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CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO  NESTA  PARTE.  PENA  IN  CONCRETO.
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A
DATA DA DECISÃO QUE CONFIRMOU A PRONÚNCIA
E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.  PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA  DO  ESTADO  QUE  SE
DECLARA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO
MINISTERIAL  E  PROVIMENTO  DO  APELO  DA
DEFESA APENAS PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE DISPARO DE
ARMA DE FOGO.

-  É  pacífica  a  orientação  jurisprudencial,  inclusive  deste
Tribunal, que a escolha pelos jurados de tese que lhes parece a
mais verossímil, dentre as apresentadas em plenário, respaldada
no  conjunto  probatório  do  feito,  não  pode  ser  tachada  de



contrária  à  prova  dos  autos,  razão  pela  qual  não  é  cabível  a
anulação da decisão tomada pelo Tribunal Popular, sob pena de
ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

- Inviável o pedido de majoração da pena aplicada na sentença
condenatória, uma vez que,  apesar de o magistrado considerar
algumas  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao  réu,  a
fundamentação apresentada não é idônea a majorar a pena-base,
uma  vez  que  se  referem  ao  próprio  tipo  penal  do  crime  de
homicídio.

-  Não havendo recurso  ministerial  quanto  à  condenação pelo
crime de disparo de arma de fogo, a pretensa prescrição há de
ser  analisada  pela  pena  aplicada  in  concreto.  Logo,  Fixada  a
pena  definitiva  de  2  (dois)  anos  de  reclusão  pelo  delito  de
disparo  de  arma  de  fogo e  uma  vez  decorridos  mais  de  04
(quatro) anos entre a data da decisão que confirmou a pronúncia
e a data da publicação da sentença (júri), nos termos do inciso V
do art. 109 e § 1º do art. 110, ambos do Código Penal, deve ser
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto
a esse delito.

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 NEGAR provimento ao apelo do
Ministério  Público,  e  DAR  provimento  ao  apelo  defensivo  para  reconhecer  a
prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito de disparo de arma de
fogo, permanecidos os demais termos da condenação.

RELATÓRIO

Perante o Tribunal do Júri da Comarca de Sousa, o representante
do  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  contra  Marcílio  Ferreira  de  Abrantes  e
Marvio Alexandre Abrantes Formiga, incursionando o primeiro no art. 121, § 2º, II do
CP (homicídio por motivo fútil) e art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (disparo de arma de
fogo), e o segundo no art. 349 do CP (favorecimento real), respectivamente.

Narra a exordial acusatória:

“...que, no dia 21 de novembro do ano de 2004, por volta das 20:30 horas,
os acusados mataram o Sr. Gilberlan Milton Apolônio, fato este ocorrido no
Alto da Boa Vista, Município do Lastro – PB.

Consta  dos  autos  que  no  referido  dia a  vítima  e  o  primeiro
denunciado  tiveram  uma  discussão  numa  festa  que  ocorria  no  Sítio
Mangueirão;  após  o  final  da  festa  a  vítima,  bastante  embriagada,  foi
colocada em cima de  uma F-4000,  que conduzia  pessoas  para  o  Lastro,
nesse ínterim a vítima foi espancada por várias pessoas,  tendo momentos
depois o primeiro acusado pedido para descer.

Desponta dos autos que o Sr. Marcílio após descer da F-400, pegou
carona numa moto, e já no local do crime, voltou a encontrar a vítima e
sem que esta pudesse esboçar nenhuma defesa atirou nela.

Deflui-se  ainda que  após  os  tiros  o  acusado  foragiu  no  carro  do
segundo denunciado que aguardava-o”.



Às fls. 404, foi  extinta a punibilidade do segundo acusado,
Marvio Alexandre Abrantes Formiga, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

O  Tribunal do Júri da Comarca da Sousa julgou parcialmente
procedente a denúncia, para condenar o acusado Marcílio Ferreira de Abrantes como
incurso nas sanções do art. 121,  caput  (homicídio simples) do CP e art. 15 da Lei nº
10.826/2003  (disparo  de  arma  de  fogo),  havendo  o  magistrado  José  Normando
Fernandes fixado uma pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão no regime inicial
semiaberto (fls. 909/911).

O representante do Ministério Público interpôs apelação e, nas
razões  recursais  (fls.  915/922),  alega  que  a  decisão  do  júri  foi  manifestamente
contrária à prova dos autos no ponto em que não reconheceu a qualificadora do §
2º, inciso II do art. 121 do CP (por motivo fútil), sob o argumento de que o acusado
matou a vítima após uma discussão enquanto estavam em uma festa, constituindo este o
motivo fútil, requerendo, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento e, em não
sendo atendida a  primeira  tese,  requer o aumento da pena fixada na sentença
quanto ao delito do homicídio, uma vez que, apesar das várias circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu, a pena-base restou aplicada no mínimo legal.

Contrarrazões da defesa ao recurso do Ministério Público (fls.
928/932), pugnando pela manutenção do édito condenatório nos termos da sentença.

Irresignada, a defesa também apelou a esta Corte (fls. 933/934),
alegando a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de disparo de arma em via
pública.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  representante  do  Ministério
Público  (fls. 935/936), pelo improvimento do recurso da defesa. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da ilustre Procuradora de
Justiça  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  às  fls.  944/949, opinou pelo
provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso ofertado pelo réu.

É o relatório.

VOTO (Juiz convocado Tércio Chaves de Moura)

I) Da apelação do Ministério Público

I.I - Decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Inconformado com o decisum, o Ministério Público aduz que a 
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, quando não 
reconheceu a qualificadora do § 2º, inciso II do art. 121 do CP (por motivo fútil).

Como é cediço, a cassação do veredicto do Tribunal do Júri com
base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, somente pode ocorrer quando



a decisão for  manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não houver
nenhum elemento de convicção no caderno processual que possa embasá-la. 

Por outro norte, não cabe à instância ad quem decidir se a tese
acusatória é melhor ou mais crível que a defensiva, ou se a decisão dos senhores jurados
foi corretamente valorada, pois, para a manutenção do veredicto popular, basta que
este encontre qualquer apoio probatório nos autos. 

No  caso  em  disceptação,  vê-se  que  não  assiste  razão  ao
Ministério  Público  quando  sustenta  manifesta  contrariedade  à  prova  dos  autos,  na
decisão do Júri, em relação ao não reconhecimento da tese de homicídio qualificado por
motivo fútil.

A jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  sufraga  a  tese,  de
modo que, havendo duas versões plausíveis para o fato delituoso, o acolhimento de
qualquer delas  pelo  Conselho  de  Sentença  não poderá  sofrer qualquer tipo de
censura pelo juízo  ad quem,  no eventual julgamento da apelação. Nesse sentido,
destaco, ilustrativamente, alguns precedentes:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL  -  DIREITO
PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO
JÚRI  -  CONDENAÇÃO  PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA  -
APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM -
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
(ART. 593, III,  "d", DO CPP) - PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE
NA  FASE  DO  INQUÉRITO  POLICIAL  (ART.  155,  DO  CPP)  -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -  IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO
DO JULGADO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA -
SÚMULA 7/STJ - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.  Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório é de ser
preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, soberano na análise
da prova.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, entendeu
que os  jurados  se  valeram dos  depoimentos  dos  envolvidos  no  crime
colhidos  na  fase  policial,  não  confirmados  em  Plenário  e  tampouco
corroborados por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório,
fazendo  incidir  o  óbice  da  Súmula  7/STJ  a  desconstituição  de  tal
entendimento.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1366656/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO  ESPECIAL.  DESVIRTUAMENTO.  PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.  ACOLHIMENTO  DE  UMA  DAS
TESES  DEFENDIDAS  EM  PLENÁRIO.  ARRIMO  NO  CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  PRETENDIDA
REDUÇÃO.  MATÉRIA  NÃO  ANALISADA  PELO  TRIBUNAL  DE
ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)
3.  Em respeito  ao  princípio  da  soberania  dos  veredictos,  uma  vez  que  o
Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da
pronúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito
do devido processo legal, concluiu pela procedência da tese defendida pela
acusação - decisão esta que, fundamentadamente, foi mantida pelo Tribunal a



quo quando do julgamento do recurso de apelação -, mostra-se inviável que
esta  Corte  Superior  de  Justiça  proceda  a  um  juízo  de  valor  acerca  da
caracterização ou não da hipótese de legítima defesa (tese sustentada pela
defesa em Plenário), sob pena de imiscuir-se indevidamente na competência
constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.
4.  Para  que  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença  seja  considerada
manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão
acolhida  não  encontre  amparo  nos  elementos  fático-probatórios
amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie
em  análise, tendo  em  vista  que  a  Corte  estadual  destacou,  de  forma
fundamentada, que existem elementos concretos que dão arrimo à decisão
dos jurados,  tais  como prova pericial  e  prova  testemunhal  produzidas  em
juízo.
5. Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que despreza as
provas produzidas,  não aquela que,  claramente,  opta por uma das  versões
apresentadas em Plenário, como verificado na espécie sub examine. (...)
(HC  170.447/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 13/05/2013)

In casu, não restou demonstrada a manifesta contrariedade
alegada, uma vez que a versão apresentada pela acusação quanto ao motivo fútil
não  se  mostra  irrefutável  nos  autos.  Assim,  conclui-se  que  o  afastamento  do
“motivo fútil” está respaldado na soberania do Conselho de Sentença na análise
das provas.

Destarte,  a decisão do Tribunal Popular acolheu a tese  de
homicídio simples baseada nos elementos probatórios colacionados aos autos, de modo
que não há espaço para o acolhimento da alegação de decisão manifestamente contrária
à prova dos autos.

I.II – Do pleito de aumento da pena aplicada

Passando  à  análise  da  irresignação  apresentada  quanto  ao
quantum da pena pelo crime de homicídio simples, pretende o Ministério Público a sua
majoração ao argumento de que, apesar das várias circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu, a pena-base foi erroneamente aplicada no mínimo legal.

Da  leitura  da  sentença  (fls.  909/911),  todavia,  verifica-se,
que,  apesar  de  o  magistrado  considerar  algumas  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  ao  réu,  a  fundamentação  apresentada não é  idônea  a  majorar a
pena-base, uma vez que se referem ao próprio tipo penal do crime de homicídio.
Vejamos:

“A culpabilidade encontra-se presente, pois o delito foi cometido com plena
consciência do seu caráter ilícito.  Não registra antecedentes  criminais.  A
conduta social é reprovável. A personalidade não parece estar voltada para
o crime.  Consequências foram de muita gravidade, porque a vítima faleceu
em decorrência das lesões sofridas. As circunstâncias não são favoráveis em
virtude da maneira como se desenvolveu o fato.  Motivos injustificáveis. O
comportamento da vítima, contribuiu em parte, para a prática do delito.

Portanto, tenho que a pena-base aplicada no mínimo legal (06
anos de reclusão) se mostra razoável e proporcional à fundamentação procedida pelo
juízo a quo, razão pela qual desacolho o pleito de aumento da pena-base.



II) Do apelo da defesa

Ao  apelar,  o  réu  pugna  somente  pelo  reconhecimento  da
prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de disparo de arma de fogo ,
argumentando que da data do recebimento da denúncia para a data da publicação da
sentença transcorreu mais de 08 (oito) anos, nos termos do art. 110 do CP.

Apenas quanto ao crime de disparo de arma de fogo, forçoso é
convir que o Estado perdeu o direito de punir, haja vista a inquestionável ocorrência da
prescrição  da  pretensão  punitiva,  sendo,  pois,  mister  o  acolhimento  da  prejudicial
aventada pelo réu.

Na  medida  em que  ocorre  uma infração  penal,  surge  para  o
Estado a possibilidade de punir o agente de acordo com a legislação vigente por um
determinado prazo delimitado pela legislação vigente. Entretanto, a prescrição é uma
das modalidades de extinção da punibilidade em que, verificada a sua existência, não há
mais que se falar em condenação do réu por tal conduta criminosa, tendo-se em vista a
perda do direito estatal em punir o agente em razão do decurso do tempo.

O Código Penal, ao tratar do tema, divide a prescrição em duas
espécies:  a)  prescrição  antes  de  transitar  em  julgado  a  sentença  (artigo  109);  b)
prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória (artigo 110).

No caso dos autos, o recorrente foi condenado a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão pelo delito de disparo de arma de fogo, o que restou
transitado em julgado para o Ministério Público, já que este apenas apresentou
apelação quanto ao crime de homicídio. Assim, é o caso de se aplicar a regra do art.
110, do CP, que assim dispõe:

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória 

“Art.  110  -  A  prescrição  depois  de  transitar  em  julgado  a  sentença
condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no
artigo  anterior,  os  quais  se  aumentam  de  um  terço,  se  o  condenado  é
reincidente.

§ 1º -  A prescrição,  depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se
pela  pena  aplicada, não  podendo,  em  nenhuma  hipótese,  ter  por  termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Quanto à prescrição descrita no art. 109, o inciso V afirma que,
para a infração penal cuja pena máxima seja inferior a 02 (dois) anos e maior que 01
(um) ano, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o
disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo 
superior, não excede a dois; 



In casu, verifica-se que a denúncia foi recebida pelo juízo a
quo em  30/03/2005 (fls.  02);  o  réu  foi  pronunciado  em  05/03/2007;  a  decisão
confirmatória  da pronúncia se deu em  10/03/2009 (fls.  371);  e  a  publicação da
sentença condenatória ocorreu em 09/11/2016 (fls. 912).

Logo, constata-se que, entre a data da decisão confirmatória
da pronúncia (10/03/2009) e a data da publicação da sentença ocorreu (09/11/2016)
decorreu mais de 04 (quatro) anos, o que confirma a ocorrência do instituto da
prescrição, nos termos do art. 117 do CP, e repito, apenas em relação ao crime de
disparo de arma de fogo, já que não houve irresignação ministerial quanto a esta
condenação, havendo transitado em julgado esta parte da sentença.

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; 
(...)

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO
MINISTERIAL E DOU PROVIMENTO AO APELO DO RÉU para reconhecer a
prescrição punitiva estatal apenas em relação ao crime de disparo de arma de fogo
e, consequentemente, a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do
Código  Penal,  permanecendo  inalterados  os  demais  termos  da  decisão
condenatória.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de
Moura (Juiz convocado com jurisdição limitada, para substituir o Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, e Marcos William de Oliveira (Juiz de
Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

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, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator



HABEAS  CORPUS.  PACIENTE  PRONUNCIADO  POR  HOMICÍDIO.
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE DESCLASSIFICOU A
CONDUTA PARA HOMICÍDIO CULPOSO. PENA APLICADA DE 1 ANO
DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO 191 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO
DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1.  No  caso  em  exame,  o  paciente  foi  pronunciado  e  o  Tribunal  do  Júri
desclassificou o crime para homicídio culposo; incide, pois, o enunciado 191
da Súmula de Jurisprudência do STJ (A pronúncia é causa interruptiva da
prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime).
2.  Considerando  a  quantidade  da  pena  fixada  (1  ano  de  detenção),
aplica-se o prazo estabelecido no art. 109, V do CPB, que é de 4 anos. Em
observância ao previsto no art. 117 do CPB, verifica-se que entre a data
dos fatos (08.01.00) e a do recebimento da denúncia (02.03.01), entre esta
e a da pronúncia (24.06.02),  entre esta última e a da confirmação da
pronúncia (16.12.05) e, por fim, entre esta e a da sentença condenatória
(19.06.07), não decorreu o lapso temporal necessário.
3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
4. Ordem denegada.
(HC  109.708/SP,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,
QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 18/05/2009)


