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PROCESSUAL  PENAL. Apelação  criminal.  Tentativa  de
homicídio.  Tentativa  de  estupro.  Absolvição  do  crime  doloso
contra a vida. Crime conexo. Permanência da competência da
corte popular. Desprovimento.
 
_  Havendo conexão de crime de competência de juiz singular
com crime doloso contra a vida, ainda que haja absolvição do
réu referente a este crime, o júri popular continua competente
para julgar o crime conexo, por força do disposto no art. 81 do
Código de Processo Penal.

_ Desprovimento.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar  provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.   

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal  interposta pelo  Ministério Público,
que não se conformou com a decisão do Júri Popular que absolveu  Fábio Rogério de
Medeiros Silva dos crimes de tentativa de estupro (art. 213 c/c o 14, II, do CP) e tentativa
de homicídio (art. 121, § 2º, V, c/c o 14, II, do CP).

Alega  que  o  júri  popular  ao  decidir  pela  absolvição  do  crime  de
tentativa homicídio, crime doloso contra a vida, deixou de ser competente para julgar o
crime  de  tentativa  de  estupro,  aplicando-se,  por  analogia,  o  art.  492,  §  1º,  do  CPP,
porquanto na hipótese de absolvição a norma é omissa.

Sustenta, portanto, que a absolvição do crime doloso contra a vida

AP 0707-96_05.doc



desloca a competência do crime conexo para o juiz singular competente para julgar o
crime conexo, e, assim, requer a nulidade do julgamento.

Contrarrazões às fs. 219/221. 

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da
apelação (fs. 228/230).

É o relatório.

_ VOTO _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

I - MÉRITO: 

O recurso deve ser desprovido. 

Sabe-se que a competência para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida cabe ao júri popular, nos termos do art. 5º, XXXVIII, d, da CF/88, e havendo
conexão entre os crimes da competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum,
prevalece a competência do júri, por força do art. 78 do Código de Processo Penal.

In casu, o crime de tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, V, c/c o 14,
II, do CP) atraiu a competência, por força da conexão, do crime de tentativa de estupro
(art. 213 c/c o 14, II, do CP), de modo que os dois crimes foram julgados na Sessão do
Júri ocorrida no dia 19/03/2014 da Comarca de Coremas.

Ocorre que os jurados daquela sessão entenderam por absolver o
réu do crime da tentativa de homicídio doloso, e o Juiz Presidente mesmo após saber que
os jurados absolveram o réu do crime doloso contra a vida, resolveu, por continuar com a
quesitação  em  relação  ao  crime  de  tentativa  de  estupro,  conexo  com  aquele,  por
compreender que a decisão pela absolvição do réu firmou a competência do tribunal do
júri acerca do crime doloso contra a vida, e, por consequência, dos crimes conexos com
ele. 

Com razão, decidiu o Juiz Presidente, pois a hipótese de absolvição
em nada se assemelha a situação prevista no art. 492, § 1º, do CPP, que determina a
competência para o Juiz Presidente no caso de desclassificação do crime, o que não
ocorreu na espécie.

Ora, a competência do tribunal de júri  se estabelece tanto com a
condenação  quanto  com a  absolvição  do  crime  doloso  contra  a  vida,  não  é  porque
resolveu absolver o réu do crime de tentativa de homicídio que deixou de ser competente
para julgar o crime de tentativa de estupro, justamente por entender que o réu é inocente,
firmou a sua competência ao julgá-lo como tal.

 Sobre o tema ensina Hermínio Alberto Marques Porto o seguinte:

'' (…) decidindo o Conselho de Sentença pela absolvição do réu no tocante
ao  crime  de  competência  originária  do  Júri  (no  exemplo,  o  homicídio
doloso),  expressou  decisão  voltada  para  os  contornos  do  tipo  penal
classificado  pela  pronúncia  (e,  não  mais,  como  na  hipótese  de
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desclassificação referida,  decisão de afastamento de tipo penal  de sua
competência  originária),  e,  sendo  assim,  -  e  não  estando  rompida  a
conexidade reconhecida pela decisão de pronúncia - o Tribunal  do Júri
prossegue  sendo  competente  para  julgar  o  crime  conexado,  ou  crime
atraído (no exemplo o crime de resistência) '' (in Júri - Procedimentos e
aspectos  do  julgamento,  11ª  edição,  Ed.  Saraiva,  São  Paulo:  2005,
pg.200/201).

Isso porque, o juízo absolutório proferido pelo Conselho de Sentença
em relação a tentativa de homicídio nada mais fez do que reafirmar a competência do Júri
para o julgamento do crime conexo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
HOMICÍDIO  TENTADO  E  CÁRCERE  PRIVADO.  ABSOLVIÇÃO  PELO
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  APELAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
ANULAÇÃO  DO  JULGAMENTO  POR  TER  SIDO  PROFERIDO
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, III, D, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  PENAL.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA  À
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.  Consoante orientação pacífica  das
Cortes Superiores, a submissão do réu a novo julgamento, na forma do
disposto  no  art.  593,  §  3º,  do  CPP,  não  ofende  o  art.  5º,  XXXVIII,  da
Constituição  Federal.  2.  É  certo  que  existindo  duas  teses  contrárias  e
havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo tribunal do júri, não
pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para
dizer que esta ou aquela é a melhor solução. 3. No caso, o conselho de
sentença não optou por uma das versões razoáveis constantes dos autos,
mas  acolheu  por  inteiro  uma  das  teses  sustentadas  pela  defesa  em
plenário, qual seja, a da negativa de autoria, que, segundo o Tribunal de
origem, apresenta-se totalmente contrária ao acervo probatório produzido
nos  autos.  4.  Com  efeito,  não  se  vislumbra  nenhuma  ilegalidade  no
acórdão hostilizado que, de maneira fundamentada, entendeu ser contrária
à  prova  dos  autos  a  absolvição  calcada  na  negativa  de  autoria,
submetendo o paciente a novo julgamento. Assim, a inversão do decidido
demandaria o exame aprofundado de matéria fático-probatória, inviável na
via estreita do habeas corpus. 5.   De outra parte, de acordo com o art. 81
do  Código  de  Processo  Penal,  compete  ao  Tribunal  do  Júri  o
julgamento  dos  delitos  conexos,  ainda  que  o  réu  venha  a  ser
absolvido  pelo  crime  doloso  contra  a  vida  que  atraiu  aquela
competência. Precedente desta Corte. 6. O Juiz Presidente do Tribunal
do Júri absolveu o réu da imputação do crime referente ao cárcere privado,
com base no art. 386, II, do CPP, sem submeter os fatos à apreciação do
Conselho de Sentença, mostrando-se correta a decisão da Corte Estadual
ao  anular  o  julgamento  também  nesse  aspecto.  7.  Habeas  corpus
denegado.1

1(STJ - Processo HC 89399 / SP HABEAS CORPUS 2007/0201384-5 Relator(a) Ministro OG FERNANDES
(1139) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/11/2008 Data da Publicação/Fonte DJe
24/11/2008) 
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Dessa forma, vê-se que o Juiz Presidente agiu de acordo com o
disposto no art. 81 do CPP2, que assegura a conexão mesmo que o juiz, no caso, o júri
popular, venha a decidir pela sentença absolutória, continuando competente aos demais
processos  conexos,  como  na  hipótese  em que  o  Juiz  Presidente  determinou  que  a
continuação  da  quesitação  referente  ao  crime  de  tentativa  de  estupro,  e  os  jurados
também entenderam por absolver o réu. 

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão do júri popular,
pois proferida de acordo com a lei e a jurisprudência vigente nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, nego provimento à apelação. 

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  José  Roseno  Neto,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
                    Relator

2 Art. 81.  Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua
competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração
para  outra  que  não  se  inclua  na  sua  competência,  continuará  competente  em  relação  aos  demais
processos.
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