júri, não devolve,
ordinariamente, ao tribunal ad quem, o integral conhecimento da
causa penal. A instância superior fica necessariamente limitada aos
motivos invocados pelo apelante no ato de interposição recursal" (HC
68.109-3 – Rel. Min. Celso de Melo).
- "A apelação contra decisão do Júri tem natureza restrita,
não devolvendo ao tribunal todo o conhecimento da causa" (HC
71.918 – Rel. Min. Carlos Veloso).
- "Esta Corte já firmou o entendimento de que a apelação, nas
causas penais submetidas ao Júri, tem caráter restrito, ficando sua
cognição limitada aos motivos invocados na interposição do recurso"
(HC 74.518/GO - Rel. Min. Moreira Alves).
Outrossim, impende observar que apenas uma vez é possível a apelação qual a
provocadora do aresto ora atacado, não se admitindo, nos termos da lei,
"pelo mesmo motivo, segunda apelação" (art. 593, § 3º, CPP).
E se o Tribunal ficar convencido, quando do julgamento do apelo de ser a decisão
dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, sujeitará o réu a novo julgamento do
Tribunal do Júri.
Assim tudo ocorre em homenagem à competência da instituição do Tribunal do
Júri, de inegável vestudade, plautada entre nós brasileiros desde os tempos de outrora, de antes
mesmo da independência política do Brasil – ainda que o fosse, no inicial instante, apenas para os
crimes de imprensa (Lei de 18 de julho de 1822) – e que a primeira constituição republicana, a de
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1891), situou na Declaração de Direitos (art. 72, § 31), posição que as vicissitudes da vida
política nacional, em tempo maior de século, não alteraram; assegurando a Constituição de 1988
(art. 5º, XXXVIII), como fizera a de 1946 (art. 141, § 28), a soberania dos seus veredictos.
Ora, no caso concreto, o Tribunal sul-mato-grossense negou provimento ao
recurso do Ministério Público, preservando a absolvição, pelo Júri, do acusado.
Restrita a decisão da corte estadual ao exame da prova, não cabe a este Tribunal
talar o campo probatório, a refazer análise de fatos.
Sob outro ângulo, a divergência jurisprudencial suscitada não colhe, porquanto,
pelo que já registrado, há impossibilidade de reexame de prova em sede de recurso especial.
Ademais, díspares os fatos que seriam postos em confronto.
Dessarte, do recurso não conheço.
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RECURSO ESPECIAL Nº 203.632 - MATO GROSSO DO SUL - (1999/0011536-8)

RATIFICAÇÃO DE VOTO
VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO FONTES DE ALENCAR (RELATOR):
Senhor Presidente quero, antes de V. Exa. proclamar a decisão, registrar que o
meu voto não foi sustentando a tese conduzida no Tribunal do Júri. O meu voto foi no sentido de
que matéria de fato não pode ser apreciada por esta Corte e, considerando as observações
percucientes de V. Exa., tenho a registrar que não me deparei neste processo, nem o Tribunal de
origem mencionou, qualquer objeção de órgão de acusação aos quesitos formulados pelo juiz.
Portanto, meu voto é puramente sob o aspecto técnico e o mantenho, com as
minhas homenagens aos doutos votos divergentes de V. Exas.

Documento: 61173 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 19/12/2002

Página 5 de 12

Superior Tribunal de Justiça
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 1999/0011536-8

RESP 203632 / MS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 572907 5729098 8900380230
PAUTA: 13/03/2001

JULGADO: 13/03/2001

Relator
Exmo. Sr. Ministro FONTES DE ALENCAR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FERNANDO GONÇALVES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ZÉLIA OLIVEIRA GOMES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:

APARECIDA NELI SAMPAIO LOPES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
FRANCISCO JOSÉ SOARES BARROSO
JOELCIO NOGUEIRA DA SILVA
JOSÉ ALDO DA CONCEIÇÃO

ASSUNTO: Penal - Crimes contra a Pessoa (art.121 a 154) - Crimes contra a vida

SUSTENTAÇÃO ORAL
Sustentou oralmente a Dra. Denise da Silva Viegas pela recorrente.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro-Relator não conhecendo do recurso, pediu vista o Sr.
Ministro Fernando Gonçalves. Aguardam os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Paulo Gallotti.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Vicente Leal.
O referido é verdade. Dou fé.
Brasília, 13 de março de 2001

ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
Secretário
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RECURSO ESPECIAL Nº 203.632 - MS (1999/0011536-8)
VOTO-VENCEDOR

EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES:

Cuida-se de recurso especial, interposto com âncoras nas letras "a"
e "c", do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que guarda a
seguinte ementa:
"APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA DA
HONRA – IRRESIGNAÇÃO DO MP E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – VERSÃO DO RÉU RAZOAVELMENTE SUSTENTADA
PELAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA – IMPROVIMENTO.

Se a versão do réu encontra-se amparada, mesmo que
razoavelmente nas provas, onde testemunhas afirmam que a
vítima tinha comportamento desregrado e em desacordo com a
vida de casada, há que se dar crédito à motivação da prática do
delito aludida pelo agente, mantendo-se a absolvição." (fls. 311)
Nas razões oferecidas, a recorrente Aparecida Neli Sampaio
Lopes, na qualidade de assistente da acusação, sustenta negativa de vigência ao
art. 25 do Código Penal, na medida em que ausentes os requisitos relativos a
iminência ou atualidade, indispensáveis à configuração da legítima defesa,
estando, por outro lado, o acórdão em franca divergência com julgados do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Admitido na origem (fls. 339/340), nesta Superior Instância a
Subprocuradoria-Geral da República opina pelo provimento do recurso (fls.
346/354).
Na assentada do dia 13 de março do corrente ano, o eminente
Relator, Ministro FONTES DE ALENCAR, destacando o cunho limitado do
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recurso, em virtude de estar a apelação fundada no pressuposto de ser a
decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, circunstância
restritiva da apreciação dos motivos invocados, dele não conhece.
Em conseqüência, acentua o ilustre Relator, circunscrita "a
decisão da Corte estadual ao exame da prova, não cabe a este Tribunal talar
o campo probatório, a refazer análise de fatos", sendo, por outro lado,
"díspares os fatos que seriam postos em confronto", no tocante ao dissenso
pretoriano.
Não sendo, então, o recurso conhecido, para melhor exame e
capacitação acerca da controvérsia, pedi vista dos autos, sendo este o meu
voto.
O recorrido, Joelcio Nogueira da Silva, foi denunciado como
incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por ter
efetuado diversos disparos contra Alayde Marciana Sampaio, sua esposa e de
quem se encontrava separado, residindo ela, há algum tempo (mais de 30 dias),
em casa de seus pais, onde foi procurada, ao que parece, em tentativa frustrada
de reconciliação, e morta.
Submetido a julgamento pelo Júri foi o acusado absolvido ao
fundamento de ter agido em legítima defesa da honra.
O v. acórdão, firmado no voto do Des. Carlos Stephanini,
manteve a decisão de primeiro grau, acolhendo a tese da legítima defesa da
honra, não desnaturada pelo fato de o casal estar separado, há algum tempo, e
porque "a vítima não tinha comportamento recatado".
A matéria foi suficientemente debatida e encontra-se, quantum
satis, prequestionada na medida em que houve expressa violação à letra do art.
25 do Código Penal pela não ocorrência dos pressupostos da legítima defesa da
honra. Quanto ao dissídio jurisprudencial, como bem o demonstra o despacho
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de admissibilidade do especial (fls. 339/340), "os arestos vindos à colação não
encampam a tese da legítima defesa da honra (RTs 681/373 e 473/372) e de
ser contrária à prova dos autos a decisão quando o conselho de sentença
reconhece tal circunstância sem o requisito da atualidade da agressão por
parte da vítima (RTs 655/315 e 660/268)" – fls. 339.
É patente, então, representar o acórdão em debate violação à letra
do art. 25 do Código Penal, no ponto em que empresta referendo à tese da
legítima defesa da honra, sem embargo de se encontrar o casal separado há
mais de trinta dias, com atropelo do requisito relativo à atualidade da agressão
por parte da vítima. Entende-se em legítima defesa, reza a lei, quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem. Ora, na espécie, sem adentrar ao contexto
probatório, o fato da separação atribui ao caso mais o caráter de revide do que
de defesa.
De outro lado, a questão, para seu deslinde e solução, não reclama
investigação probatória, com incidência da súmula 7 do STJ, pois de natureza
jurídica. Neste sentido, como lembrado pelo Des. Oswaldo Rodrigues de Melo,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
asseverava no STF, o preclaro Ministro ANTÔNIO VILLAS BOAS, no julgamento
do Habeas Corpus 40.181-PB, verbis:
"A conceituação da legítima defesa, sobranceira aos critérios de
ordem subjetiva, é, antes de tudo, um tema de natureza jurídica.
Sem desmentir o júri, cujo voto nunca é motivado, a Instância
revisional, com a sua vasta experiência, pode dizer, com uma
simples e convincente modificação de perspectiva, que
determinada decisão, em face do fato apurado e das suas
circunstâncias, é claramente insustentável. E com isso não se
nega o preceito constitucional, que assegura a inviolabilidade
dos veredictos.
No caso, o colendo Tribunal a quo, ao mandar o réu a novo
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julgamento, evitou que se conferisse legitimidade a uma violenta
reação contra uma agressão à honra que, embora injusta, não
era atual."
No tocante ao dissídio pretoriano, em contraposição ao acórdão
que entende não desnaturar a legítima defesa da honra o fato de o casal já
encontrar-se separado há mais de 30 dias, quando da trágica ocorrência e,
também, por não ter a vítima "comportamento recatado", trouxe a recorrente
especial à colação julgados, trilhando caminho oposto, como se pode observar,
verbis:
"HOMICÍDIO SIMPLES – RÉU ABSOLVIDO SOB O ACOLHIMENTO DA
LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA.
- Não age em legítima defesa da honra o agente que mata sua
esposa movido pela suspeita de que a mesma lhe era infiel.
- Ausência de fato concreto, atual ou iminente, a justificar os
ciúmes do agente da ocisão.
- A ofensa simples não tem os contornos de agressão capaz de
justificar a reação impiedosa e desmedida do acusado de matar
a tiros e facadas a esposa indefesa.
- Apelo a que se dá provimento a fim de que, anulado o
julgamento, a outro seja submetido o apelado" (RT
655/315-316)." (fls. 324)
"HOMICÍDIO – LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA – ACUSADO QUE MATA
A ESPOSA ADÚLTERA – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE
ADMISSÍVEL EM TESE – HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE AUSENTE O
REQUISITO DA ATUALIDADE DA REPULSA – DECISÃO DOS JURADOS
RECONHECENDO A CAUSA DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE CONTRÁRIA
À PROVA DOS AUTOS – NULIDADE DECRETADA – NOVO
JULGAMENTO ORDENADO – DECLARAÇÃO DE VOTO.

- É entendimento fortemente arraigado no povo que o adultério
da mulher fere a honra do marido. Não há negar que julgados
dos tribunais têm admitido a legítima defesa da honra quando o
cônjuge ultrajado mata o outro cônjuge ou seu parceiro. De
modo que se mostra mais prudente aceitar, em tese, a legítima
defesa da honra em tal hipótese e verificar se, no caso concreto,
os requisitos legais encontram-se presentes.
- Faltando, p. ex., o requisito da atualidade da repulsa, é
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contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que reconhece
a causa de exclusão de ilicitude" (RT 660/268)." (fls. 327)
Como se vê, também sob este ângulo, nada impede o
conhecimento do recurso, afastada a incidência da súmula 7, dado ser o tema
de natureza essencialmente jurídica e para seu esclarecimento não ser
necessário o exame da matéria probatória.
No julgamento do REsp 1.517-PR – relatado pelo Min. JOSÉ
CÂNDIDO, esta Turma, apreciando situação em parte similar à presente, por

maioria, fez destacar, verbis:
"RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO
PRATICADO PELO MARIDO QUE SURPREENDE SUA ESPOSA EM
FLAGRANTE ADULTÉRIO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONFIGURA
LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. DECISÃO QUE SE ANULA POR
MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS (ART. 593,
PARÁGRAFO 3º, DO CPP).

- Não há ofensa à honra do marido pelo adultério da esposa,
desde que não existe essa honra conjugal. Ela é pessoal, própria
de cada um dos cônjuges. O marido, que mata sua mulher para
conservar um falso crédito, na verdade, age em momento de
transtorno mental transitório, de acordo com a lição de Himenez
de Asua (El Criminalista, Ed. Zavalia, B. Aires, 1960, T.IV,
P.34), desde que não se comprove ato de deliberada vingança.
- O adultério não coloca o marido ofendido em estado de
legítima defesa, pela sua incompatibilidade com os requisitos do
art. 25, do Código Penal.
- A prova dos autos conduz à autoria e à materialidade do duplo
homicídio (mulher e amante), não à pretendida legitimidade da
ação delituosa do marido. A lei civil aponta os caminhos da
separação e do divórcio. Nada justifica matar a mulher que, ao
adulterar, não preservou a sua própria honra.
- Nesta fase do processo, não se há de falar em ofensa à
soberania do Júri, desde que os seus veredictos só se tornam
invioláveis, quando não há mais possibilidade de apelação. Não
é o caso dos autos, submetidos, ainda, à regra do artigo 593,
parágrafo 3º, do CPP.
- Recurso provido para cassar a decisão do Júri e o acórdão
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recorrido, para sujeitar o réu a novo julgamento."
Em suma, nos termos em que colocado o debate, para, na dicção
do Min. ANTÔNIO VILLAS BOAS, evitar que se atribua legitimidade a uma
reação despida de atualidade, em função da separação do casal, pode-se, sem
adentrar ao terreno probatório, concluir, a par da ofensa à letra do art. 25 do
Código Penal e ao dissenso pretoriano verificado, pela necessidade de novo
julgamento, a teor do disposto no art. 593, III, d do CPP. De outra parte, este
entendimento, se acolhido, não irá impor ao Júri que decida novamente de
acordo com ele, ou seja, não há censura no sentido de não ter o conselho agido
corretamente. Não. Como assentado pelo STF, a soberania do veredicto do
Júri não exclui a recorribilidade de suas decisões, mesmo porque, se no
segundo julgamento o resultado for idêntico ao primeiro, com error in
judicando, sepultada estará a questão, pelo menos à luz do art. 593, III, d, do
CPP.
Por tudo isto, com a vênia devida ao eminente Ministro FONTES
DE ALENCAR, conheço do recurso e lhe dou provimento para, cassando

decisão do Júri e o acórdão da Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado do Mato Grosso do Sul, sujeitar o recorrido a novo julgamento.
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RECURSO ESPECIAL Nº 203.632 - MS (1999/0011536-8)
VOTO-VOGAL

EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO:

Senhor Presidente, peço vênia ao ilustre Ministro-Relator para
acompanhar a divergência.
Conheço do recurso e dou-lhe provimento.
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RECURSO ESPECIAL Nº 203.632 - MS (1999/0011536-8)

VOTO

O SENHOR MINISTRO PAULO GALLOTTI: Senhor Presidente, a série
de quesitos relativa à legítima defesa da honra foi submetida ao corpo de jurados da 2ª
Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da seguinte forma,
após afirmados a autoria e a letalidade: “O réu Joelson Nogueira da Silva, assim
agindo, repeliu agressão a sua honra?”
Senhor Presidente, por que fui verificar isso? Porque comungo da mesma
preocupação e do mesmo entendimento de V. Exa., pedindo vênia ao Ministro Fontes de
Alencar.
É bom que se frise que o dispositivo apontado como violado é o art. 25, do
Código Penal. Na interpretação que se tem dado, na doutrina e na jurisprudência,
predominantemente, ao instituto da legítima defesa da honra, não vejo como incluí-la
nos contornos do art. 25, até porque, e V. Exa. deixou bem claro, tem sido muito
divulgada a idéia, a compreensão de que a honra é atributo pessoal, que não pode ser
maculada por comportamento de terceiro, como no caso, uma vez que, quem teria a
sua honra arranhada seria a própria vítima, se é que se comportou como afirmado.
Por isso, Sr. Presidente, com a mesma preocupação de V. Exa. e, até por
ser este, de certa forma, um julgamento histórico, em que o Superior Tribunal de Justiça
está afirmando que a tese da legítima defesa da honra, pelo menos no âmbito da Sexta
Turma, não é aceita por maioria de votos, com a compreensão do Ministro Fontes de
Alencar de que se tratava de matéria de prova. Concordo com o entendimento de V.
Exa. de que o julgamento a que ele será submetido, se definitiva a decisão que ora
estamos a tomar, não será balizado por essa compreensão.
Não podemos afirmar que não possa o Tribunal do Júri vir a reconhecer a
tese da legítima defesa da honra, mas talvez o magistrado venha a se recusar a
elaborar o quesito respectivo, com a devida justificativa, o que temos entendido ser
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possível.
É evidente que a independência e a autonomia do Tribunal do Júri não
podem ser levadas a extremos. Com este julgamento, estamos fazendo uma correção
de interpretação de texto legal, dentro dos limites que nos são impostos pela
Constituição, ao proclamar que ao STJ cumpre o papel de guardião da lei.
Pedindo vênia ao Ministro Fontes de Alencar, entendo, como V. Exa.,
violado o disposto no art. 25.
Conheço do recurso especial e lhe dou provimento.
É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 203.632 - MS (1999/0011536-8)
RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO FONTES DE ALENCAR (RELATOR):
Senhor Presidente quero, antes de V. Exa. proclamar a decisão, registrar que o
meu voto não foi sustentando a tese conduzida no Tribunal do Júri. O meu voto foi no sentido de
que matéria de fato não pode ser apreciada por esta Corte e, considerando as observações
percucientes de V. Exa., tenho a registrar que não me deparei neste processo, nem o Tribunal de
origem mencionou, qualquer objeção de órgão de acusação aos quesitos formulados pelo juiz.
Portanto, meu voto é puramente sob o aspecto técnico e o mantenho, com as
minhas homenagens aos doutos votos divergentes de V. Exas.
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RECURSO ESPECIAL Nº 203.632 - MS (1999/0011536-8)
RETIFICAÇÃO DE VOTO

EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO:

Senhor Presidente, diante das ponderações mui adequadas do
ilustre Ministro Paulo Gallotti, peço vênia a V. Exa. apenas para declarar o meu
voto.
Conheço do recurso apenas pela alínea "c", quanto a sua
admissibilidade, acompanhando, no mérito, o voto de V. Exa., dando
provimento ao recurso.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
Número Registro: 1999/0011536-8

RESP 203632 / MS

PAUTA: 13/03/2001

JULGADO: 19/04/2001

Relator
Exmo. Sr. Ministro: FONTES DE ALENCAR
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro FERNANDO GONÇALVES
Presidente
Exmo. Sr. Ministro: FERNANDO GONÇALVES
Subprocuradora Geral da República
Exma. Sra. Dra.: ZÉLIA DE OLIVEIRA GOMES
Secretário
Bel: ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

: APARECIDA NELI SAMPAIO LOPES - ASSISTENTE DE
ACUSACAO
: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO
: JOELCIO NOGUEIRA DA SILVA
: JOSE ALDO DA CONCEICAO
CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto-vista do Sr. Ministro Fernando Gonçalves conhecendo do recurso e lhe
dando provimento, no que foi seguido pelos Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Paulo Gallotti, a
Turma, por maioria, conheceu do recurso e lhe deu provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Fernando Gonçalves, que lavrará o acórdão. Vencido o Sr. Ministro-Relator."
Votaram com o Sr. Ministro Fernando Gonçalves os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e
Paulo Gallotti. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Vicente Leal.
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O referido é verdade. Dou fé.
Brasília, 19 de Abril de 2001

ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
Secretário
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.354.206 - SC (2018/0222036-6)
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADOS
AGRAVADO

: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
: VALDIR PIRES DA SILVA
: FABRÍCIO GEVAERD - SC011552
JEAN CARLOS SCHAEFER - SC047260
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto por VALDIR PIRES DA SILVA em

adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 516):
EMBARGOS INFRINGENTES. 1. CABIMENTO. TESE NÃO
DEBATIDA NO ACÓRDÃO. 2. LEGITIMA DEFESA. DISPARO DE
ARMA DE FOGO. PORTE ANTERIOR. VINGANÇA POR ESTUPRO
PRATICADO CONTRA FILHA.
1. Não são admissíveis os embargos infringentes que suscitam tese a
respeito da qual não houve divergência no julgamento colegiado.
2. Não age em legítima defesa própria ou de terceiro o acusado
que, dois dias após a vítima ter investido sexualmente contra sua
prole, arma-se com artefato bélico, sai em busca do ofendido,
encontra-o, chama sua atenção, desfere contra ele, sem
provocação, um disparo de arma de fogo no meio do rosto, e sai do
local consciente de que o abateu.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, alegou a defesa, além de dissídio jurisprudencial, que a absolvição do acusado
pelo conselho de sentença, fundada no art. 483, III, do Código de Processo Penal, não se
mostrou contrária à prova dos autos, motivo pelo qual a cassação deste decisum pela Corte
local implicou afronta à soberania dos veredictos.
Contra-arrazoado (e-STJ fls. 598/607), o Tribunal local inadmitiu o especial
(e-STJ fls. 609/612) em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ e por ausência de similitude
fática e jurídica entre os julgados comparados.
Em seu agravo (e-STJ fls. 615/638), o recorrente rebate a fundamentação
utilizada para inadmitir o recurso.
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Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 686/688).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ
fls. 705/706), nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7 DO
STJ. PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. A modificação do
entendimento apresentado pela Corte a quo requer a análise do
acervo probatório, o que é incompatível com o recurso especial.
Incidência da Súmula 7 do STJ. PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

É o relatório. Decido.
No caso, sem razão o recorrente.
São estes os fundamentos utilizados pela Corte local para anular a sentença
absolutória e determinar a submissão do recorrente a novo julgamento (e-STJ fls. 520/524):
[...]
O argumento evocado pelo Embargante Valdir Pires da Silva para
escapar da prestação jurisdicional repressiva consistia na "legítima
defesa própria e de terceiro, ou da honra" (nos termos da ata de
reunião do Tribunal do Júri, fl. 342). Como amparo probatório a
tal tese não há nada nos autos.
É por isso que a Segunda Câmara Criminal, por maioria, decidiu
anular o julgamento: porque tal lastro não existe. Não há suporte
probatório à tese de legítima defesa. Ao contrário, todos os
elementos de convicção indicam que o Embargante agiu de modo
calculado e consciente, levando a efeito uma vingança pelo fato
que considerou um agravo dirigido a sua filha (o fato de a Vítima
Robson Everton de Lima ter investido sexualmente de forma violenta
contra C. P. da S.), e não se defendeu de nenhuma agressão atual
ou iminente.
A testemunha Leoclides Pedrinho Rodrigues Padilha, que disse ser
"compadre" do Embargante, estava com Valdir Pires da Silva na
data dos fatos (no mesmo automóvel em que estava o Acusado,
inclusive). Leoclides declarou que soube pelo próprio Embargante
acerca da investida sexual da Vítima contra C. P. da S., e que
Valdir estava "nervoso" quando contou o ocorrido; acrescentou
que, no mesmo dia, enquanto iam para o "sítio" no automotor que
conduzia (um Fiat/Palio), o Embargante, ao avistar a Vítima
próximo a uma padaria, pediu que parasse o automóvel, fez sinal
para que Robson se aproximasse e, subitamente (e ainda de dentro
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do automóvel), efetuou um disparo de arma de fogo em direção à
face da Vítima. O Embargante, em seguida, teria dito: "toca o carro
que eu derrubei o cara" (fls. 161-162).
Na fase administrativa, Leoclides prestou depoimento em idêntico
sentido e registrou que, "durante todos os anos de amizade, embora
soubesse que Valdir possuía uma arma de fogo, aquela foi a
primeira vez que o viu portando o instrumento vulnerante" (fls.
24-25).
A filha do Embargante, C. P. da S., relatou a investida sexual de
Robson contra si (na fase administrativa: "Robson a surpreendeu,
agarrou-a pelas costas, a abraçou e tentou beijar sua boca"; na
judicial: Robson "agarrou a informante por trás e começou a
passar as mãos pelo corpo; então arranhou os braços de Robson;
na sequência Robson derrubou a informante no chão e quis deitar
sob seu corpo, quando deu uma mordida no braço da vítima; nesse
momento levantou e correu"); e que confidenciou o episódio para
sua mãe, agregando que "não contou para o pai porque ficou com
medo de sua reação" (fls. 21 e 159).
A esposa do Embargante, Dalila Varela dos Santos da Silva,
confirmou que a filha contou sobre o abuso sexual e que resolveu
não compartilhar tal informação com Valdir Pires da Silva por
medo de que ele tomasse "alguma atitude violenta contra Robson".
Aludiu que, quando seu filho Adenilson narrou o episódio ao
Embargante (no domingo, dia seguinte ao do abuso), entraram, em
contato com a Polícia Militar e foram orientados a procurar a
Polícia Civil (fls. 13-14). O Policial Militar Idegar de Oliveira
Borges confirmou tal orientação (fl. 10).
O Embargante Valdir Pires da Silva não contesta, em geral, o
cenário revelado por esses depoimentos: Valdir consignou, apenas,
que se armou porque considerava Robson Everton de Lima uma
"pessoa violenta"; que a Vítima fez sinal para ele e, por isso, pediu
que Leoclides parasse o veículo; que, quando disse que pretendia
conversar com o Ofendido em sua residência, à noite, Robson
tê-lo-ia desafiado e levado uma mão às costas, o que fez com que o
o sacasse a arma que portava e disparasse uma vez contra a Vítima;
e que, sem saber do resultado do disparo, entrou no veículo e pediu
para Leoclides levá-los dali (fls. 27-28, 161-162 e 333).
O projétil, de acordo com o laudo cadavérico, "cumpriu trajetória
de baixo para cima, de frente para trás, ligeiramente da direita
para a esquerda", e teve entrada logo acima da boca da Vítima
(entre a boca e o nariz, fl. 48). Isso indica que, ao contrário do
mencionado pelo Embargante, ele estava dentro do veículo (e em
posição inferior ao Ofendido) quando disparou, e não fora dele.
Sendo este o conjunto probatório, é forçoso reconhecer que a
absolvição contraria as evidências dos autos. Isso não é legítima
defesa própria, ou de terceiro ou da honra; é vingança, pura e
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simples. O Embargante sai armado de casa, encontra o Ofendido,
desfere contra ele (com o perdão da expressão) um tiro no meio da
cara e sai em disparada, isso porque Robson teria tentado violentar
sexualmente a filha de Valdir Pires da Silva. É evidente que a Vítima
perdeu a vida como punição por ter investido contra C. P. da S., e é
inegável que o Embargante resolveu, em contrariedade ao
ordenamento jurídico, assumir o papel de juiz e carrasco para
levar a cabo a execução do Ofendido.
Note-se que são os depoimentos de pessoas próximas ao
Embargante que sedimentam a tese da acusação e contrariam a
alegação o defensiva. A filha do Embargante, depois de ter sido
alvo de violência sexual, resolveu sonegar tal informação ao seu
genitor, por medo da reação que ele poderia ter. A esposa do
Embargante também mencionou o receio de retaliação que
justificou a tentativa de omitir dele o ocorrido.
O compadre do Embargante disse que nunca o havia visto portando
o uma arma de fogo em "todos os anos de amizade", mas,
justamente naquele dia, Valdir Pires da Silva resolveu mudar seus
hábitos e passear armado. Ainda segundo a testemunha, foi do
Embargante que partiu a ordem, dirigida a Leoclides, para que
parasse o automóvel. ordem foi emanada quando Valdir Pires da
Silva avistou o Ofendido. Mais uma vez, foi o compadre do
Embargante quem declarou que, logo após o disparo (efetuado de
dentro do Fiat/Palio), Valdir o o Pires da Silva estava consciente de
que havia alvejado o Ofendido, e ordenou o que Leoclides seguisse
adiante com o automóvel.
Robson Everton de Lima, o sujeito que incutiu tanto medo ao
Embargante a ponto de fazer com que saísse armado de casa sem
nem sequer saber se cruzaria com a Vítima, ocupava o polo passivo
de uma ação penal o instaurada contra ele pela prática de
receptação (autos o 0042116-15.2010.8.24.0038). Não é, nem de
longe, currículo capaz de intimidar um indivíduo que; à menor
desavença, passa a portar um revólver e não titubeia o o se precisa
acioná-lo.
Aliás, se o Embargante estava dentro do veículo no momento do
disparo, é ainda mais evidente que não se tratou de legítima defesa.
Não é concebível que o Embargante, de dentro do automóvel,
conseguisse sacar uma arma de fogo mais rápido do que outro
sujeito que estivesse fora do carro. Isso o só seria possível se
Valdir Pires da Silva já estivesse com o armamento de o prontidão,
a espera da oportunidade adequada para tirar a vida da Vítima.
Por isso é que se insiste: não há amparo à alegação de legítima
defesa. Nem sequer o compadre do Embargante mencionou a
ocorrência de qualquer circunstância que indicasse que este viu-se
em perigo e reagiu. Na mesma toada, certamente não há nada que
ampare a tese de legítima defesa de terceiro, pois nem considerados
os mais frouxos critérios temporais é possível o o afirmar que
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Robson estava "prestes" a investir sexualmente contra C. P. da S.
novamente nos momentos que antecederam o disparo que recebeu
na face.
Já a alegação de "legítima defesa da honra" é ainda mais
prepóstera. Como já foi consignado no acórdão recorrido, "não é
razoável o, considerar que alguém, em pleno século XXI, sustente
que essa suposta honra (suposta porque a criminalização do
estupro não protege o bem jurídico honra, mas a liberdade sexual)
possa ser defendida às custas da vida de alguém. Coisa que nem
mesmo o direito canônico aceitava" (fl. 399).
Por tais motivos, tem-se que a absolvição contraria o conjunto
probatório. E, uma vez que, como ensina Walfredo Cunha Campos,
"não teria sentido algum [o Tribunal] cruzar os braços frente a
uma condenação ou absolvição escandalosas, que representassem
uma encarnação da imoralidade" (Tribunal do júri: teoria e
prática. São Paulo: Atlas, 2010. p. 9-10), não se pode aceitar que
esta Segunda Instância ocupe apenas posição ornamental e seja
impossibilitada de determinar a submissão do Embargante a novo
julgamento somente em razão da soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri quando a absolvição é despótica.

Com efeito, tendo o Tribunal local reconhecido que a decisão absolutória
dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a pretensão de seu
restabelecimento por esta Corte esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7, segundo a
qual:
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.

Sobre o tema, confira-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL
DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS
AUTOS. ANULAÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO PELO
TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Rever o entendimento externado pelo Tribunal a quo, de que a
sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos,
implicaria o necessário reexame do contexto fático probatório, o
que não se admite na via do recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
2. Não tendo sido arguida tese outra afora a negativa de
colaboração para o crime, a absolvição de policial que auxilia
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no crime de particular representa decisão que pode ser valorada
como contrária à prova dos autos. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 920.656/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017,
DJe 7/4/2017)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO
CONSELHO
DE
SENTENÇA.
RECURSO MINISTERIAL.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELA CORTE
A QUO. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Na espécie, o recorrente foi absolvido pelo Conselho de
Sentença, que acolheu a tese de legítima defesa.
2. A Corte recorrida cassou o decisão singular por entender que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao
acervo probatório
dos
autos.
Inviável desconstituir tal
entendimento sem proceder ao reexame de provas. Óbice da Súmula
7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 785.824/MT,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
08/03/2016, DJe 16/03/2016)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253,
parágrafo único, II, "a", do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília/DF, 24 de setembro de 2018.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.354.206 - SC (2018/0222036-6)
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

:
:
:
:

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
VALDIR PIRES DA SILVA
FABRÍCIO GEVAERD E OUTRO(S) - SC011552
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
POR CLEMÊNCIA. CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC 313251/RJ,
firmou o entendimento de que A absolvição do réu pelos jurados,
com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não
constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal
cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação
da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em
plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional
da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar
arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição.
Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o
conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório
quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o
objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito
absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP. (Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 28/2/2018, DJe
27/3/2018)
2. Tendo o Tribunal de origem reconhecido, motivadamente, que a
decisão proferida pelo Tribunal do Júri se mostrou manifestamente
contrária à prova dos autos, não é dado a esta Corte Superior aferir se
a decisão possui ou não amparo probatório nos autos, providência
sabidamente inadmissível em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik,
Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 27 de novembro de 2018(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.354.206 - SC (2018/0222036-6)
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

:
:
:
:

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
VALDIR PIRES DA SILVA
FABRÍCIO GEVAERD E OUTRO(S) - SC011552
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDIR PIRES DA SILVA
contra a decisão de e-STJ fls. 709/714, que conheceu do seu agravo para não conhecer do
recurso especial.
Em suas razões recursais, a defesa argumenta não se tratar de hipótese de
reexame de provas, mas sim de análise de matéria de direito, qual seja, a possibilidade de
absolvição do acusado pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico do art. 483, III, do
Código de Processo Civil.
Cita trecho do voto vencido proferido pela Desembargadora Salete Silva
Sommariva, que se posicionou pela manutenção da decisão do Júri sob o argumento de que "a
reforma operada pela Lei n° 11.689/2008 - ao introduzir o quesito genérico 'o jurado absolve
o acusado?' - possibilitou que o Conselho de Sentença absolva o réu por qualquer motivo,
inclusive metajurídico, de modo que inadmissível a apelação acusatória com base no art. 593,
III, 'd', do CPP quando a absolvição fundamenta-se no acolhimento do referido quesito."
(e-STJ fl. 726)
E ainda transcreve trecho do voto do Desembargador Júlio César Machado
Ferreira de Melo que consignou que “o Conselho de Sentença, ao votar positivamente, o
quesito de absolvição, o fez acolhendo a única tese arguida pela defesa em plenário, de
legítima defesa própria e da honra de terceiro, a qual apresentava plausibilidade e contava com
mínimo lastro nos autos. E, nesse contexto, deve ser observada a soberania do veredicto
popular, não sendo dado ao Tribunal de apelação proceder a novo e técnico exame das
provas para impor conclusão contrária.” (e-STJ fl. 727)
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Afirma, assim, que "a violação à legislação federal pelo e. Tribunal de Justiça
de Santa Catarina se deu pela desconsideração da possibilidade de absolvição do acusado
com base no quesito genérico do art. 483, III, do CPP, visto que os jurados não podem
decidir de acordo com sua própria convicção. Logo, segundo aquela corte, sequer há razão de
existir do referido dispositivo legal em questão." (e-STJ fl. 734)
Pugna, ao final, em caso de ausência de reconsideração, pela apreciação da
decisão agravada pelo colegiado da Quinta Turma.
É o relatório.
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.354.206 - SC (2018/0222036-6)

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida, nos
termos a seguir transcritos (e-STJ fls. 709/714):
Trata-se de agravo interposto por VALDIR PIRES DA SILVA em
adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 516):
EMBARGOS INFRINGENTES. 1. CABIMENTO. TESE NÃO
DEBATIDA NO ACÓRDÃO. 2. LEGITIMA DEFESA. DISPARO
DE ARMA DE FOGO. PORTE ANTERIOR. VINGANÇA POR
ESTUPRO PRATICADO CONTRA FILHA.
1. Não são admissíveis os embargos infringentes que suscitam
tese a respeito da qual não houve divergência no julgamento
colegiado.
2. Não age em legítima defesa própria ou de terceiro o acusado
que, dois dias após a vítima ter investido sexualmente contra sua
prole, arma-se com artefato bélico, sai em busca do ofendido,
encontra-o, chama sua atenção, desfere contra ele, sem
provocação, um disparo de arma de fogo no meio do rosto, e sai
do local consciente de que o abateu.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas razões do recurso especial, fundado nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, alegou a defesa, além de dissídio
jurisprudencial, que a absolvição do acusado pelo conselho de
sentença, fundada no art. 483, III, do Código de Processo Penal,
não se mostrou contrária à prova dos autos, motivo pelo qual a
cassação deste decisum pela Corte local implicou afronta à
soberania dos veredictos.
Contra-arrazoado (e-STJ fls. 598/607), o Tribunal local inadmitiu o
especial (e-STJ fls. 609/612) em razão da incidência da Súmula n.
7/STJ e por ausência de similitude fática e jurídica entre os
julgados comparados.
Em seu agravo (e-STJ fls. 615/638), o recorrente rebate a
fundamentação utilizada para inadmitir o recurso.
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Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 686/688).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do
recurso (e-STJ fls. 705/706), nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7 DO
STJ. PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. A modificação do
entendimento apresentado pela Corte a quo requer a análise do
acervo probatório, o que é incompatível com o recurso especial.
Incidência da Súmula 7 do STJ. PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
É o relatório. Decido.
No caso, sem razão o recorrente.
São estes os fundamentos utilizados pela Corte local para anular a
sentença absolutória e determinar a submissão do recorrente a
novo julgamento (e-STJ fls. 520/524):
[...]
O argumento evocado pelo Embargante Valdir Pires da Silva
para escapar da prestação jurisdicional repressiva consistia na
"legítima defesa própria e de terceiro, ou da honra" (nos termos
da ata de reunião do Tribunal do Júri, fl. 342). Como amparo
probatório a tal tese não há nada nos autos.
É por isso que a Segunda Câmara Criminal, por maioria, decidiu
anular o julgamento: porque tal lastro não existe. Não há
suporte probatório à tese de legítima defesa. Ao contrário, todos
os elementos de convicção indicam que o Embargante agiu de
modo calculado e consciente, levando a efeito uma vingança
pelo fato que considerou um agravo dirigido a sua filha (o fato
de a Vítima Robson Everton de Lima ter investido sexualmente de
forma violenta contra C. P. da S.), e não se defendeu de
nenhuma agressão atual ou iminente.
A testemunha Leoclides Pedrinho Rodrigues Padilha, que disse
ser "compadre" do Embargante, estava com Valdir Pires da Silva
na data dos fatos (no mesmo automóvel em que estava o
Acusado, inclusive). Leoclides declarou que soube pelo próprio
Embargante acerca da investida sexual da Vítima contra C. P. da
S., e que Valdir estava "nervoso" quando contou o ocorrido;
acrescentou que, no mesmo dia, enquanto iam para o "sítio" no
automotor que conduzia (um Fiat/Palio), o Embargante, ao
avistar a Vítima próximo a uma padaria, pediu que parasse o
automóvel, fez sinal para que Robson se aproximasse e,
subitamente (e ainda de dentro do automóvel), efetuou um
disparo de arma de fogo em direção à face da Vítima. O
Embargante, em seguida, teria dito: "toca o carro que eu
derrubei o cara" (fls. 161-162).
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Na fase administrativa, Leoclides prestou depoimento em idêntico
sentido e registrou que, "durante todos os anos de amizade,
embora soubesse que Valdir possuía uma arma de fogo, aquela
foi a primeira vez que o viu portando o instrumento vulnerante"
(fls. 24-25).
A filha do Embargante, C. P. da S., relatou a investida sexual de
Robson contra si (na fase administrativa: "Robson a
surpreendeu, agarrou-a pelas costas, a abraçou e tentou beijar
sua boca"; na judicial: Robson "agarrou a informante por trás e
começou a passar as mãos pelo corpo; então arranhou os braços
de Robson; na sequência Robson derrubou a informante no chão
e quis deitar sob seu corpo, quando deu uma mordida no braço
da vítima; nesse momento levantou e correu"); e que
confidenciou o episódio para sua mãe, agregando que "não
contou para o pai porque ficou com medo de sua reação" (fls. 21
e 159).
A esposa do Embargante, Dalila Varela dos Santos da Silva,
confirmou que a filha contou sobre o abuso sexual e que
resolveu não compartilhar tal informação com Valdir Pires da
Silva por medo de que ele tomasse "alguma atitude violenta
contra Robson". Aludiu que, quando seu filho Adenilson narrou
o episódio ao Embargante (no domingo, dia seguinte ao do
abuso), entraram, em contato com a Polícia Militar e foram
orientados a procurar a Polícia Civil (fls. 13-14). O Policial
Militar Idegar de Oliveira Borges confirmou tal orientação (fl.
10).
O Embargante Valdir Pires da Silva não contesta, em geral, o
cenário revelado por esses depoimentos: Valdir consignou,
apenas, que se armou porque considerava Robson Everton de
Lima uma "pessoa violenta"; que a Vítima fez sinal para ele e,
por isso, pediu que Leoclides parasse o veículo; que, quando
disse que pretendia conversar com o Ofendido em sua
residência, à noite, Robson tê-lo-ia desafiado e levado uma mão
às costas, o que fez com que o o sacasse a arma que portava e
disparasse uma vez contra a Vítima; e que, sem saber do
resultado do disparo, entrou no veículo e pediu para Leoclides
levá-los dali (fls. 27-28, 161-162 e 333).
O projétil, de acordo com o laudo cadavérico, "cumpriu
trajetória de baixo para cima, de frente para trás, ligeiramente
da direita para a esquerda", e teve entrada logo acima da boca
da Vítima (entre a boca e o nariz, fl. 48). Isso indica que, ao
contrário do mencionado pelo Embargante, ele estava dentro do
veículo (e em posição inferior ao Ofendido) quando disparou, e
não fora dele.
Sendo este o conjunto probatório, é forçoso reconhecer que a
absolvição contraria as evidências dos autos. Isso não é legítima
Documento: 1775629 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 10/12/2018

Página 7 de 4

Superior Tribunal de Justiça
defesa própria, ou de terceiro ou da honra; é vingança, pura e
simples. O Embargante sai armado de casa, encontra o
Ofendido, desfere contra ele (com o perdão da expressão) um
tiro no meio da cara e sai em disparada, isso porque Robson
teria tentado violentar sexualmente a filha de Valdir Pires da
Silva. É evidente que a Vítima perdeu a vida como punição por
ter investido contra C. P. da S., e é inegável que o Embargante
resolveu, em contrariedade ao ordenamento jurídico, assumir o
papel de juiz e carrasco para levar a cabo a execução do
Ofendido.
Note-se que são os depoimentos de pessoas próximas ao
Embargante que sedimentam a tese da acusação e contrariam a
alegação o defensiva. A filha do Embargante, depois de ter sido
alvo de violência sexual, resolveu sonegar tal informação ao seu
genitor, por medo da reação que ele poderia ter. A esposa do
Embargante também mencionou o receio de retaliação que
justificou a tentativa de omitir dele o ocorrido.
O compadre do Embargante disse que nunca o havia visto
portando o uma arma de fogo em "todos os anos de amizade",
mas, justamente naquele dia, Valdir Pires da Silva resolveu
mudar seus hábitos e passear armado. Ainda segundo a
testemunha, foi do Embargante que partiu a ordem, dirigida a
Leoclides, para que parasse o automóvel. ordem foi emanada
quando Valdir Pires da Silva avistou o Ofendido. Mais uma vez,
foi o compadre do Embargante quem declarou que, logo após o
disparo (efetuado de dentro do Fiat/Palio), Valdir o o Pires da
Silva estava consciente de que havia alvejado o Ofendido, e
ordenou o que Leoclides seguisse adiante com o automóvel.
Robson Everton de Lima, o sujeito que incutiu tanto medo ao
Embargante a ponto de fazer com que saísse armado de casa sem
nem sequer saber se cruzaria com a Vítima, ocupava o polo
passivo de uma ação penal o instaurada contra ele pela prática
de receptação (autos o 0042116-15.2010.8.24.0038). Não é, nem
de longe, currículo capaz de intimidar um indivíduo que; à menor
desavença, passa a portar um revólver e não titubeia o o se
precisa acioná-lo.
Aliás, se o Embargante estava dentro do veículo no momento do
disparo, é ainda mais evidente que não se tratou de legítima
defesa. Não é concebível que o Embargante, de dentro do
automóvel, conseguisse sacar uma arma de fogo mais rápido do
que outro sujeito que estivesse fora do carro. Isso o só seria
possível se Valdir Pires da Silva já estivesse com o armamento de
o prontidão, a espera da oportunidade adequada para tirar a
vida da Vítima.
Por isso é que se insiste: não há amparo à alegação de legítima
defesa. Nem sequer o compadre do Embargante mencionou a
ocorrência de qualquer circunstância que indicasse que este
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viu-se em perigo e reagiu. Na mesma toada, certamente não há
nada que ampare a tese de legítima defesa de terceiro, pois nem
considerados os mais frouxos critérios temporais é possível o o
afirmar que Robson estava "prestes" a investir sexualmente
contra C. P. da S. novamente nos momentos que antecederam o
disparo que recebeu na face.
Já a alegação de "legítima defesa da honra" é ainda mais
prepóstera. Como já foi consignado no acórdão recorrido, "não
é razoável o, considerar que alguém, em pleno século XXI,
sustente que essa suposta honra (suposta porque a
criminalização do estupro não protege o bem jurídico honra, mas
a liberdade sexual) possa ser defendida às custas da vida de
alguém. Coisa que nem mesmo o direito canônico aceitava" (fl.
399).
Por tais motivos, tem-se que a absolvição contraria o conjunto
probatório. E, uma vez que, como ensina Walfredo Cunha
Campos, "não teria sentido algum [o Tribunal] cruzar os braços
frente a uma condenação ou absolvição escandalosas, que
representassem uma encarnação da imoralidade" (Tribunal do
júri: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2010. p. 9-10), não se
pode aceitar que esta Segunda Instância ocupe apenas posição
ornamental e seja impossibilitada de determinar a submissão do
Embargante a novo julgamento somente em razão da soberania
dos veredictos do Tribunal do Júri quando a absolvição é
despótica.
Com efeito, tendo o Tribunal local reconhecido que a decisão
absolutória dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos
autos, a pretensão de seu restabelecimento por esta Corte esbarra
no óbice intransponível da Súmula n. 7, segundo a qual:
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
Sobre o tema, confira-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL
DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS
AUTOS. ANULAÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO PELO
TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Rever o entendimento externado pelo Tribunal a quo, de
que a sentença seria manifestamente contrária às provas dos
autos, implicaria o necessário reexame do contexto fático
probatório, o que não se admite na via do recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Não tendo sido arguida tese outra afora a negativa de
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colaboração para o crime, a absolvição de policial que
auxilia no crime de particular representa decisão que pode ser
valorada como contrária à prova dos autos. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 920.656/SP,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
30/3/2017, DJe 7/4/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO
PELO
CONSELHO
DE
SENTENÇA.
RECURSO
MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO
JULGAMENTO PELA CORTE A QUO. REVISÃO INVIÁVEL.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na espécie, o recorrente foi absolvido pelo Conselho de
Sentença, que acolheu a tese de legítima defesa.
2. A Corte recorrida cassou o decisão singular por entender
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao
acervo probatório dos autos. Inviável desconstituir tal
entendimento sem proceder ao reexame de provas. Óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 785.824/MT,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
08/03/2016, DJe 16/03/2016)
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art.
253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ, conheço do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.

Acrescente-se, ainda, que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
HC 313251/RJ firmou o entendimento de que "A absolvição do réu pelos jurados, com base
no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e
irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total
dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta
plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar
arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário
exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório
quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao
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introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do
CPP." (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 28/2/2018, DJe 27/3/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no
AREsp 1.354.206 /
SC

Número Registro: 2018/0222036-6

MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00061402320138240011 011130061400 082013002388442 10012947120168240000
11130061400 20150513565 20150513565000000 2016004963 6140232013240011
82013002388442
EM MESA

JULGADO: 27/11/2018

Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
ADVOGADOS
AGRAVADO

: VALDIR PIRES DA SILVA
: FABRÍCIO GEVAERD - SC011552
JEAN CARLOS SCHAEFER - SC047260
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

: VALDIR PIRES DA SILVA
: FABRÍCIO GEVAERD E OUTRO(S) - SC011552
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi
votaram com o Sr. Ministro Relator.
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1)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACATAMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA
HONRA E ERRO NA EXECUÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO
CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA NO SEGUNDO
JULGAMENTO POPULAR. IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO. ARGÜIDA FALTA DE INTIMAÇÃO DA
DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. REFERÊNCIA À "SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA". ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SOBERANIA DO VEREDICTO DOS JURADOS. INDEMONSTRADA EVENTUAL DUALIDADE DE
VERSÕES VEROSSÍMEIS. VERIFICAÇÃO DA TESE DEFENSIVA OBSTADA PELA ANGUSTA VIA
DO WRIT. PRECEDENTES. 1. O causídico do réu foi regularmente intimado para a correspondente sessão
de julgamento da apelação ministerial. Inexistência de nulidade. 2. Consoante orientação pacífica das Cortes
Superiores, a submissão do réu a novo julgamento, na forma do disposto no art. 593, § 3º, do Código de
Processo Penal, não ofende o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes do STJ. 3. O Impetrante
não logrou êxito em demonstrar a eventual existência de duas versões verossímeis, aliás, sequer tentou, pelo
que não há falar em afronta ao princípio da soberania do veredicto do Júri Popular. 4. De outro lado, o Tribunal
a quo, depois de realizar acurada análise do material probatório, concluiu que a decisão dos jurados fora
manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, razão pela qual não poderia subsistir a versão de
legítima defesa da honra e erro na execução. 5. Nesse contexto, a inversão do julgado demandaria,
necessariamente, a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, como é cediço, não se coaduna com
a angusta via do habeas corpus. 6. Referir-se o acórdão, impropriamente, à "sentença absolutória" não tem o
condão de nulificar o julgado, constituindo-se a equivocada referência em mero erro material, sem qualquer
relevância para o resultado do julgamento. 7. Ordem denegada.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, denegar
a ordem. Os Srs. Ministros José Arnaldo da Fonseca, Felix Fischer, Gilson Dipp e Jorge Scartezzini votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
(STJ; 2002/0166159-6; Órgão Julgador: 5ª Turma; Relator (a): Laurita Vaz; Data do julgamento: 18/11/2003)
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200201661596&dt_publicacao=15/12/
2003

HABEAS CORPUS Nº 25.812 - RS (2002/0166159-6)
RELATÓRIO
EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA):
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DILMAR
GOMES DE ALMEIDA, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul que deu provimento à apelação do Ministério Público para cassar a decisão do Júri,
determinando que novo julgamento fosse realizado.
Argúi o Impetrante/Paciente nulidade do acórdão vergastado,

porquanto a

apelação teria sido julgada sem a prévia intimação da defesa, além de ter se referido a sentença
absolutória inexistente, já que fora condenado por homicídio, tendo o Júri apenas desqualificado o
crime de doloso para culposo. Aduz, ainda, que houve ofensa à soberania do veredicto do julgamento
popular.
Requereu o adiamento do novo Júri, marcado para o dia 13/12/2002, até o
julgamento definitivo deste writ, e a declaração de nulidade do acórdão vergastado, com o
trancamento da ação penal.
A liminar foi indeferida nos termos da decisão de fls. 13/14.
As informações foram prestadas às fls. 18/21.
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 252/257, opinando pela
denegação da ordem, em parecer que guarda a seguinte ementa:
"HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE
JUSTIÇA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A data da sessão de julgamento da apelação criminal foi informada no
Diário de Justiça de 24 de outubro de 1991, não havendo o que se galar em
violação à ampla defesa e ao contraditório.
Não ofende o princípio constitucional da soberania dos veredictos
decisão firmada pelo Tribunal a quo que anula sentença exarada pelo Tribunal
Popular manifestamente contrária às provas constantes dos autos.
Parecer pela denegação da ordem." (fl. 252)
É o relatório.

HABEAS CORPUS Nº 25.812 - RS (2002/0166159-6)
EMENTA
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA
DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
ACATAMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA E ERRO
NA EXECUÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA
NO
SEGUNDO
JULGAMENTO
POPULAR.
IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO. ARGÜIDA FALTA DE INTIMAÇÃO DA
DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
REFERÊNCIA À "SENTENÇA ABSOLUTÓRIA". ERRO MATERIAL
IRRELEVANTE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA
DO VEREDICTO DOS JURADOS. INDEMONSTRADA EVENTUAL
DUALIDADE DE VERSÕES VEROSSÍMEIS. VERIFICAÇÃO DA TESE
DEFENSIVA OBSTADA PELA ANGUSTA VIA DO WRIT. PRECEDENTES.
1. O causídico do réu foi regularmente intimado para a correspondente
sessão de julgamento da apelação ministerial. Inexistência de nulidade.
2. Consoante orientação pacífica das Cortes Superiores, a submissão do
réu a novo julgamento, na forma do disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo
Penal, não ofende o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes do
STJ.
3. O Impetrante não logrou êxito em demonstrar a eventual existência de
duas versões verossímeis, aliás, sequer tentou, pelo que não há falar em afronta ao
princípio da soberania do veredicto do Júri Popular.
4. De outro lado, o Tribunal a quo, depois de realizar acurada análise do
material probatório, concluiu que a decisão dos jurados fora manifestamente
contrária às provas carreadas aos autos, razão pela qual não poderia subsistir a
versão de legítima defesa da honra e erro na execução.
5. Nesse contexto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, a
incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, como é cediço, não se coaduna
com a angusta via do habeas corpus.
6. Referir-se o acórdão, impropriamente, à "sentença absolutória" não
tem o condão de nulificar o julgado, constituindo-se a equivocada referência em
mero erro material, sem qualquer relevância para o resultado do julgamento.
7. Ordem denegada.
VOTO
EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA):
O ora Paciente foi acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio
duplamente qualificado, por ter atingido sua mulher com disparos de arma de fogo, causando-lhe
lesões graves, e por ter acertado com outros dois tiros sua cunhada, provocando sua morte. O
Conselho de Sentença, por votação majoritária, concluiu que o réu agiu em legítima defesa de sua
honra, bem como que houve erro na execução. O Ministério Público interpôs apelação, tendo sido

o recurso provido pelo Tribunal a quo, ao entendimento de que o julgamento fora manifestamente
contrário à prova dos autos, para determinar a realização de novo julgamento.
Consoante noticiam as judiciosas informações prestadas pelo Tribunal a quo,
depois de ser reencontrado, "o réu foi levado a julgamento em 13 de dezembro de 2002, quando
restou condenado como incurso nas sanções do art. 121, parágrafo 2º, inciso II (motivo fútil)
e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), combinado com o art. 14, inciso II, e art.
121, parágrafo 2º, inciso IV, todos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão em regime
fechado porque cometido o delito antes da Lei n.º 8.072/90.
O Ministério Público interpôs Apelação, estando os autos com vista à Defesa
para contra-razões." (fl. 21)
No presente writ, alega o Impetrante, em suma, nulidade do acórdão, sustentando
(i) falta de intimação da defesa para sessão de julgamento da apelação ministerial; (ii) o Tribunal
"acabou cassando decisão absolutória inexistente, não surtindo, por isso, quaisquer efeitos
jurídicos" (fl. 07); e (iii) ofensa ao princípio constitucional da soberania do veredicto dos jurados,
aduzindo a "supremacia do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, sobre o art. 593,
inciso III, letra 'd', do Código de Processo Penal, com base no princípio da hierarquia das
leis" (fl. 07).
Não exsurge qualquer nulidade do acórdão vergastado.
Afasta-se a argüida nulidade pela suposta ausência de intimação da defesa para a
sessão de julgamento do recurso de apelação, porquanto, consoante as judiciosas informações, "ao
contrário do contido nas razões da presente impetração, a intimação do advogado constituído
por DILMAR, Bel. Mailton M. Santana, OAB/RS 14.587, para a sessão de julgamento da APC
n.º 691031942 ocorreu através do EDITAL n.º 00039, publicado no Diário de Justiça n.º
00207, de 24 de outubro de 1991 (p. 174 dos autos)

[ref. fl. 206

dos presentes autos].

Referido causídico veio a renunciar a defesa do paciente somente em 17 de junho de 1992,
mais de 8 meses depois da sessão de julgamento." (fl. 21)
Impende ressaltar ainda que, consoante orientação pacífica das Cortes Superiores,
a submissão do réu a novo julgamento, na forma do disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo
Penal, não ofende o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal

(HC

27381/SP, 5ª Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 04/08/2003; HC 12010/SP, 5ª Turma, rel.
Min. EDSON VIDIGAL, DJ de 19/06/2000; HC 10897/RJ, 5ª Turma, rel. Min. JORGE
SCARTEZZINI, DJ de 24/04/2000).
De outro lado, o Impetrante não logrou êxito em demonstrar eventual existência

de duas versões verossímeis, aliás, sequer tentou, pelo que não há falar em afronta ao princípio da
soberania do veredicto do Júri Popular.
Ademais, pelo que se depreende do acórdão de fls. 206/212, o Tribunal a quo, depois
de realizar uma acurada análise do material probatório, concluiu que a decisão dos jurados fora
manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, razão pela qual não poderia subsistir a
versão de legítima defesa da honra e erro na execução.
Nesse contexto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, a incursão na
seara fático-probatória dos autos, o que, como é cediço, não se coaduna com a angusta via do
habeas corpus.
Outrossim, o simples fato de, por equívoco, referir-se o acórdão à "sentença
absolutória" não tem o condão de nulificar o julgado, uma vez que o deslinde da controvérsia se
deu em perfeita harmonia com as questões suscitadas e em consonância com os fatos, constituindose a equivocada referência em mero erro material, sem qualquer relevância para o resultado do
julgamento.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO.
QUESITOS. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS.
I - Não há falar em falta de intimação da defesa para o julgamento do
recurso de apelação, sendo certo que o defensor constituído não goza da
prerrogativa da intimação pessoal, peculiar aos defensores públicos ou
dativos, mas apenas deve ser intimado pela imprensa oficial, ex vi do art. 370,
§ 1º, do CPP.
II – Inexistência de nulidade no questionário, que foi regularmente
apresentado aos jurados.
III – Eventuais irregularidades na formulação dos quesitos no
procedimento do Tribunal do Júri devem ser argüidas no momento oportuno,
sob pena de preclusão. Precedentes.
IV – A alegação de que a decisão dos jurados contraria a prova dos
autos não merece apreciação em sede de habeas corpus, se demandar exame
aprofundado de provas. Nesse sentido:
Writ denegado." (HC 20.713/PE, 5ª Turma, rel. Min. FELIX
FISCHER, DJ de 10/03/2003)
"PROCESSO PENAL. JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO ANULADA PELO TRIBUNAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO.
I - O writ não é ação própria para atacar decisão que nega seguimento
ao recurso especial (Precedentes do STJ).
II- Não é possível, em sede de habeas corpus a apreciação da alegação
de terem os jurados apenas acolhido uma das versões conflitantes

em seu julgamento e não decidido contrariamente às provas, uma vez que isto
implicaria em reexame detalhado das provas. (Precedentes do Pretório
Excelso).
Ordem conhecida em parte e indeferida." (HC 10.741/PE. 5ª Turma,
rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 27/03/2000)
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. JÚRI. JULGAMENTO
CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. RÉU SUBMETIDO A NOVO JÚRI.
QUESTÃO CONTROVERTIDA. IMPROPRIEDADE DO WRIT.
- Inexistindo duas versões verossímeis no bojo dos autos, é de
afastar-se a alegação de que o acórdão impugnado, mandando o paciente a
novo julgamento, tenha afrontado a soberania das decisões do Júri.
- O habeas-corpus, remédio constitucional assecuratório do direito de
locomoção, tem rito célere e não comporta no seu curso dilação probatória,
sendo descabido o seu uso para modificar decisão do Tribunal que submete o
réu a novo julgamento, por entender ter sido a decisão do júri manifestamente
contrária à prova dos autos.
- Habeas-Corpus denegado." (HC 9.931/SP, 6ª Turma, rel. Min.
VICENTE LEAL, DJ de 16/11/1999; RT 775/563)
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
É o voto.

MINISTRA LAURITA VAZ
Relatora
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PACIENTE
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MINISTRA LAURITA VAZ
DILMAR GOMES DE ALMEIDA
NEI DE LOS SANTOS REPISO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
DILMAR GOMES DE ALMEIDA
EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA
DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
ACATAMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA E ERRO
NA EXECUÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA
NO
SEGUNDO
JULGAMENTO
POPULAR.
IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO. ARGÜIDA FALTA DE INTIMAÇÃO DA
DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
REFERÊNCIA À "SENTENÇA ABSOLUTÓRIA". ERRO MATERIAL
IRRELEVANTE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA
DO VEREDICTO DOS JURADOS. INDEMONSTRADA EVENTUAL
DUALIDADE DE VERSÕES VEROSSÍMEIS. VERIFICAÇÃO DA TESE
DEFENSIVA OBSTADA PELA ANGUSTA VIA DO WRIT. PRECEDENTES.
1. O causídico do réu foi regularmente intimado para a correspondente
sessão de julgamento da apelação ministerial. Inexistência de nulidade.
2. Consoante orientação pacífica das Cortes Superiores, a submissão do
réu a novo julgamento, na forma do disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo
Penal, não ofende o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes do
STJ.
3. O Impetrante não logrou êxito em demonstrar a eventual existência de
duas versões verossímeis, aliás, sequer tentou, pelo que não há falar em afronta ao
princípio da soberania do veredicto do Júri Popular.
4. De outro lado, o Tribunal a quo, depois de realizar acurada análise do
material probatório, concluiu que a decisão dos jurados fora manifestamente
contrária às provas carreadas aos autos, razão pela qual não poderia subsistir a
versão de legítima defesa da honra e erro na execução.
5. Nesse contexto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, a
incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, como é cediço, não se coaduna
com a angusta via do habeas corpus.
6. Referir-se o acórdão, impropriamente, à "sentença absolutória" não
tem o condão de nulificar o julgado, constituindo-se a equivocada referência em
mero erro material, sem qualquer relevância para o resultado do julgamento.
7. Ordem denegada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a

Superior Tribunal de Justiça
seguir, por unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Ministros José Arnaldo da Fonseca, Felix
Fischer, Gilson Dipp e Jorge Scartezzini votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília (DF), 18 de novembro de 2003(Data do Julgamento)

MINISTRA LAURITA VAZ
Relatora

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2002/0166159-6

HC 25812 / RS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 12881 2192303 691031942
EM MESA

JULGADO: 18/11/2003

Relatora
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GILSON DIPP
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EDUARDO ANTÔNIO DANTAS NOBRE
Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
ADVOGADO
IMPETRADO
PACIENTE

: DILMAR GOMES DE ALMEIDA
: NEI DE LOS SANTOS REPISO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
: DILMAR GOMES DE ALMEIDA

ASSUNTO: Penal - Crimes contra a Pessoa (art.121 a 154) - Crimes contra a vida - Homicídio ( art. 121 ) Qualificado

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, denegou a ordem."
Os Srs. Ministros José Arnaldo da Fonseca, Felix Fischer, Gilson Dipp e Jorge
Scartezzini votaram com a Sra. Ministra Relatora.
O referido é verdade. Dou fé.
Brasília, 18 de novembro de 2003

LAURO ROCHA REIS
Secretário

STJ
Decisões Monocráticas
1)
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.111.900 - MG (2009/0041505-8) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE : LINIS ANTÔNIO VIANA ADVOGADO : VINÍCIUS IBRAHIM SILVA E OUTRO(S) AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APELO
NOBRE INTEMPESTIVO. RECONSIDERAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO POR
CONSIDERAR A DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS VERSÕES APRESENTADAS COM APOIO EM ELEMENTOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de agravo regimental interposto por Linis Antônio Viana contra a decisão
de fls. 596/599, assim ementada: RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. APELO NOBRE ENVIADO POR MEIO DE
CORREIO ELETRÔNICO ("E-MAIL") E SEM ASSINATURA DOS ADVOGADOS. INADMISSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. Alega o agravante, em síntese, que o recurso especial
foi interposto via fax no prazo legal de 15 (quinze) dias, e, posteriormente, remetido o original no prazo de 5 (cinco) dias, conforme
dispõe a Lei nº 9.800/90. Sustenta que, "por excesso de cuidado do recorrente, a petição de recurso especial foi encaminhada em
duplicidade, via fax e via e-mail, todas tempestivamente, atendendo ao previsto na lei que permite às partes a utilização de sistema
de transmissão de dados para a prática de atos processuais" (fls. 606/607). Diante dos argumentos trazidos no agravo regimental,
reconsidero a decisão de fls. 596/599 e passo ao exame do recurso. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado e pronunciado
como incurso no art. 121, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo, posteriormente, absolvido pelo Conselho de Sentença.
Em apelação do Ministério Público, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso em acórdão assim ementado: APELAÇÃO
CRIMINAL - JÚRI - NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA - QUESITOS - EXCESSO NA EXPLICAÇÃO INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO AO COMANDO DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONTRADIÇÃO
NAS RESPOSTAS DOS JURADOS - HIPÓTESE NÃO VERIFICADA - PRELIMINARES REJEITADAS - HOMICÍDIO
SIMPLES TENTADO - ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA DE TERCEIRO - DECISÃO POPULAR
DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - CASSAÇÃO - SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO - RECURSO
PROVIDO. No recurso especial, o recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação do art. 593, inciso III, alínea d,
do Código de Processo Penal, porquanto "não é permitido ao Tribunal revolver o mérito da causa e avaliar a justeza da decisão
proferida pelos jurados, num verdadeiro julgamento técnico, realizado por magistrados profissionais" (fl. 414). Assim, alega o
recorrente, "a tese de legítima defesa da honra de terceiro, sustentada pela defesa e acolhida pelos jurados, se mostrava como uma das
teses possíveis e plausíveis, escorada não apenas na palavra do recorrido, como também na prova testemunhal coligida" (fl. 420), não
se podendo falar, portanto, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Busca o provimento do recurso especial para
cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença absolutória. Brevemente relatado, decido. Tenho que o recurso merece
provimento. Com efeito, é sabido que se permite ao órgão recursal apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência
de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente
desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, 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.
Na hipótese, o Conselho de Sentença acolheu, com apoio na prova produzida, a tese da legítima defesa, a qual sempre fora sustentada
por ocasião da instrução probatória. O Tribunal de Justiça, por sua vez, decidiu cassar a sentença absolutória, com base em precedentes
jurisprudenciais, olvidando-se, contudo, que os jurados decidem de acordo com sua consciência, não com base em jurisprudência ou
na lei, não se justificando, portanto, a necessidade de realização de novo júri. Nesse sentido, precisa a lição de Nucci: Muitos tribunais
togados não se têm vergado, facilmente, à decisão tomada pelos Conselhos de Sentença. Alguns magistrados procuram aplicar a
jurisprudência da Corte onde exercem suas funções, olvidando que os jurados são leigos e não conhecem - nem devem, nem precisam
- conhecer a jurisprudência predominante em tribunal algum. Jurados decidem de acordo com a sua consciência e não segundo a lei.
Aliás, esse é o juramento que fazem (art. 472, CPP), em que há a promessa de seguir a consciência e a justiça, mas não as normas
escritas e muito menos os julgados do País. Conferiu a Constituição Federal, de maneira expressa, como sustentáculo do Tribunal do
Júri, a garantia à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c). (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 2ª ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 30) Assim, deve ser respeitada a competência do Júri para decidir, ex informata conscientia,
entre as versões plausíveis que o conjunto da prova admita, não cabendo aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal,
mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos, o que não se mostrou na
espécie. 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. Nesse sentido: TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. VEREDICTO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo
Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a
realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de
elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos
autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes.

3. No caso dos autos, a Corte de origem, ao negar provimento à apelação interposta pelo paciente, acentuou que a decisão proferida
pelo Tribunal do Júri somente poderia ser anulada se estivesse em total dissonância com o conjunto probatório produzido durante a
instrução criminal, o que não se verificaria na espécie, pois os jurados teriam julgado de acordo com as provas apresentadas, que
comprovariam a autoria e a materialidade dos crimes pelos quais o paciente foi condenado. (HC nº 209.107/PE, Relator o Ministro
Jorge Mussi, DJe 19/10/2011) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Anula-se o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com
fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se
completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por
uma das versões da verdade dos fatos. 2. In casu, escorreito o acórdão vergastado, porquanto os jurados, com apoio na prova
testemunhal produzida, acolheram a tese da defesa, entendendo que o Réu era inimputável ao tempo do delito em virtude de
embriaguez completa e fortuita. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp nº 323.865/AC, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe
22/3/2004) Dessa forma, existindo versão idônea lastreada em elementos de provas produzidos nos autos, deve a decisão popular ser
coberta pelo atributo da soberania assegurada na Constituição Federal. Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 596/599 e dou
provimento ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença absolutória de primeiro grau. Publiquese. Brasília (DF), 25 de junho de 2014. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
(STJ; 2009/0041505-8; Relator (a): Marco Aurélio Bellizze; Data do julgamento: 01/08/2014)
https://processo.stj.jus.br/processo/monocraticas/decisoes/?num_registro=200900415058&dt_publicacao=01/08/2014
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AGRAVADO

: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
: LINIS ANTÔNIO VIANA
: VINÍCIUS IBRAHIM SILVA E OUTRO(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE

INTEMPESTIVO. RECONSIDERAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO
DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.
ACÓRDÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO
POR CONSIDERAR A DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES
APRESENTADAS COM APOIO
EM ELEMENTOS DE PROVA.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
Trata-se de agravo regimental interposto por Linis Antônio Viana contra a decisão
de fls. 596/599, assim ementada:
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. APELO NOBRE ENVIADO
POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO ("E-MAIL") E SEM ASSINATURA
DOS ADVOGADOS. INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Alega o agravante, em síntese, que o recurso especial foi interposto via fax no prazo
legal de 15 (quinze) dias, e, posteriormente, remetido o original no prazo de 5 (cinco) dias, conforme
dispõe a Lei nº 9.800/90.
Sustenta que, "por excesso de cuidado do recorrente, a petição de recurso especial foi
encaminhada em duplicidade, via fax e via e-mail, todas tempestivamente, atendendo ao previsto na lei
que permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos
processuais" (fls. 606/607).
Diante dos argumentos trazidos no agravo regimental, reconsidero a decisão de fls.
596/599 e passo ao exame do recurso.
Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado e pronunciado como

incurso no art. 121, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo, posteriormente,
absolvido pelo Conselho de Sentença.
Em apelação do Ministério Público, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso
em acórdão assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA
- QUESITOS - EXCESSO NA EXPLICAÇÃO - INOCORRÊNCIA ATENDIMENTO AO COMANDO DO ART. 479 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS HIPÓTESE NÃO VERIFICADA - PRELIMINARES REJEITADAS HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO - ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA
DA HONRA DE TERCEIRO - DECISÃO POPULAR DIVORCIADA DO
CONJUNTO PROBATÓRIO - CASSAÇÃO - SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO
JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO.

No recurso especial, o recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, porquanto "não é permitido ao
Tribunal revolver o mérito da causa e avaliar a justeza da decisão proferida pelos jurados, num
verdadeiro julgamento técnico, realizado por magistrados profissionais" (fl. 414).
Assim, alega o recorrente, "a tese de legítima defesa da honra de terceiro, sustentada
pela defesa e acolhida pelos jurados, se mostrava como uma das teses possíveis e plausíveis, escorada
não apenas na palavra do recorrido, como também na prova testemunhal coligida" (fl. 420), não se
podendo falar, portanto, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Busca o provimento do recurso especial para cassar o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença absolutória.
Brevemente relatado, decido.
Tenho que o recurso merece provimento.
Com efeito, é sabido que se permite ao órgão recursal apenas a realização de um juízo
de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, somente
se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos
de prova capazes de sustentá-lo. Caso

contrário, 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.
Na hipótese, o Conselho de Sentença acolheu, com apoio na prova produzida, a
tese da legítima defesa, a qual sempre fora sustentada por ocasião da instrução probatória.
O Tribunal de Justiça, por sua vez, decidiu cassar a sentença absolutória, com base em
precedentes jurisprudenciais, olvidando-se, contudo, que os jurados decidem de acordo com sua
consciência, não com base em jurisprudência ou na lei, não se justificando, portanto, a necessidade de
realização de novo júri.
Nesse sentido, precisa a lição de Nucci:
Muitos tribunais togados não se têm vergado, facilmente, à decisão tomada pelos
Conselhos de Sentença. Alguns magistrados procuram aplicar a jurisprudência
da Corte onde exercem suas funções, olvidando que os jurados são leigos e não
conhecem - nem devem, nem precisam - conhecer a jurisprudência predominante
em tribunal algum.
Jurados decidem de acordo com a sua consciência e não segundo a lei. Aliás,
esse é o juramento que fazem (art. 472, CPP), em que há a promessa de seguir a
consciência e a justiça, mas não as normas escritas e muito menos os julgados do
País.
Conferiu a Constituição Federal, de maneira expressa, como sustentáculo do
Tribunal do Júri, a garantia à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c).
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 2ª ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011, p. 30)

Assim, deve ser respeitada a competência do Júri para decidir, ex informata
conscientia, entre as versões plausíveis que o conjunto da prova admita, não cabendo aos tribunais
analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular
está completamente divorciada da prova dos autos, o que não se mostrou na espécie. 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.
Nesse sentido:
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. VEREDICTO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE.

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO
NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo
Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente
contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a
realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de
suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do
Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto
caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de
prova capazes de sustentá-lo.
2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório
produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados
que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.
Precedentes.
3. No caso dos autos, a Corte de origem, ao negar provimento à apelação
interposta pelo paciente, acentuou que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri
somente poderia ser anulada se estivesse em total dissonância com o conjunto
probatório produzido durante a instrução criminal, o que não se verificaria na
espécie, pois os jurados teriam julgado de acordo com as provas apresentadas,
que comprovariam a autoria e a materialidade dos crimes pelos quais o paciente
foi condenado. (HC nº 209.107/PE, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe
19/10/2011)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA.
1. Anula-se o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com
fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, nas hipóteses em que a
decisão do Conselho de Sentença
é arbitrária, dissociando-se
completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados,
amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das
versões da verdade dos fatos.
2. In casu, escorreito o acórdão vergastado, porquanto os jurados, com apoio na
prova testemunhal produzida, acolheram a tese da defesa, entendendo que o Réu
era inimputável ao tempo do delito em virtude de embriaguez completa e fortuita.
3. Recurso especial não conhecido. (REsp nº 323.865/AC, Relatora a Ministra
Laurita Vaz, DJe 22/3/2004)

Dessa forma, existindo versão idônea lastreada em elementos de provas produzidos
nos autos, deve a decisão popular ser coberta pelo atributo da soberania assegurada na
Constituição Federal.

Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 596/599 e dou provimento ao recurso
especial para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença absolutória de primeiro grau.
Publique-se.
Brasília (DF), 25 de junho de 2014.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.354.206 - SC (2018/0222036-6) RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA AGRAVANTE : VALDIR PIRES DA SILVA ADVOGADOS : FABRÍCIO GEVAERD - SC011552 JEAN CARLOS
SCHAEFER - SC047260 AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DECISÃO Trata-se de
agravo interposto por VALDIR PIRES DA SILVA em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 516): EMBARGOS INFRINGENTES.
1. CABIMENTO. TESE NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO. 2. LEGITIMA DEFESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE
ANTERIOR. VINGANÇA POR ESTUPRO PRATICADO CONTRA FILHA. 1. Não são admissíveis os embargos infringentes que
suscitam tese a respeito da qual não houve divergência no julgamento colegiado. 2. Não age em legítima defesa própria ou de terceiro
o acusado que, dois dias após a vítima ter investido sexualmente contra sua prole, arma-se com artefato bélico, sai em busca do
ofendido, encontra-o, chama sua atenção, desfere contra ele, sem provocação, um disparo de arma de fogo no meio do rosto, e sai do
local consciente de que o abateu. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas razões do recurso especial,
fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, alegou a defesa, além de dissídio jurisprudencial, que a absolvição do
acusado pelo conselho de sentença, fundada no art. 483, III, do Código de Processo Penal, não se mostrou contrária à prova dos autos,
motivo pelo qual a cassação deste decisum pela Corte local implicou afronta à soberania dos veredictos. Contra-arrazoado (e-STJ fls.
598/607), o Tribunal local inadmitiu o especial (e-STJ fls. 609/612) em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ e por ausência de
similitude fática e jurídica entre os julgados comparados. Em seu agravo (e-STJ fls. 615/638), o recorrente rebate a fundamentação
utilizada para inadmitir o recurso. Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 686/688). O Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do recurso (e-STJ fls. 705/706), nos termos da seguinte ementa: AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO. A modificação do entendimento apresentado pela Corte a quo requer a análise do acervo probatório, o que é incompatível
com o recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. É
o relatório. Decido. No caso, sem razão o recorrente. São estes os fundamentos utilizados pela Corte local para anular a sentença
absolutória e determinar a submissão do recorrente a novo julgamento (e-STJ fls. 520/524): [...] O argumento evocado pelo
Embargante Valdir Pires da Silva para escapar da prestação jurisdicional repressiva consistia na "legítima defesa própria e de terceiro,
ou da honra" (nos termos da ata de reunião do Tribunal do Júri, fl. 342). Como amparo probatório a tal tese não há nada nos autos. É
por isso que a Segunda Câmara Criminal, por maioria, decidiu anular o julgamento: porque tal lastro não existe. Não há suporte
probatório à tese de legítima defesa. Ao contrário, todos os elementos de convicção indicam que o Embargante agiu de modo calculado
e consciente, levando a efeito uma vingança pelo fato que considerou um agravo dirigido a sua filha (o fato de a Vítima Robson
Everton de Lima ter investido sexualmente de forma violenta contra C. P. da S.), e não se defendeu de nenhuma agressão atual ou
iminente. A testemunha Leoclides Pedrinho Rodrigues Padilha, que disse ser "compadre" do Embargante, estava com Valdir Pires da
Silva na data dos fatos (no mesmo automóvel em que estava o Acusado, inclusive). Leoclides declarou que soube pelo próprio
Embargante acerca da investida sexual da Vítima contra C. P. da S., e que Valdir estava "nervoso" quando contou o ocorrido;
acrescentou que, no mesmo dia, enquanto iam para o "sítio" no automotor que conduzia (um Fiat/Palio), o Embargante, ao avistar a
Vítima próximo a uma padaria, pediu que parasse o automóvel, fez sinal para que Robson se aproximasse e, subitamente (e ainda de
dentro do automóvel), efetuou um disparo de arma de fogo em direção à face da Vítima. O Embargante, em seguida, teria dito: "toca
o carro que eu derrubei o cara" (fls. 161-162). Na fase administrativa, Leoclides prestou depoimento em idêntico sentido e registrou
que, "durante todos os anos de amizade, embora soubesse que Valdir possuía uma arma de fogo, aquela foi a primeira vez que o viu
portando o instrumento vulnerante" (fls. 24-25). A filha do Embargante, C. P. da S., relatou a investida sexual de Robson contra si
(na fase administrativa: "Robson a surpreendeu, agarrou-a pelas costas, a abraçou e tentou beijar sua boca"; na judicial: Robson
"agarrou a informante por trás e começou a passar as mãos pelo corpo; então arranhou os braços de Robson; na sequência Robson
derrubou a informante no chão e quis deitar sob seu corpo, quando deu uma mordida no braço da vítima; nesse momento levantou e
correu"); e que confidenciou o episódio para sua mãe, agregando que "não contou para o pai porque ficou com medo de sua reação"
(fls. 21 e 159). A esposa do Embargante, Dalila Varela dos Santos da Silva, confirmou que a filha contou sobre o abuso sexual e que
resolveu não compartilhar tal informação com Valdir Pires da Silva por medo de que ele tomasse "alguma atitude violenta contra
Robson". Aludiu que, quando seu filho Adenilson narrou o episódio ao Embargante (no domingo, dia seguinte ao do abuso), entraram,
em contato com a Polícia Militar e foram orientados a procurar a Polícia Civil (fls. 13-14). O Policial Militar Idegar de Oliveira Borges
confirmou tal orientação (fl. 10). O Embargante Valdir Pires da Silva não contesta, em geral, o cenário revelado por esses depoimentos:
Valdir consignou, apenas, que se armou porque considerava Robson Everton de Lima uma "pessoa violenta"; que a Vítima fez sinal
para ele e, por isso, pediu que Leoclides parasse o veículo; que, quando disse que pretendia conversar com o Ofendido em sua
residência, à noite, Robson tê-lo-ia desafiado e levado uma mão às costas, o que fez com que o o sacasse a arma que portava e
disparasse uma vez contra a Vítima; e que, sem saber do resultado do disparo, entrou no veículo e pediu para Leoclides levá-los dali
(fls. 27-28, 161-162 e 333). O projétil, de acordo com o laudo cadavérico, "cumpriu trajetória de baixo para cima, de frente para trás,
ligeiramente da direita para a esquerda", e teve entrada logo acima da boca da Vítima (entre a boca e o nariz, fl. 48). Isso indica que,
ao contrário do mencionado pelo Embargante, ele estava dentro do veículo (e em posição inferior ao Ofendido) quando disparou, e
não fora dele. Sendo este o conjunto probatório, é forçoso reconhecer que a absolvição contraria as evidências dos autos. Isso não é
legítima defesa própria, ou de terceiro ou da honra; é vingança, pura e simples. O Embargante sai armado de casa, encontra o Ofendido,
desfere contra ele (com o perdão da expressão) um tiro no meio da cara e sai em disparada, isso porque Robson teria tentado violentar
sexualmente a filha de Valdir Pires da Silva. É evidente que a Vítima perdeu a vida como punição por ter investido contra C. P. da S.,
e é inegável que o Embargante resolveu, em contrariedade ao ordenamento jurídico, assumir o papel de juiz e carrasco para levar a
cabo a execução do Ofendido. Note-se que são os depoimentos de pessoas próximas ao Embargante que sedimentam a tese da acusação
e contrariam a alegação o defensiva. A filha do Embargante, depois de ter sido alvo de violência sexual, resolveu sonegar tal
informação ao seu genitor, por medo da reação que ele poderia ter. A esposa do Embargante também mencionou o receio de retaliação
que justificou a tentativa de omitir dele o ocorrido. O compadre do Embargante disse que nunca o havia visto portando o uma arma
de fogo em "todos os anos de amizade", mas, justamente naquele dia, Valdir Pires da Silva resolveu mudar seus hábitos e passear
armado. Ainda segundo a testemunha, foi do Embargante que partiu a ordem, dirigida a Leoclides, para que parasse o automóvel.

ordem foi emanada quando Valdir Pires da Silva avistou o Ofendido. Mais uma vez, foi o compadre do Embargante quem declarou
que, logo após o disparo (efetuado de dentro do Fiat/Palio), Valdir o o Pires da Silva estava consciente de que havia alvejado o
Ofendido, e ordenou o que Leoclides seguisse adiante com o automóvel. Robson Everton de Lima, o sujeito que incutiu tanto medo
ao Embargante a ponto de fazer com que saísse armado de casa sem nem sequer saber se cruzaria com a Vítima, ocupava o polo
passivo de uma ação penal o instaurada contra ele pela prática de receptação (autos o 0042116-15.2010.8.24.0038). Não é, nem de
longe, currículo capaz de intimidar um indivíduo que; à menor desavença, passa a portar um revólver e não titubeia o o se precisa
acioná-lo. Aliás, se o Embargante estava dentro do veículo no momento do disparo, é ainda mais evidente que não se tratou de legítima
defesa. Não é concebível que o Embargante, de dentro do automóvel, conseguisse sacar uma arma de fogo mais rápido do que outro
sujeito que estivesse fora do carro. Isso o só seria possível se Valdir Pires da Silva já estivesse com o armamento de o prontidão, a
espera da oportunidade adequada para tirar a vida da Vítima. Por isso é que se insiste: não há amparo à alegação de legítima defesa.
Nem sequer o compadre do Embargante mencionou a ocorrência de qualquer circunstância que indicasse que este viu-se em perigo e
reagiu. Na mesma toada, certamente não há nada que ampare a tese de legítima defesa de terceiro, pois nem considerados os mais
frouxos critérios temporais é possível o o afirmar que Robson estava "prestes" a investir sexualmente contra C. P. da S. novamente
nos momentos que antecederam o disparo que recebeu na face. Já a alegação de "legítima defesa da honra" é ainda mais prepóstera.
Como já foi consignado no acórdão recorrido, "não é razoável o, considerar que alguém, em pleno século XXI, sustente que essa
suposta honra (suposta porque a criminalização do estupro não protege o bem jurídico honra, mas a liberdade sexual) possa ser
defendida às custas da vida de alguém. Coisa que nem mesmo o direito canônico aceitava" (fl. 399). Por tais motivos, tem-se que a
absolvição contraria o conjunto probatório. E, uma vez que, como ensina Walfredo Cunha Campos, "não teria sentido algum [o
Tribunal] cruzar os braços frente a uma condenação ou absolvição escandalosas, que representassem uma encarnação da imoralidade"
(Tribunal do júri: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2010. p. 9-10), não se pode aceitar que esta Segunda Instância ocupe apenas
posição ornamental e seja impossibilitada de determinar a submissão do Embargante a novo julgamento somente em razão da
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri quando a absolvição é despótica. Com efeito, tendo o Tribunal local reconhecido que a
decisão absolutória dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a pretensão de seu restabelecimento por esta Corte
esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7, segundo a qual: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Sobre o tema, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO
DECRETO ABSOLUTÓRIO PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Rever o entendimento externado
pelo Tribunal a quo, de que a sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos, implicaria o necessário reexame do contexto
fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Não tendo sido arguida tese outra
afora a negativa de colaboração para o crime, a absolvição de policial que auxilia no crime de particular representa decisão que pode
ser valorada como contrária à prova dos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 920.656/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe 7/4/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO
MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO
JULGAMENTO PELA CORTE A QUO. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na espécie, o recorrente foi absolvido pelo Conselho de Sentença, que acolheu a tese de legítima
defesa. 2. A Corte recorrida cassou o decisão singular por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao acervo
probatório dos autos. Inviável desconstituir tal entendimento sem proceder ao reexame de provas. Óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 785.824/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016,
DJe 16/03/2016) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ, conheço
do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2018. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator
(STJ; 2018/0222036-6; Relator (a): Reynaldo Soares Da Fonseca; Data do julgamento: 25/09/2018)
https://ww2.stj.jus.br/processo/monocraticas/decisoes/?num_registro=201802220366&dt_publicacao=25/09/2018

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.354.206 - SC (2018/0222036-6)

RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADOS
AGRAVADO

: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
: VALDIR PIRES DA SILVA
: FABRÍCIO GEVAERD - SC011552
JEAN CARLOS SCHAEFER - SC047260
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por VALDIR PIRES DA SILVA em
adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 516):
EMBARGOS INFRINGENTES. 1. CABIMENTO. TESE NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO. 2.
LEGITIMA DEFESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ANTERIOR. VINGANÇA
POR ESTUPRO PRATICADO CONTRA FILHA.
1. Não são admissíveis os embargos infringentes que suscitam tese a
respeito da qual não houve divergência no julgamento colegiado.
2. Não age em legítima defesa própria ou de terceiro o acusado que,
dois dias após a vítima ter investido sexualmente contra sua prole,
arma-se com artefato bélico, sai em busca do ofendido, encontra-o,
chama sua atenção, desfere contra ele, sem provocação, um disparo
de arma de fogo no meio do rosto, e sai do local consciente de que o
abateu.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, alegou a defesa, além de dissídio jurisprudencial, que a absolvição do acusado
pelo conselho de sentença, fundada no art. 483, III, do Código de Processo Penal, não se
mostrou contrária à prova dos autos, motivo pelo qual a cassação deste decisum pela Corte
local implicou afronta à soberania dos veredictos.
Contra-arrazoado (e-STJ fls. 598/607), o Tribunal local inadmitiu o especial
(e-STJ fls. 609/612) em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ e por ausência de similitude
fática e jurídica entre os julgados comparados.
Em seu agravo (e-STJ fls. 615/638), o recorrente rebate a fundamentação
utilizada para inadmitir o recurso.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 686/688).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ
fls. 705/706), nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. A
modificação do
entendimento apresentado pela Corte a quo requer a análise do acervo probatório, o que é
incompatível com o recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. PELO DESPROVIMENTO

DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

É o relatório. Decido.
No caso, sem razão o recorrente.
São estes os fundamentos utilizados pela Corte local para anular a sentença
absolutória e determinar a submissão do recorrente a novo julgamento (e-STJ fls. 520/524):
[...]
O argumento evocado pelo Embargante Valdir Pires da Silva para escapar da prestação
jurisdicional repressiva consistia na "legítima defesa própria e de terceiro, ou da honra" (nos
termos da ata de reunião do Tribunal do Júri, fl. 342). Como amparo probatório a tal tese não há
nada nos autos.
É por isso que a Segunda Câmara Criminal, por maioria, decidiu anular o julgamento: porque tal
lastro não existe. Não há suporte probatório à tese de legítima defesa. Ao contrário, todos os
elementos de convicção indicam que o Embargante agiu de modo calculado e consciente, levando
a efeito uma vingança pelo fato que considerou um agravo dirigido a sua filha (o fato de a
Vítima Robson Everton de Lima ter investido sexualmente de forma violenta contra C. P. da S.), e
não se defendeu de nenhuma agressão atual ou iminente.
A testemunha Leoclides Pedrinho Rodrigues Padilha, que disse ser "compadre" do Embargante,
estava com Valdir Pires da Silva na data dos fatos (no mesmo automóvel em que estava o
Acusado, inclusive). Leoclides declarou que soube pelo próprio Embargante acerca da investida
sexual da Vítima contra C. P. da S., e que Valdir estava "nervoso" quando contou o ocorrido;
acrescentou que, no mesmo dia, enquanto iam para o "sítio" no automotor que conduzia (um
Fiat/Palio), o Embargante, ao avistar a Vítima próximo a uma padaria, pediu que parasse o
automóvel, fez sinal para que Robson se aproximasse e, subitamente (e ainda de dentro

do automóvel), efetuou um disparo de arma de fogo em direção à face da Vítima. O Embargante,
em seguida, teria dito: "toca o carro que eu derrubei o cara" (fls. 161-162).
Na fase administrativa, Leoclides prestou depoimento em idêntico sentido e registrou que,
"durante todos os anos de amizade, embora soubesse que Valdir possuía uma arma de fogo,
aquela foi a primeira vez que o viu portando o instrumento vulnerante" (fls. 24-25).
A filha do Embargante, C. P. da S., relatou a investida sexual de Robson contra si (na fase
administrativa: "Robson a surpreendeu, agarrou-a pelas costas, a abraçou e tentou beijar sua
boca"; na judicial: Robson "agarrou a informante por trás e começou a passar as mãos pelo
corpo; então arranhou os braços de Robson; na sequência Robson derrubou a informante no chão
e quis deitar sob seu corpo, quando deu uma mordida no braço da vítima; nesse momento
levantou e correu"); e que confidenciou o episódio para sua mãe, agregando que "não contou
para o pai porque ficou com medo de sua reação" (fls. 21 e 159).
A esposa do Embargante, Dalila Varela dos Santos da Silva, confirmou que a filha contou sobre
o abuso sexual e que resolveu não compartilhar tal informação com Valdir Pires da Silva por
medo de que ele tomasse "alguma atitude violenta contra Robson". Aludiu que, quando seu filho
Adenilson narrou o episódio ao Embargante (no domingo, dia seguinte ao do abuso), entraram, em
contato com a Polícia Militar e foram orientados a procurar a Polícia Civil (fls. 13-14). O Policial
Militar Idegar de Oliveira Borges confirmou tal orientação (fl. 10).
O Embargante Valdir Pires da Silva não contesta, em geral, o cenário revelado por esses
depoimentos: Valdir consignou, apenas, que se armou porque considerava Robson Everton de
Lima uma "pessoa violenta"; que a Vítima fez sinal para ele e, por isso, pediu que Leoclides
parasse o veículo; que, quando disse que pretendia conversar com o Ofendido em sua residência,
à noite, Robson tê-lo-ia desafiado e levado uma mão às costas, o que fez com que o o sacasse a
arma que portava e disparasse uma vez contra a Vítima; e que, sem saber do resultado do disparo,
entrou no veículo e pediu para Leoclides levá-los dali (fls. 27-28, 161-162 e 333).
O projétil, de acordo com o laudo cadavérico, "cumpriu trajetória de baixo para cima, de frente
para trás, ligeiramente da direita para a esquerda", e teve entrada logo acima da boca da Vítima
(entre a boca e o nariz, fl. 48). Isso indica que, ao contrário do mencionado pelo Embargante, ele
estava dentro do veículo (e em posição inferior ao Ofendido) quando disparou, e não fora dele.
Sendo este o conjunto probatório, é forçoso reconhecer que a absolvição contraria as
evidências dos autos. Isso não é legítima defesa própria, ou de terceiro ou da honra; é
vingança, pura e

simples. O Embargante sai armado de casa, encontra o Ofendido, desfere contra ele (com o
perdão da expressão) um tiro no meio da cara e sai em disparada, isso porque Robson teria
tentado violentar sexualmente a filha de Valdir Pires da Silva. É evidente que a Vítima perdeu a
vida como punição por ter investido contra C. P. da S., e é inegável que o Embargante resolveu,
em contrariedade ao ordenamento jurídico, assumir o papel de juiz e carrasco para levar a cabo
a execução do Ofendido.
Note-se que são os depoimentos de pessoas próximas ao Embargante que sedimentam a tese da
acusação e contrariam a alegação o defensiva. A filha do Embargante, depois de ter sido alvo de
violência sexual, resolveu sonegar tal informação ao seu genitor, por medo da reação que ele
poderia ter. A esposa do Embargante também mencionou o receio de retaliação que justificou a
tentativa de omitir dele o ocorrido.
O compadre do Embargante disse que nunca o havia visto portando o uma arma de fogo em
"todos os anos de amizade", mas, justamente naquele dia, Valdir Pires da Silva resolveu mudar
seus hábitos e passear armado. Ainda segundo a testemunha, foi do Embargante que partiu a
ordem, dirigida a Leoclides, para que parasse o automóvel. ordem foi emanada quando Valdir
Pires da Silva avistou o Ofendido. Mais uma vez, foi o compadre do Embargante quem declarou
que, logo após o disparo (efetuado de dentro do Fiat/Palio), Valdir o o Pires da Silva estava
consciente de que havia alvejado o Ofendido, e ordenou o que Leoclides seguisse adiante com o
automóvel.
Robson Everton de Lima, o sujeito que incutiu tanto medo ao Embargante a ponto de fazer com
que saísse armado de casa sem nem sequer saber se cruzaria com a Vítima, ocupava o polo
passivo de uma ação penal o instaurada contra ele pela prática de receptação (autos o 004211615.2010.8.24.0038). Não é, nem de longe, currículo capaz de intimidar um indivíduo que; à
menor desavença, passa a portar um revólver e não titubeia o o se precisa acioná-lo.
Aliás, se o Embargante estava dentro do veículo no momento do disparo, é ainda mais evidente
que não se tratou de legítima defesa. Não é concebível que o Embargante, de dentro do
automóvel, conseguisse sacar uma arma de fogo mais rápido do que outro sujeito que estivesse
fora do carro. Isso o só seria possível se Valdir Pires da Silva já estivesse com o armamento de o
prontidão, a espera da oportunidade adequada para tirar a vida da Vítima.
Por isso é que se insiste: não há amparo à alegação de legítima defesa. Nem sequer o compadre
do Embargante mencionou a ocorrência de qualquer circunstância que indicasse que este viu-se
em perigo e reagiu. Na mesma toada, certamente não há nada que ampare a tese de legítima
defesa de terceiro, pois nem considerados os mais frouxos critérios temporais é possível o o
afirmar que

Robson estava "prestes" a investir sexualmente contra C. P. da S. novamente nos momentos que
antecederam o disparo que recebeu na face.
Já a alegação de "legítima defesa da honra" é ainda mais prepóstera. Como já foi consignado no
acórdão recorrido, "não é razoável o, considerar que alguém, em pleno século XXI, sustente que
essa suposta honra (suposta porque a criminalização do estupro não protege o bem jurídico
honra, mas a liberdade sexual) possa ser defendida às custas da vida de alguém. Coisa que nem
mesmo o direito canônico aceitava" (fl. 399).
Por tais motivos, tem-se que a absolvição contraria o conjunto probatório. E, uma vez que, como
ensina Walfredo Cunha Campos, "não teria sentido algum [o Tribunal] cruzar os braços frente a
uma condenação ou absolvição escandalosas, que representassem uma encarnação da
imoralidade" (Tribunal do júri: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2010. p. 9-10), não se pode
aceitar que esta Segunda Instância ocupe apenas posição ornamental e seja impossibilitada de
determinar a submissão do Embargante a novo julgamento somente em razão da soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri quando a absolvição é despótica.

Com efeito, tendo o Tribunal local reconhecido que a decisão absolutória dos
jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a pretensão de seu restabelecimento
por esta Corte esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7, segundo a qual:
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

Sobre o tema, confira-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS
DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO PELO TRIBUNAL A QUO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VIOLAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Rever o entendimento externado pelo Tribunal a quo, de que a
sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos,
implicaria o necessário reexame do contexto fático probatório, o que
não se admite na via do recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.
2. Não tendo sido arguida tese outra afora a negativa de
colaboração para o crime, a absolvição de policial que auxilia

no crime de particular representa decisão que pode ser valorada como contrária à prova dos autos.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 920.656/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe
7/4/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO
MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELA CORTE A QUO. REVISÃO INVIÁVEL.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Na espécie, o recorrente foi absolvido pelo Conselho de Sentença,
que acolheu a tese de legítima defesa.
2. A Corte recorrida cassou o decisão singular por entender que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao acervo
probatório dos autos. Inviável desconstituir tal entendimento sem
proceder ao reexame de provas. Óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 785.824/MT, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe
16/03/2016)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253,
parágrafo único, II, "a", do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília/DF, 24 de setembro de 2018.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

3)
RECURSO ESPECIAL Nº 1.025.374 - RN (2008/0017965-7) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES RECORRENTE : MAILTON
QUEIROZ ADVOGADA : KATIA MARIA LOBO NUNES E OUTRO(S) RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de recurso especial interposto por Mailton Queiroz, calcado na alínea "a"
do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Consta dos autos que o recorrente
foi pronunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 61, II, ambos do Código Penal. Submetido a
julgamento perante o Primeiro Tribunal do Júri da Comarca de Natal/RN, veio a ser condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão,
inicialmente no regime fechado. Inconformado, apelou, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tendo o
Tribunal de origem, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso em acórdão assim ementado: PENAL E PROCESSUAL
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA
DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA DA HONORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS
PREVISTOS NO ART. 25 DO CP. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO COTEJO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. 1. Um vez não preenchidos os requisitos caracterizadores da excludente de antijuridicidade prevista no art. 25 do Código
Penal, bem como constatada a existência de suporte probatório mínimo para a tese aceita em plenário, não há o que se falar em anulação
do julgamento. Sustenta-se, nas razões do apelo extremo, violação do artigo 593, III, alínea "d", e § 3º, do Código de Processo Penal,
buscando, em suma, nulidade da decisão proferida pelo Conselho de sentença, por estar supostamente dissociada das provas dos autos,
as quais demonstram ter o réu agido em legítima defesa da honra. A Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pelo
improvimento do recurso. Decido. Ao rechaçar a tese da defesa, assim consignou o Tribunal a quo, verbis: A questão a ser discutida diz
respeito à configuração ou não da excludente de antijuridicidade prevista no art. 25 do Código Penal, qual seja, a legítima defesa eis que,
segundo o recorrente, a conduta de atirar na vítima foi logo após a mesma ter confirmado que o traíra. (...) ... insere-se que a legítima
defesa da honorabilidade é uma tese aceitável, desde que presentes os elementos caracterizadores previstos no art. 25 do Estatuto
Repressivo. Contudo, no caso sub judice, verifica-se a ausência dos elementos configuradores da excludente de ilicitude em questão. Isto
porque, muito embora seja possível constatar nos autos que a vítima traiu o apelante, quer por meio do interrogatório do recorrente, quer
através do testemunho de E F G da S (fls. 253/256; 645/647), o qual afirmou ter se relacionado por duas vezes com a ofendida, entendo
que o acusado, ao atirar na vítima, reagiu de forma não moderada e desproporcional. Ressalto que não se está negando a relevância do
momento em que o cônjuge ouve do seu consorte que é traído, entretanto, o que destaco é a impossibilidade de sobrepor a honra à um
bem maior: a vida. Não é justificável, tampouco aceitável a imposição de uma pena de morte, instituto previsto no ordenamento jurídico
brasileiro tão somente em situações excepcionais, previstas na Carta Magna, para uma pessoa que comete um adultério. Não se pode ter
a morte como única solução capaz de elidir a mácula da traição e restaurar a dignidade de uma pessoa, pois, se assim fosse possível, seria
a constatação de um retrocesso a pensamentos antigos e bárbaros. Além disso, é mister dizer que o apelante, conforme se depreende de
seu próprio interrogatório, já vinha sofrendo com a angústia, a desconfiança e com o seu ciúme, vez que flagrou, por vezes, sua esposa
em conversas com o professor de ginástica, ligações para o mesmo, idas em sua residência, enfim, um série de acontecimentos, que, ao
meu ver, têm o condão de descaracterizar a atualidade, bem como a iminência da agressão, sendo o momento em que a mesma disse que
o traía apenas o estopim de um sequência de fatos, os quais me referi. Diante do demonstrado, verifica-se que há material probatório
suficiente à corroborar a decisão dos Juízes de Fato, não havendo, desse modo, o que se falar em decisão manifestamente contrária à
prova dos autos, pois é imperioso dizer que, em sede de recurso apelatório, decorrente de decisão emanada do Tribunal do Júri, cabe ao
órgão recursal, verificar, apenas, se a decisão encontra suporte em uma das versões apresentadas. Observa-se que o Tribunal a quo, ao
julgar a apelação interposta pelo Ministério Público, demonstrou de forma fundamentada que o veredicto popular não se revela incoerente
ou contrário à prova dos autos, dada a inexistência de elementos para configurar a excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código
Penal (legítima defesa) . É sabido que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo tribunal do
júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, conforme
requer o ora recorrente, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
VALORAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA MATÉRIA FÁTICA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, em sendo a decisão dos jurados
totalmente dissociada do conjunto probatório contido nos autos, é de ser anulado o julgamento proferido pelo Júri Popular. 2. Contudo,
na espécie, apesar de ter o acórdão afirmado que a decisão do Conselho de Sentença, no tocante à qualificadora, é contrária à prova dos
autos, verifica-se que o que ocorreu foi uma interpretação e valoração da matéria fática constante dos autos, na medida em que o Tribunal
teceu considerações acerca do que, no seu entender, configuraria motivo torpe. Enfatizou, ainda, que os jurados reconheceram a
qualificadora em desconformidade com a interpretação jurisprudencial dominante, de que a vingança pode ou não constituir motivo torpe.
3. Nesse contexto, houve ofensa à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF), uma vez que, reconhecida a qualificadora pelo
Tribunal do Júri, amparada no contexto fático que lhe foi apresentado, não é dado ao Tribunal de Justiça, em sede de apelação,
desconstituir a opção dos jurados, sustentando, para tanto, tese diversa. 4. Ademais, tendo a Corte estadual concluído que a qualificadora
do motivo torpe é contrária à prova dos autos, não poderia simplesmente afastá-la, diminuindo a pena, porquanto, se houvesse decisão
equivocada do Conselho de Sentença, sem amparo no conjunto probatório, era de rigor que se determinasse a realização de novo júri, em
obediência ao disposto no § 3º do art. 593 do CPP. 5. Recurso provido para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida
pelo Tribunal do Júri. (REsp 256163/SP, Relator(a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 24/04/2006) RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO
ANALÍTICO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. (...). 3. É inegável que à instituição do júri, por força
do que dispõe o artigo 5o., inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos. 4. O
artigo 593, inciso IV, alínea d, do Código de Processo Penal, todavia, autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova

dos autos, ou seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, é de ser anulado
o julgamento proferido pelo Tribunal Popular. 5. De tanto, resulta que, oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos,
fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, em sede de apelação, desconstitua a opção do Tribunal
do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária. 6. Extraindo-se, de forma evidente,
da pronúncia, da sentença absolutória e do acórdão impugnado, a existência nos autos, de duas vertentes alternativas da verdade dos fatos
submetidos aos jurados, que, com fundamento no conjunto da prova, optaram pela inexistência de participação do recorrido no evento
criminoso, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 7. O reexame de prova
é estranho ao âmbito de cabimento do recurso especial. 8. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
(Enunciado 7 da Súmula desta Corte Federal Superior). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido. (REsp.
417.871/PE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJU 17.12.04). Nesse contexto, a inversão do julgado, demandaria,
necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória constante dos autos, o que é vedado na via estreita do recurso especial, a teor do
disposto na Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, colho, ainda, o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A
DECISÃO FORA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS DE PROVA QUE SUBSIDIARAM A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Anula-se o julgamento proferido pelo Tribunal do
Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociandose completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma
das versões apresentadas. 2. Reconhecer, desconstituindo o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas em matéria de prova, que
o julgamento foi contrário à prova dos autos, implica, necessariamente, no reexame da matéria fático-probatória constante dos autos,
impossível na via estreita do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido.
(REsp 680286/AP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ 14/05/2007) Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do Código de
Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Intime-se. Brasília
(DF), 12 de novembro de 2010. MINISTRO OG FERNANDES, Relator
(STJ; 2008/0017965-7; Relator (a): Og Fernandes; Data do julgamento: 25/11/2010)
https://processo.stj.jus.br/processo/monocraticas/decisoes/?num_registro=200800179657&dt_publicacao=25/11/2010
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NORTE
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Vistos, etc.

Cuida-se de recurso especial interposto por Mailton Queiroz, calcado na alínea "a" do
permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte.
Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática do delito previsto no artigo
121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 61, II, ambos do Código Penal. Submetido a julgamento perante
o Primeiro Tribunal do Júri da Comarca de Natal/RN, veio a ser condenado à pena de 16
(dezesseis) anos de reclusão, inicialmente no regime fechado.
Inconformado, apelou, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, tendo o Tribunal de origem, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso
em acórdão assim ementado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A
DEFESA DO OFENDIDO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS
AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA DA HONORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA
DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 25 DO CP. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA
NO COTEJO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Um vez não preenchidos os requisitos caracterizadores da excludente de antijuridicidade prevista no
art. 25 do Código Penal, bem como constatada a existência de suporte probatório mínimo para a tese
aceita em plenário, não há o que se falar em anulação do julgamento.

Sustenta-se, nas razões do apelo extremo, violação do artigo 593, III, alínea "d", e
§ 3º, do Código de Processo Penal, buscando, em suma, nulidade da decisão proferida pelo
Conselho de sentença, por estar supostamente dissociada das provas dos autos, as quais
demonstram ter o réu agido em legítima defesa da honra.
A Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pelo improvimento do recurso.
Decido.
Ao rechaçar a tese da defesa, assim consignou o Tribunal a quo, verbis:

A questão a ser discutida diz respeito à configuração ou não da excludente de antijuridicidade prevista
no art. 25 do Código Penal, qual seja, a legítima defesa eis que, segundo o recorrente, a conduta de
atirar na vítima foi logo após a mesma ter confirmado que o traíra.
(...)
... insere-se que a legítima defesa da honorabilidade é uma tese aceitável, desde que presentes os
elementos caracterizadores previstos no art. 25 do Estatuto Repressivo.
Contudo, no caso sub judice, verifica-se a ausência dos elementos configuradores da excludente de
ilicitude em questão.
Isto porque, muito embora seja possível constatar nos autos que a vítima traiu o apelante, quer por meio
do interrogatório do recorrente, quer através do testemunho de E F G da S (fls. 253/256; 645/647), o
qual afirmou ter se relacionado por duas vezes com a ofendida, entendo que o acusado, ao atirar na
vítima, reagiu de forma não moderada e desproporcional.
Ressalto que não se está negando a relevância do momento em que o cônjuge ouve do seu consorte
que é traído, entretanto, o que destaco é a impossibilidade de sobrepor a honra à um bem maior: a vida.
Não é justificável, tampouco aceitável a imposição de uma pena de morte, instituto previsto no
ordenamento jurídico brasileiro tão somente em situações excepcionais, previstas na Carta Magna, para
uma pessoa que comete um adultério.
Não se pode ter a morte como única solução capaz de elidir a mácula da traição e restaurar a dignidade
de uma pessoa, pois, se assim fosse possível, seria a constatação de um retrocesso a pensamentos
antigos e bárbaros.
Além disso, é mister dizer que o apelante, conforme se depreende de seu próprio interrogatório, já
vinha sofrendo com a angústia, a desconfiança e com o seu ciúme, vez que flagrou, por vezes, sua
esposa em conversas com o professor de ginástica, ligações para o mesmo, idas em sua residência,
enfim, um série de acontecimentos, que, ao meu ver, têm o condão de descaracterizar a atualidade, bem
como a iminência da agressão, sendo o momento em que a mesma disse que o traía apenas o estopim
de um sequência de fatos, os quais me referi.
Diante do demonstrado, verifica-se que há material probatório suficiente à corroborar a decisão dos
Juízes de Fato, não havendo, desse modo, o que se falar em decisão manifestamente contrária à prova
dos autos, pois é imperioso dizer que, em sede de recurso apelatório, decorrente de decisão emanada do
Tribunal do Júri, cabe ao órgão recursal, verificar, apenas, se a decisão encontra suporte em uma das
versões apresentadas.

Observa-se que o Tribunal a quo, ao julgar a apelação interposta pelo Ministério

Público, demonstrou de forma fundamentada que o veredicto popular não se revela incoerente ou
contrário à prova dos autos, dada a inexistência de elementos para configurar a excludente de
ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal (legítima defesa)
.
É sabido que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma
delas pelo tribunal do júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença
para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, conforme requer o ora recorrente, sob pena de
ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VALORAÇÃO E
INTERPRETAÇÃO DA MATÉRIA FÁTICA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA
RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, em sendo a
decisão dos jurados totalmente dissociada do conjunto probatório contido nos
autos, é de ser anulado o julgamento proferido pelo Júri Popular.
2. Contudo, na espécie, apesar de ter o acórdão afirmado que a decisão do
Conselho de Sentença, no tocante à qualificadora, é contrária à prova dos autos,
verifica-se que o que ocorreu foi uma interpretação e valoração da matéria
fática constante dos autos, na medida em que o Tribunal teceu considerações
acerca do que, no seu entender, configuraria motivo torpe. Enfatizou, ainda, que
os jurados reconheceram a qualificadora em desconformidade com a
interpretação jurisprudencial dominante, de que a vingança pode ou não
constituir motivo torpe.
3. Nesse contexto, houve ofensa à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da
CF), uma vez que, reconhecida a qualificadora pelo Tribunal do Júri, amparada
no contexto fático que lhe foi apresentado, não é dado ao Tribunal de Justiça, em
sede de apelação, desconstituir a opção dos jurados, sustentando, para tanto, tese
diversa.
4. Ademais, tendo a Corte estadual concluído que a qualificadora do motivo
torpe é contrária à prova dos autos, não poderia simplesmente afastá-la,
diminuindo a pena, porquanto, se houvesse decisão equivocada do Conselho de
Sentença, sem amparo no conjunto probatório, era de rigor que se determinasse
a realização de novo júri, em obediência ao disposto no § 3º do art. 593 do CPP.
5. Recurso provido para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença
proferida pelo Tribunal do Júri. (REsp 256163/SP, Relator(a) Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 24/04/2006)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE
EMENTAS. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
(...).

3. É inegável que à instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5o.,
inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República, é assegurada a
soberania de seus veredictos.
4. O artigo 593, inciso IV, alínea d, do Código de Processo Penal, todavia,
autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou
seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e
qualquer evidência probatória, é de ser anulado o julgamento proferido pelo
Tribunal Popular.
5. De tanto, resulta que, oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade
dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o
Tribunal de Justiça, em sede de apelação, desconstitua a opção do Tribunal do
Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para
tanto, tese contrária.
6. Extraindo-se, de forma evidente, da pronúncia, da sentença absolutória e
do acórdão impugnado, a existência nos autos, de duas vertentes alternativas da
verdade dos fatos submetidos aos jurados, que, com fundamento no conjunto da
prova, optaram pela inexistência de participação do recorrido no evento
criminoso, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 593, inciso III, alínea
"d", do Código de Processo Penal.
7. O reexame de prova é estranho ao âmbito de cabimento do recurso especial.
8. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
(Enunciado 7 da Súmula desta Corte Federal Superior).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.
(REsp. 417.871/PE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJU 17.12.04).
Nesse contexto, a inversão do julgado, demandaria, necessariamente, o reexame da
matéria fático-probatória constante dos autos, o que é vedado na via estreita do recurso
especial, a teor do disposto na Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, colho, ainda, o seguinte julgado:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FORA CONTRÁRIA
À PROVA DOS AUTOS NÃO

RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE
SUBSIDIARAM A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES
APRESENTADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE
DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Anula-se o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento
no art. 593, inciso III, alínea d, nas hipóteses em que a decisão do Conselho
de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o
que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório
existente, optam por uma
das versões apresentadas.

2. Reconhecer,
desconstituindo
o entendimento
das
instâncias ordinárias, soberanas em matéria de prova, que o julgamento
foi contrário à prova dos autos, implica, necessariamente, no reexame da
matéria fático-probatória constante dos autos, impossível na via estreita do
recurso especial, a teor do disposto na Súmula n.º 07 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Recurso desprovido. (REsp 680286/AP, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
DJ 14/05/2007)

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art.
3º do Código de Processo Penal, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Brasília (DF), 12 de novembro de 2010.
MINISTRO OG FERNANDES, Relator

