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DESPROVIMENTO.
 
Havendo condenação e não ocorrendo recurso da 
acusação, a pena concretizada na sentença deve 
ser  utilizada  como  base  para  o  cálculo  de 
prescrição  da  pretensão  punitiva,  a  teor  do 
disposto no art. 109, caput, c/c os §§ 1º e 2º do 
art. 110 do Código Penal.

Exsurgindo-se lapso temporal entre a prolatação 
da  decisão  de  Pronúncia  e  a  publicação  da 
Sentença superior ao previsto em lei,  isto tendo 
em  conta  a  pena  concretizada,  impõe-se  seja 
pronunciada a prescrição da pretensão punitiva do 
Estado.

A alegação relativa à redação dos quesitos torna-
se  preclusa se  não  foi  formulada  em momento 
oportuno,  ou seja,  quando o Juiz-Presidente do 
Tribunal  oportunizou  à  defesa  se  manifestar 
acerca da redação dos quesitos a serem votados 
pelos jurados.
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Não  se  pode  falar  em  julgamento  contrário  às 
provas dos autos,  quando a tese  acolhida  pelo 
Conselho  de  Sentença  agasalhada  nos 
elementos  de  prova  constantes  dos  autos 
condena apenas um dos co-réus, absolvendo os 
outros, em julgamentos distintos.

Decisão  manifestamente  contrária  à  prova  dos 
autos é aquela em que os jurados adotam uma 
tese absolutamente divorciada do conjunto fático-
probatório  apurado  na  instrução  criminal  e  não 
quando  tão-somente  acolhem  uma  das  teses 
possíveis do conjunto probatório. 

Proferida a decisão pelo Conselho de Sentença, 
de acordo com o acervo probatório contido nos 
autos, adotando uma das teses levantadas pelas 
partes,  não  há  que  se  falar  em  nulidade, 
devendo-se  acatar  o  veredicto,  sob  pena  de 
infringência à soberania do júri (artigo 5º, inciso 
XXXVIII, alínea “c”, CF).

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, por unanimidade, em ACOLHER, EM PARTE, A PRELIMINAR PARA 
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO APENAS DO 
CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO , E REJEITAR A SEGUNDA, E, NO 
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR. 

RELATÓRIO

Luiz de Andrade foi condenado pelo EgrégioTribunal do Júri da 

Comarca de Bayeux como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV e art. 121, 

§ 2º, IV c/c o art. 14, II, do Código Penal, à pena total de 30 (trinta) anos de 

reclusão, em regime inicial fechado (sentença de fls. 1037/1040).

Contra essa sentença o acusado ofereceu recurso de apelação, 

alegando, preliminarmente, que ocorreu a prescrição retroativa em relação a 
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ambos os crimes de que é acusado, bem como nulidade da quesitação, uma 

vez que o apelante seria apenas coautor do delito de que é acusado e, uma 

vez que o autor foi absolvido, não caberia mais quesitos acerca da coautoria. 

No mérito, sustenta que a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à 

prova dos autos, uma vez que as provas são frágeis quanto a sua participação 

nos delitos de que é acusado, perseguindo a realização de novo julgamento 

(Razões de fls.1048/1058).

Contrarrazões  às  fls.1067/1075,  pelo  provimento  parcial  do 

recurso, apenas para se reconhecer a ocorrência da Prescrição Retroativa da 

Pretensão Punitiva em relação ao delito de homicídio tentado. 

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  através  do  Parecer  de  fls. 

1078/1085,  opina  pelo  provimento  parcial  do  apelo,  pelos  mesmos motivos 

aduzidos pelo Parquet de 1º grau. 

É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia que,  “[...]  tudo se originou das investigações 

procedidas  pela  Polícia,  visando  esclarecer  o  furto  de  uma  'mobilete',  fato 

ocorrido em frente ao Jornal Correio da Paraíba, localizado em João Pessoa, 

no dia 06 de dezembro de 1990.”

Prossegue o representante do Parquet relatando que:

Nas diligências procedidas,  a Polícia  chegou até ao 
autor do furto, o menor infrator Givanildo da Silva do 
Nascimento,  alcunha  “Coelhinho”,  que  segundo  sua 
própria genitora, senhora Luzinete Francisca da Silva, 
era dado ao costume de furtar e que juntamente com 
Josivaldo  da  Silva,  alcunha  “Doda”,  realmente 
praticavam furtos na grande João Pessoa, e já haviam 
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sido presos várias vezes, principalmente por Policiais 
da 1ª DD, e como podemos ver pelo seu depoimento 
de fls., também estiveram por diversas vezes presos 
em outras Delegacias.

Lendo-se  antentamente  os  autos,  vê-se  que  a 
Mobilete referida foi encontrada em poder de Josivaldo 
da Silva, “Doda”, no Jardim Samaritano.

Vê-se  ainda  pelo  depoimento  da  senhora  Luzinete 
Francisca  da  Silva,  genitora  do  Givanildo  da  Silva 
Nascimento,  “Coelhinho”,  que  a  mesma  tinha 
conhecimento de todas as “manobras” e “proezas” do 
seu  filho,  tanto  que  diz  textualmente,  “Que  a 
declarante  tomou conhecimento  que a  mobilete  que 
seu  filho  'Coelhinho'  chegou  com ela  em sua  casa, 
pertence  a  uma  jornalista  que  trabalha  no  Jornal 
Correio da Paraíba e que foi furtada por 'Coelhinho' do 
estacionamento daquele Jornal na quinta feira dia 06; 
Que  então  a  declarante  quando  soube  do 
desaparecimento  do  seu  filho  'Coelhinho',  telefonou 
para  o  Correio  da  Paraíba  e  contou  o  fato  a 
proprietária  da  mobilete...Que  no  dia  seguinte,  os 
Policiais  da  1ª  DD  chegaram  na  residência  da 
declarante,  levaram  'Coelhinho'  e  mais  tarde  foram 
buscar a mobilete.”

Afirma ainda dita  senhora,  que conhece os policiais 
das Delegacias da Capital,  pois inúmeras vezes que 
seu filho era preso, a declarante sempre comparecia 
nas  Delegacias,  dizendo  também  que  seu  filho  e 
“Doda”  foram  autores  de  arrombamentos  e  furtos, 
citando algumas “peripécias” de ambos.

[…]

Analizando-se os depoimentos do marginal Josivaldo 
da Silva Santos, alcunha “Doda”, vê-se que o mesmo 
confirma o furto da mobilete praticado por “Coelhinho”, 
corroborando as afirmações da genitora de Givanildo 
da Silva  Nascimento,  “Coelhinho”,  e  informa que foi 
preso e levado para um veículo de cor preta, onde já 
se  encontrava  o  infrator  “Coelhinho”  e  o  “marginal 
Osório”,  como  o  próprio  “Doda”  se  refere  ao 
companheiro.

Diz  ainda,  que  foram  retirados  do  carro  e  ficaram 
encostados em uma cerca, onde foram inquiridos por 
Andrade e Giusepe sobre o furto da mobilete, quem 
havia  participado,  etc.,  tendo  ele  “Doda”  respondido 
que  não  tinha  participação  no  furto,  e  em  dado 
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momento,  Andrade  deu-lhe  várias  facadas,  e  disse 
“este  já  está  morto”,  tendo  ele  “Doda”  permanecido 
imóvel,  dando  a  impressão  que  realmente  estava 
morto, e os policiais deixaram-no onde estava, e que o 
acusado Giusepe ainda chegou perto dele,  portando 
um revólver.

Informa também que viu quando passaram arrastando 
“Coelhinho”,  Andrade,  Giusepe  e  Gilberto,  e  em 
seguida “vieram os dois correndo e entraram no carro 
e o outro que ficou com o “Coelho”  fez os disparos 
contra  “Coelhinho”  e  correu  para  o  carro  onde  os 
outros dois lhe esperavam e saíram em disparada no 
veículo, “Que depois foram embora, e que ele 'Doda' 
conseguiu chegar até a pista e foi socorrido por uma 
viatura policial  até o Hospital  São Domingos”,  nesta 
Cidade, onde ficou interno, segundo ele “Doda”, por 12 
(doze) dias.

 
A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo de Exame 

Cadavérico  de  fls.  89/90,  pelo  Exame  em  Local  de  Morte  Violenta  de  fls. 

182/185 e pelos Laudos Médicos de fls. 270/276 e documentos de fls. 277/307. 

PRELIMINARES

PRESCRIÇÃO  RETROATIVA  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA 

ESTATAL

Conforme transcrito, nas suas razões recursais (fls.1048/1058) O 

apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição retroativa quanto 

aos delitos que lhe foram imputados, uma vez que o art. 119 do Código Penal 

estabelece que, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade 

incidirá sobre a pena de cada um isoladamente”.

Inicialmente,  necessário  se  faz  uma  análise  sobre  prescrição 

retroativa,  modalidade  de  causa  extintiva  da  punibilidade,  na  qual  o  prazo 

prescricional regula-se pela pena em concreto, ou seja, aquela aplicada pelo 

juiz na sentença, a teor do art. 109,  caput, c/c o § 1º do art. 110 do  Código 
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Penal. Assim, transitada em julgado a sentença para a acusação, verifica-se o 

quantum  da pena aplicada na sentença condenatória, ajustando-o a um dos 

incisos do art. 109 do CP.

Não houve recurso da acusação, conquanto tenha tomado ciência 

da decisão condenatória, conforme Ata de fls. 1041/1042.

Como bem nos ensina o eminente jurista Rogério Greco:

[…]  diz-se  retroativa  a  prescrição  quando  com 
fundamento  na  pena  aplicada  na  sentença  penal 
condenatória com trânsito em julgado para o Ministério 
Público ou para o querelante, o cálculo prescricional é 
refeito,  retroagindo-se,  partindo-se  do  primeiro 
momento para sua contagem, que é a data do fato”, 
tendo  que  “percorrer  todos  os  caminhos,  desde  a 
prática  do  fato  até  o  primeiro  marco  interruptivo  da 
prescrição,  que  é  o  despacho  de  recebimento  da 
denúncia ou queixa; em seguida, faremos novamente 
o cálculo entre a data do recebimento da denúncia ou 
da  queixa,  até  a  sentença  penal  condenatória 
recorrível.  Se  entre  esses  dois  marcos  houver 
decorrido período de tempo previsto na lei penal como 
caracterizador da prescrição, deverá ser declarada a 
extinção  da  punibilidade,  com  base  na  prescrição 
retroativa.  (in,  GRECO,  Rogério.  Curso  de  Direito 
Penal  -  Parte  Geral.  Volume  I.  7ª  Edição.  Editora 
Impetus: Niterói, 2006, pp. 787/788).

O apelante, como visto, foi condenado em face do art. 121, § 2º, 

IV do Código Penal, a uma pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão a ser cumprida em regime fechado e quanto ao delito do art. 121, § 2º, 

IV c/c o art. 14, II do Código Penal, a uma pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão em regime fechado. Em face do concurso material, a pena 

definitiva resultou em 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida no regime 

fechado.

Consoante preconiza o art. 119 do Código Penal,  “No caso de 

concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada 
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um isoladamente”.

No  caso  vertente,  a pena  corporal  imposta  para  o  crime  de 

homicídio qualificado consumado foi de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão a ser cumprida em regime fechado, e ela prescreve em 20 (vinte) 

anos, a teor do art. 109, I, do Código Penal, in verbis:

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: 
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a 
doze;

Quanto  ao  início  da  contagem do  prazo  prescricional,  prevê  a 

legislação penal o seguinte:

Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a 
sentença final, começa a correr:
I - do dia em que o crime se consumou;

Art.  117  -  O  curso  da  prescrição  interrompe-se: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I  -  pelo  recebimento  da  denúncia  ou  da  queixa; 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela sentença condenatória recorrível; (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV  -  pela  publicação  da  sentença  ou  acórdão 
condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 
11.596, de 2007). GRIFO NOSSO.

In casu, observa-se que, entre a data da publicação da sentença 

de Pronúncia, aos 29/12/1995, e a data da publicação da sentença ou acórdão 

condenatórios  recorríveis,  aos  06/05/2013,  não se  deu um lapso de tempo 

superior  ao da Lei,  eis que o lapso temporal  foi  de 17 (dezessete) anos,  7 
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(sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, portanto inferior a 20 (vinte) anos, que 

é o prazo previsto no Código Penal.

Já para o delito de homicídio qualificado tentado, a pena corporal 

imposta foi de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em 

regime fechado, e ela prescreve em 16 (dezesseis) anos, a teor do art. 109, I, 

do Código Penal, in verbis:

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: 
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

II  -  em  dezesseis  anos,  se  o  máximo  da  pena  é 

superior a oito anos e não excede a doze;

Daí que, entre a data da publicação da sentença de Pronúncia, 

aos 29/12/1995, e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios 

recorríveis, aos 06/05/2013, verifica-se que se deu um lapso de tempo superior 

ao da Lei, eis que o lapso temporal foi de 17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses 

e 24 (vinte e quatro) dias, portanto superior aos 16 (dezesseis) anos previstos 

no Codex.

Implementou-se, portanto, a Prescrição, ante os termos dos arts. 

109, V, 110, § 1º e 117 da Lei Adjetiva Penal.

Dessa forma, tem-se que a pretensão punitiva estatal não pode 

mais ser exercida em relação ao delito do art. 121, § 2º, IV c/c o art. 14, II do 

Código Penal, homicídio qualificado tentado, em razão da prescrição retroativa, 

já  que  o  prazo  prescricional  na  presente  hipótese,  como  dito,  é  de  16 

(dezesseis) anos.

Acerca da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da 
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prescrição retroativa da pretensão punitiva, vejam-se as seguintes decisões:

PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  Matéria  de  ordem 
pública  que  supera  qualquer  outra  alegação, 
prejudicando  o  exame  do  mérito  e  de  nulidades. 
Extinção da punibilidade declarada, em face da pena 
concretizada na sentença. (TJRS. Apelação Crime Nº 
70030301048.  Relator:  Constantino  Lisbôa  de 
Azevedo, Julgado em 27/08/2009)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
PRESCRIÇÃO.  MARCO  INTERRUPTIVO.  ART.  117, 
IV,  DO  CP.  SENTENÇA  OU  ACÓRDÃO 
CONDENATÓRIOS.  ART.  110,  §  1º,  DO  CP. 
TRÂNSITO  EM  JULGADO  PARA  O  MP  OU 
IMPROVIMENTO  DO  SEU  RECURSO.  AGRAVO  A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 117, IV, do CP, 
com alteração dada pela Lei 11.596/07, interrompe o 
lapso  prescricional  a  publicação  da  sentença 
condenatória ou do acórdão condenatório. O acórdão 
confirmatório  da condenação,  ainda que modifique a 
pena fixada, não é marco interruptivo da prescrição.
2.  Não  são  cumulativos  os  requisitos  previstos  no 
artigo  110,  parágrafo  1º,  do  Código  Penal.  Assim, 
quando já houver trânsito em julgado para a acusação 
ou depois de improvido seu recurso, a prescrição tem 
como parâmetro a pena fixada em concreto.
3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. 
AgRg  no  REsp  710.552/MT,  Rel.  Ministra   MARIA 
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA, 
julgado em 11/12/2009, DJe 01/02/2010)

Ante  o  exposto,  acolho  parcialmente  a  preliminar  suscitada 
para reconhecer a prescrição retroativa apenas quanto ao crime do art. 121, § 

2º, IV c/c o art. 14, II do Código Penal, em favor do recorrente, com base no 

artigo 109, inciso V, 110, § 1º, 117 e 118, todos do Código Penal, para julgar 

extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo Estatuto 

Penal.

NULIDADE DA CONDENAÇÃO DO APELANTE EM FACE DA 

ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS

Desembargador João Benedito da Silva
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Alega  o  recorrente  a  nulidade  da  quesitação,  uma  vez  que  o 

apelante seria apenas coautor do delito de que é acusado e, uma vez que o 

autor foi absolvido, não caberia mais quesitos acerca da coautoria ou sequer a 

sua condenação. 

Quanto aos quesitos,  no que concerne à alegação da defesa no 

sentido de que não se deveria ter sido formulados quesitos quanto à coautoria, 

em face da absolvição do autor Gilberto Muniz, sem razão.

A  uma,  porque  a  defesa  não  demonstrou  seu  inconformismo 

oportunamente,  conforme  determina  o  artigo  571,  inciso  VIII,  do  CPP.  De 

acordo com a Ata da Sessão,  às fls.  1041/1042,  os quesitos foram lidos e 

explicados  em  Plenário  e  não  consta  nenhuma  impugnação  da  defesa  a 

nenhum deles. Sendo assim, resta preclusa a questão, não tendo o recorrente 

demonstrado a ocorrência de nulidade absoluta na formulação dos quesitos, a 

qual seguiu a forma legal.

A propósito:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO. 
INDEFERIMENTO  DE  REALIZAÇÃO  DE 
RECONSTITUIÇÃO  DOS  FATOS.  DECISÃO 
FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NOS 
QUESITOS  E  NA  LISTA  DOS  JURADOS. 
NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO (...) A 
impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer 
no  julgamento em Plenário,  sob pena de preclusão, 
nos  termos  do  art.  571,  inciso  VIII,  do  Código  de 
Processo Penal, ressalvadas as nulidades absolutas, 
não  configuradas  na  hipótese.  Precedentes  da 
Suprema Corte e deste Tribunal. (STJ - HC nº 209838/
GO  -  5ª  Turma  -  Relª.  Minª.  Laurita  Vaz  -  julg. 
05/11/2013).

A duas, no que concerne a absolvição dos corréus, sabe-se que, 

no aspecto teórico, do ponto de vista penal, cada um dos coautores responde, 

na medida de sua culpabilidade, pela participação que lhe é imputada no crime, 

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.  0000848-20.2013.815.0751

o  que  permite,  sem  qualquer  ilegalidade,  que  um  dos  co-autores  seja 

condenado, inobstante tenha ocorrido a absolvição do outro. 

A não ser que a conduta de um coautor  se consubstancie  em 

colaborar na execução da prática do crime perpetrado pelo outro, admitir-se-á 

que a segunda conduta é apenas acessória da primeira e, absolvendo-se o 

autor material,  a acusação não poderia persistir  contra aquele que somente 

auxiliou na execução do crime.

Contudo, esta não é a hipótese dos autos. 

Na denúncia e na sentença de pronúncia vê-se claramente que a 

conduta imposta ao recorrente foi a de ter sido o autor material das facadas 

contra Josivaldo da Silva Santos, “Doda”, bem como da morte de Givanildo da 

Silva do Nascimento, alcunha “Coelhinho”, havendo indícios concretos nesse 

sentido no conjunto probatório.

Sendo assim, não é ilógico o veredicto dos Jurados, ressaltando-

se  que  os  corréus  foram  julgados  em  Sessões  distintas,  uma  vez  que  o 

recorrente  permaneceu  foragido  por  um  longo  período  de  tempo,  sendo 

inclusive intimado por Edital para a Sessão de Julgamento perante o Tribunal 

do Júri. 

Sem qualquer contrariedade, entendeu o Conselho de Sentença 

que o apelante foi o autor material de ambos os delitos, independentemente da 

conduta dos corréus absolvidos, os quais eram acusados de terem auxiliado o 

recorrente. 

Nesse  contexto,  não  há  como  estender  a  ele  a  absolvição 

concedida pelo Tribunal do Júri aos corréus. Além do mais, como se depreende 

da  Ata  de  fls.  1019/1021,  o  representante  do  Parquet  interpôs  recurso 
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apelatório da decisão absolutória do corréu Gilberto Muniz e, como o processo 

foi desmembrado em relação ao recorrente, não se sabe do resultado final do 

recurso ou se também houve recurso ministerial em face da absolvição dos 

outros corréus. 

Colaciono os seguintes julgados:

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  PRONÚNCIA. 
HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO. 
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA SENTENÇA POR 
INCURSÃO  INDEVIDA  NO  MÉRITO.  REJEIÇÃO. 
DECISÃO FUNDAMENTADA NOS MOLDES DO ART. 
413  §  1º  DO  CPP.  ABSOLVIÇÃO  SUMÁRIA. 
IMPOSSIBILIDADE.  PROVA  DA  INOCÊNCIA  NÃO 
DEMONSTRADA.  EXTENSÃO  DOS  EFEITOS  DA 
ABSOLVIÇÃO  DE  CO-RÉU  JULGADO  PELO 
TRIBUNAL  DO  JÚRI  OBSTADA.  IMPUTAÇÃO  DE 
CONDUTAS  DISTINTAS.  IMPRONÚNCIA. 
INADIMISSIBILIDADE.  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE 
AUTORIA  E  PROVA  DA  MATERIALIDADE 
COMPROVADA.  PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS 
QUALIFICADORAS DO ART. 121 § 2º,I,  III,  IV. NÃO 
ACOLHIDA.  SUBMISSÃO  AO  JÚRI  POPULAR. 
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO 
SOCIETATE.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO 
PROVIDO.  [...]  -  A absolvição  sumária  depende  da 
caracterização de uma das situações elencadas no art. 
415  do  CPP.  Na  hipótese,  não  restou  provada  a 
ausência  de participação  do  recorrente  no  desfecho 
criminoso. - Sendo autônomas as condutas imputadas 
aos co-réus, tanto na denúncia quanto na sentença de 
pronúncia,  não  há  como  estender  ao  recorrente  os 
efeitos  da  absolvição  de  um dos  co-réus  perante  o 
Tribunal  do Júri. [...]  (TJRN -  RECSENSES:  123604 
RN  2009.012360-4,  Relator:  Juiz  Henrique  Baltazar 
-Convocado,  Data  de  Julgamento:  02/03/2010, 
Câmara Criminal)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO. 
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO. 
CONDENAÇÃO  DE  UM  DOS  CO-RÉUS  E 
ABSOLVIÇÃO  DO  OUTRO.  JULGAMENTO 
CONTRÁRIO  ÀS  PROVAS  DOS  AUTOS. 
INOCORRÊNCIA.  REGIME  DE  CUMPRIMENTO  DA 
PENA. 1) Não se pode falar em julgamento contrário 
às  provas  dos  autos,  quando  a  tese  acolhida  pelo 
Conselho de Sentença agasalhada nos elementos de 
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prova constantes dos autos condena apenas um dos 
co-réus,  absolvendo  o  outro.  2)  Recursos  não 
providos.  (TJAP  -  ACR:  279108  AP  ,  Relator: 
Desembargador  EDINARDO  SOUZA,  Data  de 
Julgamento:  20/05/2008,  Câmara  Única,  Data  de 
Publicação: DOE 4271,17/06/2008)

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL  E  PROCESSUAL 
PENAL.  ABORTO.  INOBSERVÂNCIA DO  ART.  384 
DO  CPP.  INEXISTÊNCIA.  EMENDATIO  LIBELLI. 
CONCURSO  DE  PESSOAS.  CONDUTAS 
AUTÔNOMAS.  ABSOLVIÇÃO  DE  CO-RÉU. 
POSSIBILIDADE. […] 2. No aspecto teórico, do ponto 
de vista penal, cada um dos co-autores responde, na 
medida de sua culpabilidade, pela participação que lhe 
é  imputada  no  crime,  o  que  permite,  sem qualquer 
ilegalidade,  que um dos co-autores seja condenado, 
enquanto  o  outro  é  absolvido.  3.  Do  ponto  de vista 
processual,  a  denúncia  e  a  pronúncia  narram  os 
limites da acusação, definindo os fatos pelos quais o 
acusado  pode  ser  julgado  e  condenado  em  um 
processo.  Assim,  admitir-se-á  uma  conduta  como 
acessória, quando a acusação indicar que um dos co-
autores limitou-se a colaborar na execução da prática 
do crime perpetrado pelo outro. 4. Sendo autônomas 
as condutas imputadas aos co-réus, tanto na denúncia 
quanto  na  sentença  de  pronúncia,  não  há  como 
estender  aos  demais  acusados  os  efeitos  da 
absolvição de um dos co-réus perante o Tribunal do 
Júri. 5. Recurso desprovido. (STJ - REsp: 754301 PA 
2005/0087476-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data 
de  Julgamento:  11/04/2006,  T5  -  QUINTA TURMA, 
Data de Publicação: DJ 15/05/2006)

CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO 
PREVENTIVA.  DECRETO  PRISIONAL 
DESFUNDAMENTADO.  CONDIÇÕES  PESSOAIS 
FAVORÁVEIS.  HC  ANTERIORMENTE  IMPETRADO 
PERANTE  ESTA  CORTE.  REITERAÇÃO. 
ABSOLVIÇÃO DOS CO-RÉUS PELO TRIBUNAL DO 
JÚRI.  PLEITO  DE  CONCESSÃO  DE  LIBERDADE 
PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA 
QUE  NÃO  AFASTA PARTICIPAÇÃO  DA PACIENTE 
NO  DELITO.  RECURSO  MINISTERIAL  PROVIDO. 
DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DOS CO-RÉUS A 
NOVO  JULGAMENTO.  ORDEM  PARCIALMENTE 
CONHECIDA E DENEGADA. […] A absolvição dos co-
réus  em julgamento  perante  o  Tribunal  Popular  não 
afasta os indícios de que a paciente tenha participado 
da  prática  delituosa,  mormente  quando  o  Ministério 
Público  protesta  por  novo  Júri,  por  entender  que  o 

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.  0000848-20.2013.815.0751

julgamento  contrariou  a  prova  dos  autos  conforme 
ocorrido no presente caso. As participações de cada 
co-réu foram, em princípio, distintas, pois a paciente 
seria  a  autora  intelectual  do  crime  e  os  outros  dois 
indivíduos teriam, supostamente, efetivado a conduta. 
Ordem  parcialmente  conhecida  e  denegada. (STJ  - 
HC:  38414  RJ  2004/0133944-8,  Relator:  Ministro 
GILSON DIPP, Data de Julgamento: 22/02/2005, T5 - 
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/03/2005) 
Grifamos.

Preliminar de nulidade, portanto, rejeitada.

MÉRITO

Sustenta  o  apelante  que  a  decisão  dos  Jurados  foi 

manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,  uma  vez  que  as  provas  são 

frágeis quanto a sua participação nos delitos de que é acusado, perseguindo a 

realização de novo julgamento.

O réu negou terminantemente a autoria, tanto na fase inquisitorial 

quanto em Juízo, afirmando que não participou de forma alguma nos delitos 

dos quais é acusado.

Data venia,  a  pretensão da defesa não merece prosperar,  não 

sendo a decisão contrária à prova dos autos, como se afirma. 

Depreende-se do caderno probatório que há duas versões para o 

fato, sendo que o Corpo de Jurados foi convencido pela prova produzida pela 

acusação.

Extrai-se do caderno processual  que as investigações duraram 

algum tempo,  eis  que o acusado à época fazia  parte  do efetivo da Polícia 

Militar, não sendo o caso de fácil elucidação, ainda mais por se tratarem as 

vítimas de menores infratores. 
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Ainda  na  esfera  policial,  no  ano  de  1990,  a  mãe  da  vítima 

Josivaldo  da  Silva  Santos,  “Doda”,  Maria  da  Penha  Honorato  dos  Santos, 

prestou as seguintes declarações:

Que  no  dia  06  de  dezembro  do  corrente  ano  a 
declarante se encontrava em sua residência por volta 
das 18:00 horas quando lá chegou “Coelhinho”  em 
uma Mobilete e começou a passear de rua abaixo e foi  
quando seu filho “Doda” saiu e pediu a “Coelhinho” a  
Mobilete  para  ir  apanhar  sua  esposa  no  Jardim 
Samaritano, sendo que “Coelhinho” deu a Mobilete a 
“Doda” e minutos depois a declarante foi informada por 
sua nora de que “Coelhinho” havia sido preso, tendo a 
declarante saído e um moreno alto botou um revólver 
na sua cara e lhe mandou se calar, que logo ali perto  
também  se  encontrava  outro  indivíduo  com 
“Coelhinho”, tendo aqui nesta Delegacia a declarante 
dois  dos  três  indivíduos  que  fizeram  a  prisão  de 
Coelhinho  naquele  dia,  como  sendo  um  de  nome 
Gilberto e Giusepe, faltando, portanto, o terceiro que é 
um indivíduo moreno, magro e alto que a declarante 
aqui  nesta  Delegacia  tomou  conhecimento  que  o 
mesmo se trata do SD/PM Andrade; Que neste dia da 
prisão  de  “Coelhinho”  ao  saírem  da  casa  da 
declarante,  rumaram  com  destino  ao  Jardim 
Samaritano para onde Doda havia saído para apanhar 
sua esposa, sendo qeu esta chegou minutos depois, 
dizendo  que  três  elementos,  dizendo  que  eram  da 
polícia,  haviam  prendido,  algemado  “Doda”,  e  que 
também levaram a Mobilete  e  que esses elementos 
saíram  batendo  muito  em  “Doda”;  […]  Que  a 
declarante na Central de Polícia teve medo de apontar  
Andrade  como  um  dos  assassinos  do  “Coelhinho”,  
mas que não tem a menor dúvida de que foi Andrade 
que botou naquele dia um revólver em sua cara e lhe 
ameaçou […]; . (fls. 09)

A vítima  Josivaldo  da  Silva  Santos,  o  “Doda”,  tanto  na  fase 

inquisitorial  quanto  em  Juízo  sempre  manteve  o  mesmo  depoimento, 

apresentando de maneira firme a seguinte versão para os fatos:

[…] Que no dia 06 de dezembro estava em sua casa, e 
o  “Coelhinho”  chegou  com  uma  mobilete  que  tinha 
roubado; Que não chegou a ver o roubo, ele quem o 
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disse;  […];  Que  ele  declarante  pediu  a  mobilete 
emprestada para ir buscar a esposa; […]; Que quando 
foi preso, dois homens ficaram no carro, e dois foram 
lhe pegar […]; Que “Coelhinho” já estava no carro; Que 
o carro era um passat de cor azul metálico; […]; Que 
foi na mala do carro; […] Que pararam adiante perto 
de uma mata; Que eles não chamavam um ao outro 
pelo  nome;  Que eles  abriram a mala,  e  quando ele 
saiu “Coelhinho” já estava fora; Que quando saiu fora 
do carro o “Coelhinho” estava com um pano na boca; 
Que  quando  desceu  o  Luiz  Andrade  lhe  deu  uma 
facada,  ou  seja,  oito  facadas;  Que  o  Giusepe  lhe 
segurava; […];  Que  quando  estava  caído  no  chão 
passou  os  três  puxando  o  “Coelhinho”  mais  para  a 
frente;  Que o mesmo que lhe deu as facadas disse 
“vamos tocar fogo” e o outro disse não; Que eles não 
estavam trajando roupa de policial; […]  Que conhece 
três  destes  homens  que  estão  aqui  presentes,  o 
Gilberto, o Andrade e o Giusepe, que efetuaram a sua 
prisão[...]; Que reconhece quem o prendeu, o Giusepe 
e o Andrade […]. (fls. 153/154) Grifamos.

Por  sua  vez,  o  acusado  Gilberto  Muniz,  ao  ser  ouvido  em 

Plenário, quando do seu julgamento, após negar qualquer participação sua nos 

delitos do presente processo, asseverou que:

[…]  Tomou  conhecimento  que  dias  antes  ao  fato 
delituoso o Cabo Andrade, conhecido com “Cabo Cão” 
disse que iria matar “Coelhinho”. […] (fls. 1011)

Ainda,  o  corréu  Osório  Paulo  dos  Santos,  após  mudar  várias 

vezes o teor de seus depoimentos, ora inocentando, ora acusando os demais 

corréus, por último,  ao ser interrogado em Plenário do Júri,  quando de seu 

próprio julgamento, afirmou que:

[…]  o  acusado  havia  cumprido  cinco  anos  e  cinco 
meses  de  cadeia  na  Penitenciária  do  Róger,  tendo 
sido  posto  em  liberdade  veio  para  esta  cidade  de 
Bayeux e à época do fato foi abordado pelos soldados 
militares  Luiz  de  Andrade  e  Edmilson,  além  de  um 
cabo que o acusado não se recorda o nome, os quais, 
queriam  que  o  interrogado  lhes  beneficiasse  com 
produtos furtados tendo este explicado que não mais 
estava praticando crime, e não se conformando com 
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tais argumentos os militares conduziram o interrogado 
à delegacia no Sargento Tapa em Mandacaru; Que o 
interrogado  foi  conduzido  para  aquela  delegacia  na 
noite  tendo ficado preso até o dia  seguinte,  quando 
então  apareceu  naquele  órgão  o  soldado  Luiz  de 
Andrade  e  o  agente  civil  Giusepe  tendo  retirado  o 
interrogado  da  delegacia  e  colocado  dentro  de  um 
passat e vindo a Bayeux; […] Que dez dias depois foi 
procurado por Luiz de Andrade onde marcaram para 
no dia seguinte se encontrarem frente a antiga Boite 
Cigarra, o que realmente aconteceu, isto por volta das 
16 horas quando ali também chegou Giusepe Nóbrega 
em  seu  veículo  Passat  indo  todos  para  a  casa  de 
Gilberto  Muniz,  no  Mutirão,  ex  policial  expulso  da 
Corporação, quando o interrogado pôde ouvir que os 
mesmos  combinaram  para  irem  em  busca  de 
“Coelhinho”  e  “Doda”,  uma  vez  que  tinham 
conhecimento  que  estes  se  encontravam  com  três 
revólveres furtados e uma mobilete, esta pertencente a 
uma funcionária  da rádio  correio;  Que saíram todos 
juntos para o final do Mutirão, onde encontraram um 
garoto que sabia  e  participava dos  furtos  junto  com 
“Coelhinho” e “Doda”, sendo tal garoto foi colocado no 
passat  para  mostrar  aonde  se  encontravam  seus 
companheiros […]. (fls. 519/520)

Ainda segundo tal corréu, Luiz Andrade e os outros se dirigiram 

para uma mata nas proximidades do Conjunto Mutirão em Bayeux,  levando 

“Coelhinho” e “Doda”, porém o mesmo não os acompanhou. Contou ainda tal 

acusado que no dia seguinte ao do crime em questão, foi procurado por Luiz 

Andrade, o qual  teria lhe informado que “Coelhinho” estava morto e “Doda” 

ferido em um hospital, tendo lhe pedido para “eliminar” este último, o que teria 

sido negado.

De outra banda, o acusado tanto em Juízo como em Plenário do 

Júri  sustentou todo o tempo a tese de negativa de autoria, mas sem trazer 

nenhuma prova contundente que corrobore seu depoimento. Ressalte-se que o 

mesmo não foi interrogado em Plenário, uma vez que após o seu interrogatório 

durante a instrução processual, ele evadiu-se do distrito da culpa, tendo sido 

inclusive  intimado  por  Edital  para  o  julgamento  perante  o  Conselho  de 

Sentença.
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Pelo exame de todo o contexto probatório, não há como acatar as 

alegações da defesa, vez que o Conselho de Sentença acolheu a tese que lhe 

pareceu a mais correta, com supedâneo em elementos probatórios existentes 

nos autos, devendo por esta razão, ser mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 

Ainda  que  alegue  o  recorrente  que  as  vítimas  eram  menores 

infratores e que Osório um marginal, pelo que não se deve dar credibilidade 

aos seus depoimentos, tal argumento não favorece o réu se, como no caso, o 

Corpo de Jurados achou por bem acolher tal versão existente no processo. Por 

outro lado, o apelante foi expulso das fileiras da Polícia Militar, o que também 

não lhe favorece, tendo o Conselho de Sentença soberania para se convencer 

pela versão que considerou mais crível.

Portanto, se o Júri opta por uma das versões que razoavelmente 

se pode concluir da análise das provas, não pode o Tribunal ad quem cassar tal 

decisão,  sob  pena  de  afronta  ao  princípio  constitucional  da  soberania  do 

Tribunal Popular. 

Neste sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 

JÚRI.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO. 
PRELIMINAR  DE  NULIDADE.  ATUAÇÃO  DO 
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DE  SEGUNDO  GRAU. 
VIOLAÇÃO  À  AMPLA  DEFESA  E  AO 
CONTRADITÓRIO.  INOCORRÊNCIA.  DECISÃO 
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS 
AUTOS.  INOCORRÊNCIA.  CASSAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  PROVAS  PRODUZIDAS  NA 
FASE  POLICIAL  QUE  FORAM  REFORÇADAS  EM 
JUÍZO.  DECOTAÇÃO  DAS  QUALIFICADORAS. 
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE OPTA POR UMA 
DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS E SE 
MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO 
PROBATÓRIO.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  (…)  A 
cassação  do  veredicto  popular  se  justifica  somente 
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quando  a  decisão  dos  jurados  estiver  inteiramente 
dissociada  do  contexto  probatório  constante  dos 
autos,  já  que  não  é  dado  ao  Júri  proferir  decisões 
arbitrárias,  a  despeito  de  seu  caráter  soberano 
atribuído constitucionalmente. - O fato de o Júri optar 
por  uma  das  versões  verossímeis  dos  autos  não 
significa  que  a  decisão  seja  contrária  ao  conjunto 
probatório. Somente aquela decisão que não encontra 
apoio  nenhum na  prova  dos  autos  é  que  pode  ser 
anulada. (TJMG.  Número  do  processo: 
1.0024.08.836228-0/002.  Relator:  Des.(a)  DOORGAL 
ANDRADA.  Publicação: 14/09/2011)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, 
§  2º,  INCISOS  I  E  IV  DO  CÓDIGO  PENAL. 
ALEGAÇÃO  DE  TER  SIDO  A DECISÃO  DO  JÚRI 
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS. 
INOCORRÊNCIA.
I - Não se qualifica como manifestamente contrária à 
prova dos autos a decisão dos Jurados que se filia a 
uma  das  versões  para  o  crime,  em  detrimento  de 
outra, ambas apresentadas em Plenário, desde que a 
tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, 
como ocorreu na espécie (Precedentes).(...)
III  -  Somente  a  decisão  aberrante,  manifestamente 
contrária à prova produzida, é que comporta anulação. 
Ordem denegada. (STJ. HC 146.519/RJ, Rel. Ministro 
FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
11/05/2010, DJe 31/05/2010)

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRIBUNAL  DO  JÚRI  - 
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  -  NEGATIVA  DE 
AUTORIA  ACATADA  PELO  CONSELHO  DE 
SENTENÇA  -  ABSOLVIÇÃO  -  INCONFORMISMO 
MINISTERIAL -  CASSAÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  - 
CONFRONTO DE PROVAS -  VERSÃO EXISTENTE 
NOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 28 DO 
GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS DESTA EGRÉGIA 
CORTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
A cassação do veredicto por notoriamente contrário à 
prova dos autos somente é possível quando a versão 
acatada  não  pode  ser  extraída  dos  elementos  de 
prova  constantes  dos  autos,  sob  pena  de  ofensa  à 
soberania  dos  jurados,  constitucionalmente 
assegurada.  Não se avalia  a prova,  em toda a  sua 
amplitude,  para  se  chegar  à  melhor,  mais  justa  ou 
mais técnica decisão. A cassação somente se legitima 
quando  a  decisão  dos  Jurados  se  mostrar 
manifestamente arbitrária e afrontosa à evidência dos 
autos,  de  tal  modo que  a  sua  existência  se  afigure 
uma verdadeira ofensa aos valores do ordenamento 
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jurídico.  (TJMG.  Número  do  processo: 
1.0134.05.049158-5/001.  Relator:  Des.(a)  MÁRCIA 
MILANEZ.  Publicação: 18/01/2008) GRIFAMOS

 

Corroborando com o entendimento aqui exposto, trago à baila os 

ensinamentos  do  saudoso  jurista  Júlio  Fabbrini  Mirabete,  in Código  de 

Processo Penal Interpretado, 11ª edição, 2003, p. 1488, in verbis:

Não  é  qualquer  dissonância  entre  o  veredicto  e  os 
elementos  de  convicção  colhidos  na  instrução  que 
autorizam a cassação do julgamento.  Unicamente,  a 
decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na 
prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao 
Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis 
dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a 
melhor decisão.

No mesmo norte, é o pensamento de FERNANDO CAPEZ,  “[...] 

contrária à prova dos autos é a decisão que não encontra amparo em nenhum 

elemento de convicção colhido sobre o crivo do contraditório.” (In, Curso de 

processo penal, Ed. Saraiva, 1997, p. 365).

Ressalte-se ainda que a recente alteração do Código de Processo 

Penal (Lei 11.689/2008) veio reforçar a soberania dos veredictos dos Jurados, 

garantida constitucionalmente pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 

1988.

O fato é que pode o Conselho de Sentença escolher a tese que 

entender mais verossímil, desde que de acordo com as provas produzidas na 

instrução, como o fez, sem que possa incorrer tal veredicto em hipótese de 

cassação, pelo que mantenho a decisão do Júri, a qual se mostra em perfeita 

harmonia com a lei expressa, ante o que até então foi demonstrado nos autos. 

Quanto  à  pena  aplicada  na  sentença,  observa-se  que  o  Juiz 

seguiu a risca os ditames dos arts. 68 e 59 do Código Penal, aplicando as 
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penas consoante a análise das circunstâncias judiciais do réu, não havendo 

que se falar em exacerbação da reprimenda.

Por  tais  razões,  e  em  harmonia  com  o  douto  parecer  da 

Procuradoria de Justiça,  acolho parcialmente a preliminar de prescrição de 

pretensão punitiva, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, e, no mérito, 

nego provimento ao apelo.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha 

Campos, Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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