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CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 150.629-SP (2017/0008160-2)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Suscitante: Juízo Federal da 9ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 

Estado de São Paulo

Suscitado: Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e 

Polícia Judiciária de São Paulo - SP - DIPO 3

Interes.: Justiça Pública

Interes.: Em apuração

EMENTA

Penal e Processual Penal. Confl ito negativo de competência. 

Compartilhamento de sinal de TV por assinatura, via satélite ou 

cabo. Card sharing. Artigo 109, inciso V, da CF/1988. Normativo 

internacional vigente. Transnacionalidade da conduta. Competência 

da Justiça Federal.

1. De acordo com o art. 109, V, da Constituição Federal, a 

competência da jurisdição federal se dá pela presença concomitante 

da transnacionalidade do delito e da assunção de compromisso 

internacional de repressão, constante de tratados ou convenções 

internacionais.

2. No caso em análise, o Ministério Público do Estado de São 

Paulo, a partir de notitia criminis formulada pela Associação Brasileira 

de Televisão por Assinatura, requereu a busca e apreensão de elementos 

de prova acerca da prática de crimes de violação de direitos autorais 

e contra a Lei de Software, relacionados à atividade de fornecimento 

ilícito de sinal de TV por assinatura.

3. O requisito inicial de previsão normativa internacional é 

constatado pela Convenção de Berna, integrada ao ordenamento 

jurídico nacional através do Decreto n. 75.699, de 6 de maio de 1975, e 

reiterada na Organização Mundial do Comércio – OMC por acordos 

como o TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights) - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio (AADPIC), incorporado pelo 
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Decreto n. 1.355, de 30 de Dezembro de 1994, com a previsão dos 

princípios de proteção ao direitos dos criadores, além de diversos 

outros tratados e convenções multilaterais assinados pelo Brasil, 

fi xando garantias aos patrimônios autorais e culturais.

4. O segundo requisito constitucional, de tratar-se de crime 

à distância, com parcela do crime no Brasil e outra parcela do iter 

criminis fora do país, é constatado pela inicial prova da atuação 

transnacional dos agentes, por meio da internet.

5. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo Federal 

da 9ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, ora 

suscitante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na 

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, 

conhecer do confl ito e declarar competente o Suscitante, Juízo Federal da 9ª 

Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Maria 

Th ereza de Assis Moura, Jorge Mussi e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília (DF), 22 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 28.2.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de confl ito negativo de competência 

entre o Juízo Federal da 9ª Vara Criminal de São Paulo, suscitante, e o Juízo de 

Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São 

Paulo - DIPO 3 - São Paulo - SP, suscitado, nos autos de pedido de busca e 
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apreensão formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face 

de notitia criminis encaminhada pela Associação Brasileira de Televisão por 

Assinatura (ABTA), objetivando a apuração da prática de crimes de violação de 

direitos autorais e contra a Lei de Software.

Aduz o Juízo suscitante, em suma, que a conduta sob investigação não 

confi gura serviço de telecomunicação, nos termos do art. 21, XI, da CF, regulados 

nas Leis 9.295/1996 e 9.472/1997, não sendo, portanto, da competência da 

Justiça Federal (fl . 558).

O Juízo suscitado, por sua vez, alega que o crime em comento, pelo que 

consta nos autos, é o previsto no artigo 183 da Lei n. 9.472/1997, cuja competência 

é da Justiça Federal, nos termos dos artigos 21, inciso IX, e 109, inciso IV, da 

Constituição Federal, porque a União detém a competência exclusiva sobre os serviços 

de telecomunicações (fl . 546), ressaltando que, inclusive, a Justiça Federal até já se 

considerou competente para apreciar a matéria (fl s. 252) (fl . 547).

Em caráter provisório, foi fi xada a competência da Justiça Federal para a 

resolução de medidas urgentes (fl s. 580/581).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do 

confl ito, para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo de Direito do 

Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo/SP - 

DIPO 3 (fl s. 604/612).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): Consta dos autos que o Ministério 

Público do Estado de São Paulo formulou pedido de busca e apreensão 

objetivando a apuração dos fatos narrados na notitia criminis encaminhada 

pela ABTA que relata a existência de organização criminosa responsável pelo 

compartilhamento ilícito de sinal de TV por assinatura, via satélite ou cabo, 

por meio de serviços de card sharing (compartilhamento de cartão através de 

interceptação e retransmissão em tempo real de chaves criptográfi cas obtidas de 

forma fraudulenta).

Por meio da decisão de fl s. 545/547, o Juízo de Direito do Foro Central 

Criminal Barra Funda - DIPO 3 - São Paulo - SP, ora suscitado, a quem foi 

encaminhado o referido pedido de busca e apreensão, remeteu os autos à Justiça 
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Federal, por entender que o crime em comento, pelo que consta nos autos, é o previsto 

no artigo 183 da Lei n. 9.472/1997, cuja competência é da Justiça Federal, nos 

termos dos artigos 21, inciso IX, e 109, inciso IV, da Constituição Federal, porque a 

União detém a competência exclusiva sobre os serviços de telecomunicações (fl . 546), 

ressaltando que, inclusive, a Justiça Federal até já se considerou competente para 

apreciar a matéria (fl s. 252) (fl . 547).

Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a 

investigação tem como objetivo a apuração da prática de crimes de violação de 

direito autoral e contra a lei de Software decorrentes do compartilhamento de 

sinal de TV por assinatura, por meio de satélite ou cabo.

De fato, o tema efetivamente tem trazido controvérsia quanto à 

competência, inclusive nesta Corte Federal. Considero, porém, que é de se 

aplicar a regra do art. 109, V, da Constituição Federal, segundo a qual os crimes 

previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, 

o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente.

Assim, a competência para o julgamento em questão depende do presença, 

concomitantemente, desses requisitos, como ocorre na espécie.

Nessa linha, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Deveras, a transnacionalidade, per se, não gera a competência da Justiça 

Federal. Tampouco a previsão de crime em tratado ou convenção internacional do 

qual faça para a República Federativa do Brasil, isoladamente, constitui-se como 

requisito sufi ciente, à luz da norma constitucional, para deslocar o julgamento, 

automaticamente, para a Justiça Federal.

Consectariamente, exige-se a incidência simultânea da transnacionalidade e 

da assunção de compromisso internacional de reprimir criminalmente a conduta 

delitiva, constante de tratados ou convenções internacionais, para que a conduta 

atraia a competência da Justiça Federal.

RE 835.558, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09.02.2017, 

Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-174 divulg 07.08.2017 public 

08.08.2017

O requisito inicial exigido é previsão normativa internacional, que, na 

hipótese, é constatado na Convenção de Berna, integrada ao ordenamento 

jurídico nacional através do Decreto n. 75.699, de 6 de maio de 1975, e reiterada 

na Organização Mundial do Comércio – OMC por acordos como o TRIPS 

(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) - Acordo sobre 

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio 
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(AADPIC), incorporado pelo Decreto n. 1.355, de 30 de Dezembro de 1994, 

com a previsão dos princípios de proteção ao direitos dos criadores. Diversos 

outros tratados e convenções multilaterais foram assinados pelo Brasil, fi xando 

garantias aos patrimônios autorais e culturais.

O segundo requisito constitucional é de tratar-se de crime à distância, com 

parcela do crime no Brasil e outra parcela do iter criminis fora do país.

Na espécie, a prova inicial produzida traz indicação da atuação transnacional 

dos agentes, por meio da internet.

De acordo com o parecer técnico elaborado pelos peritos do Instituto 

Brasileiro de Peritos - IBP, a transmissão do sinal de TV é feita da seguinte 

forma (fl s. 94/95):

De forma genérica, sistemas de acesso condicionado definem padrões e 

metodologias para garantir a segurança da transmissão do conteúdo audiovisual, 

fornecendo o acesso deste conteúdo somente aos subscritores regulares do 

serviço.

A transmissão digital de conteúdo audiovisual segue um conjunto de padrões 

abertos e internacionalmente aceitos, o DVB (Digital Video Broadcasting), que 

abrange padrões de transmissão digital (via cabo, satélite ou antenas terrestres), 

padrões e métodos de acesso condicionado e o padrão de interface que 

permite a independência entre os padrões de transmissão e aqueles de acesso 

condicionado.

De acordo com estes padrões de acesso condicionado e independentemente 

da forma de transmissão (cabo, satélite ou antenas terrestres) os sinais de 

conteúdo audiovisual são transmitidos de maneira cifrada e somente podem ser 

decodifi cados mediante o uso de chave criptográífi ca armazenada em cartão, do 

tipo Smart Card e fornecido ao assinante em caráter pessoal e exclusivo.

Uma das práticas de violação do sistema de acesso condicionado consiste na 

utilização de aparatos técnicos para a interceptação e retransmissão em tempo 

real das chaves criptografadas para um conjunto próprio de subscritores pagos 

(a um preço inferior ao serviço autêntico), o que permite a estes subscritores 

o acesso indevido ao sinal audiovisual na forma decodificada. Esta prática é 

conhecida pelo termo “card sharing” compartilhamento de cartão) e por sua 

abreviação “cs”.

A conduta assinalada consiste, portanto, no compartilhamento ilícito 

de sinal de TV, por meio de um cartão no qual são armazenadas chaves 

criptografadas que carregam, de forma cifrada, o conteúdo audiovisual. Tais 

cartões são inseridos em equipamentos que viabilizam a captação do sinal, 
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via cabo ou satélite, e sua adequada decodifi cação, conhecidos como AZBox, 

Duosat, AzAmérica, entre outros.

Ao que consta dos autos, uma das formas de quebra das chaves 

criptográfi cas é feita por fornecedores situados na Ásia e Leste Europeu, que 

enviam, via internet, a pessoas que as distribuem, também via internet, aos 

usuários dos decodifi cadores ilegais, assim permitindo que o sinal de TV seja 

irregularmente captado.

Verifi ca-se, nesse contexto, que os crimes sob investigação ultrapassam as 

fronteiras nacionais, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar 

e julgar a causa.

Vale ressaltar, ainda, que os aparelhos decodifi cadores utilizados para 

a transmissão do sinal de TV são fabricados na China ou na Coréia e não 

possuem selo indicativo de licença do órgão fi scalizatório ou agência reguladora.

Com efeito, a simples instalação e utilização desses equipamentos, sem 

a devida autorização da ANATEL, por si só, caracteriza conduta capaz de 

representar efetivo comprometimento a serviço público relacionado à atividade 

tecnológica, o que evidencia o interesse jurídico da referida Agência, justifi cando, 

também por este motivo, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 

109, I, da CF.

Nesse contexto, tem-se por evidenciados os requisitos da previsão da 

condutas criminosas em tratado ou convenção internacional e do caráter 

de internacionalidade dos delitos objeto de investigação, constatando-se, à 

luz do normativo constitucional, a competência da jurisdição federal para o 

processamento do feito.

Ante o exposto, voto por conhecer do confl ito para declarar competente o 

Juízo Federal da 9ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, ora 

suscitante, para processar e julgar o feito.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

N. 798.496-DF (2015/0264257-5)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Embargante: Edson Maciel de Sousa
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Advogados: Th iago Almeida Morato Mendonça (Assistência Judiciária) - 

DF039212

Gabriela Guimarães Freitas dos Santos (Assistência 

Judiciária) - DF037058

Embargado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EMENTA

Processo Penal. Embargos de divergência em agravo em recurso 

especial. Nomeação do Núcleo de Prática Jurídica em juízo. Procuração. 

Desnecessidade. Inaplicabilidade da Súmula 115/STJ. Precedentes do 

STJ. Embargos acolhidos.

1. O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade 

de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de 

mandato quando constituído pelo réu hipossufi ciente a quem cabe 

a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da 

confi ança.

2. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para 

patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, 

por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do 

munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a 

incidência da Súmula 115/STJ. Precedentes do STJ.

3. Embargos de divergência acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na 

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, 

acolher os embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio 

Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Sebastião 

Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília (DF), 11 de abril de 2018 (data do julgamento).
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Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 16.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de embargos de divergência em 

agravo em recurso especial opostos por Edson Maciel de Sousa em face de aresto 

proferido pela Quinta Turma, assim ementado:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Recurso interposto por 

advogado sem procuração. Aplicabilidade do Verbete n. 115 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça - STJ. Núcleo de Prática Jurídica. Não equiparação 

com a Defensoria Pública. Agravo regimental desprovido.

– Firme nesta Corte o entendimento de que “O advogado integrante do 

Núcleo de Prática Jurídica não está dispensado de apresentar a procuração ou 

ato de nomeação judicial, por ausência de previsão legal, visto que somente 

é equiparado à Defensoria Pública no tocante à intimação pessoal dos atos 

processuais”. (AgRg no AREsp 780.340/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta 

Turma, DJe 04.02.2016).

Agravo regimental desprovido.

O embargante invoca divergência do acórdão com o decidido nos autos 

do AgRg nos EDcl no Ag 1.420.710, pela Sexta Turma, no qual teria se 

pronunciado pela desnecessidade da juntada de procuração quando se trata de 

defensor dativo (fl s. 864).

Alude que, da mesma forma, manifestou-se a Terceira Seção quanto à 

desnecessidade do instrumento de mandato em apreço, quando do exame do 

EREsp no REsp 1.198.701.

Assinala que também a Corte Especial já se manifestou, no julgamento do 

AgRg nos EAg 1.206.041, pela não aplicação da Súmula 115/STJ nos casos em 

que se comprovasse a nomeação de defensor dativo (fl . 865).

Requer o acolhimento dos embargos para afastar a exigência de procuração 

para os advogados nomeados pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub (fls. 

866/867).

Manifestação do Ministério Público pela rejeição dos embargos (fls. 

893/894 e 900/905).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro (Relator): O acórdão recorrido assim 

abordou a matéria (fl s. 487/489):

Com efeito, fi rme nesta Corte o entendimento de que “O advogado integrante 

do Núcleo de Prática Jurídica não está dispensado de apresentar a procuração 

ou ato de nomeação judicial, por ausência de previsão legal, visto que somente 

é equiparado à Defensoria Pública no tocante à intimação pessoal dos atos 

processuais”. (AgRg no AREsp 780.340/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta 

Turma, DJe 04.02.2016).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ausência de 

procuração do advogado subscritor. Súmula 115/STJ. Núcleo de Prática 

Jurídica. Não equiparação com a Defensoria Pública. Necessidade de 

procuração nos autos. Precedentes. Agravo regimental improvido.

1. “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado 

sem procuração nos autos” (Súmula 115/STJ).

2. Os Núcleos de Prática jurídica não se equiparam à Defensoria Pública 

para todos os fi ns, motivo pelo qual não gozam de todas as prerrogativas a 

ela concedidas.

3. Não sendo o UniCEUB integrante de entidade de direito público, e não 

se tratando de hipótese de nomeação na ocasião do interrogatório do réu, 

não há se falar em dispensa do instrumento de procuração em nome do 

advogado subscritor do recurso. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 787.778/DF, Rel. 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.03.2016).

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Advogado. Núcleo de Prática Jurídica. Ausência de procuração ou 

ato de nomeação judicial. Não conhecimento. Súmula 115 do STJ. Agravo 

regimental a que se nega provimento.

1. “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado 

sem procuração nos autos.” (Súmula 115/STJ)

2. “O advogado integrante do Núcleo de Prática Jurídica não está 

dispensado de apresentar a procuração ou ato de nomeação judicial, por 

ausência de previsão legal, visto que somente é equiparado à Defensoria 

Pública no tocante à intimação pessoal dos atos processuais”. (AgRg no 

AREsp 780.340/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 04.02.2016)
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3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 

783.130/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

09.03.2016).

Agravo regimental em recurso especial. Advogado. Ausência de 

procuração ou nomeação. Súmula 115/STJ. Núcleo de Prática Jurídica. 

Equiparação com a Defensoria Pública. Descabimento.

1. A decisão agravada, ao aplicar a Súmula 115/STJ, não olvidou do 

fato de que a nomeação de advogado dativo, para fins representação 

processual, equivale à procuração. O que ocorre nos autos é que o defensor 

nomeado não subscreveu o agravo em recurso especial, sendo que, em 

relação à advogada que o fez, não consta nomeação, procuração ou 

substabelecimento, este último, conferido pelo advogado nomeado pelo 

Juízo.

2. O fato de que a advogada dativa integraria os quadros de Núcleo de 

Prática Jurídica de Faculdade de Direito não dispensa a apresentação de 

procuração ou de nomeação judicial. Nesse ponto, não há equiparação com 

a Defensoria Pública.

3. A Defensoria Pública, por força das atribuições expressas na legislação 

de regência da instituição, pode atuar na defesa de seus assistidos ou 

representados, razão pela qual seus integrantes, uma vez investidos no 

cargo de defensor público, podem atuar em juízo sem a exibição de 

procuração ou de nomeação.

4. No caso de Núcleo de Prática Jurídica ou de advogado dativo, embora 

prestem relevantes serviços, não existe previsão legal semelhante. Por essa 

razão, seus poderes de representação em juízo dependem de procuração 

ou nomeação, na qual não basta a indicação do Núcleo de Prática - pois 

este não possui capacidade para receber nomeação ou mandato -, mas é 

necessária a especifi cação do advogado a quem são atribuídos os poderes 

de representação.

5. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 11.931/DF, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 19.03.2013).

O art. 16 da Lei n. 8.060/1950 não se aplica à hipótese, pois o Núcleo de Prática 

Jurídica do UniCEUB/ não é uma entidade de direito público, não havendo se 

falar em dispensa de apresentação de mandato de procuração em nome do 

representado.

Anoto, por fi m, que os precedentes trazidos pelo agravante não refl etem a 

atual jurisprudência desta Corte.

Verifi ca-se que o Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB foi nomeado 

pelo Juiz do Tribunal de Júri de Samabaia/DF (fl . 189), para patrocinar a defesa 
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dativa do recorrente, ante a informação de que o acusado não possui condições 

de constituir advogado particular.

O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito 

público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando 

constituído pelo réu hipossufi ciente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, 

em consonância com o princípio da confi ança.

A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a 

defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação 

provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação 

judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.

Além disso, não se mostra admissível a exigência de procuração, porquanto 

não raras as vezes sequer há contato do advogado dativo com o acusado, sendo 

certo que manter a exigência de mandato acarretaria gravosos prejuízos à defesa 

da população necessitada, inviabilizando o acesso à Justiça. Nesse sentido:

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Advogado. Núcleo de Prática Jurídica. Ausência de procuração ou ato de 

nomeação judicial. Não conhecimento. Súmula 115 do STJ. Agravo regimental a 

que se nega provimento.

1. “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem 

procuração nos autos.” (Súmula 115/STJ) 2. “O advogado integrante do Núcleo 

de Prática Jurídica não está dispensado de apresentar a procuração ou ato de 

nomeação judicial, por ausência de previsão legal, visto que somente é equiparado 

à Defensoria Pública no tocante à intimação pessoal dos atos processuais”. (AgRg 

no AREsp 780.340/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 04.02.2016) 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 783.130/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 1º.03.2016, DJe 09.03.2016).

Processo Penal. Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 

procuração. Art. 266 do CPP. Ausência do traslado do termo de interrogatório. 

Juntada extemporânea.

I - Nos feitos criminais, constituído o defensor apud acta, de fato, torna-se 

desnecessária a juntada da procuração aos autos. Não obstante, é imperioso, ao 

manejar o agravo de instrumento, o traslado do termo de interrogatório (ex vi do 

art. 266 do CPP), ônus, in casu, não cumprido pelo agravante.

II - Não é possível suprir defeito na formação do instrumento, nesta instância 

superior, pela ocorrência da preclusão consumativa.

Agravo regimental desprovido.
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(AgRg no Ag 1.141.844/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado 

em 05.11.2009, DJe 30.11.2009).

Desse modo, devidamente demonstrado que o caso em questão ocorreu a 

nomeação judicial, desnecessária a juntada de procuração, sendo inaplicável a 

Súmula 115/STJ.

Ante o exposto, voto por acolher os embargos de divergência e dar 

provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, a fi m de 

admitir a interposição de agravo em recurso especial pelo Núcleo de Prática 

Jurídica sem a apresentação de procuração, por se tratar de nomeação judicial, 

prosseguindo o Ministro Relator com o exame das demais questões do agravo 

em recurso especial.

HABEAS CORPUS N. 313.251-RJ (2014/0345586-7)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Paciente: Marcelo Gama Bicaco

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso. Descabimento. Homicídio 

qualificado. Tribunal do Júri. Absolvição. Apelação da acusação 

provida. Art. 593, III, d, do CPP. Submissão do réu a novo julgamento. 

O juízo absolutório previso no art. 483, III, do CPP não é absoluto. 

Possibilidade de cassação pelo Tribunal de Apelação. Exigência 

da demonstração concreta de decisão manifestamente contrária às 

provas. Soberania dos veredictos preservada. Duplo grau de jurisdição. 

Manifesta contrariedade à prova dos autos reconhecida pelo 

Tribunal de origem. Revisão que demanda revolvimento do conjunto 

fático-probatório. Impossibilidade em habeas corpus. Precedentes. 

Constrangimento ilegal não verifi cado. Writ não conhecido.
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1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso 

próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio 

Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as 

alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verifi car 

a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. As decisões proferidas pelo conselho de sentença não 

são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos 

termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verifi car a existência 

de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a 

decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo 

julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda.

3. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, 

do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta 

e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando fi car 

demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as 

provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível 

o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fi m de 

evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. 

Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho 

de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à 

absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do 

legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório 

genérico, previsto no art. 483, III, do CPP.

4. O Tribunal de Justiça local, eximindo-se de emitir qualquer 

juízo de valor quanto ao mérito da acusação, demonstrou a existência 

de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos amparado 

por depoimento de testemunha e exame de corpo de delito. Verifi ca-se 

que a decisão do conselho de sentença foi cassada, com fundamento 

de que as provas dos autos não deram respaldo para a absolvição, ante 

a inexistência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, não 

prevalecendo, a tese defensiva da acidentalidade, tendo em vista a 

demonstração de que o acusado continuou a desferir golpes à vítima 

já caída ao chão, sendo a causa da sua morte, traumatismos no crânio, 

pescoço e tórax.

5. Havendo o acórdão impugnado afirmado, com base em 

elementos concretos demonstrados nos autos, que a decisão dos jurados 
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proferida em primeiro julgamento encontra-se manifestamente 

contrária à prova dos autos, é defeso a esta Corte Superior manifestar-

se de forma diversa, sob pena de proceder indevido revolvimento 

fático-probatório, incabível na via estreita do writ.

Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

retomado o julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, não conhecendo do habeas corpus, concedendo a ordem de ofício, 

para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a sentença absolutória, no que 

foi acompanhado pelos Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Antonio Saldanha Palheiro, e o voto do Sr. Ministro Nefi  Cordeiro, 

acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, por maioria, não conhecer do 

habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da 

Fonseca, Ribeiro Dantas e Antonio Saldanha Palheiro, que não conheciam do 

habeas Corpus e concediam a ordem de ofício, para cassar o acórdão impugnado 

e restabelecer a sentença absolutória. Votaram vencidos os Srs. Ministros 

Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Antonio 

Saldanha Palheiro.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Maria Th ereza de Assis Moura, Jorge 

Mussi e Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 27.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de habeas corpus substitutivo 

de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcelo 
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Gama Bicaco, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro – TJ/RJ, no julgamento da Apelação Criminal n. 0104581-

15.2010.8.19.0001.

Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela 

suposta prática do delito tipifi cado no art. 121, § 2º, III, do Código Penal – 

CP (homicídio qualifi cado). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da 

Comarca da Capital do Rio de Janeiro, o paciente foi absolvido pelo Conselho 

de Sentença, com fundamento no art. 386, IV do Código de Processo Penal – 

CPP (fl s. 88/89).

Irresignada, a acusação interpôs apelação, que foi provida, conforme 

acórdão assim ementado:

Apelação criminal. Delito de homicídio qualifi cado. Sentença absolutória. Recurso 

ministerial pleiteando que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal 

do Juri. Para anulação do julgamento com fulcro no art. 593, III, ‘d’, do Código de 

Processo Penal. A decisão dos jurados precisa estar completamente dissociada 

dos elementos probatórios, não encontrando amparo em nenhuma das versões 

resultantes das provas. No caso dos autos dúvida nenhuma restou de que o apelado 

cometeu o delito de lesão corporal, sem estar amparado por qualquer excludente de 

tipicidade, ilicitude ou culpabilidade. Recurso a que se dá provimento para anular a 

decisão do Conselho de Sentença submetendo o réu a novo julgamento perante o 

Tribunal do Juri (fl . 346).

No presente writ, o impetrante alega que a pretensão ministerial de 

submeter o paciente a novo julgamento não possui amparo jurídico pós reforma do 

procedimento do júri. Sustenta, ainda, que a decisão soberana dos jurados se encontra 

de acordo com a instrução probatória e com a tese da defesa exposta em plenário (fl . 02)

A defesa aduz que, com a reforma do procedimento do júri, os jurados, além 

dos fundamentos jurídicos, podem optar por fundamentos sociais, emocionais 

ou de política criminal, de acordo com a íntima convicção resguardada pelo 

sigilo das votações.

Sustenta que, diante do art. 483, III, do CPP, introduzido pela Lei n. 

11.689/2008, a única interpretação que preserva o dispositivo e não fere a soberania 

dos veredictos é a de que o art. 593, III, d do CPP, tornou-se exclusivo da defesa, 

cabendo à acusação unicamente a alegação de eventual nulidade processual, não 

podendo inclusive atacar o mérito da decisão do Conselho de Sentença (fl. 5). 

Assim, alega que a acusação não teria interesse recursal para interpor a apelação 

contra o veredicto absolutório.
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Assevera, ainda, que, para o cabimento de apelação contra veredicto 

proferido pelo Conselho de Sentença, não é sufi ciente que a decisão desagrade 

às pretensões da acusação ou defesa. A decisão do Conselho de Sentença deve ir 

além; deve ser arbitrária e destituída de qualquer fundamento na prova dos autos 

e na tese defensiva exposta durante a instrução criminal (fl . 7). Assim, sustenta 

a ilegalidade do acórdão do TJ/RJ uma vez que a tese defensiva consistente na 

absolvição por acidentalidade foi sustentada em plenário (fl . 08).

A defesa prossegue aduzindo que o próprio recurso ministerial acaba 

identifi cando a existência de provas da injusta agressão no seguinte trecho: 

“tendo a testemunha declarado que houve uma discussão com xingamentos 

recíprocos, ocasião em que o recorrido desferiu um soco na vítima e, após a queda desta, 

um chute” (fl . 9).

Afi rma que as declarações da testemunha José Luiz Santos de Souza 

demonstram a acidentalidade, uma vez que, após discussão, Marcelo desferiu 

dois socos, tendo Marcos caído e batido a cabeça (fl . 10). Nessa esteira, aduz 

que, diante do confronto entre duas teses com supedâneo na prova dos autos, 

a opção dos jurados por uma delas desautoriza a cassação do julgamento por 

decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Pugna, então, liminarmente, pela suspensão do processo a fi m de que não 

se realize nova Sessão Plenária até o julgamento defi nitivo do presente writ. 

No mérito, requer a declaração de nulidade do acórdão que cassou a decisão 

absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do III Tribunal do Júri da 

Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

A medida liminar foi indeferida na decisão de fl s. 140/142.

As instâncias ordinárias prestaram informações às fl s. 152/165 e 169/192.

O Ministério Público Federal, no parecer de fl s. 203/206, opinou pela 

manutenção do acórdão impugnado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Diante da hipótese de habeas 

corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, 

segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do 

próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações 
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expostas na inicial, razoável a análise do feito para verifi car a existência de 

eventual constrangimento ilegal.

Conforme relatado, busca-se na presente impetração, o reconhecimento da 

nulidade do acórdão que ao julgar apelação ministerial, com fundamento no art. 

593, III, d, do Código de Processo Penal, cassou a decisão do júri, entendendo-a 

manifestamente contrária às provas dos autos, e determinou a submissão do 

paciente a novo julgamento.

Inicialmente, importa ressaltar que, nos termos do que dispõe o art. 5º, 

XXXVIII, c e d, da Constituição Federal, a competência para o julgamento 

dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, cujos veredictos são 

soberanos. Daí se extrai que a decisão do conselho de sentença não pode ser 

modifi cada, no mérito, por juízes togados.

Por outro lado, é certo que as decisões proferidas pelo conselho de sentença 

não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do 

art. 593, III, d, do CPP, quando verifi car a existência de decisão manifestamente 

contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida uma única vez, 

determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise 

do mérito da demanda.

Cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação interposta com fundamento 

no art. 593, III, d, do CPP, apenas a verifi cação da existência ou não de equívoco 

manifesto na apreciação das provas, não podendo, em hipótese alguma substituir 

a decisão dos jurados.

Nesse contexto, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, 

deve fi car demonstrada sua total dissonância em relação às provas apresentadas 

em plenário, não sendo possível, por outro lado, a anulação quando os jurados 

optarem por uma das correntes de interpretação da prova apresentadas em 

plenário. Assim, fi ca garantido o duplo grau de jurisdição, não sendo, ainda, 

desrespeitada a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente.

Todavia, importante solucionar a questão relativa à possibilidade da 

interposição, pelo Ministério Público, da apelação prevista no art. 593, III, d, do 

CPP, nos casos de absolvição nos termos do art. 483, III, do CPP, introduzido 

pela Lei n. 11.689/2008.

Com a introdução do quesito absolutório foram concentradas todas as 

teses defensivas em um único quesito, podendo os jurados absolverem o acusado, 

com base exclusivamente na sua livre convicção, independentemente das teses 
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trazidas para discussão em plenário. Houve, portanto, uma simplifi cação na 

quesitação, com o objetivo de facilitar aos jurados o acolhimento de uma das 

teses defensivas apresentadas ou mesmo absolver por clemência, não havendo 

falar, contudo, em ampliação dos poderes do júri.

Assim, indaga-se se após essa mudança, o recurso previsto no art. 593, III, 

d, do CPP teria se tornado exclusivo da defesa, sendo vedada a interposição 

de recurso de apelação ministerial uma única vez, sob a alegação de que a 

condenação pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova 

dos autos.

Quanto ao ponto, entendo que a absolvição do réu pelos jurados, com base 

no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta 

e irrevogável, podendo o Tribunal cassá-la quando fi car demonstrada a total 

dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. 

Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória 

do Júri, com o fi m de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de 

jurisdição.

Nesse sentido, trago à colação a lição trazida por Eugenio Pacelli e Douglas 

Fischer:

Uma vez reconhecidas materialidade e autoria ou participação, deverá ser 

formulado um quesito genérico superveniente se o acusado deverá ser absolvido, 

independentemente da tese ou teses defensivas que embasam o pleito 

absolutório. Aqui uma das grandes novidades no processo penal com o advento 

da Lei n. 11.689/2008. É certo que se houver pelo menos mais de três votos 

afi rmativos diante de várias teses defensivas, não será possível identifi car em qual 

delas se basearam os jurados que absolveram o réu. Mesmo diante da valorização 

da convicção íntima dos jurados (correlacionada com a soberania dos veredictos 

- art. 5º, XXXVIII, c, CF), entendemos que poderá haver excepcional controle para 

evitar arbitrariedades (mesmo que absolutórias). É que a soberania dos veredictos 

não pode ser interpretada no sentido que possa a conclusão do Conselho de 

Sentença ser dissociada integralmente do que apurado nos autos, por mais que 

o espírito dos jurados (unânime ou majoritário) esteja correlacionado com a 

intenção de absolver em idéia genérica de justiça para com o autor ou partícipe 

do fato. Assim, em situações excepcionais, nas quais a absolvição for totalmente 

dissonante das provas carreadas aos autos, poderá haver a anulação do julgado 

acaso promovido recurso de apelação forte no art. 593, III, d, CPP [...] (PACELLI, 

Eugênio, FISCHER Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua 

jurisprudência. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.048).

Sobre o tema discorre também Guilherme de Souza Nucci, na seguinte 

lição:
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20-B. Possibilidade de recurso da acusação após a simplifi cação do quesito 

de defesa: a reforma introduzida pela Lei n. 11.689/2008 simplifi cou e unifi cou 

as teses de defesa, concentrando-as num único quesito: “o jurado absolve o 

acusado?”. Portanto, ainda que o defensor alegue várias teses, compatíveis e 

subsidiárias, não se saberá, ao certo, qual delas foi acolhida pelo Conselho de 

Sentença, quando houver absolvição. Por isso, há argumentos no sentido de que 

o órgão acusatório não poderia valer-se da apelação, com base no art. 593, III, d, 

do CPP (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), uma vez que não 

se saberia qual teria sido o conteúdo dessa decisão e se haveria o tal confronto 

com a prova dos autos. Entretanto, o duplo grau de jurisdição não pode ser 

retirado do órgão acusatório. Em primeiro lugar, quando a defesa promove a 

sua sustentação em plenário as teses são inscritas em ata. Por isso, o Tribunal 

poderá tomar conhecimento de todas e verifi car se a absolvição assumida pelo 

Conselho de Sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer delas. 

Em segundo lugar, o Tribunal poderá avaliar as provas constantes dos autos e 

chegar à conclusão de que a absolvição não era cabível, qualquer que fosse a 

razão adotada pelos jurados. Remete-se o caso a novo julgamento e o Tribunal 

Popular novamente ser reúne. Em nome da soberania, se decidir absolver, pela 

segunda vez, torna-se defi nitivo o veredicto. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código 

de Processo Penal Comentado. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.240).

Embora esta Corte Superior não tenha, ainda, fi rmado posição sedimentada 

quanto ao tema, trago os seguintes julgados nesse sentido:

Habeas corpus substitutivo de recurso. Tribunal do Júri. Absolvição. Apelação da 

acusação. Submissão do réu a novo julgamento. Acórdão com dois fundamentos 

distintos. Fundamento da incompatibilidade de quesitação da absolvição 

genérica afastado. Precedentes. Fundamento da manifesta contrariedade à prova 

dos autos mantido. Precedentes. O recurso ministerial previsto no art. 593, III, 

do CPP não ofende a soberania dos vereditos. Revolvimento do conjunto fático-

probatório. Via eleita inadequada. Constrangimento ilegal não verifi cado. Writ não 

conhecido.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a 

impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. 

Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do 

feito para verifi car a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Na espécie, o Tribunal de origem proveu o apelo ministerial, determinando 

a realização de novo julgamento, sob dois fundamentos distintos: (1) contradição 

da decisão em si própria, em razão de os julgadores haverem reconhecido a 

materialidade e autoria delitiva e posteriormente absolvido o réu, sem que a 

defesa houvesse sustentado em plenário qualquer tese acerca da existência de 

exclusão da ilicitude e culpabilidade; e (2) existência de decisão manifestamente 

divorciada do contexto fático-probatório apurado na instrução criminal.
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3. Relativamente à suposta contradição intrínseca da decisão, ou seja, suposta 

incompatibilidade entre as respostas aos quesitos, o fundamento do Tribunal 

a quo destoa da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Após as 

modifi cações no rito do Tribunal do Júri introduzidas pela Lei n. 11.689/2008 a 

quesitação aberta da absolvição não pode ser tida contraditória em relação ao 

reconhecimento da autoria e materialidade do crime. Precedentes.

4. Todavia, a existência do quesito obrigatório da absolvição não impede 

a interposição de recurso ministerial, uma única vez, sob a alegação de que 

a condenação do primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri foi manifestamente 

contrária à prova dos autos.

O juízo absolutório dos jurados, proferidos com esteio no art. 483, III, do Código 

de Processo Penal - CPP em primeiro julgamento, não é absoluto ou irrecorrível, 

podendo ser afastado quando distanciar-se completamente das provas colhidas, 

permanecendo a possibilidade de o Parquet recorrer sob o argumento de que a 

condenação foi manifestamente contrária às provas dos autos, mesmo após as 

vigência da Lei n. 11.689/2008.

5. O Tribunal de Justiça local, com base no exame do suporte probatório e 

lastreado pelo depoimento das testemunhas, demonstrou a possibilidade de ter 

havido julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

6. O habeas corpus não é a via adequada ao exame do acerto ou desacerto 

da decisão impugnada, pois a alteração do que fi cou estabelecido no acórdão, 

quanto à existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, 

demandaria a análise aprofundada no conjunto fático-probatório.

Habeas corpus não conhecido (HC 196.966/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 

Quinta Turma, julgado em 06.10.2016, DJe 17.10.2016)

Agravo regimental. Recurso especial. Processo Penal. Soberania do veredicto 

popular. Tribunal do Júri. Homicídio qualifi cado. Ocultação de cadáver. Art. 593, 

§ 3º, do CPP. Revisão do entendimento do Conselho de Sentença. Homicídio. 

Absolvição. Quesitação. Art. 483, III, do CPP. Contradição nas respostas dos 

quesitos. Não ocorrência. Veredicto manifestamente contrário à prova produzida 

nos autos. Súmula 7/STJ.

1. Ao prever a Lei n. 11.689/2008 que, no Tribunal do Júri, podem os jurados 

absolver o acusado mesmo sem rejeitar a existência do fato ou sua autoria, o art. 483, 

III, do Código de Processo Penal, apenas facilitou ao juiz leigo acolher teses quaisquer 

da defesa ou mesmo expressar diretamente seu convencimento fi nal pela absolvição. 

Houve simplifi cação dos quesitos, não ampliação dos poderes do Júri.

2. O Código de Processo Penal, em seu art. 593, § 3º, garante ao Tribunal de 

apelação o exame, por uma única vez, da conformidade mínima da decisão dos 

jurados com a prova dos autos e isso não configura desrespeito ou afronta à 

soberania dos veredictos.
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3. Para a revisão do critério de valoração das provas adotado pelo Tribunal a 

quo, necessária seria a incursão aprofundada no material cognitivo produzido na 

instância de origem, o que se mostra incabível na via estreita do recurso especial, 

em decorrência do óbice da Súmula 7/STJ.

4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas 

na insurgência são incapazes de infi rmar o entendimento assentado na decisão 

agravada.

5. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.442.069/RS, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07.06.2016, DJe 22.06.2016).

Penal. Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial, 

ordinário ou de revisão criminal. Tentativa de homicídio.

Absolvição pelo Tribunal do Júri. Art. 483, III, do CPP. Recurso ministerial. 

Submissão a novo júri. Decisão contrária à prova dos autos. Possibilidade. 

Soberania dos vereditos. Inexistência de ofensa.

1. Ressalvada pessoal compreensão pessoal diversa, uniformizou o Superior 

Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e 

ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem 

ante a constatação de ilegalidade fl agrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Ao prever a Lei n. 11.689/2008 que podem os jurados absolver o acusado 

mesmo sem rejeitar a existência do fato ou sua autoria (art. 483, inc. III, do CPP), 

apenas facilitou ao juiz leigo o acolhimento de teses quaisquer da defesa ou 

mesmo expressar diretamente seu convencimento fi nal pela absolvição. Houve 

simplifi cação dos quesito, não ampliação dos poderes do Júri.

3. Permanece na nova sistemática de quesitação garantido ao Tribunal de 

Apelação o exame de conformidade mínima da decisão dos jurados à prova dos 

autos, por única vez (art. 593, III, d, c/c § 3º, do CPP).

3. Habeas corpus não conhecido (HC 288.054/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Sexta Turma, julgado em 18.09.2014, DJe 03.10.2014).

Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não-cabimento. Ressalva do 

entendimento pessoal da Relatora. Homicídio qualificado na forma tentada. 

Absolvição genérica pelo Tribunal do Júri. Provimento do apelo acusatório, para 

determinar a submissão do réu a novo julgamento. Art. 483, inciso III, do Código 

de Processo Penal. Liberalidade dos jurados. Soberania dos veredictos que só se 

afasta na hipótese de decisão contrária à prova dos autos. Arguida impossibilidade 

de recurso ministerial nos casos de absolvição genérica. Improcedência. Ausência 

de previsão legal. Reverência aos princípios do contraditório e do devido processo 

legal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta 

Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração 
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de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que 

esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste 

Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na 

Constituição da República.

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, com a ressalva da posição pessoal desta Relatora, também 

nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem 

prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de 

fl agrante ilegalidade.

3. O art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em 

favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo 

após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese 

de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. Por outro 

lado, referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser 

afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o 

decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se 

manifestamente contrário às provas colhidas.

4. Na hipótese, todavia, apesar de ter sido mencionada contrariedade às 

provas dos autos, a Corte de origem reconheceu a existência de duas teses 

contrárias - a de absolvição sustentada por três depoimentos, e a de condenação 

albergada pelas palavras da vítima -, tendo declarado a nulidade do julgamento 

exclusivamente em decorrência da “grave contradição” na conduta dos jurados, 

que encamparam a tese acusatória de autoria e materialidade delitivas e, não 

obstante, absolveram o réu.

5. Insustentável a tese de que, com as alterações promovidas no Código de 

Processo Penal pela Lei n. 11.689/2008 - especialmente à luz do art. 483, inciso III, 

do CPP -, passou a ser vedada a interposição de recurso de apelação ministerial com 

base no artigo 593, III, “d” do mesmo codex. Independentemente do motivo que levou 

os jurados a absolver o acusado, a capacidade postulatória recursal do Parquet, 

quando o julgamento se afi gura contrário à prova dos autos, é consentânea com a 

paridade de armas inerente ao princípio do contraditório e do devido processo legal, e 

em nenhum momento foi objeto de restrição pela precitada lei. Precedente.

6. Ordem de habeas corpus não conhecida. Ordem concedida de ofício para 

cassar o acórdão que determinou a submissão do paciente a novo julgamento, 

fi cando restabelecida a decisão absolutória de primeira instância (HC 243.716/ES, 

Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18.03.2014, DJe 28.03.2014).

Entendo que a inovação trazida pelo art. 483, III, do CPP não derrogou o 

art. 593, III, d, do CPP, não ofendendo a soberania dos veredictos a anulação de 

decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em segundo grau de jurisdição, quando 
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esta se mostrar diametralmente oposta às provas dos autos, ainda que os jurados 

tenham respondido positivamente ao terceiro quesito da absolvição genérica.

Concluir em sentido contrário exigiria a aceitação de que o Conselho 

de Sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição 

do acusado, o que, ao meu ver, não foi o objetivo do legislador ao introduzir a 

obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do 

CPP.

Situação peculiar seria observada nos casos em que a defesa tiver se 

concentrado em determinada tese defensiva que, ao fi nal, for acolhida pelo 

conselho de sentença, com a absolvição do réu, em total desprezo por todo o 

acervo probatório, conducente para o sentido contrário.

Como exemplo temos a hipótese dos autos, em que a defesa se concentrou 

na tese da acidentalidade e o conselho de sentença a acatou, absolvendo 

o réu sem observar que as provas dos autos conduzem para ótica diversa, 

demonstrando que ele desferiu diversos socos e chutes na vítima, já caída ao 

chão, tendo a causa da sua morte sido traumatismo do crânio, pescoço e tórax. 

Assim, caso prevaleça o entendimento de que não cabe apelação ministerial 

contra decisões absolutórias do Júri, com base art. 483, III, do CPP, o Tribunal 

ad quem fi cará impedido de corrigir essas arbitrariedades que eventualmente 

surgem nos julgamentos pelo Conselho de Sentença.

Em resumo, entendo que, na introdução do quesito absolutório previsto 

no art. 483, III, do CPP, o legislador buscou exclusivamente simplifi car a 

quesitação no Júri, concentrando todas as teses defensivas em um único quesito, 

não havendo falar em ampliação dos poderes do Conselho de Sentença.

Nesse contexto, considero que a prevalência da posição contrária criaria 

um superpoder ao Tribunal do Júri, que poderia absolver o acusado fora 

das hipóteses previstas no art. 386 do Código de Processo Penal e em total 

descompasso com as provas dos autos, sem que tal decisão possa ser submetida à 

análise do Tribunal ad quem.

Recentemente, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 

n. 350.895/SP, por maioria, entendeu ser possível a interposição de apelação 

pelo Ministério Público, mesmo diante da absolvição prevista no art. 483, III, 

do CPP. Ressalvou, todavia, que tal recurso somente pode ser provido pelo 

Tribunal de origem a partir de fundamentação idônea, lastreada nas provas 

colhidas na instrução, e não em mera presunção de que, constatada a autoria e 

materialidade, haveria, obrigatoriamente, decisão manifestamente contrária à 
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prova dos autos na decisão absolutória. Na ocasião, o Ministro Sebastião Reis 

Júnior, no voto condutor do acórdão ressalta a possibilidade da absolvição por 

clemência e conclui que, nessa hipótese, o Tribunal de apelação somente poderá 

cassar a decisão absolutória do Conselho de Sentença, se demonstrar que não há 

qualquer respaldo fático nos autos que autorize a benesse. O acórdão fi cou assim 

ementado:

Habeas corpus. Penal. Tribunal do Júri. Homicídio. Autoria e materialidade. 

Reconhecimento. Quesito absolutório genérico. Acolhimento. Possibilidade. 

Absolvição. Clemência. Cabimento. Contrariedade à prova dos autos. 

Demonstração concreta. Necessidade. Anulação. Presunção de julgamento 

contrário à prova dos autos. Ilegalidade confi gurada.

1. O entendimento de que o Júri não poderia absolver o acusado, quando 

reconhecesse a materialidade e autoria, é diretamente contrário às determinações 

do art. 483 do Código de Processo Penal, pois, conforme seus §§ 1º e 2º, a votação 

do quesito absolutório genérico somente ocorre quando há resposta afi rmativa 

em relação aos quesitos referentes à materialidade e à autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência fi rme no sentido de que o 

quesito absolutório é genérico, ou seja, deve ser formulado independentemente 

das teses apresentadas em Plenário, em observância ao princípio da plenitude da 

defesa e soberania dos veredictos.

3. É possível ao Tribunal de Apelação, por uma única vez, anular o julgamento 

proferido pelo Tribunal do Júri que absolve o acusado, apesar de reconhecer a 

autoria e a materialidade, sob o argumento de ser contrário à prova dos autos, 

desde que o faça a partir de fundamentação idônea, lastreada em elementos 

probatórios concretos colhidos ao longo da instrução processual e não em mera 

presunção.

4. A viabilidade da absolvição por clemência ou qualquer outro motivo de foro 

íntimo dos jurados é decorrência lógica da própria previsão legal de formulação 

de quesito absolutório genérico, ou seja, não está vinculado a qualquer tese 

defensiva específi ca, sendo votado obrigatoriamente mesmo quando o Júri já 

reconheceu a materialidade e a autoria.

5. A possibilidade de absolvição por clemência traz um diferencial a mais 

quando se trata de anular o veredicto por suposta contrariedade à provas dos 

autos, quando aquela for postulada pela defesa. Nessa hipótese, deverá o Tribunal 

de Apelação, além de evidenciar concretamente que o veredicto absolutório não 

encontra nenhum respaldo nas provas dos autos, também demonstrar que a 

aplicação da clemência está desprovida de qualquer elemento fático que autorize 

a sua concessão.

6. O Tribunal de origem, no caso, ao anular o julgamento do Tribunal do Júri, 

não evidenciou concretamente que a absolvição estaria divorciada das provas 
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colhidas na instrução processual e, tampouco, demonstrou que o pedido de 

clemência e seu acolhimento estariam desamparados de lastro fático mínimo. 

Na verdade, concluiu que o julgamento seria contrário à prova dos autos a 

partir de mera presunção decorrente da absolvição após o reconhecimento da 

materialidade e da autoria, o que constitui ilegalidade.

7. Ordem concedida para cassar o acórdão da apelação e restabelecer a 

absolvição proferida pelo Tribunal do Júri (HC 350.895/RJ, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta 

Turma, julgado em 14.03.2017, DJe 17.05.2017).

Verifico, assim, que o julgado acima mencionado respalda meu 

entendimento, segundo o qual permanece íntegra a possibilidade de apelação 

ministerial, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verifi cada a absolvição 

com base no art. 483, III, do CPP, podendo o Tribunal ad quem cassar a decisão 

do Conselho de Sentença, quando demonstrar, com base em elementos concretos 

extraídos dos autos, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às 

provas dos autos, ainda que a absolvição tenha se dado por clemência.

Superado esse ponto, passo à analise dos fundamentos utilizados pelo 

Tribunal a quo para a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, in verbis, trecho da 

sentença que trata da absolvição do paciente:

Quando da reunião na Sala Secreta, ao enfrentamento do quesito versando 

sobre o fato principal, respondem os soberano Representantes da Sociedade 

afi rmativamente. No mesmo sentido, quando formulada a temática afeta a autoria, 

diz o Conselho, sempre por alcançada maioria afi rmativamente. Submetida a 

proposição absolutória pelo Jurado, por alcançada maioria, responderam 

afi rmativamente, restando prejudicados os demais quesitos. (fl . 88)

Diante das respostas do Júri Popular aos quesitos, de um lado a defesa alega 

ser perfeitamente possível a absolvição do acusado na última quesitação, ainda 

que não haja teses anteriores sobre a excludente de ilicitude e culpabilidade, em 

razão de ter sido sustentada em plenário a tese da “acidentalidade”.

De outro lado, a Corte Estadual anulou a decisão do Conselho de Sentença 

sob o fundamento de opor-se manifestamente à prova dos autos, destacando 

provas no sentido de que o paciente praticou o delito, não amparado por 

nenhuma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Na espécie, o Tribunal de origem, para concluir que houve decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos, teceu as seguintes considerações:
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[...]

No mérito, a materialidade do crime de homicídio plenamente comprovada 

nos autos através do auto de exame cadavérico.

Como sabido, para anulação do julgamento com fulcro no art. 593, III, ‘d’, do 

Código de Processo Penal, a decisão dos jurados precisa estar completamente 

dissociada dos elementos provatórios, não encontrando amparo em nenhuma 

das versões resultantes das provas. Decisão manifestamente contrária às provas 

dos autos é aquela em que os jurados decidem arbitrariamente, afastando-se de 

toda e qualquer evidência probatória.

No caso dos autos, a autoria, por sua vez, no entender dos jurados, apesar de 

ter se aperfeiçoado, restou demonstrada a existência da injusta agressão, o que 

contraria o acervo provatório que positivou, com grau de certeza, que o apelado 

cometeu o delito de lesão corporal, sem estar amparado por qualquer excludente 

de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

A testemunha José Luiz Santos de Souza, em seu minucioso depoimento não 

deixou qualquer dúvida de que o apelado mesmo após atingir a vítima, que caiu 

ao chão, praticamente desmaiado, ainda lhe desferiu um chute. Vejamos:

...que esclarece o depoente quê trabalha com Marcos André, também 

como vigia de rua; o acusado Marcelo Gama era o patrão e aquele pagava 

o dinheiro a eles. Pelo que sabe Marcelo Gama pegava o dinheiro com os 

moradores e pagava ao depoente e a Marcos André; do dia dos fatos foi 

com Marcos André até a residência do acusado, esclarecendo que já tinha 

sido dispensado por Marcelo Gama; ao chegarem o acusado pagou ao 

depoente e não pagou a Marcos André; Marcos André já tinha bebido, mas 

não estava muito embriagado, Marcos André fi cou com raiva e começou 

uma discussão, no início eram xingamentos e o depoente ainda tentava 

separar; os dois fi caram alterados, Marcos André e Marcelo Gama; Marcos 

André foi atingido com um soco e praticamente caiu desmaiado, tendo 

Marcelo Gama ainda aplicado um chute e o depoente fi cou apavorado 

e saiu correndo para pedir ajuda, tendo seguido para a residência do 

irmão da vítima. Sabe que o irmão da vítima foi quem conseguiu o socorro 

médico...

Registre-se, por oportuno, que ao prestar depoimento em fase policial, por 

ocasião dos fatos, essa mesma testemunha ainda declarou que o apelado desferiu 

dois socos na vítima, que caiu desacordado e bateu a cabeça, sendo que mesmo 

com a vítima caída no chão, o apelado ainda lhe deu um chute na cabeça e outro 

na cabeça da vítima.

Desta forma, ainda que se admitisse que houve injusta agressão por parte da 

vítima, que somente se admite por amor aos debates, o apelado, ao dar um chute 

na vítima, já caída ao solo, agiu, no mínimo, com excesso de dolo.
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Por fi m, no confronto realizado entre os depoimentos e o auto de exame de corpo 

de delito, verifi ca-se consonância entre os mesmos, posto que foi positivado que a 

morte da vítima decorreu de traumatismo do crânio, pescoço e tórax, não deixando 

a mínima dúvida de que os golpes desferidos pelo réu não se limitaram a “um soco 

no queixo e um pontapé na barriga”, como por ele alegado em seu interrogatório 

judicial. (fl s. 350/351)

Como se vê, para concluir que a decisão do Conselho de Sentença foi 

manifestamente contrária às provas dos autos, o Tribunal Estadual pautou-

se em depoimentos colhidos durante a instrução probatória – tanto na fase 

inquisitorial quanto judicial – bem como na causa mortis descrita no exame de 

corpo de delito.

Constata-se, portanto, que o Tribunal de Justiça local, eximindo-se de 

emitir qualquer juízo de valor quanto ao mérito da acusação, demonstrou a 

existência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos amparado 

por depoimento de testemunha e exame de corpo de delito. Verifi ca-se que a 

decisão do Conselho de Sentença foi cassada, com o fundamento de que as 

provas dos autos não deram respaldo para a absolvição, ante a inexistência de 

causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, não prevalecendo, ainda, a 

alegação de acidentalidade, considerando que as provas dos autos demonstram 

que o acusado continuou a desferir golpes à vítima já caída ao chão, causando 

sua morte por traumatismos no crânio, pescoço e tórax.

Nesse contexto, a alteração do que ficou estabelecido no acórdão 

impugnado, quanto à existência ou não de respaldo para a cassação da decisão 

do Júri, considerada pelo Tribunal de origem como manifestamente contrária 

às provas dos autos, demandaria a análise aprofundada no conjunto fático-

probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus.

No mesmo sentido, confi ram-se os seguintes precedentes:

Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio. Não cabimento. 

Exame do suposto constrangimento ilegal. Homicídio qualifi cado. Ré absolvida 

pelo Tribunal do Júri. Apelação ministerial provida. Decisão dos jurados 

manifestamente contrária à prova dos autos. Acórdão fundamentado. Exame 

da tese defensiva acerca da existência de duas versões acerca dos fatos. Análise 

aprofundada do conjunto fático/probatório dos autos. Vedação em sede do 

remédio constitucional. Habeas corpus não conhecido.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus 

substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o 
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pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a 

ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. “Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é 

manifestamente contrária à prova dos autos, a sua cassação pelo e. Tribunal de 

Justiça não viola a soberania dos veredictos (Precedentes)” (HC 263.560/RJ, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 23.9.2014).

3. “É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da 

aptidão das provas para a manutenção da decisão absolutória dos jurados, 

porquanto a verifi cação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos 

no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-

probatória, providência que é vedada na via eleita. Precedentes.” (HC 344.217/SP, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19.02.2016).

4. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem reconhecido, motivadamente, que a 

decisão proferida pelo Tribunal do Júri mostrou-se manifestamente contrária à prova 

dos autos, não é dado a esta Corte Superior aferir se a decisão possui ou não amparo 

probatório nos autos. Referida providência demandaria minucioso cotejo fático/

probatório, o que é vedado na via estreita do writ.

5. Habeas corpus não conhecido (HC 361.121/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.08.2016, DJe 29.08.2016).

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso. Não cabimento. Tribunal do 

Júri. Julgamento contrário à prova dos autos reconhecido pelo Tribunal de 

origem. Ofensa à soberania dos veredictos. Não ocorrência. Inversão do julgado. 

Necessidade de ampla dilação probatória, vedada na via esteira do writ. Ausência 

de ilegalidade patente. Habeas corpus não conhecido.

1. o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm 

admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o 

recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta 

a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na 

hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui 

violação da soberania dos veredictos.

3. In casu, o Tribunal a quo, após analisar o conjunto fático-probatório dos 

autos, concluiu, de maneira fundamentada, apontando efetivamente elementos 

probantes, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos 

autos, não se cogitando, na espécie, do alegado constrangimento.

4. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa 

decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus.

5. Habeas corpus não conhecido (HC 343.797/AC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, julgado em 24.05.2016, DJe 03.06.2016).
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Habeas corpus. Impetração. Sucedâneo recursal. Impropriedade da via eleita. 

Júri. Absolvição. Apelação. Julgamento contrário à prova dos autos. Acórdão 

que determina novo julgamento. Aferição. Reexame de provas. Ausência de 

ilegalidade patente. Não conhecimento.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, 

em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à 

lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como 

sucedâneo recursal.

2. Concluindo o Tribunal que a prova produzida sob o crivo do contraditório 

não tem como dar supedâneo à absolvição proclamada pelo Júri, não há falar em 

nulidade do acórdão pela submissão do paciente a novo julgamento popular.

3. Aferição, ademais, cujo aprofundamento demanda revolvimento fático não 

condizente com âmbito mandamental e restrito do habeas corpus.

4. Ausência de fl agrante ilegalidade apta a fazer relevar a impropriedade da via 

eleita.

5. Writ não conhecido (HC 266.461/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 29.10.2014).

Habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualifi cado. Absolvição genérica 

pelo Tribunal do Júri. Apelação ministerial provida pelo Tribunal de origem. 

Reconhecimento da tese de ocorrência de decisão manifestamente contrária às 

provas dos autos. Fundamentação sufi ciente. Inversão do julgado. Necessidade 

de ampla dilação probatória. Arguída impossibilidade de recurso ministerial 

nos casos de absolvição genérica. Improcedência. Ausência de previsão legal. 

Reverência aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Ordem de 

habeas corpus denegada.

1. Consoante orientação pacífi ca das Cortes Superiores, a submissão do réu a 

novo julgamento, na forma do disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo 

Penal, não ofende o art. 5º inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República.

2. Inexiste constrangimento ilegal quando o Tribunal a quo, apontando 

efetivamente elementos probantes, conclui que a decisão do Conselho de 

Sentença, ao absolver o réu, divorciou-se totalmente das provas existentes nos 

autos.

3. A pretendida inversão do julgado demandaria, necessariamente, incursão na 

seara fático-probatória dos autos, o que, como é cediço, não se admite na via do 

habeas corpus. Precedentes.

(...)

5. Ordem de habeas corpus denegada (HC 241.664/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe 02.12.2013).
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Nesse contexto, havendo o acórdão impugnado afirmado, com base 

em elementos concretos demonstrados nos autos, que a decisão dos jurados 

proferida em primeiro julgamento encontra-se manifestamente contrária à 

prova dos autos, é defeso a esta Corte Superior manifestar-se de forma diversa, 

sob pena de proceder indevido revolvimento fático-probatório, incabível na via 

estreita do writ.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do presente habeas corpus.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de habeas corpus substitutivo de 

recurso próprio, impetrado em favor de Marcelo Gama Bicaco contra acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, ao julgar a apelação do 

Ministério Público, deu-lhe provimento para cassar a sentença e submeter o réu 

a novo julgamento, cuja ementa tem o seguinte teor (fl . 126):

Apelação criminal. Delito de homicidio qualifi cado. Sentença absolutória. Recurso 

ministerial pleiteando que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal 

do Juri. Para anulação do julgamento com fulcro no art. 593, III, “d”, do Código 

de Processo Penal, a decisão dos jurados precisa estar completamente dissociada 

dos elementos probatórios, não encontrando amparo em nenhuma das versões 

resultantes das provas. No caso dos autos dúvida nenhuma restou de que o apelado 

cometeu o delito de lesão corporal, sem estar amparado por qualquer excludente de 

tipicidade, ilicitude ou culpabilidade. Recurso a que se dá provimento para anular 

a decisão do Conselho de Sentença submetendo o réu a novo julgamento perante 

o Tribunal do Juri. Valber José Fernandes contra v. acórdão proferido pelo eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Habeas Corpus n. 2104451-

86.2016.8.26.0000.

Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas 

sanções do art. 121 § 2º, inciso II do Código Penal (homicídio qualifi cado por 

motivo fútil), pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Juri, 

vindo a ser absolvido pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 386, inc. 

IV, do Código de Processo Penal, ao responderem afi rmativamente ao quesito 

absolutório genérico (art. 483, inc. III, do Código de Processo Penal), por 

maioria.

Afi rma o impetrante que a reforma no procedimento do Tribunal do Juri, 

operada pela Lei n. 11.689/2008, busca garantir a soberania dos vereditos, 

livre de quaisquer infl uências, a fi m de resguardar a íntima convicção do juízo 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 30, (250): 671-736, Abril/Junho 2018 703

popular e da plenitude de defesa do acusado. Diz, assim, que “o recurso do 

artigo 593, inciso III, “d” do CPP, tornou-se exclusivo da defesa, cabendo à acusação 

unicamente a alegação de eventual nulidade processual, não podendo, inclusive, atacar 

o mérito da decisão do Conselho de Sentença”.

Assevera que: “em uma interpretação conforme a Constituição, de modo que 

o princípio constitucional tenha garantida sua plena efetividade, e levando-se em 

consideração que o Conselho de Sentença é, de fato, o juiz natural dos chamados 

crimes dolosos contra a vida, para o cabimento do apelo, não é sufi ciente que a decisão 

desagrade às pretensões da acusação ou defesa. A decisão do Conselho de Sentença deve 

ir além; deve ser arbitrária e destituída de qualquer fundamento na prova dos autos e 

na tese defensiva exposta durante a instrução criminal.”

Argumenta que o recurso de apelação pelo fundamento interposto sequer 

poderia ter sido conhecido, por ausência de “possibilidade jurídica da pretensão 

recursal”.

Aduz, quanto ao mérito, que a defesa fez expresso pedido de absolvição por 

fundamento extrajurídico, tanto por injusta agressão, quanto por acidentaliedade, 

o que encontra respaldo na prova produzida nos autos.

Pede, assim, a declaração de nulidade do acórdão que cassou a decisão 

absolutória do Eg. Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Juri da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não cabimento do habeas 

corpus, pois pretende substituir recurso especial, o que vem sendo rechaçado pela 

jurisprudência desta Corte Superior. No mérito, diz que há clareza da decisão 

do Eg. Tribunal de Justiça quando afi rma que a decisão absolutória é totalmente 

contrária a prova testemunhal da dinâmica do fato. Assim, afi rma que a revisão 

do acórdão demandaria reexame de matéria fático probatória, o que é impossível 

em sede de habeas corpus. Opina pela manutenção do acórdão vergastado.

O Senhor Ministro Relator, por sua vez, proferiu voto pelo não conhecimento 

do habeas corpus por se tratar de hipótese de substituição de recurso próprio. 

Ainda, aduz acerca da inexistência de constrangimento ilegal, porquanto 

possível ao Tribunal de Justiça a cassação da absolvição promovida pelo Tribunal 

do Juri, fundada no art. 483, inc. III, do CPP, quando demonstrado no apelo 

interposto pelo Ministério Público, que a decisão dos jurados é manifestamente 

contraria à prova dos autos. Argumenta, outrossim, não ser possível na via 

estreita do writ promover o revolvimento fático-probatório. Assim, conclui pelo 

não conhecimento do habeas corpus.
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É o relatório.

A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, fi rmou orientação no sentido de não admitir a 

impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que 

implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja 

possível a concessão da ordem de ofício.

Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e efi cácia do 

habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção 

da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de 

forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de 

recurso próprio.

De outro vértice, comungo do mesmo entendimento externado do relator, 

não vislumbrando, na hipótese, constrangimento ilegal passível de ser sanado 

pela concessão, de ofício, da ordem.

A alegação de que o Conselho de Sentença, optando por uma das 

versões, absolveu soberanamente o pronunciado é algo que deve ser visto 

com certa cautela, sob pena de se admitir a irrecorribilidade absoluta das 

decisões absolutórias, o que não se mostra juridicamente viável, e muito menos 

representa a opção eleita pelo legislador, mormente quando a lei processual 

prevê expressamente a sua recorribilidade (art. 593, inc. III, ‘d’, do Código de 

Processo Penal).

Como bem asseverado pelo Relator, a mudança introduzida na sistemática 

do Juri pela Lei n. 11.689/2008, ao prever o quesito absolutório genérico, 

concentrando todas as teses defensivas em uma única pergunta, representou 

verdadeira simplifi cação da votação, no intuito de facilitar a tarefa dos jurados 

no acolhimento de uma das teses defensivas ou mesmo na absolvição por 

clemência; contudo, não signifi ca ampliação dos poderes dos jurados.

Nesse ponto, a absolvição dos réus pelos jurados por ocasião da votação do 

quesito absolutório genérico (art. 483, inc. III, do Código de Processo Penal), 

não constitui decisão inafastável, podendo o Tribunal de Justiça, em sede de 

apelação, cassá-la, ao verifi car que a conclusão alcançada pelo Conselho de 

Sentença é absolutamente dissociada das provas apresentadas no transcorrer da 

instrução e em plenário. Tal hipótese recursal (art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP), 
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apesar de excepcional e limitada, não ofende a soberania dos veredictos, pois exige 

a submissão do caso a novo júri, e caracteriza um mínimo de controle sobre os atos do 

Conselho de Sentença, como corolário do duplo grau de jurisdição, no intuito de evitar 

excessos e arbitrariedades. Excessos e arbitrariedades totalmente incompatíveis 

com o Estado de Direito Democrático, com quatro votantes se supondo 

representantes da sociedade como um todo, acima de qualquer controle.

Desse modo, só será inatacável a opção dos Jurados que não seja manifestamente 

contrária à prova dos autos.

A mesma conclusão é alcança na hipótese de absolvição por clemência. 

Muito embora possível tal resultado em julgamento pelo Tribunal do Júri, 

a decisão será passível de revisão pelo Tribunal de Justiça quando não houver 

respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Penal. Tribunal do Júri. Homicídio. Autoria e materialidade. 

Reconhecimento. Quesito absolutório genérico. Acolhimento. Possibilidade. 

Absolvição. Clemência. Cabimento. Contrariedade à prova dos autos. 

Demonstração concreta. Necessidade. Anulação. Presunção de julgamento 

contrário à prova dos autos. Ilegalidade confi gurada.

1. O entendimento de que o Júri não poderia absolver o acusado, quando 

reconhecesse a materialidade e autoria, é diretamente contrário às determinações 

do art. 483 do Código de Processo Penal, pois, conforme seus §§ 1º e 2º, a votação 

do quesito absolutório genérico somente ocorre quando há resposta afi rmativa 

em relação aos quesitos referentes à materialidade e à autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência fi rme no sentido de que o 

quesito absolutório é genérico, ou seja, deve ser formulado independentemente 

das teses apresentadas em Plenário, em observância ao princípio da plenitude da 

defesa e soberania dos veredictos.

3. É possível ao Tribunal de Apelação, por uma única vez, anular o julgamento 

proferido pelo Tribunal do Júri que absolve o acusado, apesar de reconhecer a autoria 

e a materialidade, sob o argumento de ser contrário à prova dos autos, desde que 

o faça a partir de fundamentação idônea, lastreada em elementos probatórios 

concretos colhidos ao longo da instrução processual e não em mera presunção.

4. A viabilidade da absolvição por clemência ou qualquer outro motivo de foro 

íntimo dos jurados é decorrência lógica da própria previsão legal de formulação 

de quesito absolutório genérico, ou seja, não está vinculado a qualquer tese 

defensiva específi ca, sendo votado obrigatoriamente mesmo quando o Júri já 

reconheceu a materialidade e a autoria.
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5. A possibilidade de absolvição por clemência traz um diferencial a mais quando 

se trata de anular o veredicto por suposta contrariedade à provas dos autos, quando 

aquela for postulada pela defesa. Nessa hipótese, deverá o Tribunal de Apelação, 

além de evidenciar concretamente que o veredicto absolutório não encontra nenhum 

respaldo nas provas dos autos, também demonstrar que a aplicação da clemência 

está desprovida de qualquer elemento fático que autorize a sua concessão.

6. O Tribunal de origem, no caso, ao anular o julgamento do Tribunal do Júri, não 

evidenciou concretamente que a absolvição estaria divorciada das provas colhidas 

na instrução processual e, tampouco, demonstrou que o pedido de clemência e seu 

acolhimento estariam desamparados de lastro fático mínimo. Na verdade, concluiu 

que o julgamento seria contrário à prova dos autos a partir de mera presunção 

decorrente da absolvição após o reconhecimento da materialidade e da autoria, o 

que constitui ilegalidade.

7. Ordem concedida para cassar o acórdão da apelação e restabelecer 

a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri. (HC 350.895/RJ, Sexta Turma, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis 

Júnior, julgado em 14.03.2017, DJe 17.05.2017, grifei).

No caso, decidiu o Tribunal de Justiça que nenhum dos elementos colhidos 

nos autos apontavam no sentido da absolvição atingida pelo Juri, justif icando 

concretamente a cassação do julgado na existência de depoimentos que atestavam que o 

ora paciente, mesmo após a vítima se encontrar caída ao chão, desacordada, continuou 

a agredi-la (fl s. 130 e-STJ):

“No caso dos autos, a autoria, por sua vez, no entender dos jurados, apesar de ter 

se aperfeiçoado, restou demonstrada a existência da injusta agressão, o que contraria o 

acervo probatório que positivou, com grau de certeza que o apelado cometeu o delito de 

lesão corporal, sem estar amparado por qualquer excludente de tipicidade, ilicitude ou 

culpabilidade.

A testemunha Jose Luiz Santos de Souza, em seu minucioso depoimento não 

deixou qualquer dúvida de que o apelado mesmo após atingir a vítima, que caiu ao 

chão, praticamente desmaiado, ainda lhe desferiu um chute. Vejamos:

‘...que esclarece o depoente que trabalhava com Marcos André, também como 

vigia de rua; o acusado Marcelo Gama era o patrão e aquele que pagava o dinheiro a 

eles; pelo que sabe Marcelo Gama pegava o dinheiro com os moradores e pagava ao 

depoente e a Marcos André; no dia dos fatos foi com Marcos André até a residência do 

acusado, esclarecendo que já tinha sido dispensado por Marcelo Gama; ao chegarem 

o acusado pagou’ ao depoente e não pagou a Marcos André; Marcos, André já tinha 

bebido, mas não estava muito embriagado, Marcos André fi cou com raiva e começou 

uma discussão, no início eram xingamentos e o depoente ainda tentava separar; os 

dois fi caram, alterados, Marcos André e Marcelo Gama; Marcos André foi atingido 
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com um soco e praticamente caiu, desmaiado, tendo Marcelo Gama ainda 

aplicado um chute e o depoente fi cou apavorado e saiu correndo para pedir ajuda, 

tendo seguido para a residência do irmão da vítima; sabe que o irmão da vítima foi 

quem conseguiu o socorro médico...’

Registre-se, por oportuno, que ao prestar depoimento em fase policial, por 

ocasião dos fatos, essa mesma testemunha ainda declarou que o apelado desferiu 

dois socos na vítima, que caiu desacordada e bateu a cabeça, sendo que mesmo com 

a vítima caída ao chão, o apelado ainda lhe deu um chute na barriga e outro na 

cabeça da vítima.”

Desse modo, confi gurada decisão do Conselho de Sentença manifestamente 

contrária à prova dos autos, justifi cante de sua cassação pelo Tribunal de origem, 

para que o caso seja submetido a novo julgamento.

Esse entendimento, segundo o qual a decisão que anula o julgamento do Júri, 

quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, tem 

sido reiteradamente fi rmado no âmbito desta Corte Superior. Inclusive já tive a 

oportunidade de me manifestar sobre o tema nos seguintes julgamentos:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não-

cabimento. Homicídio. Absolvição. Apelação interposta pelo Ministério Público. 

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Cassação do veredicto. 

Possibilidade. Excesso de linguagem. Vício não configurado. Ordem não 

conhecida.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso fi rmou orientação no sentido de 

não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de 

cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 

DJe de 11.9.2012, RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 1º.8.2014 e RHC 

n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13.5.2014). As Turmas que integram 

a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também 

passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento 

do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 2.9.2014, HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

DJe de 28.8.2014, HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 

4.9.2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

DJe de 4.6.2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfi lhando esse entendimento, a utilização 

de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verifi car 

confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda 

a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.
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III - Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é 

manifestamente contrária à prova dos autos, a sua cassação pelo eg. Tribunal de 

Justiça não viola a soberania dos veredictos (Precedentes).

IV - Uma vez admitida a cassação das decisões do júri, de forma excepcional, 

somente quando evidenciada a sua contrariedade manifesta com a prova dos autos, 

torna-se, antes de tudo, uma exigência a demonstração deste quadro, ou seja, não 

estar a decisão apoiada em elementos mínimos de convicção. Esta afi rmação, que 

somente é possível a partir do exame do acervo probatório apresentado, é inevitável, 

sob pena de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Em outras palavras, 

não há como cassar a decisão sem que se afi rme sua incongruência em relação à 

prova amealhada.

Habeas corpus não conhecido. (HC 322.942/SP, Quinta Turma, de minha 

relatoria, julgado em 20.10.2015, DJe 12.11.2015, grifei)

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não 

cabimento. Homicídio qualificado. Absolvição. Apelação interposta pelo 

Ministério Público. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Cassação 

do veredicto. Possibilidade. Habeas corpus não conhecido.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso fi rmou orientação no sentido de 

não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de 

cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 

DJe de 11.9.2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 1º.8.2014 e RHC 

117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13.5.2014). As Turmas que integram a 

Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também 

passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento 

do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 

de 2.9.2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 

de 28.8.2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 4.9.2014 

e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

4.6.2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfi lhando esse entendimento, a utilização 

de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verifi car 

confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda 

a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.

III - Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é 

manifestamente contrária à prova dos autos, a sua cassação pelo e. Tribunal de 

Justiça não viola a soberania dos veredictos. (Precedentes).

IV - Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se 

aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, 

inquestionavelmente, do acervo probatório.
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V - No caso em exame, pelo que se depreende do acórdão reprochado, a decisão 

absolutória tomada pelo Conselho de Sentença não encontra qualquer apoio no 

conjunto probatório, estando a versão da acusada, ora paciente, isolada nos autos.

Ordem não conhecida. (HC 320.258/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, 

julgado em 30.06.2015, DJe 05.08.2015, grifei).

No mesmo sentido o e. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade 

de se manifestar em inúmeros precedentes, fi xando que não ofende a soberania 

dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal) a determinação, 

em grau recursal, de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese de 

julgamento manifestamente contrário à prova dos autos:

Direito Penal e Processual Penal. Recurso extraordinário interposto sob 

a égide do CPC/1973. Tribunal do Júri. Absolvição. Decisão manifestamente 

contrária à prova dos autos. Realização de novo julgamento. Violação do princípio 

constitucional da soberania dos veredictos. Inocorrência. Consonância da 

decisão recorrida com a jurisprudência cristalizada do Supremo Tribunal Federal. 

Recurso extraordinário que não merece trânsito. Reelaboração da moldura 

fática. Procedimento vedado na instância extraordinária. Agravo manejado sob 

a vigência do CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do 

assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência fi rmada no Supremo 

Tribunal Federal. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente 

divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser 

sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. 

Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada 

no acórdão de origem, a tornar oblíqua e refl exa eventual ofensa à Constituição, 

insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infi rmar os fundamentos 

que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não 

provido. (STF - ARE 786.854/ES AgR, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 

06.09.2017).

Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Júri. 

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inexistência de 

contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 

Submissão a novo julgamento do Tribunal do Júri. Necessidade de reexame de 

fatos e provas para decidir de forma diversa. Recurso ao qual se nega provimento. 

1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e 

restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame 

de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição 

do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta 

o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega 

provimento. (STF - RHC 132.321/PE, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 

DJe 1º.03.2016).
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Recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Impetração não conhecida 

no Superior Tribunal de Justiça por inadequação da via eleita. Homicídios qualifi cados 

consumado e tentado. Tribunal do Júri. Absolvição. Decisão manifestamente contrária 

à prova dos autos. Realização de novo julgamento. Não violação do princípio 

constitucional da soberania dos veredictos. Intimação pessoal da Defensoria Pública. 

Silêncio da parte por doze anos. Preclusão. Excesso de linguagem. Inocorrência. 

1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma 

desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso 

constitucional, e ausentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia 

ensejadores, quanto ao tema de fundo, da concessão da ordem de ofício. 2. A 

Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, 

sob pena de nulidade, a teor do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, art. 5º, 

§ 5º, da Lei n. 1.060/1950 e art. 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994. 3. A despeito 

da falta de intimação pessoal da Defensoria Pública - intimada apenas pela 

imprensa ofi cial -, para a sessão de julgamento do apelo ministerial acolhido para 

fi ns de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, e do acórdão respectivo, não há 

como pronunciar a arguida nulidade, uma vez operada a preclusão, transcorridos 

em total silêncio a respeito mais de 11 (onze) anos entre o trânsito em julgado do 

acórdão da Corte Estadual e o ajuizamento da segunda revisão criminal em que 

veio a ser suscitado o vício. 4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível 

a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente 

divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo 

recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 5. Inocorrência de 

excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização 

de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da 

Constituição Federal. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido (STF - 

RHC 124.554/PE, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 02.12.2014).

Habeas corpus. Constitucional e Processual Penal. Homicídio. Absolvição no 

Tribunal do Júri. Cassação do veredito popular pela segunda instância estadual. 

Alegação de excesso de linguagem no acórdão estadual: inexistência. Precedentes. 

Alegação de ser o recurso para questionar a decisão dos jurados manifestamente 

contrário às provas dos autos exclusivo da defesa: improcedência. Ordem denegada. 

1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito 

do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem 

de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo 

Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão 

somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos 

autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 

3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é fi rme no sentido de que o princípio 

constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente 

contrária à prova dos autos não é violado pela determinação de realização de novo 

julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal 

do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 
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4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto 

descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação 

à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos 

indispensáveis a sua confi guração, o direito à igualdade entre as partes 5. Habeas 

corpus denegado. (STF - HC 111.207/ES, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen 

Lúcia, DJe 17.12.2012).

Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Júri. Crime de homicídio qualifi cado 

(CP, art. 121, § 2º, I e IV) paciente absolvido. Apelação do Ministério Público sob 

fundamento de que a sentença fora manifestamente contrária à prova dos autos. 

Recurso provido para determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal 

Popular. Confi ssão perante autoridade policial. Retratação em juízo. Compatibilidade. 

Conjunto probatório. Violação à soberania dos veredictos. Inocorrência. Reexame do 

contexto fático-probatório. Inviabilidade. Ordem denegada. 1. O habeas corpus não 

é substitutivo de recurso extraordinário máxime quando se pretende reavaliar 

o contexto fático-probatório para infi rmar a decisão do Tribunal de Justiça que 

cassa sentença absolutória proferida pelo júri por ser manifestamente contrária 

à prova dos autos. 2. A confi ssão perante a autoridade policial posteriormente 

retratada em juízo, quando considerada pelo juízo, se compatível com o conjunto 

probatório dos autos, não caracteriza teratologia. (Precedentes: HC 103.205/PR, 

Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24.8.2010; 

HC 75.809/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 

17.3.1998; HC 71.242/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Julgamento 28.6.1994). 3. 

O princípio da soberania dos veredictos não é infi rmado por força da determinação 

legal de um novo julgamento pelo tribunal popular. (Precedentes: HC 104.301/

ES, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 22.02.2011; 

HC 84.486-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Julgamento em 

1º.06.2010). 4. In casu, o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, 

§ 2º, incisos I e II; combinados com o art. 29, todos do Código Penal, por suposto 

cometimento do crime de homicídio qualifi cado, em concurso com outros dois 

agentes, sendo certo que o Ministério Público apontou como qualifi cadoras o 

motivo torpe caracterizado pela vingança, e utilização de recurso que difi cultou 

a defesa da vítima. 5. O Egrégio STJ concluiu que “a tese defensiva de negativa 

de autoria é extremamente frágil, ainda mais se verifi carmos que os elementos 

que comprovam o dolo do acusado em praticar o delito são verdadeiramente 

robustos.” 6. O acórdão que acolhe a alegação de que a absolvição contraria a prova 

dos autos traduz juízo de cassação, e não de reforma, de modo a possibilitar que o 

Tribunal do Júri decida soberanamente. (Precedente: HC 94.052/PR, Rel. Ministro 

Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 14.04.2009). 7. Ordem denegada. (STF 

- HC 100.693/ES, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 13.09.2011)

Além disso, havendo no acórdão impugnado exame de elementos concretos 

justifi cantes da conclusão alcançada, é defeso a esta Corte manifestar-se em 
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sentido diverso, sob pena de indevido reexame de matéria fático-probatória, o 

que não se admite na esfera do habeas corpus.

Assim, acompanho o voto do Senhor Relator.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Sr. Presidente, serei breve.

Inicialmente adoto o relatório presente no voto do Ministro Relator, 

acrescentando que, na sessão do último dia 22, o Ministro Felix Fischer, em 

voto-vista, acompanhou-o, tendo sido acompanhado pelos Ministros Jorge 

Mussi e Maria Th ereza.

Aqui, ouso abrir a divergência e o faço nos exatos termos do voto do 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca nos autos do HC n. 323.409.

Sei que a questão é polêmica e provoca intenso debate tanto doutrinário 

quanto jurisprudencial. Sei, ainda, que, em outras oportunidades, tenho me 

manifestado de modo um pouco diferente do Ministro Reynaldo, concluindo 

que [...] o Tribunal de Apelação, para poder determinar um novo júri, deverá 

além de evidenciar concretamente que o veredicto absolutório não encontra nenhum 

respaldo nas provas dos autos, também demonstrar que a aplicação da clemência está 

desprovida de qualquer elemento fático que autorize a sua concessão (HC n. 350.895, 

DJe 17.5.2017).

No entanto, aqui, fui convencido pelas razões apresentadas pelo Ministro 

Reynaldo e o acompanho na íntegra. Transcrevo os trechos principais:

[...]

Antes da reforma realizada no Código de Processo Penal pela Lei n. 

11.689/2008, todas as teses defensivas apresentadas deveriam ser objeto de 

quesitos específicos, razão pela qual era possível ter conhecimento da ratio 

decidendi de eventual absolvição pelo Conselho de Sentença.

Contudo, com a alteração legislativa, houve modifi cação na formulação dos 

quesitos perante o Júri Popular, pois, após a formulação de quesitação quanto à 

materialidade (art. 483, 1, do CPP) e da autoria delitiva (art. 483, n, do CPP), deve 

ser elaborado quesito obrigatório genérico acerca da absolvição do acusado (art. 

483, III, do CPP), e, caso respondido negativamente por mais de 3 (três) jurados a 

esse quesito, prossegue-se a votação quanto a eventuais causas de diminuição 

(art. 483, IV, do CPP), qualifi cadoras e causas de aumento (art.483, V, do CPP).
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O quesito genérico previsto no art. 483, inciso HI, do Código de Processo Penal, 

abarca toda e qualquer tese defensiva que não esteja relacionada à materialidade 

e autoria delitivas. Aliás, sua formulação é obrigatória independentemente das 

teses defensivas expostas durante todo o procedimento bifásico do Júri, sob pena 

de nulidade absoluta.

[...]

Reitero que, após a inovação legislativa, todas as teses defensivas passaram 

a ser objeto de um único quesito obrigatório, buscando-se com tal providência 

impedir que os jurados sejam indagados sobre aspectos técnicos, até porque 

em sua maioria, os componentes do Conselho de Sentença são destituídos de 

conhecimentos técnicos sobre os debates realizados entre as partes, sendo que o 

próprio art. 482 do Código de Processo Penal estabelece que os jurados não serão 

indagados acerca de questões jurídicas.

Assim, diante desta unificação, possível a absolvição do réu por qualquer 

tese defensiva, ainda que não amparada em substratos fáticos nos autos, dentre 

elas, a clemência, porquanto possível que os jurados, a despeito de formar sua 

convicção pelo reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, estejam 

convencidos da desnecessidade ou injustiça de eventual pena a ser imposta, 

resolvendo, pois, absolver o acusado.

[...]

A quesitação genérica potencializou o sistema da íntima convicção e da 

plenitude de defesa no Tribunal do Júri diante da possibilidade de absolvição 

por qualquer fundamento, pouco importando a razão que motivou os jurados, 

até mesmo porque estes não se encontram adstritos a qualquer tese defensiva 

articulada.

Com isso, os jurados podem proferir decreto absolutório de acordo com o 

senso de justiça, por causas supralegais de exclusão da culpabilidade, por razões 

humanitárias e por clemência - perdão -, ainda que tenham, anteriormente, 

reconhecido a materialidade e autoria delitivas. Aliás, como bem ressaltado pelo 

Excelentíssimo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no voto-vista proferido no 

julgamento do Habeas Corpus n. 350.895/RJ:

[...] o perdão se concede aos possíveis culpados, pois aos inocentes se 

faz justiça. [...]. Quem ostenta circunstâncias que conduzem à absolvição 

não precisa de perdão (clemência), mas sim aqueles que não as têm, 

mas despertam no coíegiado popular o sentimento de merecimento de 

indulgência, pelo sentido de equidade, da justifi cativa moral, fi losófi ca ou 

religiosa para adoção da conduta incriminada, apesar de antijurídica.

[...]

Se assim não fosse, não haveria sentido na obrigatoriedade do quesito 

genérico quando a única tese defensiva fosse a negativa de autoria e respondidos 
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afirmativamente à quesitação acerca da materialidade e autoria delitivas. 

Contudo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ainda que a única tese 

defensiva seja a negativa de autoria, obrigatória a formulação do quesito previsto 

no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, situação a confi rmar que a 

quesitação genérica de absolvição pode ser realizada por qualquer argumento 

jurídico ou extrajurídico, amparado nos autos, sem respaldo em provas dos autos 

ou até mesmo em contrariedade a elas, como forma de concretização do sistema 

da íntima convicção dos jurados.

Como forma de confirmar a possibilidade de absolvição por qualquer 

argumento extrajurídico na quesitação genérica, imaginemos uma situação 

em que o réu é confesso quanto à prática do fato típico, ilícito e culpável a si 

imputado, e sua defesa técnica não tenha ventilado nenhuma tese contrária a 

tais elementos, limitando-se a sustentar a incidência de causas de diminuição 

de pena. Ainda assim será obrigatória a formulação do quesito genérico, e os 

jurados - ainda que não haja nenhuma outra prova contrária ao reconhecimento 

da materialidade, da autoria do delito, à confi ssão do réu - poderão responder ao 

quesito como melhor lhe aprouverem.

E, tendo os jurados proferido decisão absolutória, ainda que não encontre esta 

nenhum respaldo em elemento probatório dos autos, inviável recurso de apelação 

por contrariedade manifesta, pois tal providência jurídica implicaria violação 

frontal da soberania dos veredictos e, principalmente, à íntima convicção dos 

jurados, até mesmo porque, não conhecedor das razões do decreto absolutório, o 

Tribunal ad quem estaria, por via refl exa, tentado adentrar as razões meritórias de 

convicção do Conselho de Sentença, criando, como bem ponderado pelo Ministro 

Antônio Saldanha Palheiro, em seu voto-vista “um paradoxo insuperável de, por 

um lado, autorizar a absolvição direta e sem motivação, e, por outro, permitir o 

reexame da deliberação porque não suportada no conjunto probatório”.

Nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, 

caberá recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri, quando a decisão 

dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. São objeto de provas 

as afi rmações acerca de um fato que interesse à solução do processo. “O objeto 

de prova é a verdade ou falsidade de uma afi rmação sobre um fato que interessa 

à solução do processo. São as asserções feitas pelas partes que interessam à 

solução de controvérsia submetida à apreciação judicial” (LIMA, Renato Brasileiro 

de. op. cit. p. 582).

Assim, para que seja possível a interposição do recurso de apelação previsto 

no art. 593, inciso EI, alínea “d”, do Código de Processo Penal, necessária que a 

decisão proferida pelos jurados seja contrária às prova dos autos. Contudo, como 

já ressaltado acima, especifi camente quanto à quesitação genérica do art. 483, 

inciso III, do Código de Processo Penal, o decisum absolutório proferido pelo 

Conselho de Sentença não está atrelado aos elementos probatórios constantes 

dos autos.
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De fato, reitero que nem sempre o juízo de absolvição terá como amparo 

fatos, podendo ser respaldado, como já explanado anteriormente, em razões de 

convicção íntima, subjetiva, de equidade, justiça, clemência, e, não se referindo a 

fatos, não se refere, consequentemente, a provas, e, não se referindo a provas, não 

há que se falar em julgamento contrário às provas dos autos. Portanto, inviável a 

interposição do recurso de apelação previsto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do 

Código de Processo Penal, porque nele não encontra amparo legal.

Referido entendimento não viola o direito ao recurso ou ao princípio do duplo 

grau de jurisdição que, independentemente dos questionamentos acerca de sua 

previsão constitucional implícita, deve guardar compatibilidade com as garantias 

previstas no art. 5º, inciso XXXV in, alíneas “a” (plenitude de defesa), “b” (sigilo das 

votações) e “c” (soberania dos veredictos), da Constituição Federal.

De igual forma, a utilização da via recursal deve guardar observância à 

disciplina dos próprios arts. 483, inciso EI, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de 

Processo Penal, ainda que, para tanto, possa sofrer limitações quanto às hipóteses 

de interposição, já que sua interposição requer uma interpretação sistemática de 

toda a conjuntura processual e, principalmente, das garantias do Júri Popular.

Por relevante, consigno que persistem as hipóteses de interposição do 

recurso de apelação com fulcro no art. 593, inciso m, alínea “d”, do Código 

de Processo Penal. De fato, para a prolação de um decreto condenatório, nas 

respostas aos quesitos da materialidade e autoria delitivas, causas de diminuição 

e de aumento, bem como para o reconhecimento de qualifi ca dor as, a decisão 

dos jurados deverá encontrar guarida nas provas dos autos, já que estas se 

referem, obrigatoriamente, a fatos e estes sim são objeto de prova no processo 

criminal, razão pela qual, encontrando-se divergências entre elas, possível será a 

interposição de apelação nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de 

Processo Penal.

Situação diversa se verifica na hipótese de absolvição decorrente do 

quesito genérico, no qual o jurado está livre para absolver em razão de fatos 

ou de qualquer outro fundamento, até mesmo de ordem puramente subjetiva, 

extraprocessual, não estando vinculado a qualquer tese jurídica. Decidindo pelo 

sistema da íntima convicção, inviável o conhecimento acerca da ratio decidendi 

do decreto absolutório, se em razão dos fatos ou por mero sentimentalismo, 

razão que impede a interposição do recurso de apelação nos termos do art. 593, 

inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, neste pormenor, sob pena de 

malferição ao sistema da íntima convicção, da plenitude de defesa e da soberania 

dos veredictos.

Ademais, o comando normativo do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, 

no sentido de que somente será formulado o quesito genérico da absolvição 

quando respondidos afirmativamente aos quesitos descritos nos incisos I 

(materialidade) e II (autoria delitiva) , uma vez que, do contrário, já restará o 

réu absolvido, demonstra que não há contrariedade no reconhecimento pelos 
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jurados quanto à materialidade e autoria do crime e posterior absolvição no 

quesito genérico, porquanto, neste quesito, os jurados não negam nenhum fato 

comprovado e não afi rmam fatos cuja ocorrência não fi cou demonstrada, mas 

apenas limitam-se a responder sem vinculação a qualquer fato ou tese jurídica, se 

o réu deve ou não ser absolvido.

Em caso de absolvição, não pode a decisão ser tida como contrária às provas 

dos autos, por não ser possível se perquirir se os jurados absolveram-no pelas 

provas ou teses jurídicas expostas ou por causas supralegais, humanitárias, 

clemência, etc., o que somente seria possível se o Tribunal ad quem pudesse, com 

convicção, saber se a motivação da absolvição era decorrente de fatos ou não, o 

que, contudo, não se mostra juridicamente possível diante do sistema da íntima 

convicção pelas quais as razões subjacentes à decisão são desconhecidas e assim 

devem ser mantidas.

Não sendo possível se perquirir acerca da contrariedade manifesta às provas 

dos autos, a decisão absolutória dos jurados fundada no quesito genérico previsto 

no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, não está sujeita ao recurso de 

apelação descrito no art. 593, inciso III, alínea “d”, do mesmo Diploma Processual, 

ocorrendo, portanto, uma limitação, mas não exclusão, do direito de recurso neste 

pormenor, nos termos já acima expostos, compatibilizando-se as garantias do Júri 

Popular previstas na Constituição Federal com o direito de recurso - art. 5º, LV, da 

CF -, em observância aos princípios da unidade da Constituição e da convivência 

das liberdades públicas.

No caso dos autos, constata-se da ata de julgamento que a defesa pugnou pela 

absolvição do acusado pela negativa de autoria ou pela aplicação do princípio 

do em dúbio pro reo (e-STJ fl. 25). Os jurados responderam afirmativamente 

aos quesitos da autoria e da materialidade e votaram, igualmente, de forma 

positiva ao quesito da absolvição, demonstrando, assim, que a despeito do 

reconhecimento da materialidade e de autoria delitivas, formaram sua convicção 

pela absolvição do paciente, por razões de clemência – perdão (e-STJ fl . 39).

Nada obstante, considerou o Tribunal de origem que “a materialidade do 

delito está comprovada, através do Auto de Exame Cadavérico, que se encontra 

às fl s. 17. A autoria é indicada pela oitiva de testemunhas, apesar do denunciado 

ter exercido o direito de permanecer em silêncio, fls. 480. (...) Assim, há, no 

vertente, causa que remeta a novo Júri, em tendo sido o julgamento absolutório, 

manifestamente contrário à prova dos autos” (e-STJ fl s. 45/48).

Contudo, a absolvição, na hipótese, não se refere a qualquer elemento 

probatório acostado aos autos, mas, ao contrário, encontra amparo em razões 

de foro íntimo, de indulgência e, como acima ressaltado, tais motivações não 

se referem a fatos e, consequentemente, não se reportam às provas dos autos. 

Por conseguinte, não enseja interposição do recurso de apelação com fulcro no 

art. 593, inciso Dl, alínea “d”, do Código de Processo Penal, por não se verifi car 

contrariedade manifesta aos elementos probatórios dos autos, porque a eles não 

se refere.
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Portanto, não se conseguindo perquirir se o decreto absolutório proferido 

pelos jurados se refere às provas dos autos ou a razões de foro íntimo, inviável a 

interposição do recurso de apelação por contrariedade manifesta aos elementos 

probatórios presentes no processo criminal, sob pena de violação da soberania 

dos veredictos, da plenitude de defesa e do sistema da íntima convicção do 

julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, não conheço do mandamos. Porém, concedo ordem de ofício, 

para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a sentença absolutória proferida 

pelo Tribunal do Júri de Seropédica nos autos da Ação Penal n. 2007.077.002626-

9.

[...]

Assim, pedindo vênia aos que pensam de forma diferente e adotando, 

na íntegra, as razões acima transcritas, não conheço da ordem, mas concedo 

ordem, de ofício, para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a sentença 

absolutória.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Senhor Presidente, peço a 

mais respeitosa vênia ao eminente Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, para 

divergir. Tal como votei no processo anterior, Habeas Corpus n. 323.409/RJ, 

do qual fui Relator, penso que a hipótese é de concessão da ordem de ofício, 

considerando a alteração legislativa quanto ao quesito genérico na via do júri 

popular.

Eis os fundamentos do meu voto:

Penal. Habeas corpus. 1. Impetração substitutiva do recurso próprio. 

Não cabimento. 2. Tribunal do Júri. Lei n. 11.689/2008. Art. 483, III, do CPP. “o 

jurado absolve o acusado?”. Quesito obrigatório. 3. Absolvição por clemência. 

Possibilidade. Sistema da íntima convicção. Soberania dos veredictos e plenitude 

de defesa. 4. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Art. 593, III, d, 

do CPP. Recurso de apelação. Não cabimento. 5. Ausência de violação do duplo 

grau. Princípio da unidade da Constituição. Compatibilização entre os princípios 

recursais e do Júri. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da 

utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua 

admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal 

própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos 

de fl agrante ilegalidade.
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2. Após a inovação legislativa trazida pela Lei n. 11.689/2008, todas as teses 

defensivas que não estejam relacionadas à materialidade e autoria delitivas 

passaram a ser objeto de um único quesito genérico obrigatório, previsto no art. 

483, inciso III, do CPP. Sua formulação é obrigatória independentemente das teses 

defensivas expostas durante todo o procedimento bifásico do Júri, sob pena de 

nulidade absoluta. Precedentes do STJ.

3. Diante desta unifi cação, possível a absolvição do réu por qualquer tese 

defensiva, ainda que não amparada em substratos fáticos nos autos, dentre 

elas, a clemência, porquanto possível que os jurados, a despeito de formar sua 

convicção pelo reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, estejam 

convencidos da desnecessidade ou injustiça de eventual pena a ser imposta, 

resolvendo, pois, absolver o acusado. A quesitação genérica potencializou o 

sistema da íntima convicção e da plenitude de defesa no Tribunal do Júri diante da 

possibilidade de absolvição por qualquer fundamento, pouco importando a razão 

que motivou os jurados, até mesmo porque estes não se encontram adstritos a 

qualquer tese defensiva articulada. Com isso, os jurados podem proferir decreto 

absolutório de acordo com o senso de justiça, por causas supralegais de exclusão 

da culpabilidade, por razões humanitárias e por clemência – perdão –, ainda que 

tenham, anteriormente, reconhecido a materialidade e autoria delitivas.

4. O édito absolutório proferido pelo Conselho de Sentença com fundamento 

na resposta ao quesito do art. 483, inciso III, do CPP, não está atrelado aos 

elementos probatórios constantes dos autos, mas sim a razões de convicção 

íntima, subjetiva, de equidade, justiça, clemência, e, não se referindo a fatos, 

não se refere, consequentemente, a provas, e, não se referindo a provas, não há 

que se falar em julgamento contrário às provas dos autos. Portanto, inviável a 

interposição do recurso de apelação previsto no art. 593, III, “d”, do CPP.

5. Não sendo possível se perquirir acerca da contrariedade manifesta às provas 

dos autos, a decisão absolutória dos jurados fundada no quesito genérico previsto 

no art. 483, inciso III, do CPP, não está sujeita ao recurso de apelação descrito no 

art. 593, III, “d”, do CPP, ocorrendo, portanto, uma limitação, mas não exclusão, 

do direito de recurso neste pormenor, compatibilizando-se as garantias do Júri 

Popular previstas na Constituição Federal com o direito de recurso – art. 5º, LV, da 

CF –, em observância aos princípios da unidade da Constituição e da convivência 

das liberdades públicas.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para cassar o 

acórdão impugnado e restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Tribunal 

do Júri.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante 

da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua 

admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal 

própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos 

de fl agrante ilegalidade.
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Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do 

mandamus, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Assim, em 

princípio, incabível o presente habeas corpus substitutivo do recurso próprio. 

Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame 

da insurgência, para verifi car a existência de eventual constrangimento ilegal 

passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

Visa a impetrante, em síntese, anular o acórdão do Tribunal de Justiça, para 

restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, que absolveu 

o paciente com fundamento no art. 483, inciso III, do Código de Processo 

Penal.

De plano, esclareço que o tema do presente mandamus se refere à 

compatibilidade entre a absolvição do réu pelo Conselho de Sentença, com 

fundamento no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, e a interposição 

de recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do 

Código de Processo Penal. Ou seja, perquire-se se a denominada absolvição 

por clemência pode ser desconstituída pelo Tribunal de Justiça em virtude de a 

absolvição ser manifestamente contrária à prova dos autos.

No ponto, destaco que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

iniciou o debate do tema, no julgamento do Habeas Corpus n. 350.895/RJ. 

Contudo, a matéria foi desafetada e o julgamento retornou à Sexta Turma. 

Naquele órgão fracionário, prevaleceu o voto do Ministro Sebastião Reis Júnior, 

concedendo a ordem em benefício do paciente. Referido decisum teve a seguinte 

ementa:

Habeas corpus. Penal. Tribunal do Júri. Homicídio. Autoria e materialidade. 

Reconhecimento. Quesito absolutório genérico. Acolhimento. Possibilidade. 

Absolvição. Clemência. Cabimento. Contrariedade à prova dos autos. 

Demonstração concreta. Necessidade. Anulação. Presunção de julgamento 

contrário à prova dos autos. Ilegalidade confi gurada.

1. O entendimento de que o Júri não poderia absolver o acusado, quando 

reconhecesse a materialidade e autoria, é diretamente contrário às determinações 

do art. 483 do Código de Processo Penal, pois, conforme seus §§ 1º e 2º, a votação 

do quesito absolutório genérico somente ocorre quando há resposta afi rmativa 

em relação aos quesitos referentes à materialidade e à autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência fi rme no sentido de que o 

quesito absolutório é genérico, ou seja, deve ser formulado independentemente 

das teses apresentadas em Plenário, em observância ao princípio da plenitude da 

defesa e soberania dos veredictos.
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3. É possível ao Tribunal de Apelação, por uma única vez, anular o julgamento 

proferido pelo Tribunal do Júri que absolve o acusado, apesar de reconhecer a 

autoria e a materialidade, sob o argumento de ser contrário à prova dos autos, 

desde que o faça a partir de fundamentação idônea, lastreada em elementos 

probatórios concretos colhidos ao longo da instrução processual e não em mera 

presunção.

4. A viabilidade da absolvição por clemência ou qualquer outro motivo de foro 

íntimo dos jurados é decorrência lógica da própria previsão legal de formulação 

de quesito absolutório genérico, ou seja, não está vinculado a qualquer tese 

defensiva específi ca, sendo votado obrigatoriamente mesmo quando o Júri já 

reconheceu a materialidade e a autoria.

5. A possibilidade de absolvição por clemência traz um diferencial a mais 

quando se trata de anular o veredicto por suposta contrariedade à provas dos 

autos, quando aquela for postulada pela defesa. Nessa hipótese, deverá o Tribunal 

de Apelação, além de evidenciar concretamente que o veredicto absolutório não 

encontra nenhum respaldo nas provas dos autos, também demonstrar que a 

aplicação da clemência está desprovida de qualquer elemento fático que autorize 

a sua concessão.

6. O Tribunal de origem, no caso, ao anular o julgamento do Tribunal do Júri, 

não evidenciou concretamente que a absolvição estaria divorciada das provas 

colhidas na instrução processual e, tampouco, demonstrou que o pedido de 

clemência e seu acolhimento estariam desamparados de lastro fático mínimo. 

Na verdade, concluiu que o julgamento seria contrário à prova dos autos a 

partir de mera presunção decorrente da absolvição após o reconhecimento da 

materialidade e da autoria, o que constitui ilegalidade.

7. Ordem concedida para cassar o acórdão da apelação e restabelecer a 

absolvição proferida pelo Tribunal do Júri (HC 350.895/RJ, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta 

Turma, julgado em 14.03.2017, DJe 17.05.2017).

Como é cediço, com o advento da Lei n. 11.689/2008, ocorreu signifi cativa 

alteração na sistemática de quesitação no Tribunal do Júri, com a fi nalidade 

de facilitar o julgamento e reduzir as chances de ocorrerem nulidades. Essa 

simplifi cação erradicou o excesso de formalismo e racionalizou a forma de 

elaborar os quesitos. A principal alteração diz respeito ao quesito trazido no art. 

483, inciso III, do Código de Processo Penal, que deverá ser formulado após a 

resposta relativa à materialidade e à autoria delitiva e, mesmo sendo afi rmativa, 

imprescindível questionar se “o jurado absolve o acusado”.

Nesse encadeamento de ideias, considerando-se a obrigatoriedade do 

quesito mesmo após o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, 
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passou a se questionar a possibilidade de desconstituição da absolvição 

pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que se trataria de decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos. Cuidando-se de absolvição por 

clemência, é possível desconstituir a decisão por contrariedade à prova dos autos 

ou não seria cabível recurso sob referido fundamento?

Por oportuno, registro que a absolvição por clemência somente se verifi ca 

quando reconhecidas a materialidade e a autoria. Dessa forma, nessas hipóteses, 

sempre haverá contradição, o que já remete de pronto ao provimento do recurso 

para submissão a novo Tribunal do Júri. Contudo, entendo não ser este o 

entendimento que melhor se compatibiliza com as garantias do Tribunal do Júri 

e com as novas disposições trazidas pela edição da Lei n. 11.689/2008.

Independentemente das críticas doutrinárias à Instituição do Júri, certo 

é que está inserido pela Constituição Federal entre os direitos e garantias 

individuais – art. 5º, inciso XXXVIII, da CF –, protetor do direito à liberdade, e, 

como tal, constitui uma cláusula pétrea expressa – art. 60, § 4º, inciso IV, da CF 

–, sendo uma decorrência do princípio democrático.

O art. 5º, inciso VIII, da Constituição Federal, assegura ao Júri Popular 

a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a 

competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A plenitude 

de defesa técnica e de autodefesa conferem a possibilidade tanto ao advogado 

quanto ao réu de convencerem os jurados por argumentos extrajurídicos e não 

meramente técnicos, podendo, inclusive, ser colacionados fundamentos de 

ordem moral, religiosa etc.

Ainda sobre as garantias do Tribunal do Júri, o sigilo das votações é meio 

de se assegurar a imparcialidade dos julgadores leigos a fi m de que não se 

tenha conhecimento em qual sentido votou um ou outro jurado, adotando o 

ordenamento jurídico pátrio, excepcionalmente, nessa Instituição, o sistema da 

íntima convicção, o qual possibilita ao órgão julgador decidir com fundamento 

nas provas dos autos, sem correspondência à prova dos autos ou até mesmo em 

contrariedade a elas.

Comentando referidas garantias, afi rma a doutrina:

a) plenitude de defesa técnica: o advogado de defesa não precisa se restringir 

a uma atuação exclusivamente técnica, ou seja, é perfeitamente possível que o 

defensor também utilize argumentação extrajurídica, valendo-se de razões de 

ordem social, emocional, de política criminal etc. (...)
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b) plenitude de autodefesa: ao acusado é assegurado o direito de apresentar 

sua tese pessoal por ocasião do interrogatório, a qual também não precisa ser 

exclusivamente técnica, oportunidade em que poderá relatar aos jurados a versão 

que entender ser a mais conveniente a seus interesses.

4.1 Sistema da íntima convicção do magistrado.

De acordo com o sistema da íntima convicção, (...), o juiz é livre para valorar as 

provas, inclusive aquelas que não se encontram nos autos, não sendo obrigado a 

fundamentar seu convencimento. (...)

A decisão é o resultado da convicção do magistrado, sem que seja necessária 

a demonstração de razões empíricas que justifi quem seu convencimento, o que 

permite, em tese, que o juiz julgue com base na prova dos autos, sem a prova dos 

autos, e até mesmo contra a prova dos autos. (...)

A despeito da regra constante da Constituição Federal, não se pode negar 

que referido sistema tenha sido adotado em relação às decisões dos jurados no 

Tribunal do Júri, as quais não precisam ser motivadas. (...)

Como se vê, no âmbito do Júri, até mesmo pela desnecessidade de 

fundamentação da decisão dos jurados, o Conselho de Sentença não está 

necessariamente vinculado às provas constantes dos autos, podendo formar sua 

convicção a partir de critérios subjetivos, sendo possível que venha a decidir em 

desacordo com os elementos probatórios coligidos. (LIMA, Renato Brasileiro de. 

Manual de Processo Penal. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 603 e 1.314).

Por fi m, pela garantia da soberania dos veredictos, o Tribunal formado por 

juízes togados não está autorizado a modifi car, no mérito, a decisão proferida 

pelo Conselho de Sentença, o que, contudo, não é sinônimo de irrecorribilidade 

de suas decisões. Ao contrário, as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença 

são passíveis de recursos, podendo o Tribunal ad quem cassá-los e determinar a 

realização de novo julgamento. E, aqui reside o ponto fulcral de análise do 

presente mandamus.

O art. 484 do CPP, em sua redação original, assim dispunha:

Os quesitos serão formulados com observância das seguintes regras:

I - o primeiro versará sobre o fato principal, de conformidade com o libelo;

II - se entender que alguma circunstância, exposta no libelo, não tem conexão 

essencial com o fato ou é dele separável, de maneira que esta possa existir 

ou subsistir sem ela, o juiz desdobrará o quesito em tantos quantos forem 

necessários;

III - se o réu apresentar, na sua defesa, ou alegar, nos debates, qualquer fato ou 

circunstância que por lei isente de pena ou exclua o crime, ou o desclassifi que, o 
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juiz formulará os quesitos correspondentes, imediatamente depois dos relativos 

ao fato principal, inclusive os relativos ao excesso doloso ou culposo quando 

reconhecida qualquer excludente de ilicitude;

IV - se for alegada a existência de causa que determine aumento de pena em 

quantidade fi xa ou dentro de determinados limites, ou de causa que determine 

ou faculte diminuição de pena, nas mesmas condições, o Juiz formulará os 

quesitos correspondentes a cada uma das causas alegadas;

V - se forem um ou mais réus, o juiz formulará tantas séries de quesitos quantos 

forem eles. Também serão formuladas séries distintas, quando diversos os pontos 

de acusação.

VI - quando o juiz tiver que fazer diferentes quesitos, sempre os formulará em 

proposições simples e bem distintas, de maneira que cada um deles possa ser 

respondido com sufi ciente clareza.

Antes da reforma realizada no Código de Processo Penal pela Lei n. 

11.689/2008, todas as teses defensivas apresentadas deveriam ser objeto de 

quesitos específi cos, razão pela qual era possível ter conhecimento da ratio 

decidendi de eventual absolvição pelo Conselho de Sentença.

Contudo, com a alteração legis lativa, houve modifi cação na formulação dos 

quesitos perante o Júri Popular, pois, após a formulação de quesitação quanto à 

materialidade (art. 483, I, do CPP) e da autoria delitiva (art. 483, II, do CPP), 

deve ser elaborado quesito obrigatório genérico acerca da absolvição do acusado 

(art. 483, III, do CPP), e, caso respondido negativamente por mais de 3 (três) 

jurados a esse quesito, prossegue-se a votação quanto a eventuais causas de 

diminuição (art. 483, IV, do CPP), qualifi cadoras e causas de aumento (art.483, 

V, do CPP).

O quesito genérico pr evisto no art. 483, inciso III, do Código de Processo 

Penal, abarca toda e qualquer tese defensiva que não esteja relacionada 

à materialidade e autoria delitivas. Aliás, sua formulação é obrigatória 

independentemente das teses defensivas expostas durante todo o procedimento 

bifásico do Júri, sob pena de nulidade absoluta.

Esse entendimento já encontra amplo respaldo na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça:

(...). Homicídio qualifi cado e corrupção de menores. Tribunal do Júri. Ausência 

de formulação de quesito referente à absolvição do acusado. Obrigatoriedade. 

Inteligência do artigo 483 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal 

evidenciado. Concessão da ordem de ofício. 1. Com o advento da Lei n. 11.689/2008, 
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modifi cou-se a forma de elaboração dos quesitos de defesa, concentrando-se em 

um único questionamento - o que indaga se os jurados absolvem o réu - todas as 

teses sustentadas pelo acusado e por seu patrono em Plenário. 2. Nos termos do § 

2º do artigo 483 do Código de Processo Penal, sendo respondidos afi rmativamente 

os quesitos referentes à materialidade e à autoria ou participação, passa-se ao 

questionamento relativo à absolvição do réu. 3. O quesito referente à absolvição 

é obrigatório, devendo ser elaborado mesmo quando a defesa se limite a negar a 

autoria ou a participação do acusado nos fatos narrados na denúncia. Doutrina. 

Precedentes. 4. No caso dos autos, o quesito referente à absolvição do paciente foi 

julgado prejudicado, tendo a Corte Estadual consignado a sua dispensabilidade, 

na espécie, ante a resposta afi rmativa dos jurados aos dois primeiros itens do 

questionário, entendimento que, como visto, contraria o artigo 483 do Código 

de Processo Penal. 5. Demonstrada a ausência de elaboração de quesito 

obrigatório, imperioso o reconhecimento da nulidade do julgamento, consoante 

o disposto no verbete 156 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Inviável a 

determinação de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, pois sua 

prisão não decorreu do julgamento que ora se anula, encontrando-se segregado 

desde antes da decisão de pronúncia 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida de ofício, para anular o julgamento do paciente realizado pelo Tribunal do 

Júri, determinando-se que outro se realize com a formulação do quesito obrigatório 

previsto no artigo 483, inciso III e § 2º, do Código de Processo Penal, estendendo-se 

os efeitos desta decisão ao corréu Arenilson Pereira dos Santos. (HC 352.330/PB, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 1º.08.2016).

Habeas corpus. Writ substitutivo de recurso próprio. Desvirtuamento. 

Homicídio qualifi cado. Quesito genérico de absolvição. Acolhimento. Soberania dos 

veredictos. Segunda votação. Nulidade configurada. Manifesto constrangimento 

ilegal evidenciado. 1. Com o advento da Lei n. 11.689/2008, foi determinada a 

obrigatoriedade de formulação do quesito genérico acerca da absolvição do 

agente, independentemente da tese defensiva sustentada em plenário. Trata-se 

de quesito obrigatório que deve ser elaborado e submetido a votação, ainda 

que a única tese defensiva seja a de negativa de autoria, não se revelando esta 

contraditória com o reconhecimento da autoria e da materialidade do crime. 

Precedentes. 2. No caso, não poderia o magistrado ter determinado a realização 

de uma segunda votação, sob o único fundamento de que, tendo os jurados 

respondido afi rmativamente ao primeiro e ao segundo quesitos, a respeito da 

autoria e da materialidade do delito, a decisão estaria contraditória, haja vista o 

princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Tão logo determinada 

a realização de uma segunda votação, a defesa protestou, determinando que a 

insurgência fosse consignada na respectiva ata, o que evidencia que a nulidade, 

a par de ser absoluta, foi arguida tempestivamente. 4. Ordem não conhecida. 

Habeas corpus concedido, de ofício, para cassar o acórdão impugnado e a segunda 

votação realizada pelo juiz de primeiro grau, determinando que o Juízo do 1º 

Tribunal do Júri da Capital/SP conclua a sentença com base na primeira votação 
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(Processo n. 052.03.002823-1). (HC 154.700/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

Sexta Turma, julgado em 18.11.2014, DJe 05.12.2014).

Reitero que, após a inovação legislativa, todas as teses defensivas passaram 

a ser objeto de um único quesito obrigatório, buscando-se com tal providência 

impedir que os jurados sejam indagados sobre aspectos técnicos, até porque 

em sua maioria, os componentes do Conselho de Sentença são destituídos de 

conhecimentos técnicos sobre os debates realizados entre as partes, sendo que 

o próprio art. 482 do Código de Processo Penal estabelece que os jurados não 

serão indagados acerca de questões jurídicas.

Assim, diante desta unifi cação, possível a absolvição do réu por qualquer 

tese defensiva, ainda que não amparada em substratos fáticos nos autos, dentre 

elas, a clemência, porquanto possível que os jurados, a despeito de formar sua 

convicção pelo reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, estejam 

convencidos da desnecessidade ou injustiça de eventual pena a ser imposta, 

resolvendo, pois, absolver o acusado.

Como bem esclarecido pelo eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

no julgamento, pela Quinta Turma desta Corte, do Recurso Especial 1.245.480/

DF:

Na antiga sistemática, as possibilidades de absolvição eram limitadas pelas 

teses apresentadas pela defesa, o que mitigava, de certa forma, a possibilidade 

de o Conselho de Sentença absolver com base na íntima convicção. A partir da 

reforma, a meu sentir, não há nenhum limite. (...) . A meu ver, o equívoco dessa 

interpretação - de não obrigatoriedade do quesito - consiste na desconsideração 

de outro princípio constitucional de igual envergadura à soberania dos veredictos, 

qual seja, a plenitude de defesa. De efeito, a absolvição pelos jurados, fundada em 

tese não sustentada pela defesa, é corolário não só da soberania dos veredictos como 

também da plenitude de defesa. (...). Consagra-se, assim, a plenitude de defesa, 

ainda que a defesa técnica não suscite tese alternativa.

A doutrina, igualmente, encampa a possibilidade de absolvição do réu 

pelo Conselho de Sentença, ainda que por clemência, sendo esta a forma de 

concretizar as garantias de plenitude de defesa e da íntima convicção:

(...) a principal inovação, introduzida na Lei n. 11.689/2008, no contexto do 

questionário, diz respeito à concentração em uma única indagação, em relação às 

teses de defesa. Não mais é necessário que o juiz presidente colha das alegações 

expostas em plenário pelo defensor as várias teses levantadas, transformando-as 

em quesitos a serem submetidos aos jurados. O defensor continuará a expor suas 
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variadas teses, muitas delas alternativas, outras subsidiárias, mas todas voltadas 

à absolvição do réu. Porém, essa exposição destina-se ao Conselho de Sentença, 

unicamente. O juiz presidente cuidará de indagar dos jurados apenas o seguinte: 

“o jurado absolve o acusado?” A resposta afi rmativa leva à absolvição; a negativa, 

por óbvio, conduz à condenação por homicídio (ou pelo crime já reconhecido 

nos quesitos anteriores). Entretanto, a razão pela qual os jurados absolveram 

o réu, se for positiva a resposta, torna-se imponderável. É possível que tenham 

acolhido a tese principal da defesa (por exemplo, a legítima defesa), mas também 

se torna viável que tenham preferido a subsidiária (por exemplo, a legítima defesa 

putativa). Pode ocorrer, ainda, que o Conselho de Sentença tenha resolvido absolver 

o réu por pura clemência, sem apegos a qualquer das teses defensivas. Em suma, 

da maneira como o quesito será encaminhado aos jurados, serão eles, realmente, 

soberanos para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados devam imiscuir-

se no mérito da solução de absolvição (...). (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de 

Processo Penal. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 959/960).

Absolvição. O quesito obrigatório ex lege: o jurado absolve o acusado? Essa 

é uma das grandes novidades insertas no novo procedimento, por congregar 

em um único quesito todas as teses de improcedência alvitradas pelo réu em seu 

interrogatório e pela defesa em plenário. Atente-se: as teses defensivas não mais 

são desdobradas em quesitos. Bastará um único questionamento para todas as 

postulações defensivas. Suponha-se que a defesa e o réu alvitraram quatro teses 

defensivas: negativa de autoria, legítima defesa, inexigibilidade de conduta 

diversa e estado de necessidade. Podia ser erro de tipo, erro de proibição etc. 

Se, dos sete jurados, quatro acataram, cada qual, uma tese distinta, o réu estará 

absolvido. Mesmo que, dos sete, um ou mais decidiram absolver por clemência, é 

indiferente. (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antonio Marques da. Código de 

Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 705).

A quesitação genérica potencializou o sistema da íntima convicção e da 

plenitude de defesa no Tribunal do Júri diante da possibilidade de absolvição 

por qualquer fundamento, pouco importando a razão que motivou os jurados, 

até mesmo porque estes não se encontram adstritos a qualquer tese defensiva 

articulada.

Com isso, os jurados podem proferir decreto absolutório de acordo com o 

senso de justiça, por causas supralegais de exclusão da culpabilidade, por razões 

humanitárias e por clemência – perdão –, ainda que tenham, anteriormente, 

reconhecido a materialidade e autoria delitivas. Aliás, como bem ressaltado pelo 

Excelentíssimo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no voto-vista proferido no 

julgamento do Habeas Corpus n. 350.895/RJ:

(...) o perdão se concede aos possíveis culpados, pois aos inocentes se faz 

justiça. (...). Quem ostenta circunstâncias que conduzem à absolvição não precisa 
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de perdão (clemência), mas sim aqueles que não as têm, mas despertam no 

colegiado popular o sentimento de merecimento de indulgência, pelo sentido 

de equidade, da justifi cativa moral, fi losófi ca ou religiosa para adoção da conduta 

incriminada, apesar de antijurídica.

No mesmo diapasão, esclarecedora é a sempre brilhante argumentação do 

eminente Ministro Celso de Mello, nos autos do RHC 117.076/DF:

…............................................................................................ As recentes reformas 

realizadas no Código de Processo Penal, ainda, vieram para reforçar ainda mais a 

soberania dos ‘veredicta’. É por isso que, por ocasião do Recurso Extraordinário 

aviado, a defesa fez questão de aludir à atual redação do art. 483, ‘caput’, III e seu § 

2º. Mencionado preceito, ao defi nir a obrigatoriedade e até mesmo a redação (O 

jurado absolve o acusado?) do principal quesito a ser respondido, eximiu os 

jurados da compreensão das intrincadas teses jurídicas. Doravante se pergunta 

aos jurados apenas se absolvem ou não, desimportando as razões pelas quais o 

fazem. Dessa forma, além de juridicamente impossível, fi ca também improvável, 

no campo fenomenológico, que o Tribunal tenha condições de sindicar se a 

deliberação do Júri está em conformidade ou não com o material probatório 

constante dos autos. Parece cuidar-se de uma impossibilidade meditada pelo 

legislador, apontando, quiçá, para reconhecer razão aos que enxergavam ser 

impossível censurar a decisão do Júri. Pois a soberania, mesmo que não absolutizada, 

não deve contas à interpretação mais ou menos elaborada, consentânea ou não com 

o que a dogmática jurídica, por exemplo, tem compreendido. Nesse sentido, 

reconhecer, como fez o Tribunal ‘a quo’, que a tese da inexigibilidade de conduta 

diversa não encontra eco nos autos, é algo que beira a irrelevância. Pois se 

eventual contraste entre o material de convicção encartado e a deliberação do 

Júri pode até ser observado e, nesse sentido, censurado, tal não se afi gura possível 

em relação às teses jurídicas debatidas. Em suma, com toda sinceridade, a 

derrogação do art. 593, III, ‘d’, pelo art. 483, ‘caput’, III e seu § 2º não está descartada.” 

(grifei) Em petição protocolada, nesta Corte, sob n. 32782/2013, a parte ora 

recorrente informa que a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de 

Maringá/PR designou “novo julgamento pelo Tribunal do Júri de Maringá para o 

próximo dia 19 de setembro” (grifei), razão pela qual requer seja concedida 

“medida cautelar direcionada a sustar a tramitação processual do feito originário, 

em especial, a fi m de impedir a realização de novo julgamento pelo Conselho de 

Sentença, pelo menos até o julgamento defi nitivo desta insurgência recursal” 

(grifei). Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido de medida cautelar 

formulado pelo ora recorrente. E, ao fazê-lo, entendo plausível, em sede de estrita 

delibação, a pretensão cautelar em exame, no ponto em que se sustenta, com base no 

art. 483, III e § 2º, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 

11.689/2008, que não mais se revelaria viável a utilização, pelo órgão da acusação – 

como meio de impugnação às decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri 
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com apoio em referidos preceitos normativos –, do recurso de apelação a que alude o 

art. 593, III, “d”, do CPP. Com efeito, não se pode ignorar a existência de expressiva 

orientação jurisprudencial no sentido de que, com o advento da Lei n. 11.689/2008, os 

jurados teriam passado a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de 

juízos absolutórios, não se achando adstritos, em sua razão de decidir, seja às teses 

suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole 

estritamente jurídica (Apelação n. 0008366-51.2007.8.26.0400, Rel. Des. Newton 

Neves, TJSP – Apelação-Crime n. 70034122390, Rel. Des. Marco Antônio Ribeiro de 

Oliveira, TJRS – Apelação Criminal n. 2004.01.1.085323- -9, Rel. p/ o acórdão Des. 

João Timóteo de Oliveira, TJDFT – Embargos Infringentes e de Nulidade n. 

70049995897, Rel. p/ o acórdão Des. Marcel Esquivel Hoppe, TJRS – HC 200.440/SP, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, STJ): “Apelação criminal. Homicídio simples. Júri. 

Alegação de decisão dos jurados contrária à prova dos autos. Inocorrência. 

Quesitação alterada após a Lei n. 11.689/2008. Absolvição sem estar adstrita às teses 

defensivas do Plenário. Possibilidade. Recurso não provido. I - A partir da nova 

redação do art. 483 do CPP, após a Lei n. 11.689/2008, é admitida a absolvição do 

réu por motivos desconhecidos e até mesmo por clemência. II - Se a nova 

formulação dos quesitos alargou as possibilidades de absolvição, fi ca, de fato, ao 

alvedrio dos jurados decidir pela não condenação do réu por motivos até alheios 

à sustentação defensiva. III - Na antiga sistemática, as possibilidades de absolvição 

eram limitadas pelas teses apresentadas pela defesa, o que mitigava, de certa 

forma, a possibilidade de o jurado absolver com base na íntima convicção. A partir 

da reforma, não há nenhum limite. IV - Recurso não provido.” (Apelação Criminal n. 

1.0024.00.092182-5/002, Rel. Des. Eduardo Brum, TJMG – grifei) Considerado esse 

entendimento – que merecerá, em momento oportuno, detida refl exão por parte 

desta Corte –, revelar-se-ia, aparentemente, inadmissível, por incongruente com a 

recente reforma introduzida no procedimento penal do júri, o controle judicial das 

decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 483, III 

e § 2º, do CPP, quer pelo fato, pragmaticamente relevante, de que os fundamentos 

efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença restariam desconhecidos, quer 

pelo fato, não menos importante, de que a fundamentação adotada pelos jurados 

poderia, ao menos virtualmente, extrapolar os próprios limites da razão jurídica. Essa 

visão em torno do tema em exame – vale registrar – tem sido perfi lhada por alguns 

autores na doutrina processual penal (GUILHERME MADI REZENDE, “Júri: decisão 

absolutória e recurso da acusação por manifesta contrariedade à prova dos autos – 

descabimento”, “in” Boletim IBCCRIM, Ano 17, n. 207, 2010), valendo destacar, em 

face da pertinência de que se reveste, o magistério de ADEL EL TASSE e de LUIZ 

FLÁVIO GOMES (“Processo Penal IV: júri”, p. 161/165, item n. 1.d., 2012, Saraiva): “A 

Lei n. 11.689/2008, ao regulamentar o modelo de quesitação que atualmente deve ser 

adotado, produziu refl exo direto na matéria da apelação das decisões do Tribunal do 

Júri, não sendo mais aceita a continuidade no emprego da vetusta interpretação da 

matéria, que passa a representar evidente ausência de lógica do sistema. Parece 

indiscutível, sendo qualquer resistência em verificar esta situação totalmente 

desprovida de sentido técnico mínimo, que, com a alteração não só dos 
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procedimentos, mas verdadeiramente da estrutura do Tribunal do Júri brasileiro, 

produzida em 2008, pela entrada em vigor da Lei n. 11.689, a apelação com base na 

manifesta contrariedade às provas dos autos passou a ser recurso exclusivo da 

defesa. O atual modelo de quesitação existente, pelo qual o Conselho de Sentença 

decide sobre a absolvição com total distanciamento de questionamentos técnico-

jurídicos, mas atuando em acordo com o livre convencimento íntimo de forma plena, 

respondendo a quesito geral sobre se o acusado deve ser absolvido ou condenado, 

faz com que a decisão absolutória não seja passível de qualquer tipo de controle 

recursal pela acusação, pois insuscetível de análise quanto aos seus fundamentos, 

que podem, inclusive, decorrer do perdão social pelo fato praticado. Em outras 

palavras, não há qualquer suporte lógico para que possa a acusação recorrer para 

atacar o veredicto absolutório, argumentando que este ocorreu em contrariedade à 

prova dos autos, pois a absolvição deve atender a um único critério, qual seja, a livre 

convicção plena do juiz de fato, formada com imparcialidade após a apresentação 

das provas e dos debates pelas partes. O dado essencial é que a estrutura democrática 

do Tribunal do Júri garante que os jurados possam atuar para absolver além dos 

limites impostos pela lei ao juiz togado, não havendo dúvidas de que este aspecto 

democrático encontra-se, no caso brasileiro, expressamente refl etido no modelo de 

quesitação adotado. …................................................................................................... A Lei n. 

11.689/2008, ao reformar o modelo de Tribunal do Júri existente no Brasil, reconstruiu 

o pacto democrático, ao dotar o jurado da garantia de imparcialidade e da 

possibilidade de formar a sua íntima convicção sem fi car submetido a mecanismos de 

controle autoritário. A quesitação hoje existente, em que uma única pergunta sobre 

se o réu deve ser absolvido resolve a causa, garante ao jurado a possibilidade de 

absolver com base no mais amplo juízo de íntima convicção e, por via de 

consequência, tacitamente revogou em parte o art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo 

Penal, pois passou a ser absolutamente carente de lógica sistêmica debater em grau 

de apelação quais os critérios de absolvição do cidadão jurado, vedando-se, assim, o 

recurso de apelação pela acusação com base no fundamento de que o julgamento foi 

manifestamente contrário às provas dos autos.

…................................................................................................... Dessa forma, a atual 

redação do Código de Processo Penal, na disciplina do Tribunal do Júri, fixando 

a viabilidade absolutória com base na livre convicção íntima de forma plena, 

impede a utilização do recurso de apelação com base no art. 593, III, ‘d’, contra a 

decisão absolutória, sendo este recurso, em consequência, exclusivo da defesa para 

atacar decisão condenatória.” (grifei) Registre-se, fi nalmente, que essa matéria tem 

constituído objeto de apreciação por parte de Tribunais judiciários, como resulta 

claro, p. ex., de decisão emanada da colenda Primeira Câmara Criminal do E. Tribunal 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e consubstanciada em acórdão assim 

ementado: “(...) Quanto a um dos acusados, restou absolvido em razão da resposta 

negativa oferecida pelos jurados ao terceiro quesito, assim escrito: ‘O jurado absolve 

o réu (...)?’. Ou seja, como referido no acórdão, mesmo entendendo que tal imputado 

desferiu tiros contra a vítima (resposta positiva ao segundo quesito), os juízes de 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

730

fato optaram pela sua absolvição. Logo, se os juízes de fato, mesmo entendendo 

que a conduta injusta denunciada foi praticada sem estar abarcada por qualquer 

excludente de ilicitude e culpabilidade, mas atendendo à sua íntima convicção 

concluíram que o denunciado, por determinada razão, é merecedor de perdão, não 

sendo necessária à sociedade a punição de seu comportamento, não há como esta 

Corte examinar se tal decisão foi ou não manifestamente contrária á prova dos autos, 

pois de caráter subjetivo dos jurados. Não se trata, como alegou o órgão ministerial 

em seus embargos declaratórios, simplesmente de quebrar-se ou não o princípio 

constitucional da soberania dos veredictos, pois consabido que tal soberania é 

relativa. Cuida-se, na verdade, da impossibilidade de o órgão ministerial apelar 

fazendo uso da alínea ‘d’ do inciso III do art. 593 da Lei Processual Penal, quando o 

acusado resta absolvido com base no quesito genérico de absolvição, trazido pela 

Lei n. 11.689/2008 (…).” (Apelação Criminal n. 70036400778–EDcl, Rel. Des. Marco 

Antônio Ribeiro de Oliveira – grifei) Sendo assim, em juízo de sumária cognição, 

e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defi ro o pedido de medida 

liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até fi nal julgamento da presente 

causa, o curso do Processo-crime n. 2006.0003364-6, instaurado, contra Etore 

Santo Sacon, perante a 1ª Vara Criminal da comarca de Maringá/PR, sustando-

se, em consequência, a realização do julgamento do paciente em questão pelo 

Júri. Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão 

ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 235.651/PR), ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná (Apelação Criminal n. 614652-5) e à MM. Juíza de Direito da 1ª 

Vara Criminal da comarca de Maringá/PR (Processo-crime n. 2006.0003364-6). 

Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2013. Ministro Celso de Mello Relator.

Em outro writ, o Ministro Marco Aurélio é, igualmente, de clareza 

meridiana:

..................................................................................................

Surge relevante o pedido de implemento de liminar. Os jurados reconheceram, 

por maioria, a autoria e materialidade delitivas. A seguir, questionados se absolviam 

os acusados, nos termos do que dispõe o artigo 483, § 2º, do Código de Processo 

Penal – “respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos 

relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte 

redação: o jurado absolve o acusado?” –, responderam afi rmativamente. O quesito 

versado no dispositivo tem natureza genérica, não guardando compromisso com 

a prova obtida no processo. Decorre da essência do Júri, segundo a qual o jurado 

pode absolver o réu embasado na livre convicção e independentemente das teses 

veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais. 3. Defiro a 

liminar pleiteada, suspendendo, até a decisão fi nal deste habeas corpus, o trâmite 

do processo n. 0000737-83.2012.8.26.0001, da Segunda Vara do Júri do Foro 

Regional I de Santana/SP, no qual designada sessão de julgamento para 10 de 
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maio de 2017. 4. O curso deste habeas não prejudica o de n. 397.651/SP, em 

trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com 

as homenagens merecidas, ao relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro. 5. 

Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 5. Publiquem. Brasília, 9 

de maio de 2017. Ministro Marco Aurélio Relator (HC 143.595 MC, Relator(a): Min. 

Marco Aurélio, julgado em 09.05.2017, publicado em Processo Eletrônico DJe-098 

divulg 10.05.2017 public 11.05.2017)

Se assim não fosse, não haveria sentido na obrigatoriedade do quesito 

genérico quando a única tese defensiva fosse a negativa de autoria e respondidos 

afirmativamente à quesitação acerca da materialidade e autoria delitivas. 

Contudo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ainda que a única tese 

defensiva seja a negativa de autoria, obrigatória a formulação do quesito previsto 

no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, situação a confi rmar que 

a quesitação genérica de absolvição pode ser realizada por qualquer argumento 

jurídico ou extrajurídico, amparado nos autos, sem respaldo em provas dos autos 

ou até mesmo em contrariedade a elas, como forma de concretização do sistema 

da íntima convicção dos jurados.

Como forma de confi rmar a possibilidade de absolvição por qualquer 

argumento extrajurídico na quesitação genérica, imaginemos uma situação 

em que o réu é confesso quanto à prática do fato típico, ilícito e culpável a si 

imputado, e sua defesa técnica não tenha ventilado nenhuma tese contrária a 

tais elementos, limitando-se a sustentar a incidência de causas de diminuição 

de pena. Ainda assim será obrigatória a formulação do quesito genérico, e os 

jurados – ainda que não haja nenhuma outra prova contrária ao reconhecimento 

da materialidade, da autoria do delito, à confi ssão do réu – poderão responder ao 

quesito como melhor lhe aprouverem.

E, tendo os jurados proferido decisão absolutória, ainda que não encontre 

esta nenhum respaldo em elemento probatório dos autos, inviável recurso de 

apelação por contrariedade manifesta, pois tal providência jurídica implicaria 

violação frontal da soberania dos veredictos e, principalmente, à íntima 

convicção dos jurados, até mesmo porque, não conhecedor das razões do decreto 

absolutório, o Tribunal ad quem estaria, por via refl exa, tentado adentrar as 

razões meritórias de convicção do Conselho de Sentença, criando, como bem 

ponderado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em seu voto-vista “um 

paradoxo insuperável de, por um lado, autorizar a absolvição direta e sem 

motivação, e, por outro, permitir o reexame da deliberação porque não suportada 

no conjunto probatório”.
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Nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo 

Penal, caberá recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri, quando a 

decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. São objeto 

de provas as afi rmações acerca de um fato que interesse à solução do processo. 

“O objeto de prova é a verdade ou falsidade de uma afi rmação sobre um fato 

que interessa à solução do processo. São as asserções feitas pelas partes que 

interessam à solução de controvérsia submetida à apreciação judicial” (LIMA, 

Renato Brasileiro de. op. cit. p. 582).

Assim, para que seja possível a interposição do recurso de apelação previsto 

no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, necessária que 

a decisão proferida pelos jurados seja contrária às provas dos autos. Contudo, 

como já ressaltado acima, especifi camente quanto à quesitação genérica do art. 

483, inciso III, do Código de Processo Penal, o decisum absolutório proferido 

pelo Conselho de Sentença não está atrelado aos elementos probatórios 

constantes dos autos.

De fato, reitero que nem sempre o juízo de absolvição terá como amparo 

fatos, podendo ser respaldado, como já explanado anteriormente, em razões de 

convicção íntima, subjetiva, de equidade, justiça, clemência, e, não se referindo a 

fatos, não se refere, consequentemente, a provas, e, não se referindo a provas, não 

há que se falar em julgamento contrário às provas dos autos. Portanto, inviável a 

interposição do recurso de apelação previsto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do 

Código de Processo Penal, porque nele não encontra amparo legal.

Referido entendimento não viola o direito ao recurso ou ao princípio do 

duplo grau de jurisdição que, independentemente dos questionamentos acerca 

de sua previsão constitucional implícita, deve guardar compatibilidade com as 

garantias previstas no art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “a” (plenitude de defesa), 

“b” (sigilo das votações) e “c” (soberania dos veredictos), da Constituição Federal.

De igual forma, a utilização da via recursal deve guardar observância à 

disciplina dos próprios arts. 483, inciso III, e 593, inciso III, alínea “d”, do 

Código de Processo Penal, ainda que, para tanto, possa sofrer limitações quanto 

às hipóteses de interposição, já que sua interposição requer uma interpretação 

sistemática de toda a conjuntura processual e, principalmente, das garantias do 

Júri Popular.

Por relevante, consigno que persistem as hipóteses de interposição do 

recurso de apelação com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código 
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de Processo Penal. De fato, para a prolação de um decreto condenatório, nas 

respostas aos quesitos da materialidade e autoria delitivas, causas de diminuição 

e de aumento, bem como para o reconhecimento de qualifi cadoras, a decisão 

dos jurados deverá encontrar guarida nas provas dos autos, já que estas se 

referem, obrigatoriamente, a fatos e estes sim são objeto de prova no processo 

criminal, razão pela qual, encontrando-se divergências entre elas, possível será a 

interposição de apelação nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código 

de Processo Penal.

Situação diversa se verifica na hipótese de absolvição decorrente do 

quesito genérico, no qual o jurado está livre para absolver em razão de fatos 

ou de qualquer outro fundamento, até mesmo de ordem puramente subjetiva, 

extraprocessual, não estando vinculado a qualquer tese jurídica. Decidindo pelo 

sistema da íntima convicção, inviável o conhecimento acerca da ratio decidendi 

do decreto absolutório, se em razão dos fatos ou por mero sentimentalismo, 

razão que impede a interposição do recurso de apelação nos termos do art. 593, 

inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, neste pormenor, sob pena de 

malferição ao sistema da íntima convicção, da plenitude de defesa e da soberania 

dos veredictos.

Ademais, o comando normativo do art. 483, § 2º, do Código de Processo 

Penal, no sentido de que somente será formulado o quesito genérico da 

absolvição quando respondidos afi rmativamente aos quesitos descritos nos 

incisos I (materialidade) e II (autoria) delitivas, uma vez que, do contrário, já 

restará o réu absolvido, demonstra que não há contrariedade no reconhecimento 

pelos jurados quanto à materialidade e autoria do crime e posterior absolvição 

no quesito genérico, porquanto, neste quesito, os jurados não negam nenhum 

fato comprovado e não afi rmam fatos cuja ocorrência não fi cou demonstrada, 

mas apenas limitam-se a responder sem vinculação a qualquer fato ou tese 

jurídica, se o réu deve ou não ser absolvido.

Em caso de absolvição, não pode a decisão ser tida como contrária às 

provas dos autos, por não ser possível se perquirir se os jurados absolveram-no 

pelas provas ou teses jurídicas expostas ou por causas supralegais, humanitárias, 

clemência, etc., o que somente seria possível se o Tribunal ad quem pudesse, com 

convicção, saber se a motivação da absolvição era decorrente de fatos ou não, o 

que, contudo, não se mostra juridicamente possível diante do sistema da íntima 

convicção pelas quais as razões subjacentes à decisão são desconhecidas e assim 

devem ser mantidas.
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Não sendo possível se perquirir acerca da contrariedade manifesta às provas 

dos autos, a decisão absolutória dos jurados fundada no quesito genérico previsto 

no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, não está sujeita ao recurso 

de apelação descrito no art. 593, inciso III, alínea “d”, do mesmo Diploma 

Processual, ocorrendo, portanto, uma limitação, mas não exclusão, do direito 

de recurso neste pormenor, nos termos já acima expostos, compatibilizando-se 

as garantias do Júri Popular previstas na Constituição Federal com o direito 

de recurso – art. 5º, LV, da CF –, em observância aos princípios da unidade da 

Constituição e da convivência das liberdades públicas.

No caso dos autos, constata-se da ata de julgamento que a defesa pugnou 

pela absolvição do acusado pela negativa de autoria ou pela aplicação do princípio 

do in dubio pro reo (e-STJ fl . 25). Os jurados responderam afi rmativamente 

aos quesitos da autoria e da materialidade e votaram, igualmente, de forma 

positiva ao quesito da absolvição, demonstrando, assim, que a despeito do 

reconhecimento da materialidade e de autoria delitivas, formaram sua convicção 

pela absolvição do paciente, por razões de clemência – perdão (e-STJ fl . 39).

Nada obstante, considerou o Tribunal de origem que “a materialidade do 

delito está comprovada, através do Auto de Exame Cadavérico, que se encontra 

às fl s. 17. A autoria é indicada pela oitiva de testemunhas, apesar do denunciado 

ter exercido o direito de permanecer em silêncio, fl s. 480. (...) Assim, há, no 

vertente, causa que remeta a novo Júri, em tendo sido o julgamento absolutório, 

manifestamente contrário à prova dos autos” (e-STJ fl s. 45/48).

Contudo, a absolvição, na hipótese, não se refere a qualquer elemento 

probatório acostado aos autos, mas, ao contrário, encontra amparo em razões 

de foro íntimo, de indulgência e, como acima ressaltado, tais motivações não 

se referem a fatos e, consequentemente, não se reportam às provas dos autos. 

Por conseguinte, não enseja interposição do recurso de apelação com fulcro no 

art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, por não se verifi car 

contrariedade manifesta aos elementos probatórios dos autos, porque a eles não 

se refere.

Portanto, não se conseguindo perquirir se o decreto absolutório proferido 

pelos jurados se refere às provas dos autos ou a razões de foro íntimo, inviável a 

interposição do recurso de apelação por contrariedade manifesta aos elementos 

probatórios presentes no processo criminal, sob pena de violação da soberania 

dos veredictos, da plenitude de defesa e do sistema da íntima convicção do 

julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.
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Ante o exposto, não conheço do mandamus. Porém, concedo ordem de ofício, 

para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a sentença absolutória proferida 

pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Senhor Presidente, para não alongar 

a sessão, vou, com a vênia dos que pensam diferentemente, em especial do 

Ministro Relator e dos que o acompanharam, me acostar à divergência.

Conheço bem a argumentação do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

que refl ete bem o que penso. Creio que, em alguns casos, o silêncio é eloquente, 

mas em outros a própria eloquência é mais eloquente ainda. Penso que houve 

uma modifi cação legislativa justamente para dar concreção legal à diferenciação 

que existe entre o poder dos jurados e o poder dos juízes, porque jurado é juiz 

num certo sentido, mas é diferenciado, porque a Constituição lhe dá uma 

soberania que os demais juízes não têm, em matéria de julgamento dos crimes 

contra a vida. E essa soberania só existe porque esses crimes dizem respeito ao 

sentimento da população em relação àquela violação da norma mais tremenda, 

que é a norma criminal no seio da sociedade. Muitas vezes, o jurado não 

conhece tecnicamente o Direito, não sabe explicar em detalhe técnico, do ponto 

de vista específi co, mas tem a sensibilidade de que naquele caso deve absolver. E 

não deveríamos tolher essa possibilidade.

Sei que há argumentos ponderáveis em sentido contrário, inclusive o de 

que o júri, assim, talvez fi casse mais sujeito a infl uências políticas, porque o 

jurado diria: “a ordem aqui é absolver”. “Absolvam, porque, independente do que 

constar dos autos, isso vai ser tomado como clemência”.

Mas não podemos querer transformar exceção em regra, e, afi nal de contas, 

a brecha vai continuar existindo, porque, no segundo julgamento essa tal “ordem 

de absolver” terá via livre para acontecer, se é que isso ocorre assim, dessa forma 

tão frequente. Vou me acostar à divergência, com todas as vênias dos votos que 

já formaram uma maioria vencedora.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Senhor Presidente, com a vênia do Ministro 

Sebastião Reis Júnior e dos que com Sua Excelência concordam, vou me fi liar 
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ao entendimento trazido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, de que jurado é 

juiz e não pode absolver fora das hipóteses legais. O que se fez com a reforma 

pontual do Código de Processo Penal foi simplesmente simplifi car a quesitação 

dos jurados, não criar poderes aos jurados. Quando impede a lei processual, 

agasalhando a soberania do Júri a reforma do segundo julgamento, tem-se 

apenas uma hipótese de limitação em favor da soberania do Júri, mas isto na 

segunda ocasião do julgamento. Não há ampliação dos poderes. Juiz não pode 

absolver fora das hipóteses legais e jurado é juiz.

Acompanho o voto do Ministro Relator.




