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APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE 
NULIDADE PROCESSUAL. DESCLASSIFICAÇÃO 
DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA 
O CRIME DE LESÃO CORPORAL. 
READEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL NÃO 
OBSERVADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
PROFERIDA. SUPRESSÃO DO DIREITO DA 
PARTE APRESENTAR RAZÕES FINAIS. 
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 
NULIDADE. PROVIMENTO.

-  A  desobediência  às  formalidades  estabelecidas  na  
legislação processual só pode acarretar o reconhecimento  
da  invalidade  do  ato  quando  a  sua  finalidade  estiver  
comprometida  em  virtude  do  vício  verificado,  trazendo  
prejuízo a qualquer das partes da relação processual.

- Verificada a  desclassificação  do  crime  e,  
consequentemente,  com a  não  adoção  do  procedimento  
dos processos  submetidos  ao Tribunal  do Júri,  cabe ao  
julgador  zelar  pela  adequação  do  procedimento  a  ser  
seguido,  a  fim  de  evitar  cerceamento  do  direito  do 
contraditório e da ampla defesa. 

- Caracterizado o cerceamento do direito de defesa do 
acusado, é imperioso o reconhecimento da nulidade 
aventada.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.



ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em  acolher a preliminar para anular a 
sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Renato Bezzera 
Caetano contra a sentença de fls. 119/123, que o condenou, nas penas do art. 129, § 1º, 
inciso II, do CP, à reprimenda de 04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em 
regime inicial fechado.

Inconformada com o teor da decisão, a defesa interpôs apelação 
criminal (fl. 124). Em suas razões (fls. 130/144), afirma, em sede de preliminar que: a 
decisão padeceria de vício de nulidade, haja vista a ausência de apreciação de teses 
formuladas na resposta à acusação; inocorrência da oitiva de testemunha de defesa; 
ausência de intimação do acusado da sentença que desclassificou a conduta tipificada de 
crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave; e não abertura de prazo para 
apresentar alegações finais para imputação do crime de lesão corporal. 

No mérito, salienta que as provas dos autos não revelam que ele 
foi o autor do chute desferido contra a vítima, devendo ser aplicado o princípio do in 
dubio pro reo. Quanto à dosimetria da pena, pugna pela exclusão da qualificadora 
prevista no inciso II do parágrafo 1º do art. 129 do Código Penal, bem como pelo 
redimensionamento da pena e alteração do seu regime de cumprimento.

O representante do Parquet, em contrarrazões de fls. 151/154, 
requer o provimento do recurso apelatório, sob o fundamento de que restou 
caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que teria ocorrido falta de discussão 
sobre o mérito do novo delito após a desclassificação, evidenciando deficiência na 
instrução do presente feito.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 158/163, opinou 
pelo provimento do recurso.

É o relatório.
VOTO: 

Da análise dos autos, em especial da peça exordial (fls. 02/04), 
infere-se que o apelado foi denunciado pela prática do tipo previsto no art. 121, §2º, II e 
IV c/c o art.  14, II,  ambos do Código Penal, uma vez que,  no dia 24.09.2011, teria 
desferido socos e pontapés na vítima Francisco de Assis Carvalho Lima.

O  Julgador  de  primeiro  grau,  considerando  que  não  restou 
evidenciada a intenção de matar por parte do acusado, proferiu sentença (fls. 104/106), 
desclassificando a conduta do réu de tentativa de homicídio para a de lesão corporal de 
natureza grave (art. 129, § 1º, II, do CP).

Compulsando os autos, infere-se que a alegação de cerceamento 
de defesa aventada pelo apelado e reconhecida pelo representante do  Parquet e pela 
Procuradoria de Justiça merece prosperar.

No  caso  em  espécie,  é  possível  observar  que  o  juiz  a  quo 



desqualificou o crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal grave. Ocorre, 
porém, que a tese de defesa foi centrada na prática do primeiro crime, razão pela qual 
não  poderia  o  magistrado  proferir  sentença  condenatória  sem  antes  assegurar  a 
adequação do processo ao novo tipo penal.

É importante  destacar  que  o crime de  tentativa  de  homicídio 
adota  um procedimento  diverso  do  adotado  para  o  crime  de  lesão  corporal,  já  que 
naquela o acusado é submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. No caso em tela, o 
réu deixou de apresentar razões finais com intuito de que as questões fossem levantadas 
em sessão plenária, conforme demonstra a petição de fls. 101/103.

Entrementes,  com  a  desclassificação  do  crime  e, 
consequentemente, com a não adoção do procedimento dos processos submetidos ao 
Tribunal do Júri, não foi observada a adequação do feito e assegurada à defesa o direito 
de ofertar alegações finais, inviabilizando, pois, a possibilidade do acusado impugnar o 
tipo previsto no art. 129, § 1º, II, do Código Penal com a decisão de desclassificação.

É importante  destacar  que,  em matéria  de  nulidade,  vigora  o 
consagrado princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que 
o ato tenha gerado prejuízo para a parte interessada. Não se prestigia, pois, a forma pela 
forma, mas o fim atingido pelo ato. 

Por essa razão, a desobediência às formalidades estabelecidas na 
legislação processual só pode acarretar o reconhecimento da invalidade do ato quando a 
sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado, trazendo prejuízo a 
qualquer das partes da relação processual, o que, definitivamente, é o caso dos autos. 

Ora, a parte adotou a estratégia de discutir questões passíveis de 
apresentação  em  razões  finais  apenas  na  sessão  plenária.  Todavia,  com  a 
desclassificação  do  tipo  penal,  não  promovida  a  devida  adequação  procedimental, 
retirou-se  do  acusado  a  oportunidade  de  apresentar  razões  finais,  o  que  demonstra 
prejuízo e deficiência para a defesa.

Assim agindo o Magistrado, houve indubitável cerceamento  de 
defesa, porquanto inobservados os princípios do devido processo legal, do contraditório 
e  da  ampla  defesa,  portanto,  forçoso  o  reconhecimento  da  nulidade  suscitada  pelo 
apelante.

De tal sorte, a deficiência para defesa com a supressão da 
oportunidade para apresentação de alegações finais e, por conseguinte, discutir a nova 
imputação penal, enseja nulidade absoluta do feito, por afronta aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 

Acerca do tema destaco a posição da jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA 
APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS. GRAFIA ERRÔNEA. 
PREJUÍZO. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AMPLA 
DEFESA E CONTRADITÓRIO. OFEN- SA. 1. A grafia errônea do nome 
do advogado na intimação para apresentação de alegações finais em favor do 
seu patrocinado é circunstância que denota prejuízo para a parte para o 
causídico, por equivaler à ausência de intimação. 2. A multa prevista no art. 

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20265&sid=15c320d7.6fa799be.0.0#JD_CPPart265


265     do     código     de     processo     penal  , aplicada por abandono da causa, deve ter a 
exigibilidade suspensa em virtude de ofensa aos princípios da ampla defesa e 
do contraditório, quando o advogado constituído deixa 
de apresentar alegações finais por falha da secretaria da vara 
na intimação para o ato. 2. Segurança definitiva concedida. (TRF 1ª R.; MS 
0001851-55.2013.4.01.0000; MG; Relª Desª Fed. Monica Jacqueline 
Sifuentes; DJF1 15/09/2014; Pág. 366)  

PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. 
NULIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO. RAZÕES FINAIS. FALTA 
DE INTIMAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. PROVIMENTO RECURSAL. 1. 
A ausência de intimação do defensor constituído pelo réu 
para apresentar alegações finais constitui nulidade absoluta, por ofensa aos 
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 2. “muito 
embora tecnicamente razoáveis as alegações finais apresentadas pelo 
defensor indicado pela OAB (...) não significam que tenham caminhado em 
consonância com as estratégias da defesa, cujo patrocínio era de outro 
advogado, restando evidenciado, no caso, o alegado cerceamento de defesa. ” 
(stj, HC 40.580, dje 30/05/2011). 3. Recurso provido para acolher a arguição 
de nulidade processual, anulando o processo criminal a partir das alegações 
finais, inclusive. (TJPB; ACr 0001250-11.2011.815.0351; Câmara 
Especializada Criminal; Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho; DJPB 
15/04/2014; Pág. 22) 

É certo que o direito constitucional à defesa está assegurado no 
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que estabelece, in verbis: "aos litigantes, em 
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes." 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa representam a 
possibilidade de as partes se manifestarem e produzirem as provas que se fizerem 
necessárias no curso da ação na qual estão envolvidas, podendo interferir em seu 
resultado. 

Sobre a importância da oitiva das testemunhas arroladas pela 
defesa, lecionam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio 
Magalhães Gomes Filho: 

"(…) em decorrência da nova estruturação dos procedimentos construída 
pelas Leis 11.689/2008 e 11.719/2008, assegura-se ao acusado sempre a 
oportunidade de oferecer resposta à acusação, quando terá o direito de 
arrolar testemunhas por meio de defensor constituído ou nomeado. Não 
sofre mais o risco de ver esse direito suprimido em virtude de preclusão pela 
decorrência do prazo para apresentar o rol de testemunhas.(...)." (in As 
Nulidades no Processo Penal, 11ª ed., Editora RT, p. 147). 

Acrescentam os autores: 

"(...) De nada adiantaria assegurar o direito de arrolar testemunhas, sem 
que, em seguida, fossem tomadas providências para garantir efetiva 
inquirição." (Obra citada, p. 148) 

A propósito: 

“PROCESSO PENAL - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO -  NÃO OITIVA DE 
TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA - NULIDADE ABSOLUTA 
-  RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.  Se o juiz  suprime da marcha 

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20265&sid=15c320d7.6fa799be.0.0#JD_CPPart265


processual  a  fase  de  instrução,  obstaculizando  a  oitiva  de  testemunha  
arrolada pela defesa, viola os princípios constitucionais do devido processo  
legal, do contraditório e da ampla defesa a inquinar de nulidade absoluta o  
feito.” (TJMG  -  Apelação  Criminal  nº  0019736-31.2005.8.13.0118  - 
Relator: Des. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ), destaquei.

Desta feita, mesmo sabendo que, no sistema processual pátrio, o 
agente se defende dos fatos a ele atribuídos e não da sua capitulação jurídica, a 
verificação de inadequação procedimental, apta a gerar deficiência na defesa, 
consubstancia vício insanável.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 
acolho a preliminar suscitada pela defesa, e dou provimento ao apelo para anular a 
sentença condenatória (fls. 119/123) aqui hostilizada, garantindo ao acusado o 
pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho, revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 23 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


