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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL  Nº  0000034-40.2008.815.0021  -  Comarca  de
Caaporã/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Wellys Henrique Fernandes Beserra
ADVOGADO: Rodolpho J. D. Loureiro (OAB/PB 16.240)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE
FOGO. CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  POR
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  POR  NÃO  TER
SIDO  INTIMADO  PARA  INTERROGATÓRIO.
REVELIA  DECRETADA.  ACOLHIMENTO.  NÃO
OBSERVÂNCIA  DE  TODOS  OS  MEIOS
DISPONÍVEIS  PARA  LOCALIZAR  O  RÉU,
APESAR DE CONSTAR ENDEREÇO NOS AUTOS.
OFENSA  AO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.
PREJUÍZO  DEMONSTRADO.  NULIDADE
EVIDENCIADA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  564,
INCISO  III,  LETRA  "E",  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  PENAL.  PREJUDICADA A ANÁLISE
DO MÉRITO.

1.  Nulidade  do  feito  evidenciada,  por  violação  ao
devido  processo  legal  atinente  à  espécie,  corolário
lógico da ampla e efetiva defesa do réu no processo
criminal,  uma  vez  que  foi  decretada  a  revelia  do
recorrente,  sem  terem  sido  esgotadas  todas  as
possibilidades de localizá-lo, nos endereços constantes
dos autos.

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 acolher a preliminar de nulidade do feito por
cerceamento de defesa, a partir das fls. 355.
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Perante a Comarca de Caaporã/PB, Wellys Henrique Fernandes
Beserra, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 15
da Lei nº 10.826/03, acusado de, no dia 25.11.2007, por volta das 9h, na localidade
denominada “Chácara da Praia”, município de Pitimbú/PB, ter efetuado disparos de
arma de fogo, ameaçando a vítima Elias Francisco Neves de causar-lhe mal grave (fls.
2-4).

Nos termos da denúncia, “o acusado dirigiu-se até a propriedade
da vítima (“Chácara de Praia”), onde estava instalada a bomba d’água que fornecia
água a comunidade do local,  solicitando que esta fosse ligada,  para que houvesse
abastecimento suficiente nas instalações hidráulicas de sua residência. Após a vítima
ELIAS FRANCISCO NEVES responder  que não poderia atender  o pedido naquele
instante, uma vez que o funcionário responsável não se encontrava, o acoimado passou
a  proferir  palavras  ultrajantes,  tendo  havido  atrito  físico  entre  eles.  Em seguida,
increpado pegou uma arma de fogo (pistola calibre .380) que estava no interior de seu
veículo e efetuou disparo em direção ao solo.”

Determinada a citação do acusado (fl. 139), o mesmo apresentou
defesa escrita (fls. 153-158).

Foi designada audiência de interrogatório para o dia 17.12.2013
(fl. 343), que deixou de se realizar conforme Termo de Audiência de fl. 347, sendo, de
logo, reagendada para o dia 26.6.2014 (fl. 347).

Juntada  de  Carta  Precatória  em  14.2.2014  (fl.  347v)  cuja
finalidade era a intimação do réu para a audiência do dia 17.12.2013 (fls. 348-354),
sendo certificado (fl. 353v) que o réu não havia sido localizado no endereço indicado
no mandado.

Em 19.5.2014, foi certificado que o servidor deixava de intimar o
autor  do  fato  para  a  audiência,  “em  face  de  não  localizá-lo  no  endereços  (sic)
mencionado nos autos, tudo de acordo com as certidão (sic) do meirinho às fls. 353-V.
Entretanto expedi Nota de Foro para o seu Advogado Constitutivo.”

Audiência realizada em 26.6.2014 (fls. 358-359), ocasião em que
foi decretada a revelia do denunciado.

Instruído o processo, a juíza singular julgou procedente o pedido e
condenou o réu nos precisos termos do art. 15 da Lei nº 10.826/03, fixando a pena da
seguinte maneira (fls. 370-374): Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena
base em 3 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Reconheceu a presença
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da atenuante da confissão, reduzindo a pena para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de
reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, tornando-a definitiva, a ser cumprida em regime
semiaberto.

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu a esta
superior instância pugnando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento
de defesa. No mérito, pede o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima
defesa e, alternativamente, a redução da pena para o mínimo legal, com substituição da
pena corporal por restritiva de direitos e mudança do regime de cumprimento de pena
para o aberto (fls. 376-390).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 394-399), seguiram os
autos, já nesta instância, ao douto Procurador de Justiça, Álvaro Gadelha Campos que,
em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 405-408).

É o relatório.

VOTO

Em sede de razões recursais, o apelante pleiteou, preliminarmente,
pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não teriam sido
esgotadas todas as possibilidades de localizá-lo nos endereços constantes dos autos. No
mérito,  pede  o  reconhecimento  da  excludente  de  ilicitude  da  legítima  defesa  e,
alternativamente, a redução da pena para o mínimo legal, com substituição da pena
corporal por restritiva de direitos e mudança do regime de cumprimento de pena para o
aberto (fls. 376-390).

Exame da preliminar – nulidade do feito por cerceamento de
defesa

Ab initio, a defesa requereu a nulidade do feito por cerceamento
de defesa, já que a revelia do apelante foi decretada de maneira equivocada.

É que, da análise atenta dos autos,verifico que ao apelante Wellys
Henrique Fernandes Bezerra não foi oportunizado o exercício da autodefesa por meio
de interrogatório judicial, uma vez que ele não foi, sequer, intimado da data designada
para a audiência de interrogatório.

O MM. Juiz de Direito da comarca de Caaporã/PB, corretamente,
expediu carta precatória para a intimação do acusado para o interrogatório agendado
para o dia 17.12.2013, no endereço que, costumeiramente, o réu vinha sendo intimado,
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como sendo Rua Professora Maria Margarida de Lima, s/n, Centro, Alhandra/PB (rua
de val  peças)  – fl.  349 -  tendo comparecido a todos os atos anteriores designados.
Porém,  expedido  o  competente  mandado  de  intimação,  e  distribuído  ao  Oficial  de
Justiça, este certificou que “não localizei o acusado, pois o mesmo é desconhecido na
localidade até mesmo pelos moradores mais antigos da referida rua.” (fl. 353v).

Acontece, porém, que a Carta Precatória, somente, foi juntada aos
autos no dia 14.2.2014 (fl. 347v), sendo que a audiência de interrogatório havia sido
reagendada para o dia 26.6.2014, pelas 11h, conforme se vê no Termo de Audiência de
fl. 347.

Diante da certidão do Oficial de Justiça dando conta de que deixou
de  intimar  o  recorrente  Wellys  Henrique,  por  não  ter  sido  localizado  no  endereço
constante no mandado (fl. 535v), foi certificado que “deixei de intimar para audiência
preliminar, o autor do fato, em face de não localizá-lo no endereços mencionado nos
autos,  tudo de  acordo com as  certidão (sic)  do meirinho às  fls.  353-V.  Entretanto
expedi Nota de Foro para o seu Advogado Constitutivo.” e, assim, o acusado não foi
intimado para  a  nova data  do  interrogatório,  mesmo constando outro  endereço nos
autos, como se vê na Procuração de fl. 160.

Na  ocasião  da  audiência  de  interrogatório  do  dia  26.6.2014,  a
magistrada decretou a revelia do acusado. Também não nomeou defensor dativo, apesar
de o advogado constituído ter sido intimado por nota de foro e não compareceu ao ato.

Enfim, há nulidade no presente feito, a partir da fl. 355, diante do
efetivo prejuízo suportado pelo recorrente. 

Assim,  entendo  que  o  réu  teve  usurpada  a  oportunidade  de
derradeira autodefesa, o que importa em nulidade nos termos do art. 564, inciso III,
alínea e, do Código de Processo Penal, advindo daí inegável prejuízo à defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. FURTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
NULIDADE  DO  DECRETO  DE  REVELIA.  RÉU
NÃO  INTIMADO  DA  AUDIÊNCIA  DE
INSTRUÇÃO E INTERROGATÓRIO. OFENSA AO
DIREITO À AMPLA DEFESA EVIDENCIADA.  O
processo  originário  padece  de  nulidade  absoluta,  na
medida em que não houve a regular intimação do réu
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da data para a qual designada a audiência de instrução
e  interrogatório  e,  finda  a  qual,  foi-lhe  decretada  a
revelia. O denunciado possui endereço certo nos autos,
no  qual  foi  regularmente  citado  e,  posteriormente,
intimado da sentença condenatória. A opção do juízo
singular em considerar válida apenas a intimação da
defesa constituída é equivocada, pois o interrogatório é
ato  personalíssimo,  para  o  qual  deverá  o  réu  ser
cientificado,  nos  termos  do  art.  399  do  Código  de
Processo Penal. Ofensa aos princípios constitucionais
do  contraditório  e  da  ampla  defesa  evidenciada.
Nulidade absoluta e insanável configurada, implicando
a anulação do processo, a partir do decreto de revelia,
inclusive,  com determinação  de  retorno dos  autos  à
origem  para  o  devido  processo  legal  aplicável  à
espécie.  EM  PRELIMINAR  DE  OFÍCIO,
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, A
PARTIR  DA  DECRETAÇÃO  DA  REVELIA  DO
RÉU.  EXAME  DO  MÉRITO  DO  RECURSO
DEFENSIVO  PREJUDICADO.  UNÂNIME.”
(Apelação  Crime  nº  70073529307,  6ª  Câmara
Criminal  do  TJRS,  Rel.  Ícaro  Carvalho  de  Bem
Osório. j. 30.11.2017, DJe 05.12.2017). 

“Nulidade - Não realização de interrogatório judicial -
Réu não procurado em seu endereço residencial para
ser intimado da audiência de instrução e julgamento
Sendo o interrogatório um dos mais importantes atos
processuais, somente se admite sua não realização na
hipótese  de  decorrer  de  desídia  do  próprio  acusado.
Deve o Juízo,  portanto,  procurar  o  réu em todos os
endereços constantes dos autos,  a fim de possibilitar
sua participação da audiência de instrução. Não tendo
sido buscada a intimação do réu no local em que foi
citado,  torna-se  imperioso  o  reconhecimento  da
nulidade processual, a teor do disposto no art. 564, III,
"e",  do  CPP.”  (Apelação  nº  0098148-
47.2010.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal do
TJSP, Rel. Grassi Neto. j. 30.04.2015).
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“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.  ART.  14  DA  LEI  Nº  10.826/03.
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
ARGUIDA PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA EM
SEU PARECER. NULIDADE DO PROCESSO POR
FALTA  DE  INTERROGATÓRIO  DO  RÉU.
PREJUDICADO  O  EXAME  DO  MÉRITO  DO
APELO  POR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
ACUSADO  QUE  RESTOU  AUSENTE  À
AUDIÊNCIA DE  INSTRUÇÃO  E  JULGAMENTO
ANTE  A  EXPEDIÇÃO  DE  MANDADO  DE
INTIMAÇÃO  PARA  ENDEREÇO  DIVERSO  DO
POR  ELE  FORNECIDO  EM  CARTÓRIO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  ABSOLUTA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. Impõe-
se  o  reconhecimento  de  nulidade  absoluta  se  o  réu
comparece em cartório para ser citado pessoalmente,
ocasião  em  que  comunica  a  mudança  de  endereço,
mas,  ainda  assim,  ao  ser  designada  audiência  de
instrução  e  julgamento,  é  expedido  mandado  de
intimação para local diverso do por ele indicado e a
juíza, sem atentar para o equívoco do cartório, realiza
a audiência prevista no art. 400 do CPP a sua revelia,
ouvindo as testemunhas de acusação e prolatando de
pronto  a  sentença  condenatória,  sem oportunizar  ao
acusado  momento  para  interrogá-lo.  A  falta  do
interrogatório do réu é causa de nulidade absoluta do
processo  por  ofensa  ao  princípio  constitucional  da
ampla  defesa,  nos  termos  do  artigo  564,  inciso  III,
letra  "e",  do  Código  de  Processo  Penal.  Dada  à
alteração do rito  processual  realizada com a entrada
em vigor da Lei nº 11.719/08 - que mudou a ordem
dos  atos  processuais  na  audiência  de  instrução  e
julgamento, passando o interrogatório para o final, ao
juiz caberia a obrigação de oportunizar ao réu outro
momento para seu interrogatório, o que não ocorreu,
caracterizando cerceamento  de  defesa  e  consequente
nulidade  do  processo.”  (Apelação  Criminal  nº
0002255-42.2010.815.0371,  Câmara  Criminal  do
TJPB, Rel. Arnóbio Alves Teodósio. DJe 26.03.2014).

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000034-40.2008.815.0021                                                                        C.M.B.F.                                             6



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Diante ao exposto, acolho a preliminar de nulidade do feito, por
cerceamento de defesa, anulando o feito a partir da fl. 355, inclusive, devendo, o réu,
ser procurado em todos os endereços constantes dos autos, a fim de possibilitar sua
participação na audiência de interrogatório. Resta prejudicada a análise do mérito.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator,  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição
limitada, para substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor e
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, ao 27
(vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

     Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   Relator
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