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APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI. HOMICÍDIO
“CAPUT”.  CRIMES  CONEXOS.  LESÃO
CORPORAL  “CAPUT”  E  RESISTÊNCIA.  RÉU
SUBMETIDO  A JULGAMENTO  PELO  SINÉDRIO
POPULAR.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
APELAÇÃO  COM  SUPEDÂNEO  593,  III,  “A”  E
ART. 564, III,  “G”, TODOS DO CPP. RAZÕES DA
APELAÇÃO.  NO  ARTIGO  593,  III,  “C”,  “D”  DO
CPP.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO
CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REDUÇÃO DA
PENA APLICADA.  PREJUDICADO  ANÁLISE  DE
MÉRITO. RECONHECIMENTO  DE  NULIDADE
APÓS  A  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.  JÚRI
REALIZADO  SEM  A  PRESENÇA  DO  RÉU.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  REGULAR  DO
ACUSADO  PARA  SESSÃO  DE  JULGAMENTO.
VIOLAÇÃO  AO  ARTIGO  457  DO  CPP  E  AO
ARTIGO  5ª,  XXXLIII,  A,  DA  CF/1988.
PROVIMENTO AO APELO.

1. A possibilidade de julgamento pelo Tribunal do Júri
sem  a  presença  do  réu,  inaugurada  pela  Lei
11.689/2008, que deu nova redação ao artigo 457 do
Código de Processo Penal, não dispensa a sua prévia e
efetiva intimação, seja pessoal, seja por edital, quando
não mais localizado.

2. Se o réu não foi localizado para intimação pessoal,
impõe-se sejam esgotadas as tentativas e, a persistir sua
não localização, seja intimado por edital.  Precedentes
do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,



acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto
do Relator.

RELATÓRIO

Perante o Tribunal de Júri da Comarca de Soledade/PB, Gabriel
Mota da Silva Albuquerque, foi denunciado nas sanções do art. 121, “caput”; art. 129
“caput” e art. 329 c/c art. 69, todos do Código Penal (homicídio; lesão corporal e
resistência), porque, no dia 26 de setembro de 2009, por volta das 02h30min, durante
a festa de Emancipação Política do Município de Soledade/PB, teria desferido golpes
de faca  contra  a  vítima Raimundo César  Cândido da  Silva  que,  em virtude  dos
ferimentos  que  lhe  foram  ocasionados,  veio  a  falecer,  conforme  Laudo
Traumatológico de fls. 18.

Consta  na  peça  acusatória  que  no  mencionado dia,  o  policial
Antônio  Renato  dos  Santos  Marinho,  encontrava-se  de  serviço,  e  interveio  na
contenda,  vindo a  ser  atingido por  Gabriel  Mota  da  Silva  Albuquerque,  que  lhe
desferiu  um golpe  com uma  arma  branca  que  portava,  lhe  causando  ferimentos
descritos no Laudo de Constatação de Ferimentos de fls. 24.

 
Segundo  a  denúncia,  o  apelante  tentou  resistir  à  prisão  em

flagrante,  sendo  utilizado  pelo  policial/condutor,  técnicas  de  abordagem  e
contenção, as quais conseguiram dominá-lo, conforme Auto de Resistência a Prisão
de fls.15.

Ouvido perante  a  autoridade  policial,  o  apelante  confessou a
prática delitiva contra a vítima fatal, Raimundo César Cândido da Silva, bem como
contra o Policial Militar Antônio Renato dos Santos Marinho.

Denúncia recebida em 25 de novembro de 2009 (fl. 43).

Citado, o réu apresentou defesa preliminar (fl. 45).

Ouvidas  as  testemunhas  arroladas  pela  acusação  (fls.  78-79)  e
testemunhas da defesa (fls. 102-103), bem como interrogado o acusado (fls. 176-178).

Concluída  a  instrução  e  oferecidas  as  alegações  finais  pelo
Ministério Público (fls. 187-191) e pela defesa (fls. 192-193), a MM Juíza singular
pronunciou o réu nos termos do art. 121, “caput” do CP. E ainda,   quanto aos crimes
conexos previstos no art. 129, “caput” e art. 329, ambos do Código Penal, conforme
dispõe o art. 78, I do Código de Processo Penal, determinou que eles fossem julgados
perante o Tribunal do Júri (fls. 194-196).

Apelação Criminal n° 0001087-94.2009.815.0191                    CMBF- Relator                                                 
        

2



Intimação pessoal da pronúncia à fl. 208.

Réu não intimado para comparecer a audiência de julgamento
(fl. 324/v).

Ata  de  julgamento  (fls.  345-348),  ocasião  em  que  requereu
Defensor  Público  a  suspensão  da  sessão  de  julgamento,  ante  a  ausência  de
intimação do réu para comparecimento, a fim de que  o mesmo apresentasse novo
endereço, sob pena de nulidade processual.

Após, o réu (revel) foi submetido a julgamento perante o Sinédrio
Popular, o qual, ao apreciar as quesitações (fls. 335-337), repeliu a tese da legítima
defesa apresentada pelo Defensor Público. Após, rejeitaram o pleito subsidiário pela
desclassificação para lesão corporal seguida de morte, por maioria afirmativa, não o
absolvendo (3° quesito – fls. 335-337), quando lhe foi aplicada, nos termos do art.
121,  “caput”  do  Código  Penal.  E  ainda,  reconheceram  as  práticas  delitivas
capituladas nos  arts.  129,  “caput” 329,  todos do Código Penal,  aplicando o Juiz
Presidente a pena da seguinte maneira:

Quanto ao homicídio (art. 121, “caput” do CP):

Após análise das circunstâncias judiciais, aplicou a pena base de
11 (onze) anos de reclusão. Considerando a confissão do réu, reduziu a pena em 01
(um) ano de reclusão, totalizando em 10 (dez) anos de reclusão, a qual a tornou
definitiva, ante a ausência de demais causas a serem consideradas, a ser cumprida em
regime fechado.

Quanto a lesão corporal leve (art. 129, “caput” do CP):

Após análise das circunstâncias judiciais, aplicou a  pena base de
06 (seis) meses de detenção. Considerando a confissão do réu, reduziu a pena em 01
(um) mês de detenção, totalizando em 05 (cinco) meses de detenção, a qual a tornou
definitiva, ante a ausência de demais causas a serem consideradas, a ser cumprida em
regime aberto.

Quanto a resistência (  art. 329 do CP):

Após análise das circunstâncias judiciais, aplicou a pena base de
01 (um) ano de detenção. Considerando a confissão do réu, reduziu a pena em 01
(um)  mês  de  detenção,  totalizando em 11 (onze)  meses  de  detenção,  tornando-a
definitiva, ante a ausência de demais causas a serem consideradas, a ser cumprida em
regime aberto.

Considerando  o  art.  69  do  Código  Penal,  somou  as  penas
aplicadas,  totalizando  em 11  (onze)  anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão  e  16
(dezesseis) meses de detenção, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.
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Inconformado, recorreu o réu (fls. 348), com base no art. 593, III,
“a” e art. 564, III, “g”, todos do CPP. Em suas razões recursais (fls. 374-376), a
defesa pugnou, com base no art. 593, III, “c”, “d” do CPP. Pela desclassificação para
lesão corporal seguida de morte, aduzindo que não há elementos probatórios capazes
de autorizar sua condenação quanto ao delito de homicídio. E ainda, que a pena foi
aplicada de forma exacerbada, por entender que as circunstâncias judiciais não foram
sopesadas  corretamente,  pugnado  para  que  seja  reduzida  para  07  (sete)  anos  de
reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semi-aberto .

Contrarrazões ministeriais (fls. 387-390), pelo não provimento
do recurso, para manter o julgamento recorrido.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
Parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 394-405).

Lançado o relatório (fls. xxxxx), foram os autos conclusos ao
douto Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fls. xxx).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O apelo é  tempestivo  e  adequado,  além de não depender de
preparo,  por  trata-se  de  ação  penal  pública  (TJ/PB  Súmula  n°  24).  Portanto,
conheço do recurso.

Todavia,  antes  de  analisar  o  mérito  do  recurso  é  preciso
delimitar o âmbito de seu conhecimento.

É sabido que nas decisões provenientes do Tribunal do Júri o
recurso é restrito, devendo o recorrente, no momento da interposição, indicar, de
forma precisa, em qual dos dispositivos previstos no art. 593, inciso III do CPP,
consiste seu inconformismo.

Pois  bem.  No  caso  em  apreço,  o  recorrente,  através  da
Defensora Pública designada, na ata da sessão do júri  às fls.  348, formulou seu
apelo lastreado na hipótese do art. 593, inciso III, alínea “a” e  art. 564, III, “g”,
todos do CPP, ou seja, nulidade posterior à pronúncia ante a ausência de intimação
do réu para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

No entanto,  ao apresentar suas razões,  o Defensor Público em
exercício perante esta Egrégia Câmara Criminal, inovou e a fez desenvolvendo todo o
tema do recurso baseado no pleito desclassificatório para lesão corporal seguida de
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morte, bem como na injustiça no tocante a aplicação da pena, argumentando que houve
exasperação, pugnando assim pela redução da pena aplicada, hipóteses previstas nas
alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 593 do CPP, porquanto fora dos limites traçados
no apelo, violando a Súmula 713 do STF:

Súmula n° 713 do STF - “O efeito devolutivo da
apelação  contra  decisões  do  júri  é  adstrito  aos
fundamentos da sua interposição.”

Assim, o mérito recursal será atinente tão somente às balizas
constantes do termo de apelação, vale dizer, no tocante à alínea “a” do art. 593, III
e art. 564, III, “g”, todos do CPP, não englobando, pois, a análise da alínea “c” e
“d”, matéria da qual não se toma conhecimento.

2.   Da  Prejudicial  de  Mérito  –  Nulidade  Absoluta.   Júri
realizado  sem  a  presença  do  réu.  Não  esgotados  os  meios  de   intimação
regular do acusado, nos termos 457 e 420, § único do CPP.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, no caso do Júri (art. 571, V,
do CPP), as nulidades havidas após a pronúncia, em plenário, ou na sala secreta,
deverão ser arguidas logo após a ocorrência delas e devem ser consignadas em ata.

Assim,  conforme  se  depreende  na  Ata  de  Julgamento  de  fls.
345-348, verifico que consta o registro da inconformidade da defesa, notadamente,
quanto a ausência de intimação do acusado nos termos 457 e 420, § único do CPP,
ocasião em que, requereu a Defensora Pública a suspensão da sessão de julgamento
a  fim  de  que  o  mesmo  apresentasse  novo  endereço,  sob  pena  de  nulidade
processual.

Inconformado, a defesa do réu recorreu por ocasião da Sessão de
Julgamento (fls. 348), com base no art. 593, III, “a” e art. 564, III, “g”, todos do
CPP.

Assiste razão ao pleito requerido. Vejamos:

O  apelante  Gabriel  Mota  da  Silva  Albuquerque,  através  de
advogado regularmente constituído, Bel.  Idalgo Souto (OAB/PB 1821) informou
em 27/07/2011, novo endereço, qual seja, Zona Rural do Distrito de São José da
Mata, município de Campina Grande/PB (fls. 155).

Posteriormente,  o  Bel.  Idalgo  Souto  (OAB/PB  1821),  em
petição de fls. 157, datada em 08/08/2011, forneceu novo endereço, aduzindo que,
devido  as  constantes  ameaças  de  morte  que  o  réu  Gabriel  Mota  da  Silva
Albuquerque vinha sofrendo, passou a residir no Sítio Cipaúba, s/n, Zona Rural do
município de Santa Inez/PB.
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Consta nos autos que o acusado fora devidamente intimado da
sentença de pronúncia, conforme se verifica à fl. 208.

À  fl.  222,  novamente,  o  apelante,  Gabriel  Mota  da  Silva
Albuquerque,  através  de  advogado  regularmente  constituído,  informou  novo
endereço, como sendo Sítio Pai Domingos, s/n, Zona Rural do Município de Lagoa
Seca/PB, nas proximidades do Colégio Abelardo Coutinho.

Conforme  petição  de  fl.241,  o  Bel  Idalgo  Souto  (OAB/PB
1821), renunciou a outorga da defesa do acusado Gabriel Mota da Silva.

Determinado  a  intimação  do  acusado  para  constituir  novo
advogado (fl. 241/v), o mesmo fora intimado pessoalmente em cartório, conforme
certidão de fl. 264/v.

Determinou  o  magistrado  que  fosse  expedido  mandado  de
intimação ao réu para comparecer  a sessão de julgamento designada para o dia
07/07/2015.  Todavia,  consta  na  certidão  do meirinho à  fl.  324/v,  que o mesmo
deixou de proceder a intimação do acusado Gabriel Mota da Silva Albuquerque,
tendo em vista, não mais residir naquele endereço (Sítio Pai Domingos, s/n, Zona
Rural do Município de Lagoa Seca/PB), conforme informação de seu tio Camilo
Mota da Silva.  

Vê-se nos autos, quando da realização da Sessão Plenária, o
registro  de  inconformidade  da  defesa  técnica,  que  postulou  a  conversão  do
julgamento  em diligência  a  fim de  que fosse  tentada  a  localização do réu,  nos
termos 457 e 420, § único do CPP.

Todavia,  o  Magistrado-Presidente  do  Tribunal  do  Júri
entendeu que a não intimação do acusado se deu, exclusivamente, por sua inércia,
sendo obrigação do mesmo fornecer novo endereço, sob pena de revelia.

Desta forma, o júri foi realizado sem a presença do acusado
que, sequer, foi regularmente intimado para comparecimento ao julgamento.

Ora o fato de o réu não haver sido localizado no endereço por
ele fornecido nos autos (fls. 222), não dispensa sua prévia e efetiva intimação, seja
pessoal, seja por edital, quando não mais localizado.

Ademais,  vê-se que em toda a instrução processual,  mesmo
diante de várias mudanças de endereço, as quais foram devidamente informadas
(fls. 07; 124; 155 e 157) o réu compareceu aos atos judiciais determinados.

Portanto,  inequívoca,  a  meu ver,  a  nulidade processual,  por
absoluta afronta à garantia da plenitude de defesa,  assegurada pela Constituição
Federal no artigo 5º, inciso XXXLIII, alínea “a”.
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Isso porque a possibilidade de julgamento pelo Tribunal  do
Júri sem a presença do réu, inaugurada pela Lei 11.689/2008, que deu nova redação
ao artigo 457 do Código de Processo Penal, não dispensa a sua prévia e efetiva
intimação, seja pessoal, seja por edital, quando não mais localizado.

Importante a transcrição do dispositivo legal mencionado:

Art.  457.  O  julgamento  não  será  adiado  pelo  não
comparecimento do acusado solto,  do assistente ou
do  advogado  do  querelante,  que  tiver  sido
regularmente intimado.

Importante, também a transcrição dos artigos 431 e 420, ambos
do CPP:

“Art.  431.  Estando  o  processo  em  ordem,  o  juiz
presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se
for  possível,  as  testemunhas  e  os  peritos,  quando
houver  requerimento,  para  a  sessão  de  instrução  e
julgamento, observando, no que couber, o disposto no
ar. 420 deste Código”.
 
“Art. 420. Omissis

Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado
solto que não for encontrado”.

Como  visto,  a  inovação  legislativa  buscou  assegurar
celeridade ao procedimento do júri e, ao mesmo passo, assegurar ao acusado o seu
direito de não comparecer ao julgamento. Tanto é consequência natural do próprio
direito ao silêncio, pois assegurado este, não há sentido em se exigir a presença do
réu na Sessão plenária. Aliás, por isso a previsão específica aos casos de réus soltos
(caput).

Isso, no entanto, não autoriza a realização do júri sem a prévia
intimação do acusado. Ao contrário, o dispositivo legal exige a intimação regular,
como grifado na transcrição. Dessa forma, assegura-se efetivamente o direito de o
réu escolher participar ou não da sessão de julgamento. E a efetiva intimação é
pressuposto de regularidade dessa escolha e, pois de regularidade do procedimento
em si.

Em outros  termos,  sem a  intimação  efetiva  o  acusado  tem
privado seu direito de optar por participar do julgamento e de apresentar sua defesa
pessoal, a qual integra, como sabido, o conceito de plenitude de defesa, que é um
dos princípios constitutivos da instituição Tribunal do Júri.
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Não  há  dúvida,  enfim,  de  que  o  atual  regramento  do
procedimento  do  júri  autoriza  a  realização  do  julgamento  sem  a  presença  do
acusado que respondeu solto ao processo. Isso, no entanto, somente é possível nos
casos  em que  o  réu  houver  sido  regularmente  intimado  da  data  da  Sessão  de
julgamento. Ausente a intimação regular, o júri não pode ser realizado. Se o réu não
foi localizado para intimação pessoal, impõe-se sejam esgotadas as tentativas e, a
persistir sua não localização, seja intimado por edital.

A propósito, destaco decisão em que o Superior Tribunal de
Justiça, em caso semelhante,  declarou a nulidade da Sessão de Julgamento pelo
Tribunal do Júri, in verbis:

“PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO
EM  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  DENÚNCIA.  CITAÇÃO
PESSOAL.  PRONÚNCIA.  INTIMADO
PESSOALMENTE.  LIBELO.  NÃO
LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. MANDADO DE
PRISÃO  EXPEDIDO  E  NÃO  CUMPRIDO.
REVELIA DECRETADA.  FEITO  AO ARQUIVO.
NOVO  PATRONO  CONSTITUÍDO.  PEDIDO  DE
DESARQUIVAMENTO  DEFERIDO.  LEI  N.º
11.689/2008.  APLICABILIDADE  IMEDIATA.
SESSÃO DE JÚRI REDESIGNADA. INTIMAÇÃO
DO  RÉU  POR  EDITAL.  PUBLICAÇÃO  SEM  A
DATA DA ASSENTADA. PECHA. OCORRÊNCIA.
NULIDADE.  RECONHECIMENTO.  RECURSO
PROVIDO.
1. Premente se mostra a pronta aplicação da redação
prevista pela Lei n.º 11.689/08, de cunho puramente
processual penal, sob o critério tempus regit actum,
aos  feitos  em que  a  instrução criminal  encontra-se
em curso, não obstante, in casu, os fatos praticados
datarem de 22.12.1992.
2. Na hipótese, observa-se que o recorrente foi citado
pessoalmente  da  denúncia,  compareceu  ao
interrogatório, foi intimado por oficial de justiça da
pronúncia,  contudo,  não  se  logrou  êxito  no
cumprimento das diligências posteriores relativas aos
subsequentes  atos  processuais,  não  sendo  mais
localizado o  réu,  sendo decretada  a  sua  prisão  em
13.8.1999  e  a  revelia  em  12.11.2009,  embora,  no
transcurso  da  instrução,  continuasse  a  constituir  e
desconstituir seus defensores.
3.  O  acusado  não  foi  intimado  pessoalmente  das
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sessões de julgamento previstas para 22.6.1999 (na
qual o corréu restou absolvido);
6.3.2010 (ausentes defensor e acusado); nem mesmo
para  23.6.2010  (sessão  em que  o  increpado restou
condenado, sendo assistido por defensor nomeado).
4. Na assentada prevista para 6.3.2010, foi extinta a
punibilidade  quanto  ao  delito  de  sequestro  e
redesignado  o  ato  processual  para  23.6.2010,  bem
como determinada a  declinação de defensor dativo
para patrocinar os interesses do increpado, em sendo
expedido edital  para  a  intimação do réu,  cujo teor
somente  abrangeu  a  extinção da  punibilidade,  sem
conter as demais determinações do juiz singular.
5. Em análise ao artigo 564, inciso III, alínea "g", e
artigo  457,  apura-se  que  a  mens  legis  dos
dispositivos  processuais  repressivos  consiste  em
possibilitar a submissão do pronunciado ao Conselho
de Sentença mesmo sem a sua presença, desde que
mediante prévia intimação.
6. Mostrando-se prescindível o comparecimento do
réu  perante  os  jurados,  mas  não  se  figurando
despicienda a intimação para a assentada, verifica-se
que,  no  caso  em  apreço,  não  se  concretizando  a
intimação por edital do réu, com o dia e horário da
sessão, que culminou com a sua condenação, de rigor
o  reconhecimento  de  pecha  no  procedimento  da
instância de primeiro grau.
7. Recurso provido a fim de se anular a sessão de
julgamento realizada no dia 23.6.2010 pela Vara do
Tribunal do Júri da Comarca de Guarulhos/SP, nos
autos do Processo n.º 224.01.1993.026135-0/000000-
001, Controle n.º 13-A/93, devendo o recorrente ser
submetido  a  novel  julgamento  pelo  Conselho  de
Sentença,  agora  com  a  sua  prévia  intimação  da
assentada.
(RHC 47.108/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
18/12/2014, DJe 04/02/2015).”

Assim também tem sido  o  entendimento  da  jusrisprudência
pátria:

“50344860  -  REVISÃO CRIMINAL.  TENTATIVA
DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO  PELO
RECURSO  QUE  DIFICULTOU  A  DEFESA  DA
VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
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PARA  A  SESSÃO.  NULIDADE.  A  ausência  de
intimação do acusado para se ver julgado perante a
sessão  plenária  do tribunal  do júri,  caracterizada a
nulidade absoluta prevista no artigo 564, inciso III,
alínea  “g”,  do  código  de  processo  penal,  ante  o
evidente prejuízo aos princípios do devido processo
legal,  do contraditório e da ampla defesa, uma vez
que o acusado será privado do exercício do direito de
audiência  e  de  presença,  consectários  lógicos  da
autodefesa,  porquanto  o  julgamento  de  réu  solto
pelo Conselho de Sentença, embora possa ocorrer
sem sua presença, demanda, necessariamente, sua
adequada  intimação,  pessoal  ou  editalícia,  nos
termos dos artigos 363, § 1º, 370 e 457, todos do
código  de  processo  penal.  Nulidade  declarada.
(TJGO;  RVCr  0004496-27.2015.8.09.0000;
Formosa; Seção Criminal; Relª Desª Lilia Monica C.
B. Escher; DJGO 05/02/2016; Pág. 273)”. 

“83867701  -  APELAÇÃO.  TRIBUNAL DO JÚRI.
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
NULIDADE.  JÚRI  REALIZADO  SEM  A
PRESENÇA  DO  RÉU.  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO  REGULAR  DO  ACUSADO.
VIOLAÇÃO  AO  ARTIGO  457  DO  CPP  E  AO
ARTIGO  5ª,  XXXLIII,  A,  DA  CF/1988.  A
possibilidade de julgamento pelo tribunal do júri sem
a  presença  do  réu,  inaugurada  pela  Lei  nº
11.689/2008, que deu nova redação ao artigo 457 do
código de processo penal, não dispensa a sua prévia e
efetiva  intimação,  seja  pessoal,  seja  por  edital,
quando não mais localizado. O direito do acusado de
não  comparecer  ao  julgamento  é  consequência
natural  do  próprio  direito  ao  silêncio.  Isso,  no
entanto,  não  autoriza  a  realização  do  júri  sem sua
prévia  intimação,  caso  em  que  resta  privado  seu
direito de escolher se fazer presente e apresentar sua
defesa pessoal, ou não comparecer. A realização do
julgamento sem a presença do réu somente é possível
nos  casos  em  que  este  houver  sido  regularmente
intimado da data da sessão de julgamento. Previsão
expressa do artigo 457 do CPP. Ausente a intimação
regular, o júri não pode ser realizado.  Se o réu não
foi  localizado  para  intimação  pessoal,  impõe-se
sejam esgotadas as tentativas e, a persistir sua não
localização, seja intimado por edital. Precedentes
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do STJ. Nulidade reconhecida. Sessão de julgamento
anulada. Prejudicado o apelo em relação à parte em
que  fundamentado  no  artigo  593,  III,  d,  do  CPP.
Recurso  provido  em  parte.  (TJRS;  ACr  0004275-
94.2014.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Terceira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Sérgio  Miguel  Achutti  Blattes;
Julg. 23/03/2016; DJERS 08/04/2016)”.

“51015367  -  PENAL.  PROCESSO  PENAL.
APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  ARGUIÇÃO  DE  NULIDADE.
INVERSÃO DO RITO PROCESSUAL. AUSENCIA
DE  PREJUÍZO.  PRELIMINAR  AFASTADA.
JULGAMENTO  SEM  A  PRESENÇA  DO  RÉU.
AUSÊNCIA DE  INTIMAÇÃO.  CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  NULIDADE  ABSOLUTA.
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  1.  Apesar  de  a
defesa alegar tumulto processual, a Juíza Presidente
deferiu o requerimento de oitiva da testemunha feita
pelo Ministério Público, sob o argumento de que a
sessão  ainda  se  encontrava  na  fase  de  instrução,
destacando  que  o  depoimento  da  testemunha  não
causaria  qualquer  prejuízo  às  partes.  2.  Sendo  a
alteração  na  ordem  do  interrogatório  mera
formalidade  processual,  inexistindo  qualquer
prejuízo à defesa, a inobservância pelo Magistrado a
quo  ao  disposto  no  art.  473  e  seguintes  não  deve
resultar  em  nulidade  da  audiência,  tampouco  do
processo-crime,  razão  pela  qual  a  preliminar  em
questão merece ser afastada. 3.  Extrai-se dos autos
que  o  apelante  fugiu,  um  ano  após  a  prisão,  não
tendo, a partir de então, sido localizado para receber
as intimações sobre atos processuais, sendo intimado
via Edital sobre o teor da decisão de pronúncia, bem
como  para  comparecer  à  Sessão  do  Júri  Popular
marcada para o dia 18.04.2012, a qual, a pedido do
advogado  dativo,  foi  redesignada  para  o  dia
20.06.2012, sem que tenha sido expedido novo edital
de  intimação  para  o  réu.  4.  Reconhecendo  que  o
Júri em comento fora realizado sem a presença do
réu,  o  qual  não  foi  regularmente  intimado,  a
sessão  de  instrução  e  julgamento  encontra-se
eivada  de  vício  de  nulidade,  em  sua  forma
absoluta, em face de afronta direta aos princípios
do  devido  processo  legal,  da  ampla  defesa  e
contraditório.  5.  Recurso  provido.  Unanimidade.
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ACÓRDÃO  (TJMA;  Rec  007334-2013;  Ac.
129097/2013;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
José  de  Ribamar  Froz  Sobrinho;  Julg.  13/05/2013;
DJEMA 17/05/2013).”

“50330038 - APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA
E  DA  ACUSAÇÃO.  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. TESE DA
ACUSAÇÃO  DE  QUE  O  VEREDICTO
ABSOLUTÓRIO  CONTRARIOU
MANIFESTAMENTE  A  PROVA  DOS  AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  CONFORMIDADE  MÍNIMA.
ALEGAÇÃO  DA  DEFESA  DENULIDADE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A
SESSÃO  PLENÁRIA.  CONFIGURAÇÃO.
ANULAÇÃO  DECLARADA.  1.  Havendo
conformidade mínima entre o veredicto absolutório
dos jurados e o conjunto probatório, que contém tão
somente suspeitas de que o acusado teria concorrido
para  a  infração  penal,  mantém-se  a  escolha  do
Conselho  de  Sentença.  2.  Realizada  a  sessão
plenária  sem  que  sejam  esgotados  os  meios  de
intimar pessoalmente o acusado e sem a intimação
por edital, após frustrada a tentativa de intimação
real,  fica  caracterizada  a  nulidade  prevista  no
artigo  564,  inciso  III,  alínea  “g”,  do  Código  de
Processo Penal, uma vez que o julgamento de réu
solto pelo tribunal do júri, embora possa ocorrer
sem sua presença, demanda, necessariamente, sua
adequada  intimação,  nos  termos  do  artigo  363,
parágrafo primeiro, artigo 370 e artigo 457, todos
do Código de Processo Penal. Provido o apelo da
defesa.  Improvido  o  recurso  da  acusação.  (TJGO;
ACr 0255590-22.2009.8.09.0006; Anápolis; Primeira
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Sival  Guerra  Pires;
DJGO 17/08/2015; Pág. 216)”.

“96770719 - Apelação nulidade do julgamento ante
a falta de intimação do réu para a sessão do Júri,
por  edital  admissibilidade  nulidade  absoluta.
(TJSP;  APL  9000001-72.2006.8.26.0242;  Ac.
8313677;  Igarapava;  Oitava  Câmara  de  Direito
Criminal;  Rel.  Des.  Lauro  Mens  de  Mello;  Julg.
19/03/2015; DJESP 30/03/2015)”.

Assim, reconhecendo que o Júri em comento fora realizado sem
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a presença do réu, o qual não foi regularmente intimado, a sessão de julgamento
encontra-se eivada de vício de nulidade, em sua forma absoluta, em face de afronta
direta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório.

Portanto,  resta  plenamente  caracterizada a  nulidade  prevista
no artigo 564, inciso III, alínea “g”, do Código de Processo Penal, uma vez que o
julgamento  de  réu  solto,  embora  possa  ocorrer  sem  sua  presença,  demanda,
necessariamente,  sua  adequada  intimação,  nos  termos  do  artigo  363,  parágrafo
primeiro, artigo 370 e artigo 457, todos do Código de Processo Penal.

Por tais considerações, reconheço a nulidade apresentada pela
defesa de Gabriel  Mota da Silva e declaro a nulidade da Sessão de Julgamento
realizada em 07 de julho de 2015.

Outrossim, deixo de apreciar as questões de mérito levantadas,
tendo em vista restarem prejudicadas ante o reconhecimento da nulidade absoluta
prevista em lei.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  ao  recurso,  para  declarar  a
nulidade da Sessão de Julgamento realizada em 07 de julho de 2015, e determinar a
reabertura da fase instrutória para que sejam esgotados todos os meios de intimação
do acusado de Gabriel Mota da Silva, devendo o recorrente ser submetido a novel
julgamento pelo Conselho de Sentença.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, dele participando, além de
mim, Relator, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor,  José
Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho) .

Presente  à Sessão a Excelentíssimo Senhor Doutor  Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
14 (catorze) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 15 de junho de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    Relator
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