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CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 160.748-SP (2018/0230961-5)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Suscitante: Juízo Federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 

Estado de São Paulo

Suscitado: Juízo de Direito do Foro Central Criminal Barra Funda - 

DIPO 4 - São Paulo - SP

Interes.: Justiça Pública

Interes.: Em Apuração

EMENTA

Confl ito negativo de competência. Inquérito policial. Justiça 

Federal e Justiça Estadual. Contrabando de cigarros. Dissenso 

acerca da necessidade de indícios de transnacionalidade na conduta 

do agente para fi ns de fi xação da competência da Justiça Federal. 

Desnecessidade. Súmula 151/STJ. Orientação que deve prevalecer, 

a par de precedentes recentes em sentido diverso. Crime que tutela 

interesse da União.

1. A jurisprudência desta Corte orientava para a competência 

da Justiça Federal para o julgamento dos crimes de contrabando e 

descaminho (Súmula 151/STJ), até que julgado (CC n. 149.750/

MS, de 26/4/2017), fundado em confl ito que debateu crime diverso 

(violação de direito autoral), modifi cou a orientação sedimentada, para 

limitar a competência federal, no caso de contrabando, às hipóteses 

em que for constatada a existência de indícios de transnacionalidade 

na conduta do agente.

2. Consolidada a nova compreensão, sobreveio o julgamento 

do CC n. 159.680/MG (realizado em 8/8/2018), no qual a Terceira 

Seção entendeu pela competência federal para o julgamento do crime 

de descaminho, ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade 

na conduta.

3. Tal orientação, no sentido da desnecessidade de indícios de 

transnacionalidade, deve prevalecer não só para o crime de descaminho, 

como também para o delito de contrabando, pois resguarda a segurança 
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jurídica, na medida em que restabelece a jurisprudência tradicional; 

além do que o crime de contrabando, tal como o delito de descaminho, 

tutela prioritariamente interesse da União, que é a quem compete 

privativamente (arts. 21, XXII e 22, VII, ambos da CF) defi nir os 

produtos de ingresso proibido no país, além de exercer a fi scalização 

aduaneira e de fronteira.

4. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo 

Federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São 

Paulo, o 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, por 

unanimidade, conhecer do confl ito e declarar competente o suscitante, Juízo 

Federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro, 

Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel 

Ilan Paciornik, Felix Fischer, Laurita Vaz e Jorge Mussi votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Sustentou oralmente o Exmo. Sr. Dr. SPGR Haroldo Ferraz da Nóbrega 

pelo Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 26 de setembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 4.10.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de confl ito negativo de 

competência instaurado entre o Juízo Federal da 4ª Vara Criminal da Seção 

Judiciária do Estado de São Paulo, o suscitante, e o Juízo de Direito do Foro Central 

Criminal Barra Funda (DIPO 4) de São Paulo/SP, o suscitado.

Versam os autos acerca de inquérito policial instaurado no âmbito da 

Polícia Civil de São Paulo, com vistas a apurar a suposta prática do crime 
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tipifi cado no art. 334-A do Código Penal, pois, consoante auto de prisão em 

fl agrante, Domingos Raimundo de Souza foi surpreendido enquanto expunha à 

venda, em um bar, 275 maços de cigarro de origem estrangeira (Paraguai).

Recebendo o procedimento inquisitivo, o Ministério Público de São Paulo 

representou pelo envio dos autos à Justiça Federal, por vislumbrar interesse da 

União no crime sob apuração (fl . 49).

Na comarca de São Paulo/SP, o inquérito foi autuado sob o n. 0094711-

51.2017.8.26.0050 e distribuído ao Juízo do Foro Central Criminal Barra Funda 

(DIPO 4), que acolheu a representação ministerial e declinou da competência 

para processar o feito em favor da Justiça Federal (fl . 51).

Com a remessa dos autos à Justiça Federal de São Paulo – SJ/SP, o 

procedimento foi reautuado sob o n. 0007664-17.2018.403.6181 e distribuído 

ao Juízo Federal da 4ª Vara Criminal local, que suscitou o confl ito, aduzindo 

que inexistem indícios de transnacionalidade na conduta perpetrada pelo 

indiciado, circunstância essa que afastaria a competência da Justiça Federal para 

o processamento do crime sob apuração, na esteira de precedentes recentes desta 

Corte (fl s. 59/66):

[...]

Trata-se de inquérito policial instaurando com o intuito de apurar a possível 

prática do crime tipifi cado no artigo 334-A do Código Penal, cometido, em tese, 

por Domingos Raimundo de Souza.

Consta dos autos que, em 19 de outubro de 2017, policiais civis apreenderam 

275 (duzentos e setenta e cinco) maços de cigarro de origem estrangeira 

(Paraguai), os quais estavam expostos à venda no bar “Rotisseria Kauan”, sem 

documentação fi scal que comprovasse sua regular importação.

Após ser preso em fl agrante, Domingos, gerente do estabelecimento, indicou 

Lucivaldo de Olveira Piancó como proprietário do referido bar, objeto da apreensão.

Por sua vez, Lucivaldo relatou ter comprado os cigarros de vendedor 

ambulante, na região do Brás, nesta capital (fl . 26).

Em atendimento a manifestação do Ministério Público de São Paulo, houve 

declínio de competência em favor da Justiça Federal fl s. 43/45).

O Ministério Público Federal apresentou manifestação, requerendo o declínio 

da competência para o juízo estadual, sob a alegação der que a mercadoria 

apreendida foi encontrada já internalizada, sem qualquer evidência mínima de 

ter eventualmente o investigado tenha concorrido de qualquer forma, direta ou 

indireta, à efetiva importação regular dos cigarros.
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Assim, concluiu que se confi gurava comércio interno, cujo juízo competência 

para julgar seria o Estadual (Fls. 48/49);

É o relatório.

Decido.

Assiste razão ao ilustre representante do Ministério Público Federal de São 

Paulo.

Isto porque nos termos do art. 109 da Constituição Federal somente se afi rma a 

competência da Justiça Federal, quando o crime afeta diretamente bens, serviços, 

interesses da União ou suas autarquias ou empresas públicas.

Na espécie, conforme bem pontou o parqueti, trata-se de investigado que foi 

fl agrado expondo a venda 275 (duzentos e setenta e (cinco) maços, de origem 

estrangeira, desacompanhados de regular documentação fi scal.

Todavia, não há nos autos qualquer indício de que o investigado tenha 

realizado a importação fraudulenta da mencionada mercadoria com o intuito de 

suposta sonegação tributária.

Destarte, no caso em tela, assevero que o simples fato do produto mantido 

em depósito ter origem estrangeira não é suficiente, por si só, para atrair a 

competência da Justiça Federal.

Isto porquanto é necessária a constatação de que o próprio investigado 

tenha participado de forma direta ou indireta da importação das mercadorias 

apreendidas e que, por conseguinte, teria iludido o pagamento de imposto de 

natureza federal, fato que atrairia a competência para este juízo federal.

Com efeito, no caso dos autos a mercadoria foi encontrada em posse do 

investigado, já internalizada, e diante da ausência de elementos que indicam que 

o próprio teria realizado a importação fraudulenta, é forçoso concluir que se trata 

de suposto delito de competência do juízo estadual.

O Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões alinhou o entendimento 

neste sentido, conforme julgados que transcrevo a seguir;

Confl ito de Competência n. 156.159 - SP (2017/0335772-0) Relator: Ministro 

Felix Fischer Suscitante: Juízo de Direito da 2ª Vara de São Joaquim da Barra 

- SP Suscitado: Juizo Federal da 6ª Vara de Ribeirão Preto - SJ/SP Interes.: 

Justiça Pública Interes.: em apuração Decisão Trata-se de confl ito negativo 

de competência suscitado pelo Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca de 

São Joaquim da Barra - SP em face do Juízo Federal da 6ª Vara de Ribeirão 

Preto - SJ/SP, relativamente ao inquérito policial instaurado para apurar a 

suposta prática do crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código 

Penal. O retrospecto foi bem delineado no parecer do Ministério Público 

Federal, às fl s. 146-149, do qual extraio o seguinte excerto: “Consta dos 

autos que foi instaurado inquérito policial para apurar a prática do crime 
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de descaminho, atribuído à Luciana Luiz de Souza, já que policiais civis, em 

operação, localizaram no bar de propriedade da investigada 369 maços de 

cigarros de origem estrangeira, sem a competente documentação fi scal. O 

Juízo da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, declarou-se incompetente 

para o processamento do feito, determinando a remessa dos autos à 

Justiça Federal, ao entendimento de que Segundo a Súmula 151/STJ, a 

competência para o processo e julgamento por crime de contrabando 

ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da 

apreensão dos bens (fl . 53). O Juízo Federal da 6ª Vara de Ribeirão Preto/

SP, acolhendo a manifestação ministerial no sentido de que os cigarros 

foram adquiridos naquela cidade e de que não existem indícios de 

transnacionalidade do delito, determinou a redistribuição do feito à Justiça 

Estadual (fl . 72). O Juízo da 2’ Vara de São Joaquim da Barra/SP, por sua vez, 

suscitou o presente conflito de competência, ao entendimento de que 

existem indícios acerca da transnacionalidade dos cigarros apreendidos, o 

que caracteriza lesão a bens ou serviços da União. (fl . 85).” Opinou, ao fi nal, 

pelo reconhecimento da competência do d. Juízo Estadual, o suscitante. É 

o relatório. Decido. O confl ito de competência ocorre quando duas ou mais 

autoridades se julgam competentes (positivo), incompetentes (negativo), 

ou quando houver divergência sobre a junção de processos, nos termos 

do artigo 114 do Código de Processo Penal. Nos termos do artigo 105, I, d 

da Constituição Federal, é da competência desta Corte Superior decidir o 

presente confl ito de competência entre Juízo Federal e Juízo de Direito. É 

pacífi ca a jurisprudência no âmbito desta Corte Superior no sentido de que, 

havendo indícios da transnacionalidade da conduta, demonstrados pelo 

contexto fático, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento 

do feito, nos termos do art. 109, V, da Constituição Federal. No entanto, 

fazendo uma análise da documentação apresentada nos presentes autos, 

não se verifi ca a presença de indícios concretos, capazes de concluir pela 

transnacionalidade. Conforme muito bem ressaltou o Ministério Público 

Federal (fl s. 146-149), as conclusões atingidas pelo Juízo Suscitado acerca 

de sua incompetência, em razão de não ter sido concretamente constatada 

a sustentada transnacionalidade em relação aos fatos imputados à 

investigada merecem acolhida, eis que o único elemento que poderia inferir 

a transnacionalidade seria apenas a circunstância de ser de procedência 

estrangeira a mercadoria apreendida. Além disso, conforme declarações 

da investigada em sede policial, os cigarros teriam sido comprados na 

cidade de São Joaquim da Barra - SP, de um vendedor que teria passado 

em seu estabelecimento oferecendo a mercadoria, vendedor este que 

a investigada não sabe precisar quem seja, eis que informou não possui 

qualquer contato do mesmo. Assim, o entendimento desta Terceira 

Seção é pela fixação competência da justiça estadual para processo e 

julgamento do feito. Vejamos: “Penal e Processo Penal. Confl ito negativo de 

competência. Contrabando. Apreensão de cigarros de origem estrangeira. 
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Ausência de indícios de internacionalidade. Competência da Justiça Estadual. 

Precedentes. 1. O simples fato do bem apreendido ser de origem estrangeira 

não justifi ca, por si só, a fi xação da competência na Justiça Federal, sendo 

necessário, para tanto, ao menos indícios da transnacionalidade do delito. 

2. Nos casos em que a única demonstração da internacionalidade da 

conduta delituosa é a declaração do réu quando da arguição da tese de 

incompetência do juízo, por serem os produtos apreendidos oriundos do 

Paraguai -, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que 

à Justiça Federal não cabe a persecução penal em que não comprovada 

a transnacionalidade do iter criminoso, sendo insuficiente para essa 

aferição a confi ssão do acusado. Precedente do STJ (STJ, CC 107.001/PR, 

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe de 18/11/2009). 3. 

Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Única da 

Comarca de Angélica - MS, ora suscitado.” (CC 149.750/MS, Terceira Seção, 

Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe 03/05/2017) “Penal e Processo Penal. Confl ito 

negativo de competência. Justiça Estadual x Justiça Federal. 1. Crime de 

transporte de agrotóxicos de origem estrangeira. Art. 15 da Lei n. 7.802/1989. 

Inexistência de processo para investigar suposto contrabando. Ausência de 

afronta a bens, serviços ou interesse da União. 2. Ausência de elementos que 

comprovem transnacionalidade da conduta. Procedência estrangeira do 

agrotóxico. Fato que não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. 

3. Conflito conhecido, para declarar a competência da Justiça Estadual, a 

suscitante. 1. Cuidando-se de crime de transporte de agrotóxico de origem 

estrangeira, sem que se tenha instaurado processo por contrabando e 

sem que se demonstre a transnacionalidade da conduta, não se verifi ca 

o preenchimento das hipóteses constitucionais de competência da 

Justiça Federal. 2. Admitir, de forma peremptória, que todo crime que 

tenha relação com produtos trazidos de outro país seja da competência 

da Justiça Federal, independentemente da vulneração imediata, e não 

meramente refl exa, de bens, serviços e interesses da União, e sem que 

efetivamente se verifi que a transnacionalidade da conduta, desvirtuaria 

a competência fi xada constitucionalmente. 3. Conheço do confl ito para 

declarar competente o Juizo de Direito da 3ª Vara Criminal de Foz do 

Iguaçu/PR, o suscitante.” (CC 125.263/PR, Terceira Seção, Rel. Min. Walter de 

Almeida Guilherme (Desemb. convocado do TJ/SP), DJe 30/10/2014) Ante 

o exposto, conheço do confl ito de competência, e declaro competente o 

Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de São Joaquim da Barra - SP 

,ora suscitante. P. e I. Brasília (DF), 09 de fevereiro de 2018. Ministro Felix 

Fischer Relator (STJ - CC: 156.159 SP 2017/0335772-0, Relator: Ministro Felix 

Fischer, Data de Publicação: DJ 19/02/2018).

No mesmo sentido são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça; 

(STJ, CC 107.001/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe de 

18/11/2009). (CC 149.750/MS, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Terceira Seção, julgado 
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em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) e (STJ - CC 155.950 AL 2017/0324621-1, Relator: 

Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Publicação: DJ 13/03/2018).

Assim, compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento do crime 

eventualmente cometido, visto que não demonstrada a ocorrência de qualquer 

possibilidade de lesão a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades 

autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da 

Constituição Federal.

Por tais razões, e em função de se referir à incompetência absoluta, suscito o 

presente confl ito negativo de competência, a ser dirimido pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea d, da Constituição 

Federal, para onde estes autos deverão ser encaminhados, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo.

[...]

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela 

competência do Juízo estadual, o suscitado (fl . 77):

Penal e Processual Penal. Conflito negativo de competência. Juízos Federal e 

Comum Estadual. Crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, incs. I e IV, CPB). Apreensão 

na residência e no bar do acusado de 97 pacotes de cigarro de origem estrangeira. 

Ausência de indícios de que o réu tenha introduzido em território nacional os cigarros. 

A origem estrangeira não justifi ca, por si só, a fi xação da competência na Justiça 

Federal, sendo necessário, para tanto, ao menos indícios da transnacionalidade 

do delito. Parecer para que seja declarada a competência do Juízo Estadual, ora 

suscitado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): A questão, aqui, cinge-

se a estabelecer a competência para o julgamento do crime de contrabando, 

mais especifi camente defi nir se o referido crime só será de competência federal 

quando verifi cados indícios de transnacionalidade na conduta.

É certo que o tema já foi objeto de inúmeros julgados desta Corte, a 

maioria decidido monocraticamente, o que, em princípio, indicaria uma posição 

pacifi cada sobre a questão.

Ocorre que julgados recentes têm exteriorizado posições antagônicas, o 

que indica a necessidade de submeter novamente o tema à deliberação do órgão 

colegiado.
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Em breve retrospecto, recordo que a jurisprudência desta Corte, até 

recentemente, exteriorizava a compreensão de que era da Justiça Federal a 

competência para o julgamento dos crimes de contrabando e descaminho, nem 

sequer cogitando da necessidade de indícios de transnacionalidade na conduta.

Nesse linha, confi ra-se:

Penal. Competência. Contrabando ou descaminho. Justiça Federal. - E da Justiça 

Federal a competência para o processo e julgamento dos crimes capitulados no art. 

334, do Codigo Penal.

(CC n. 1.078/MG, Ministro William Patterson, Terceira Seção, DJ 7/5/1990, p. 

3.825)

Ao que consta, a compreensão até então fi rmada era de que a União 

sempre teria interesse em tais casos.

De fato, nos confl itos de competência que aqui aportavam, relacionados 

ao crime de contrabando ou descaminho, usualmente se discutia a competência 

territorial, ou seja, qual, entre os Juízes Federais, seria o competente para 

processar o crime, o que deu ensejo a edição do enunciado Sumular 151/STJ:

A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou 

descaminho defi ne-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos 

bens.

Veja-se que a própria dicção do enunciado já parte da premissa de que os 

crimes (contrabando e descaminho) são federais, tratando apenas de esclarecer 

qual o Juízo Federal seria o competente.

Ocorre que, no julgamento do CC n. 149.750/MS, realizado em 

26/4/2017, a Terceira Seção modifi cou a orientação então predominante, passando 

a compreender que o crime de contrabando só seria de competência federal 

quando presentes indícios de transnacionalidade na conduta do agente:

Penal e Processo Penal. Conflito negativo de competência. Contrabando. 

Apreensão de cigarros de origem estrangeira. Ausência de indícios de 

internacionalidade. Competência da Justiça Estadual. Precedentes.

1. O simples fato do bem apreendido ser de origem estrangeira não justifi ca, por 

si só, a fi xação da competência na Justiça Federal, sendo necessário, para tanto, ao 

menos indícios da transnacionalidade do delito.

2. Nos casos em que a única demonstração da internacionalidade da conduta 

delituosa é a declaração do réu quando da arguição da tese de incompetência do 
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juízo, por serem os produtos apreendidos oriundos do Paraguai -, a orientação 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à Justiça Federal não 

cabe a persecução penal em que não comprovada a transnacionalidade do 

iter criminoso, sendo insuficiente para essa aferição a confissão do acusado. 

Precedente do STJ (STJ, CC 107.001/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

Terceira Seção, DJe de 18/11/2009).

3. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Única da 

Comarca de Angélica - MS, ora suscitado.

(CC n. 149.750/MS, Ministro Nefi  Cordeiro, Terceira Seção, DJe 3/5/2017)

O voto condutor fi rma tal conclusão a partir de uma decisão monocrática, 

de minha relatoria:

[...]

A defi nição da competência para processar e julgar o o delito de contrabando 

passa pela análise dos indícios da transnacionalidade do delito, de forma atrair, 

ou não, competência da Justiça Federal, na forma da jurisprudência desta Corte 

(STJ, CC 122.388/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Decisão monocrática, DJe de 

22/6/2012).

[...]

No entanto, a decisão referenciada (CC n. 122.388/PR) versa acerca de 

crime distinto (violação de direito autoral), no qual a fi xação da competência 

federal decorre da hipótese do art. 109, V, da Constituição Federal (crime que o 

Brasil se obrigou a reprimir em tratado internacional), hipótese na qual se exige 

efetivamente indícios de transnacionalidade para a competência federal, como 

se extrai do seguinte precedente:

Confl ito negativo de competência. Inquérito policial. CD’s e DVD’s adquiridos 

no Paraguai e introduzidos clandestinamente no país. Violação de direito autoral 

(art. 184, § 2º, do CP). Transnacionalidade da conduta. Competência da Justiça 

Federal (art. 109, V, da CF/88).

1. O art. 109, V, da CF/88 estabelece dois requisitos concomitantes e necessários 

para que se afete à Justiça Federal a competência para o julgamento do delito: a) 

a existência de tratado ou convenção internacional à qual o Brasil tenha aderido, 

que proteja o bem jurídico em questão; e b) a transnacionalidade da conduta, que 

se confi gura quando a execução do delito tenha se iniciado no país e o resultado 

ocorrido (ou que devesse ocorrer, na hipótese de tentativa) no estrangeiro, ou 

reciprocamente.
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2. Em se tratando de direitos autorais, o Brasil é signatário da Convenção de 

Berna/1886, da Convenção Interamericana/1946 e da Convenção Universal dos 

Direitos do Autor/1952.

3. Comprovado nos autos que o investigado transportava CD’s e DVD’s 

gravados, falsifi cados, adquiridos no Paraguai e introduzidos irregularmente no 

País, confi gura-se a transnacionalidade da conduta.

4. A despeito de o crime de violação de direito autoral infringir, em regra, 

apenas o interesse particular, presente a nota de transnacionalidade na conduta, 

é de se reconhecer a competência da Justiça Federal para o processamento e 

julgamento do crime, com base no art. 109, V, da CF/88.

5. Confl ito conhecido, para declarar competente para a condução do presente 

inquérito policial o Juízo Federal da 2ª Vara de Cascavel, Seção Judiciária do 

Paraná, o suscitado.

(CC n. 144.072/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 

1º/12/2015)

Com efeito, a modifi cação não decorreu de um novo debate, mas da aplicação 

equivocada de um precedente referente a crime distinto.

Fato é que, sinalizada a alteração de entendimento, inúmeros Juízes 

Federais passaram a suscitar conflitos, aludindo ao julgado, o que ensejou 

decisões monocráticas na mesma linha. Entre inúmeros julgados, cito apenas os 

mais recentes: CC n. 160.593/SP, Ministro Felix Fischer, DJe 11/9/2018; CC 

n. 159.019/SP, Ministro Joel Ilan Parcionik, DJe 4/9/2018; CC n. 158.376/SP, 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 4/9/2018.

Sobreveio também outro acórdão, oriundo também da Terceira Seção, que 

faz referência ao julgado anterior:

[...]

2. A Terceira Seção desta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que 

para, a confi guração do delito contrabando, é indispensável a demonstração de 

indícios da transnacionalidade da conduta delitiva do agente, sendo a confi ssão 

insufi ciente para a comprovação da introdução da mercadoria estrangeira no 

território nacional. Precedente.

[...]

(CC n. 157.803/SP, Ministro Joel Ilan Parcionik, Terceira Seção, DJe 6/6/2018)

Com efeito, a nova compreensão fi cou consolidada, até que, no julgamento 

do CC n. 159.680/MG (realizado em 8/8/2018), a Terceira Seção acolheu o 
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voto proferido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no sentido 

da competência federal para o julgamento do crime de descaminho, ainda que 

inexistentes indícios de transnacionalidade na conduta:

Confl ito negativo de competência. Justiça Federal x Justiça Estadual. Inquérito 

policial. Descaminho. Venda de cigarros estrangeiros cuja importação é permitida 

pela Anvisa, mas que não têm nota fi scal. Conduta anterior à Lei 13.008/2014. 

Art. 334, § 1º, alínea “d”, do CP. Desnecessidade de participação do investigado no 

processo de introdução irregular da mercadoria no país. Competência da Justiça 

Federal.

1. Situação em que o investigado foi flagrado expondo à venda, em sua 

barraca de comércio informal, cigarros de importação permitida pela ANVISA, 

sem nota fi scal e sem comprovação de pagamento de imposto de importação.

2. “Embora arrolado no CP entre os crimes contra a administração pública, (o 

descaminho) atenta contra a ordem tributária, na medida em que se confi gura 

pela ilusão do direito ou imposto devido por entrada, saída ou consumo de 

mercadoria, confi gurando uma infração penal tributária aduaneira. Em verdade, 

então, o descaminho é o mais antigo dos crimes contra a ordem tributária” 

(Baltazar Júnior, José Paulo. Crimes Federais. 10ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 355).

3. “O descaminho, além de causar prejuízos ao erário, afeta de forma substancial 

as ordens econômica e fi nanceira do País em seus princípios basilares, tais como 

o da livre concorrência. Por certo que o agente que introduz no mercado bens 

descaminhados terá larga e ilícita vantagem concorrencial sobre os comerciantes 

que cumprem integralmente com suas obrigações legais” (Paulsen, Leandro. 

Crimes Federais. São Paulo: Saraiva, 2017. P. 352).

4. Para que se confi gure a modalidade de descaminho descrita no caput do 

art. 334 do Código Penal (iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito 

ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria) é 

necessário identifi car indícios de que o agente de alguma forma, dolosamente, 

aderiu e/ou participou do processo de introdução do bem no país sem o 

recolhimento dos tributos devidos.

5. Entretanto, a lei também equipara ao descaminho a conduta descrita no § 1º, 

IV, do Código Penal, que atribui a mesma pena a quem “adquire, recebe ou oculta, 

em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 

mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação 

legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos” (Incluído pela 

Lei n. 4.729, de 14.7.1965). De se ressaltar que a mesma fi gura foi mantida nos 

mesmos termos após a alteração trazida pela Lei 13.008/2014.
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No caso concreto, a despeito de não haver, nos autos, indícios de que 

o investigado tenha participado da importação da mercadoria e do não 

recolhimento deliberado dos tributos de importação, o fato de ter sido fl agrado, 

em seu estabelecimento comercial (ainda que informal), vendendo cigarros de origem 

estrangeira sem nota fi scal pode, em tese, ser equiparado pela lei ao descaminho.

6. Como o descaminho tutela prioritariamente interesses da União, é de se 

reconhecer a competência da Justiça Federal para conduzir o inquérito policial e, 

eventualmente, caso seja oferecida denúncia, julgar a ação penal, aplicando-se à 

hipótese dos autos o disposto no enunciado n. 151 da Súmula desta Corte.

7. Confl ito conhecido, a fi m de declarar competente para conduzir o presente 

Inquérito Policial o Juízo suscitante, da Justiça Federal.

(CC n. 159.680/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 

20/8/2018)

Embora o referido precedente verse acerca de figura penal distinta 

(descaminho), entendo que o entendimento ali acolhido deve prevalecer 

também para o crime de contrabando.

Primeiro, porque o crime de contrabando, tal como o delito de descaminho, 

tutela prioritariamente interesse da União, que é a quem compete privativamente 

(arts. 21, XXII e 22, VII, ambos da CF) defi nir os produtos de ingresso proibido 

no país, além de exercer a fi scalização aduaneira e das fronteiras, mediante 

atuação da Receita Federal e Polícia Federal.

Segundo, para preservar a segurança jurídica.

Ora, como circunstanciado acima, a jurisprudência desta Corte, na esteira 

do entendimento fi rmado na Súmula 151/STJ, tradicionalmente sinalizava 

que a competência para o julgamento de tais delitos seria da Justiça Federal, 

afi gurando-se desarrazoada a adoção de entendimento diverso, notadamente 

sem um motivo jurídico relevante para tanto.

Assim, lastreado em tais fundamentos, entendo que o crime de contrabando, 

tal como o delito de descaminho, é de competência federal, independentemente 

da existência de indícios de transnacionalidade na conduta.

Ante o exposto, conheço do confl ito para declarar a competência do Juízo 

Federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, o 

suscitante.
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HABEAS CORPUS N. 323.409-RJ (2015/0109047-0)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Relator para o acórdão: Ministro Felix Fischer

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: Claudio Luis Nogueira

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Não cabimento. 

Homicídio qualificado. Juri. Decisão absolutória dos jurados. 

Apelação interposta pelo Ministério Público. Art. 593, III, ‘d’, do 

CPP. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Cassação 

da sentença. Possibilidade. Inexistência de contrariedade ao princípio 

constitucional da soberania dos veredictos. Ilegalidade não verifi cada. 

Revisão do material fático-probatório. Impossibilidade nesta via. 

Ordem não conhecida.

I – O Excelso fi rmou orientação no sentido de não admitir 

a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de 

cabimento de recurso próprio. Contudo, no caso de se verificar 

confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.

II – A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, 

manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, 

por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério 

Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a 

soberania dos veredictos.

III – 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. (STF - HC 111.207, Segunda Turma, Rel. 

Ministra Cármen Lúcia, SJe 17/12/2012).
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IV – Inviável, na esfera do habeas corpus, o reexame da matéria 

fático-probatória.

Ordem não conhecida.

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 antecipado do Sr. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, não conhecendo do 

habeas corpus, concedendo a ordem de ofício, para cassar o acórdão impugnado 

e restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, no que 

foi acompanhado pelos Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Antonio Saldanha 

Palheiro, e os votos dos Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Maria Th ereza 

de Assis Moura, Jorge Mussi e Nefi  Cordeiro, acompanhando a divergência 

inaugurada pelo Sr. Ministro Felix Fischer, não conhecendo do habeas corpus, 

sem conceder a ordem de ofício por entender não ter havido ofensa à soberania 

dos veredictos no Tribunal do Júri, por maioria, não conhecer do habeas corpus, 

sem conceder a ordem de ofício por entender não ter havido ofensa à soberania 

dos veredictos no Tribunal do Júri, nos termos do voto do Sr. Ministro Felix 

Fischer, que lavrará o acórdão.

Vencidos os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca (Relator), Ribeiro 

Dantas, Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior, que não conheciam 

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

e restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri. Votaram 

vencidos os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca (Relator), Ribeiro 

Dantas, Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior.

Votaram com o Sr. Ministro Felix Fischer (Relator para acórdão) os Srs. 

Ministros Joel Ilan Paciornik, Maria Th ereza de Assis Moura, Jorge Mussi e 

Nefi  Cordeiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

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

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 8.3.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de habeas corpus, com 

pedido liminar, impetrado em favor de Claudio Luis Nogueira apontando como 

autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado como 

incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e no art. 344, ambos do Código 

Penal, tendo, entretanto, sido absolvido pelo Tribunal do Júri. Inconformado, o 

Ministério Público interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 593, 

inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, afi rmando que a absolvição 

estaria em manifesta contradição com a prova dos autos. O recurso foi provido, 

nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl . 43):

Homicídio duplamente qualifi cado. Art. 121, parágrafo 2º, incisos I, e IV, e 344, 

ambos do Código Penal. Apelação ministerial objetivando novo julgamento, em 

considerando a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos 

(artigo 593, III, “d”). Oitiva das testemunhas que conduzem ao tópico recursal 

volvido quanto à contrariedade da mostra probatória. Tese defensiva que remete à 

negativa da autoria e princípio do in dúbio pro reo. Recurso conhecido e provido. À 

unanimidade de votos, foi provido o apelo ministerial.

No presente mandamus, assevera a impetrante que “o reconhecimento da 

materialidade e da autoria pelos jurados não impede a absolvição pelo quesito 

previsto no artigo 483, § 2º, Código de Processo Penal, cuja obrigatoriedade o 

desvincula de teses jurídicas”. Aduz, outrossim, que, ao reformar a sentença de 

primeiro grau, a Corte ofendeu a soberania das decisões no âmbito do Tribunal 

do Júri. Afi rma, por fi m, que o terceiro quesito obrigatório não está vinculado a 

qualquer tese jurídica previamente exposta pela defesa, pois cabe ao Conselho 

de Sentença decidir de acordo com as provas dos autos.

Pede, liminarmente, a suspensão do curso do processo para impedir novo 

julgamento pelo Tribunal do Júri e, no mérito, a anulação do acórdão e o 

restabelecimento da sentença de absolvição.

A liminar foi indeferida, às e-STJ fl s. 71/73, pelo então Relator, Ministro 

Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE) e mantido 

seu indeferido às e-STJ fl s. 107/108 e 121/125. As informações foram prestadas 

às e-STJ fl s. 87/89 e 96/105, e o Ministério Público Federal manifestou-se, às 

e-STJ fl s. 159/160, pelo não conhecimento do mandamus.
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Por fi m, consigno que o Supremo Tribunal Federal deferiu a liminar no 

Habeas Corpus n. 130.501/RJ, manejado pelo ora paciente contra o indeferimento 

da liminar no presente mandamus, nos seguintes termos:

Habeas Corpus. Absolvição. Apelação provida com fundamento no art. 593, 

inc. III, alínea d, do CPP (contrariedade a prova dos autos). Novo julgamento 

agendado para 26/10/2015. Requerimento liminar da suspensão. Indeferimento 

no STJ. Questão não restrita a reexame de fatos e provas, como afi rmado na 

decisão impugnada. Necessidade de verificar, no mérito, se há duas teses 

sustentáveis. Possibilidade de afronta à soberania do veredicto do júri. Periculum 

in mora: inocuidade de eventual decisão favorável no mérito, caso proferida após 

a realização do - júri. Constrangimento ilegal evidenciado. Liminar deferida para 

suspender a sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Seropédica/RJ, designada 

para o dia 26/10/2015, até o julgamento defi nitivo do HC n. 323.409 pelo Superior 

Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): O 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.

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 
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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.

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 
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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, 

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 
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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. (...)

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. (...)
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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 

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 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 30, (252): 1015-1100, outubro/dezembro 2018 1037

quesitos específi cos, razão pela qual era possível ter conhecimento da ratio 

decidendi de eventual absolvição pelo Conselho de Sentença.

Contudo, com a alt eração legislativa, 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 previsto 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 11.689/2008, 

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 
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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 01/08/2016).

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 

(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.
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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 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 

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 
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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 quesita ção 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 

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 di apasão, 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 
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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 

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. 11.689/08. 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. 11.689/08, 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 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042

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 verifi car esta 

situação totalmente desprovida de sentido técnico mínimo, que, com a alteração 

não só dos 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. 
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…..............................................................................................................................................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, fi xando 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 

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 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-
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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. 614.652-5) 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 

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.
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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”.

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 
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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 vio la 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 p ersistem as hipóteses de interposição do 

recurso de apelação com fulcro no art. 593, inciso III, 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 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.
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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.

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 
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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.

Em suma:

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.

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.
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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.

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 de Seropédica nos autos da Ação Penal n. 

2007.077.002626-9.

É como voto.

VOTO-VISTA

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

recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de Claudio Luis 
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Nogueira, tendo como autoridade coatora a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado como 

incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualifi cado por motivo torpe, e por 

emprego de recurso que difi cultou a defesa da vítima), e no art. 344 (coação no curso do 

processo), ambos do Código Penal, sendo posteriormente submetido a julgamento 

pelo Tribunal do Júri de Seropédica/RJ, oportunidade em que foi absolvido pelo 

Conselho de Sentença, que respondeu afi rmativamente ao quesito absolutório 

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

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, tendo 

como lastro o que dispõe o art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo 

Penal, ao fundamento de se encontrar a decisão absolutória edificada em 

premissas contrárias às provas colacionadas ao procedimento, o que restou 

acolhido pelo Tribunal de origem.

Por oportuno, transcrevo a respectiva ementa (fl . 43):

Homicídio duplamente qualifi cado. Art. 121, parágrafo 2º, incisos I, e IV, e 344, 

ambos do Código Penal. Apelação ministerial objetivando novo julgamento, em 

considerando a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos 

(artigo 593, III, “d”). Oitiva das testemunhas que conduzem ao tópico recursal 

volvido quanto à contrariedade da mostra probatória. Tese defensiva que remete à 

negativa da autoria e princípio do in dubio pro reo. Recurso conhecido e provido. À 

unanimidade de votos, foi provido o apelo ministerial.

Ressai das argumentações do writ, que o reconhecimento dos quesitos 

relacionados à materialidade e autoria delitivas, não obsta o prosseguimento 

na análise do questionário e nem mesmo impede a absolvição pelo quesito 

previsto no artigo 483, § 2º, Código de Processo Penal, cuja obrigatoriedade o 

desvincularia do tecnicismo afeto às teses eminentemente jurídicas.

Pondera que a reforma da decisão prolatada pelo corpo de jurados 

vulnera normas de estatura constitucional, indo de encontro ao princípio vetor 

da soberania dos veredictos e destaca, ademais, que a melhor exegese a ser 

empregada ao quesito obrigatório segue desatrelada de qualquer tese porventura 

desenvolvida pela defesa, vinculando-se, unicamente, aos elementos de cognição 

do feito.

Em sede liminar, postulou a suspensão do trâmite procedimental até 

a decisão fi nal do mandamus e, no mérito, bateu pela anulação do acórdão 
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objurgado, com a repristinação da sentença absolutória então proferida pelo 

Tribunal do Júri.

Indeferida a liminar pleiteada nesta Corte de Justiça (fl s. 71/73), sobreveio 

comunicação do Supremo Tribunal Federal (fl s. 134/155), nos autos da Medida 

Cautelar no Habeas Corpus n. 13.0501, suspendendo a sessão de julgamento designada 

para dia 26/10/2015, até o julgamento defi nitivo do presente writ.

Instado a se manifestar, opinou o Ministério Público Federal pelo não 

conhecimento do remédio heroico (fl s. 159/160).

O ilustre Ministro Relator, Reynaldo Soares da Fonseca, por sua vez, não 

conheceu do mandamus, porém, votou pela concesssão da ordem de ofício, para cassar 

o acórdão impugnado e restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do 

Júri de Seropédica/RJ, nos autos da Ação Penal n. 2007.077.002626-9, cuja ementa 

a seguir transcrevo:

Processo 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.

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 
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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.

É o relatório.

Preliminarmente, segundo orientação jurisprudencial do Supremo 

Tribunal Federal e desta própria Corte de Justiça, impende salientar que na 

hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, prima facie, não merece 

ser conhecida a respectiva impetração, registrando-se, todavia, que não se está 

vedando a utilização do remédio constitucional, mas, unicamente, vinculando 

a extensão do seu âmbito de cognição à regularidade da via eleita, atrelando-se, 

diretamente, à presença ou não de coação ilegal.

Pois bem. Compulsando as brilhantes premissas que edifi caram o voto do e. 

Ministro Relator, denota-se que se pretende a concessão de ofício do mandamus, 

para, na mesma esteira da pretensão inicial, cassar v. acórdão a quo e restabelecer 

a sentença que absolveu o paciente na sessão plenária, com o reconhecimento, 

pelos jurados, do quesito genérico estampado no art. 483, inciso III, do Código 

de Processo Penal.
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A fi m de se delimitar a controvérsia, ressalvou o eminente Relator que 

tema do presente habeas corpus “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”.

Sob tais paradigmas, aduz que após a inovação legislativa trazida pela  

Lei n. 11.689/08, todas as teses defensivas passaram a ser objeto de um único 

quesito obrigatório, sendo possível, assim, a absolvição do réu por qualquer uma 

daquelas apresentadas, ainda que desamparada de substratos fáticos apresentados 

pelos elementos de prova, seja pelo reconhecimento de argumentos jurídicos ou 

extrajurídicos, viabilizando-se aos jurados, a despeito de formar sua convicção 

com o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, convencerem-se da 

desnecessidade ou injustiça de eventual pena a ser imposta, resolvendo, nessa toada, 

até mesmo por absolver o acusado.

Consigna, no compasso, que em 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.

No ponto, não obstante as fundadas razões destacadas pelo eminente Relator, 

venho, respeitosamente, divergir, por entender que o grau de liberdade conferido 

ao processo de formação cognitiva e intelectiva dos Jurados não será legitimado, 

quando seguir totalmente alheio à reprodução fática apresentada por meio 

da instrução probatória, sob pena de se sucumbir, em um ou outro caso, às 

próprias armadilhas da positivação. Vale dizer, uma vez acobertado pelo manto 

da soberania dos veredictos, da íntima convicção e do sigilo das votações, 

possibilitaria-se distorções e injustiças em decisões tendenciosas ou viciadas 

pelos mais diversos motivos.

É certo que os jurados votam o questionário de modo soberano, de acordo 

com a sua própria consciência e na avaliação (inter)subjetiva que fazem dos 

debates e das provas que lhe são apresentadas. Todavia, a licitude da decisão 
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deve se fi liar a algumas das versões apresentadas e que refl itam, em si, uma 

interpretação plausível dos fatos a partir de critérios racionais.

A desnecessidade de ser considerado o material cognitivo pelos Srs. Jurados 

leva a desnecessidade de instrução probatória, e do formalismo processual que 

marca o rito do júri, culminando por afrontar o devido processo legal.

Igualmente, não se pode perder de vista que eventual absolvição pelo 

Conselho de Sentença em patente contrariedade à prova dos autos, desaguaria na 

manifesta vulneração da vida, um dos mais importantes direitos fundamentais e 

também consagrado, em meio às denominadas cláusulas pétreas, na Constituição 

da República (art. 5º, caput, da Constituição Federal).

Dessa feita, uma vez configurada a potencial colisão de princípios 

constitucionais, no caso, o direito à vida, de uma vertente, e a soberania dos 

veredictos, em fl anco diverso, necessário se faz uma espécie de ponderação 

proporcional e razoável, exigindo-se, dentro do quadro da unidade constitucional, 

a submissão, no caso em mesa, da soberania da decisão emanada pelo Tribunal 

do Júri (art. 5º, XXXVIII, do CF/88), para tutela do direito à vida (art. 5º, caput, 

da CF/88) e do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

III, da CF/88).

No que se refere à ponderação de princípios de envergadura constitucional, 

ensina Alexy, que:

“Princípios são mandamentos de otimização em face das possibilidades 

jurídicas e fáticas. A máxima da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, 

exigência de sopesamento, decorre da relativização em face das possibilidades 

jurídicas. Quando uma norma de direito fundamental com caráter de princípio 

colide com um princípio antagônico, a possibilidade jurídica para a realização dessa 

norma depende do princípio antagônico. Para se chegar a uma decisão é necessário 

um sopesamento nos termos da lei de colisão. Visto que a aplicação de princípios 

válidos – caso sejam aplicáveis – é obrigatória, e visto que para essa aplicação, nos 

casos de colisão, é necessário um sopesamento, o caráter principiológico das normas 

de direito fundamental implica a necessidade de um sopesamento quando elas 

colidem com princípios antagônicos. Isso signifi ca, por sua vez, que a máxima da 

proporcionalidade em sentido estrito é deduzível do caráter principiológico das 

normas de direitos fundamentais. A máxima da proporcionalidade em sentido 

estrito decorre do fato de princípios serem mandamentos de otimização em 

face das possibilidades jurídicas. Já as máximas da necessidade e da adequação 
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decorrem da natureza dos princípios como mandamentos de otimização em face 

das possibilidades fáticas. (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São 

Paulo: Editora Malheiros, 2015, p. 116/118).

Bonavides, por sua vez, pondera que:

“Com a colisão de princípios, tudo se passa de modo inteiramente distinto, 

conforme adverte Alexy. A colisão ocorre, p. ex., se algo é vedado por um princípio, 

mas permitido por outro, hipótese em que um dos princípios deve recuar. Isto, 

porém, não signifi ca que o princípio do qual se abdica seja declarado nulo, nem que 

uma cláusula de exceção nele se introduza. Antes, quer dizer – elucida Alexy – que, 

em determinadas circunstancias, um princípio cede ao outro ou que, em situações 

distintas, a questão de prevalência se pode resolver de forma contrária. Com 

isso – afi rma Alexy, cujos conceitos estamos literalmente reproduzindo – se quer 

dizer que os princípios têm um peso diferente nos casos concretos, e que o princípio 

de maior peso é o que prepondera. Da posição de Alexy se infere uma suposta 

contiguidade da teoria dos princípios com a teoria dos valores. Aquela se acha 

subjacente a esta, já que os princípios têm muito que ver com os valores. Teoriza 

Alexy na mesma direção da jurisprudência dos valores, e aqui reside a inteira 

contemporaneidade, bem como a importância vanguardeira de seu pensamento 

jurídico tocante ao valor normativo dos princípios”. (BONAVIDES, Paulo. Curso 

de direito constitucional. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 279).

Cabe destacar, sob esse viés, que o exercício da soberania dos veredictos não se 

reveste de um poder incontrastável e ilimitado, conforme farta jurisprudência do e. 

Supremo Tribunal Federal:

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, 
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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).

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 1.060/1950 e art. 44, I, da Lei Complementar 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, 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 30, (252): 1015-1100, outubro/dezembro 2018 1057

da Constituição Federal. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. 

(STF - RHC 124.554/PE, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 

18/11/2014).

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. 

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, Segunda Turma, Rel. Ministra 

Cármen Lúcia, SJe 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. 
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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 

01/06/2010). 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).

Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Tribunal do Júri. Determinação 

de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Alegação de contrariedade ao 

princípio constitucional da soberania do veredicto: improcedência. Necessidade 

de reexame de fatos e provas impróprio na via eleita. Alegação de excesso de 

linguagem: inexistência. 1. A determinação de realização de novo julgamento pelo 

Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos 

quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A análise da 

existência de material probatório que corrobore a tese sustentada pela defesa 

e acatada pelos jurados impõe, na espécie vertente, revolvimento de fatos e 

provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do 

habeas corpus. 3. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal 

do Júri, o Tribunal de Justiça procurou demonstrar, nos limites do comedimento 

na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a 

corroborar a tese defensiva que foi acolhida pelos jurados. Dever constitucional 

de fundamentar todas as decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da Constituição da 

República). Inexistência de excesso de linguagem. 4. Habeas corpus denegado. 

(STF - HC 102.004/ES, Primeira Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 08/02/2011).

Habeas corpus. Constitucional. Artigo 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição 

de 1988. Violação da soberania dos veredictos júri. Não-ocorrência. Decisão 

sujeita a controle do Tribunal ad quem. Decisão manifestamente contrária à 

prova dos autos. Anulação. Juízo de cassação, não de reforma. Identifi cação do 

cadáver. Matéria fático-probatória. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do 

Júri, não sendo absoluta, está sujeita a controle do juízo ad quem, nos termos do 

que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. Resulta daí 
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que o Tribunal de Justiça do Paraná não violou o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, 

alínea c, da Constituição do Brasil ao anular a decisão do Júri sob o fundamento de 

ter contrariado as provas coligidas nos autos, Precedentes. 2. O Tribunal local proferiu 

juízo de cassação, não de reforma, reservando ao Tribunal do Júri, juízo natural 

da causa, novo julgamento. 3. A controvérsia a respeito da identidade da vítima 

demanda, para seu deslinde, aprofundado reexame de fatos e provas, inviável em 

habeas corpus. Ordem denegada. (STF - HC 94.052/PR, Segunda Turma, Rel. Min. 

Eros Grau, DJe 14/08/2009).

Nesse diapasão, vale ressaltar que o entendimento desta Corte de Justiça, não 

visa criar óbice ao reconhecimento da possibilidade conferida aos jurados de absolver 

o acusado por sentimentos altruísticos, até mesmo por clemência, ao contrário, o que 

se pondera é o fato de ser tal absolvição desassociada de qualquer elemento de prova 

e, desse modo, ilegal, injusta, arbitrária, e até mesmo inconstitucional, premissas 

inadmissíveis em um Estado que se diz Democrático de Direito.

A absolvição dos réus pelos jurados com base no art. 483, inc. III, do 

Código de Processo Penal, não constitui decisão irrecorrível, podendo o Tribunal 

de origem, 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 (art. 593, inc. III, ‘d’, do 

CPP), apesar de excepcional, não ofende a soberania dos veredictos (art. 5º, 

inc. XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal), pois exige a submissão do caso a 

novo juri, e caracteriza um mínimo de controle sobre o Conselho de Sentença, 

como corolário do duplo grau de jurisdição, no intuito de evitar excessos e 

arbitrariedades.

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 Juri, a 

decisão será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver 

respaldo fático mínimo nos autos que dêem 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.
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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 

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, DJe 17/05/2017, grifei).

Esse entendimento, segundo o qual a decisão que anula o julgamento do Juri, 

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:
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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.

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, 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 
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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.

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, DJe 

05/08/2015, grifei).

Em síntese, entendo que a absolvição promovida pelos jurados com base no 

art. 483, inc. III, do Código de Processo Penal, não constitui decisão irrecorrível. E 

mais, não ofende a soberania dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, ‘c’, da Constituição 

Federal) o acórdão de Tribunal de Justiça que, com base em elementos concretos 

colhidos durante a instrução do processo, conclui que a decisão do Conselho de Sentença 

é absolutamente dissociada das provas dos autos.

No caso em exame, evidencia-se ter decidido a Sexta Câmara Criminal 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que nenhum dos elementos colhidos 

nos autos apontavam no sentido da absolvição promovida pelos jurados, 

justifi cando concretamente a cassação do julgado na existência de depoimentos 

que atestariam que o ora paciente, juntamente com terceiro, praticou severas 

agressões contra a vítima (fl s. 45/46 e-STJ):



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 30, (252): 1015-1100, outubro/dezembro 2018 1063

‘Descreve a prova oral, os elementos que remetem ao agente a quem imputado 

fato penal, consoante a decisão da pronúncia que foi repisada, nos indícios de autoria 

no crime de homicídio, duplamente qualifi cado, por recurso que difi cultou a defesa da 

vítima e por motivo torpe.

Relata a testemunha, Ana Paula, companheira da vítima, os sucessivos 

e múltiplos golpes, com agressão iniciada em casa, apontando os denunciados, 

como seus autores, inclusive a ameaça sofrida, para que nada fosse narrado às 

autoridades.

[...]

In casu, observa-se também, que a decisão dos jurados é manifestamente 

contrária a prova produzida nos autos, na medida em que, há depoimento da 

companheira da vítima, Ana Paula Santos de Lima que narrou de forma detalhada 

o bárbaro crime cometido pelo Apelado, e seu correu, já falecido, imputando a 

ambos os golpes fatais desferidos em Reginaldo, bem como o depoimento do inspetor 

Nei de Souza Ferreira que participou das investigações do homicídio.’

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.

Além disso, havendo no acórdão impugnado exame de elementos 

concretos de prova, motivadores da conclusão alcançada, é defeso a esta Corte 

manifestar-se em sentido diverso, sob pena de indevido reexame de matéria 

fático-probatória, o que não se admite na esfera do habeas corpus. Sobre o tema, 

colaciono o seguinte julgado:

Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio. Homicídio 

qualificado. Absolvição pelo Conselho de Sentença por negativa de autoria. 

Recurso de apelação pelo artigo 593, III, d, do CPP. Possibilidade. Anulação 

da sentença absolutória pelo Tribunal de origem. Nulidade. Não ocorrência. 

Versão defensiva não amparada em provas dos autos. Reversão do julgado. 

Impossibilidade. Revisão do material fático e probatório. Inviabilidade. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Habeas corpus não conhecido.

[...]

3. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida 

pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária 

à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise 

acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos 

jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação 

do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
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4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que 

não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, 

inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, 

não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado 

pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da 

interpretação das provas.

6. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, manifestamente contrária 

à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, não viola a soberania dos veredictos.

7. Inviável a modificação das conclusões do acórdão impugnado, pois, para 

tanto, seria imprescindível o revolvimento do material fático e probatório dos autos, 

providência inviável na via estreita do mandamus.

8. Habeas corpus não conhecido (HC 370.802/RN, Quinta Turma, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca DJe 15/12/2016, grifei).

Assim, uma vez inexistente fl agrante ilegalidade a macular o escorreito 

trâmite procedimental, apta a ser reconhecida na via estreita do writ, divirjo de 

relator, para não conhecer do presente habeas corpus.

É o 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, não conheceu do habeas corpus por entender não ter havido ofensa 

à soberania dos veredictos no Tribunal do Júri. Entendeu o Ministro Fischer 

ser possível o Tribunal, em recurso do Ministério Público, decidir que novo júri 

deve ser realizado nas hipóteses em que seu julgamento contrariou a prova dos 

autos.

Aqui, acompanho o Eminente Relator.

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 Eminente Relator, 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 
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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 

Relator 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).

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, 
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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 

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 
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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.

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 
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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 

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 
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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.

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 do Eminente Relator, não conheço da ordem, contudo, concedo 

a 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.

MANDADO DE SEGURANÇA N. 15.096-DF (2010/0043282-0)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas
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Impetrante: Everton dos Santos Carvalho

Advogados: Marisa Rodrigues de Almeida - RN003419

Th ais Nogueira Iahnig - SC025472

Eduardo Pedro Nostrani Simão - SC041088

Impetrado: Ministro de Estado da Justiça

EMENTA

Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. 

Policial Rodoviário Federal. Processo administrativo disciplinar. 

Formação insufi ciente do conjunto probatório. Requerimento de 

produção de provas. Indeferimento pela Comissão Processante. 

Fundamentação inidônea. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Pena 

de demissão aplicada baseada na declaração pessoal e no depoimento 

das testemunhas de acusação. Princípio da proporcionalidade não 

observado. Precedentes desta Corte. Segurança concedida.

1. Hipótese em que ao impetrante foi aplicada a penalidade 

de demissão, em virtude do cometimento de infração disciplinar, 

consistente em suposto pedido de propina para não lavrar auto de 

infração de trânsito.

2. A pena de demissão imposta a servidor público submetido 

a processo administrativo disciplinar deve encontrar fundamento 

em provas convincentes que demonstrem a prática da infração pelo 

acusado, razão pela qual a falta administrativa deve ser comprovada de 

maneira cabal e indubitável (RMS 19.498/SP, Rel. Ministra Laurita 

Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010).

3. No caso em apreço, verifi ca-se que a Comissão Processante 

concluiu pela ocorrência da conduta ilícita do impetrante, baseada 

apenas no depoimento da vítima, de seus irmãos e amigo, todas 

suas testemunhas. Lado outro, a referida comissão indeferiu os 

requerimentos pleiteados pela defesa, seja de ouvida de testemunha, 

seja na obtenção de prova material (esclarecimentos do Núcleo de 

Multas e Penalidades a respeito dos Autos de Infração realizados no 

dia dos fatos e a cópia do auto de infração), sob o fundamento de que 

os sucessivos pedidos e adiamentos poderiam levar a uma iminente 

prescrição da pretensão punitiva.
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4. A imposição da sanção máxima no serviço público 

fundamentada em prova isolada – declaração pessoal e depoimento das 

testemunhas de acusação – sem nenhuma prova documental, mostra-

se desarrazoada e vicia a própria motivação do ato administrativo, 

sendo, portanto, passível de anulação.

5. Além disso, a apenação aplicada foi desmesurada, não pelo 

valor supostamente recebido a título de propina (R$ 65,00), mas sim 

diante do insufi ciente acervo probante exposto nos autos, que não 

formou evidência convincente, em face da pena imposta. Portanto, 

restam comprometidas a razoabilidade e proporcionalidade da referida 

sanção administrativa. Precedentes.

6. Cabe à Comissão Processante assegurar ao acusado ampla 

defesa, com a utilização de meios e recursos admitidos no direito, 

objetivando coletar provas de modo a permitir a completa elucidação 

dos fatos.

7. A imputação feita ao impetrante foi de solicitação e recebimento 

de propina no valor de R$ 65,00, para se furtar da obrigação funcional 

e legal de autuar o depoente, por não portar habilitação para conduzir 

veículo automotor. Todavia, mostra-se controvertido se efetivamente o 

impetrante teria obtido proveito pessoal que denotasse a ocorrência da 

conduta ilícita (improbidade administrativa e corrupção passiva), uma 

vez que houve a lavratura do auto de infração.

8. No caso em exame, evidencia-se a ocorrência de cerceamento 

de defesa na recusa da Comissão Processante em não apurar se todos 

os autos de infração emitidos no dia 7/5/2003 foram devidamente 

enviados e processados no Núcleo de Multas e Penalidades da Polícia 

Rodoviária Federal, ou se apenas os autos emitidos pelo acusado 

não tiveram o correto trâmite procedimental, visto que o impetrante 

apresentou a 2ª via do auto de infração por ele emitido, sendo que, em 

nosso ordenamento jurídico, presume-se a boa-fé.

9. Cumpre à Administração Pública, que formula a acusação, 

provar o que alega para a correta motivação do ato demissório, pois 

exigir do impetrante prova de fato negativo, ou seja, de que não forjou 

o auto de infração para escapar de eventual penalidade, é impor o ônus 

da prova que não lhe cabe.

10. Segurança concedida.
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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, por 

unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix 

Fischer, Laurita Vaz, Jorge Mussi, Sebastião Reis Júnior, Nefi Cordeiro e 

Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

A Dra. Marisa Rodrigues de Almeida sustentou oralmente pela parte 

impetrante.

Brasília (DF), 10 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 18.10.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de mandado de segurança, com 

pedido de liminar, impetrado por Everton dos Santos Carvalho contra ato 

praticado pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça, consistente na edição 

da Portaria n. 4.247, de 09.12.2009, que determinou sua demissão do quadro 

dos servidores públicos da União.

Sustenta o impetrante que o processo administrativo disciplinar dever ser 

anulado, tendo em vista que: a) a denúncia foi formalizada de forma irregular; 

b) existem contradições na denúncia e nos depoimentos; c) o denunciante fora 

tratado como testemunha pela Comissão Processante; d) ocorreu violação ao art. 

149 da Lei n. 8.112/90; e) não existem provas a embasar a sanção aplicada; e f ) 

há desproporção entre o fato e a pena proposta.

Aduz, ainda, cerceamento de defesa pelos seguintes motivos: a) falta de 

sua intimação para audiência; b) a ausência de nomeação de defensor ad-hoc; c) 

ocorrência de intimação por edital quando encontrava-se em estabelecimento 

hospitalar para tratamento; e d) indeferimento de oitiva de testemunhas.

Requer, assim, a concessão da segurança para que se sejam declarados nulos 

os atos praticados no processo administrativo disciplinar, bem como a pena de 
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demissão imposta, com a sua imediata reintegração ao cargo e pagamento dos 

proventos suspensos.

Liminar indeferida.

Nas informações prestadas, a autoridade coatora assevera a ausência de 

vícios no trâmite do processo administrativo disciplinar.

O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem ou, 

alternativamente, pela conversão da pena demissória em suspensão pelo prazo 

máximo permitido na Lei n. 8.112/1990.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Conforme relatado, busca-se no 

presente mandamus a nulidade dos atos praticados no processo administrativo 

disciplinar, bem como a pena de demissão imposta, com a sua imediata 

reintegração ao cargo e pagamento dos proventos suspensos.

Para o exato deslinde da controvérsia, imprescindível delinear os aspectos 

factuais que circunstanciaram esta impetração.

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar n. 08.666.003.133/03 

instaurado pela Portaria n. 225/2004 (e-STJ, fl . 58), a fi m de apurar os fatos e 

defi nir responsabilidades dos servidores, Policiais Rodoviários Federais, Everton 

dos Santos Carvalho e Claudinei José Dutra, no que diz respeito à denúncia 

formulada pelo senhor Dimas Broering que relata os seguintes fatos:

[...] que no dia 7 de maio de 2003, deslocava-se de sua residência pela BR 

101 em direção ao bairro Barreiros, quando na localidade de Palhoça, veio a se 

envolver em acidente de trânsito registrado sob n. 8/064852, o qual foi atendido 

pelos policiais rodoviários federais E. Carvalho e Claudinei. Que na data dos fatos, 

o primeiro policial constatou que havia uma divergência entre a categoria da 

sua CNH e o tipo do veículo que conduzia, que foi informado pelo policial que a 

CNH seria retida e que seria também multado. Que o policial o chamou até o seu 

veículo (Mitsubishi Pajero) questionando se a “tropa” estaria toda junta (referindo-

se às testemunhas) e que não queria todas aquelas pessoas presentes à conversa. 

Que o declarante perguntou o que iria acontecer ao que o policial respondeu que 

queria R$ 100,00 para liberar a CNH e não fazer a multa. Que abriu a sua carteira e 

mostrou ao policial que só tinha R$ 20,00, que o policial disse que isso era muito 

pouco e que o condutor deveria arrumar a quantia com outra pessoa, Que falou 
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ao policial que iria arranjar o valor com seu irmão e que novamente o policial disse 

que seriam R$ 100,00. Que saiu ao encontro do irmão que já estava no local e que 

este também não tinha dinheiro, Que seu irmão disse que se tivesse a quantia não 

iria dar para vagabundo. Que conseguiu R$ 30,00 com uma pessoa identifi cada 

como Júnior, R$ 15,00 com o Tadeu e R$ 20,00 que estavam em sua carteira. Que 

entregou o dinheiro ao policial e este disfarçou para que o outro policial não 

percebesse. Que disse ao policial que 65,00 reais era o máximo que conseguira. 

Que o policial devolveu a identidade e a CNH dizendo para fi car tranqüilo que 

não ia acontecer nada. Que pegou seus documentos e foi liberado para ir embora. 

Que as testemunhas abaixo arroladas presenciaram os fatos (inclusive a entrega 

dos valores). Que somente fez esta declaração nesta data pois temia represália 

por parte do policial (e-STJ, fl . 56).

Abertos os trabalhos da Comissão, os acusados foram notifi cados (e-STJ, 

fl s. 65-66 e 67-68) para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Intimadas as testemunhas para apuração dos fatos, foi colhido o termo de 

depoimento do senhor Dimas Broering, na condição de testemunha.

Finalizada a instrução processual, a Comissão Processante concluiu que 

o Policial Claudinei José Dutra não cometera qualquer ilícito administrativo 

ou penal. Contudo, o Policial Everton dos Santos Carvalho foi indiciado por 

ter, em tese, praticado ilícito administrativo, ao exigir vantagem pecuniária, sob 

o pretexto de não recolher a CNH e deixar de autuar o denunciante, por estar 

o mesmo conduzindo veículo incompatível com a categoria constante na sua 

CNH (e-STJ, fl s. 335-346).

Em razão do seu indiciamento, o impetrante requereu a prorrogação do 

prazo para defesa, bem como a oitiva do Chefe de Equipe, responsável pela 

confecção do Livro Diário de apuração no Núcleo de Multas, a fi m de apurar 

se todos os autos extraídos no dia 7.5.2003 foram devidamente cadastrados e 

processado no sistema (e-STJ, fl s. 350-351).

A Comissão Processante indeferiu a ouvida do Chefe de Equipe, além de 

negar o pedido de apuração no Núcleo de Multas quanto aos Autos de Infração 

confeccionados no dia 7.5.2003, deferindo apenas a prorrogação do prazo para 

defesa (e-STJ, fl . 352).

Em novo pedido à Comissão, o ora impetrante requereu a juntada 

do Livro de Procedimentos Administrativos da PRF; a oitiva do Policial 

Rodoviário Israel; novas diligências a fi m de intimar para depoimento o senhor 

Maurílio Edemauro Pinho, que à época não foi encontrado; acareação entre as 

testemunhas Dimas Broering, Jonas Broering, João Tadeu Broering e Osnildo 

Amorim Júnior, afi rmando haver divergências entre as declarações prestadas.
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A Comissão Processante, recalcitrante, deferiu parcialmente os pedidos para 

apenas juntar Cópia da Instrução Normativa/DG n. 02/08; trechos de páginas 

do Livro de Procedimentos Administrativos, a oitiva do Policial Rodoviário 

Federal Israel, a intimação do senhor Maurílio Edemauro Pinho. Deixando 

de deferir a acareação do denunciante e suas testemunhas, afi rmando que não 

existem divergências no depoimento (e-STJ, fl s. 357-359). Posteriormente, 

a Comissão Processante reviu seu ponto de vista e resolver intimar o Policial 

Rodoviário Federal Martins, Chefe de Equipe, para prestar depoimento.

Logo após, o impetrante, alegando problemas de saúde e que se encontrava 

em tratamento médico, sem especifi car detalhes de sua convalescença, requereu 

adiamento dos depoimentos marcados (e-STJ, fl s. 411-421), o que foi indeferido 

pela Comissão Processante, por considerá-lo protelatório, que determinou a 

citação do indiciado por edital, para a apresentação da Defesa Prévia (e-STJ, fl . 

422).

Transcorrido o prazo para a apresentação de defesa prévia, a Comissão 

Processante declarou o indiciado revel e designou defensor dativo (e-STJ, fl s. 

430, 431 e 432).

Na defesa prévia apresentada, o defensor dativo requereu a oitiva do Chefe 

de Equipe, esclarecimentos do Núcleo de Multas e Penalidades a respeito dos 

Autos de Infração realizados no dia dos fatos, a nulidade da citação por edital, 

a defi ciência probatória em desfavor do acusado, a ausência de identifi cação 

precisa do acusado, visto que o denunciante não identifi cou a fi sionomia do 

acusado, e que apenas teria tecidos suas declarações em dissonância com os 

fatos, bem como alega que a cópia do Auto de Infração é prova de que o 

indiciado exerceu suas funções conforme determina os procedimentos legais, 

tanto é que notifi cou o denunciante, conforme demonstra o Auto de Infração, 

de forma que a acusação não se sustenta (e-STJ, fl s. 433-443).

No Relatório Final, a comissão conclui que a confecção do Auto de 

Infração n. B03.621.517-1 foi fraudulenta, solicitando abertura de processo 

administrativo disciplinar para apurar os fatos, remessa dos autos à Secretaria 

da Receita Federal, ao Ministério Público Federal, sem, contudo, ter tomado 

os depoimentos do Chefe de Equipe, do Policial Rodoviário Federal Israel e da 

testemunha Maurílio Edemauro Pinho, anteriormente intimadas (e-STJ, fl s. 

447-508).

Diante desse quadro fático, entendo que razão assiste ao impetrante.

O art. 5º da Constituição Federal estabelece que:
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes;

Já a Lei n. 9.784/1999 dispõe que:

Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem 

prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar 

o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;

[...]

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, 

juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir 

alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do 

relatório e da decisão.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, 

as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, 

desnecessárias ou protelatórias.

[...]

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados 

de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Lado outro, quanto ao tema em análise, a Lei n. 8.112/1990 prevê que:

Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja 

assegurada ampla defesa.

[...]

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é 

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

[...]
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Art. 150. A Comissão exercerá suas atividades com independência e 

imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido 

pelo interesse da administração.

[...]

Art. 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, 

assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos 

admitidos em direito.

Art. 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça 

informativa da instrução.

Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir 

que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente 

encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da 

imediata instauração do processo disciplinar.

Art. 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de 

depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a 

coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a 

permitir a completa elucidação dos fatos.

[...]

Art. 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não 

sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infi rmem, proceder-

se-á à acareação entre os depoentes.

[...]

Art. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a 

comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por 

junta médica ofi cial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

[...]

Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que 

determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a 

sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra 

comissão para instauração de novo processo. (Redação dada pela Lei n. 9.527, de 

10.12.97)

§ 1º O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

§ 2º A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o art. 142, 

§ 2º, será responsabilizada na forma do Capítulo IV do Título IV.

Art. 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora 

determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.
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Da análise percuciente dos autos, verifi ca-se que a Comissão Processante 

basicamente se baseou em provas testemunhais, sem contudo, buscar elementos 

outros que poderiam fundamentar os depoimentos colhidos. Pelo contrário, 

a Comissão responsável se mostrou recalcitrante em deferir diligências para a 

produção de provas materiais aptas a servir de fundamento à pena imposta.

No relatório final da Comissão Processante às fls. 484-487 (e-STJ), 

destacou-se que Dimas Broering (denunciante), Jonas José Broering, João Tadeu 

Broering, irmãos do denunciante, e Osnildo Amorim Júnior, colega de longa 

data do denunciante, são uníssonos na afi rmação de que o Policial Rodoviário 

Federal Everton dos Santos Carvalho teria exigido certa quantia em dinheiro 

para que não emitisse Auto de Infração ao denunciante, por supostamente não 

possuir habilitação veicular com categoria para dirigir o veículo envolvido no 

acidente (e-STJ, fl s. 484-490).

Contudo, a falta administrativa deve ser comprovada de maneira cabal 

e indubitável. Ora, a pena de demissão imposta a servidor público submetido 

a processo administrativo disciplinar deve encontrar fundamento em provas 

convincentes que demonstrem a prática da infração pelo acusado. (RMS 19.498/

SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010).

No caso em apreço, verifi ca-se que a Comissão Processante concluiu pela 

ocorrência da conduta ilícita do impetrante, baseada apenas no depoimento da 

vítima, de seus irmãos e amigo, todas suas testemunhas. Lado outro, a referida 

comissão indeferiu os requerimentos pleiteados pela defesa, seja de ouvida de 

testemunha, seja na obtenção de prova material (esclarecimentos do Núcleo de 

Multas e Penalidades a respeito dos Autos de Infração realizados no dia dos 

fatos e a cópia do auto de infração), sob o fundamento de que os sucessivos 

pedidos e adiamentos poderiam levar a uma iminente prescrição da pretensão 

punitiva (e-STJ, fl . 1.111).

Assim, a imposição da sanção máxima no serviço público fundamentada 

em prova isolada, qual seja, declaração pessoal e testemunhas de acusação e sem 

nenhuma prova documental, mostra-se desarrazoada e vicia a própria motivação 

do ato administrativo, sendo, portanto, passível de anulação.

Além disso, entendo que a apenação aplicada foi desmesurada, não pelo 

valor supostamente recebido a título de propina, mas sim diante do insufi ciente 

acervo probante exposto nos autos, que não formou evidência convincente, 

em face da pena imposta. Portanto, restam comprometidas a razoabilidade e 

proporcionalidade da referida sanção administrativa.
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A corroborar tal entendimento, os seguintes julgados desta Terceira Seção:

Mandado de segurança. Administrativo. Servidor público aposentado. 

Cassação de aposentadoria. Infrações previstas nos incisos I e II do art. 116 e no 

inciso IX do art. 117, ambos da Lei n. 8.112/1990. Inexistência de provas. Falhas 

técnicas. Desproporcionalidade da pena aplicada.

1. A Comissão processante não apurou se as ações praticadas pelo impetrante 

lhe favoreceram ou favoreceram terceiros.

2. A aplicação das penalidades – tanto na esfera administrativa quanto na 

penal – deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e 

individualização das penas.

3. A pena aplicada não pode ultrapassar em espécie ou quantidade o limite de 

culpabilidade do autor.

4. A cassação da aposentadoria é pena extrema, devendo ser aplicada 

somente nas hipóteses em que não exista dúvida sobre a autoria, materialidade e 

culpabilidade do autor.

5. Segurança concedida. (MS 15.097/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 

Terceira Seção, julgado em 13/06/2012).

Administrativo. Mandado de segurança. Servidor público. Processo 

administrativo disciplinar. Pena de demissão. Inexistência de prova da prática 

da infração disciplinar. Princípio da proporcionalidade inobservado. Segurança 

concedida.

1. Nos termos do parágrafo único do art. 168 da Lei n. 8.112/90, “quando o 

relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora 

poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o 

servidor de responsabilidade”.

2. Hipótese na qual a comissão processante sugeriu que à impetrante, por 

transgressão aos deveres funcionais previstos no art. 116, incisos I (exercer com 

zelo e dedicação as atribuições do cargo), II (ser leal às instituições a que servir) e 

III (observar as normas legais e regulamentares), da Lei n. 8.112/90, fosse aplicada 

a pena de suspensão por sessenta dias.

3. Conclusão diversa da autoridade impetrada assentada, apenas e tão 

somente, na ausência de recolhimento da contribuição previdenciária em período 

no qual, por algum motivo (não se sabe qual), a impetrante considerou existente 

para fi ns de concessão de benefício previdenciário.

4. Ausência de prova de que a impetrante agiu com o deliberado intuito de 

obter proveito em benefício próprio ou de terceiro, com infringência ao art. 117, 

IX, da Lei n. 8.112/90.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1080

5. Existência de prova do restabelecimento administrativo dos benefícios 

previdenciários, além da efetiva constatação, pela comissão processante, de 

que havia sobrecarga de serviço, falta de servidores, precárias condições de 

trabalho, falta de treinamento e preparação dos servidores para o desempenho 

de suas atribuições e constantes problemas nos sistemas informatizados, que 

realmente colaboraram sobremaneira para as irregularidades nas concessões de 

aposentadorias.

6. Inexistindo prova inequívoca de que a impetrante se valeu do cargo 

para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 

função pública, a ela não pode ser aplicada a pena de demissão, que se mostra 

desproporcional para um ato de desídia (art. 117, XV, da Lei n. 8.112/90).

7. Retroação dos efeitos funcionais à data do ato de demissão do serviço 

público, com efeitos fi nanceiros a partir da impetração (Súmulas n. 269 e 271 do 

STF).

8. Segurança concedida. (MS 12.955/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

Terceira Seção, DJe 19/05/2015).

Ademais, a imputação feita ao impetrante foi de solicitação e recebimento 

de propina no valor de R$ 65,00, para se furtar da obrigação funcional e legal de 

autuar o depoente, por não portar habilitação para conduzir veículo automotor. 

Todavia, mostra-se controvertido se efetivamente o impetrante teria obtido 

proveito pessoal que denotasse a ocorrência da conduta ilícita (improbidade 

administrativa e corrupção passiva), uma vez que houve a lavratura do auto de 

infração.

No caso em exame, o impetrante e o Policial Rodoviário Federal Claudinei 

José Dutra são uníssonos ao afi rmar que cada Auto de Infração é destacado e 

entregue ao Chefe de Equipe e relacionadas no livro de Parte Diária (e-STJ, fl s. 

332 e 330, respectivamente).

O impetrante então requereu a ouvida de testemunhas, que mesmo sendo 

deferidos pela Comissão Processante, inclusive com mandados de intimação 

exarados, não se realizaram, com a escusa de que “se tal auto de infração não 

existiu, por que trazer a luz processual documentos e testemunhas que nada 

acrescentariam a elucidação dos fatos” (e-STJ, fl . 498).

Caberia à Comissão Processante assegurar ao acusado ampla defesa, com 

a utilização de meios e recursos admitidos no direito, objetivando coletar provas 

de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Como bem pontuou o douto parecer ministerial “Somente com a oitiva 

das testemunhas arroladas pelo impetrante, poderia desaparecer a presunção da 
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dúvida com referência à alegada conduta criminosa do agente, contudo, disso 

não desincumbiu-se a comissão do procedimento administrativo disciplinar, 

deixando a prova carente de uma certeza para embasar o ato demissório” (e-STJ, 

fl . 1.136).

A propósito, o seguinte julgado:

Mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. 

Produção de prova oral requerida pelos investigados. Recusa pela Comissão 

Processante. Fundamentação insufi ciente. Cerceamento de defesa confi gurado.

1. Conforme entendimento fi rmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, no processo administrativo disciplinar, o presidente da comissão deve 

fundamentar adequadamente a rejeição de pedido de oitiva de testemunhas 

formulado pelo servidor (art. 156, § 1º, da Lei 8.112/90), em obediência aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

2. A insufi ciente fundamentação da recusa ao pleito dos impetrantes de oitiva 

de duas testemunhas, incluindo uma presencial, configura cerceamento de 

defesa, o que importa na declaração de nulidade do processo administrativo 

disciplinar desde tal ato.

3. Segurança concedida. (MS 13.247/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Terceira Seção, DJe 22/11/2010).

Desse modo, verifi ca-se a ocorrência de cerceamento de defesa na recusa da 

Comissão Processante em não apurar se todos os autos de infração emitidos no 

dia 7/5/2003 foram devidamente enviados e processados no Núcleo de Multas e 

Penalidades da Polícia Rodoviária Federal, ou se apenas os autos emitidos pelo 

acusado não tiveram o correto trâmite procedimental, visto que o impetrante 

apresentou a 2ª via do auto de infração por ele emitido, sendo que, em nosso 

ordenamento jurídico, presume-se a boa-fé.

De fato, cumpre à Administração Pública, que formula a acusação, provar o 

que alega para a correta motivação do ato demissório, pois exigir do impetrante 

prova de fato negativo, ou seja, de que não forjou o auto de infração para escapar 

de eventual penalidade, é impor o ônus da prova que não lhe cabe.

Ante o exposto, concedo a ordem para declarar a nulidade do processo 

administrativo disciplinar a partir do ato que indeferiu os pedidos formulados 

na defesa prévia e, consequentemente, anular a Portaria 4.247 de 9/12/2009, 

do Ministro de Estado da Justiça, a fi m de anular o decreto demissório do 

impetrante do cargo de Policial Rodoviário Federal. Em consequência, determino 
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sua imediata reintegração ao cargo, devendo os efeitos fi nanceiros da ação 

mandamental, e demais vantagens, inclusive o cômputo do tempo de serviço 

para todos os efeitos legais, retroagirem à data da publicação do ato de demissão.

Custas na forma da lei. Sem honorários, em face da Súmula 105/STJ e da 

Súmula 512/STF.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.710.674-MG (2017/0306192-0)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Recorrido: Aiedicson Osorio Carvalho Santos

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

EMENTA

Recurso especial. Proposta de julgamento sob o rito dos recursos 

repetitivos. Execução penal. Determinação de cumprimento de 

pena em prisão domiciliar, quando inexistente vaga no regime de 

cumprimento de pena adequado ao executado ou estabelecimento 

prisional compatível com o previsto em lei. Inexistência de violação do 

art. 117 da Lei de Execuções Penais. Aplicação do novo entendimento 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 

641.320/RS.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto 

no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.

2. Delimitação da controvérsia: “(im)possibilidade de concessão da 

prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos 

parâmetros traçados no RE 641.320/RS”.

3. Tese: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao 

regime prisional determinado para o cumprimento da pena não 
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autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, 

porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível 

que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas 

no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada 

de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, 

vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade 

eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente 

ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento 

de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em 

regime aberto.

4. Ao examinar a questão do cumprimento de pena em regime 

fechado, na hipótese de não existir vaga em estabelecimento adequado 

ao regime em que está efetivamente enquadrado o reeducando, por 

ocasião do julgamento do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal 

assentou que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza 

a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso” e 

que “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos 

destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualifi cação como 

adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se 

qualifi quem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) 

ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) 

(art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”)”.

Concluiu, ainda, que, na ausência de vagas ou estabelecimento 

prisional adequado na localidade, o julgador deve buscar aplicar as 

seguintes alternativas, em ordem de preferência: (i) a saída antecipada 

de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade 

eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente 

ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento 

de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride 

ao regime aberto.

Observou, entretanto, que, até que sejam estruturadas as medidas 

alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao 

sentenciado e que a adoção de uma solução alternativa não é um 

direito do condenado.

5. Somente se considera a utilização da prisão domiciliar pouco 

efetiva, como alternativa à ausência de vagas no regime adequado, 
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quando ela restringe totalmente o direito do executado de deixar a 

residência, não permitindo, assim, o exercício de trabalho externo, ou 

quando, estando o reeducando no regime aberto, a prisão domiciliar 

puder ser substituída pelo cumprimento de penas alternativas e/ou 

estudo.

Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração 

eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas 

no regime específi co ou quando não há estabelecimento prisional 

adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.

6. Não há ilegalidade na imposição da prisão domiciliar, mesmo 

a pura e simples em que o executado não tem direito de deixar a 

residência em momento algum, em hipóteses não elencadas no art. 

117 da Lei de Execuções Penais, máxime quando não houver vagas 

sufi cientes para acomodar o preso no regime de cumprimento de 

pena adequado, tampouco estabelecimento prisional similar, e não for 

possível, no caso concreto, a aplicação de uma das hipóteses propostas 

no RE n. 641.320/RS.

7. Caso concreto: Situação em que o reeducando cumpria pena 

em regime semiaberto e obtivera, do Tribunal de Justiça, o direito de 

cumpri-la em prisão domiciliar, nas condições a serem fi xadas pelo 

Juízo da execução. Entretanto, após a afetação do presente recurso 

especial, obteve progressão de regime para o aberto e, atualmente, 

cumpre pena em prisão domiciliar na qual deve permanecer nos 

domingos (com permissão para comparecimento a eventual culto 

religioso matutino) e feriados, assim como nos dias úteis no horário 

compreendido entre as 19 horas até as 6 horas do dia seguinte, além 

de cumprir outras restrições.

8. Recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais provido, em parte, apenas para determinar ao Juízo da 

Execução que examine a possibilidade e conveniência de, no caso 

concreto e observadas as características subjetivas do réu, bem como 

seu comportamento ao longo do cumprimento da pena, além de todos 

os requisitos legais, converter o restante da pena a ser cumprida pelo 

executado, no regime aberto, em pena restritiva de direitos ou estudo, 

em atenção ao entendimento exarado no RE 641.320/RS.
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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, por maioria, dar parcial provimento ao recurso especial representativo 

da controvérsia, fi xando a seguinte tese: “A inexistência de estabelecimento 

penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena 

não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, 

nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal 

medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 

641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime 

com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram 

de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que 

sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) 

cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em 

regime aberto”, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos a Sra. 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, 

que julgavam prejudicado o recurso especial. Votaram vencidos a Sra. Ministra 

Maria Th ereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Os Srs. 

Ministros Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix 

Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Nefi  Cordeiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

O Dr. Adilson de Oliveira Nascimento (Procurador de Justiça do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais) sustentou oralmente pela parte 

recorrente.

A Dra. Alessa Pagan Veiga (Defensora Pública do Estado de Minas 

Gerais) sustentou oralmente pela parte recorrida.

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

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 3.9.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, fundado na alínea 
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“a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça local 

que deu provimento ao agravo em execução penal da defesa, para reconhecer 

o direito do detento de cumprir sua pena em prisão domiciliar, até que seja 

disponibilizada vaga em estabelecimento adequado ao cumprimento da pena 

em regime semiaberto.

A ementa do acórdão recorrido é a seguinte (e-STJ fl . 51):

Agravo em execução penal. Regime semiaberto. Prisão domiciliar. Ausência 

de estabelecimento prisional adequado. Excepcionalidade da medida. Súmula 56 

STF. Recurso provido.

Nos termos da súmula vinculante n. 56 do STF, a ausência de estabelecimento 

penal adequado ao regime prisional não autoriza a manutenção do condenado 

em regime mais gravoso, sendo excepcionalmente permitida a prisão domiciliar. 

Precedentes RE 641.320.V.V. 1. As hipóteses de prisão domiciliar, elencadas no art. 

117 da Lei de Execução Penal, são taxativas, e, não estando o sentenciado inserido 

em nenhuma nelas, inviável a concessão de tal benefício.

(Agravo em Execução Penal n. 1.0433.16.016719-6/001 ou n. 0051766-

65.2017.8.13.0000, Rel. Desembargador Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal do 

TJ/MG, maioria, julgado em 28/09/2017, DJ de 03/04/2017)

Interpostos embargos de declaração pelo MP-MG, foram rejeitados 

(e-STJ fl s. 72/80).

Nas razões do recurso especial, fundado na alínea “a” do inciso III do art. 

105 da CF, o Parquet estadual aponta violação dos artigos 112, 113, 114 e 117 

da LEP e do artigo 35 do CP.

Argumenta, em síntese, que “O Tribunal mineiro, embora reconheça, 

expressamente, que o caso em análise não encontra guarida nas hipóteses 

previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, entendeu, ainda, por relativizar 

a referida norma legal em razão de ausência de vaga em estabelecimento penal 

adequado para o regime semiaberto, mantendo a concessão da prisão domiciliar 

ao apenado em cumprimento de pena no regime semiaberto” (e-STJ fl . 95). 

Teria, assim, desconsiderado o entendimento desta Corte Superior que somente 

admite a concessão de prisão domiciliar nas hipóteses previstas em lei. Faz 

alusão, no ponto, ao AgRg no HC 234.583/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014.

Aduz que não foram observados os parâmetros fi xados no RE 641.320/

RS, que deu origem à súmula vinculante n. 56 segundo a qual “A falta de 

estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado 
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em regime prisional mais gravoso, devendo- se observar, nessa hipótese, os 

parâmetros fi xados no RE 641.320/RS”.

Tais parâmetros são os seguintes: verificar “a possibilidade da saída 

antecipada de condenado no regime com falta de vagas; da concessão da 

liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente 

ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas, e, por último, do cumprimento 

de penas restritivas de direito e/ou de estudo ao sentenciado que progride ao 

regime aberto” (e-STJ fl . 97).

Defende, assim, que “A prisão domiciliar não é um direito público 

subjetivo do réu a ser concedido de imediato. Ela pode até vir a ocorrer, mas há 

necessidade, primeiramente, de cumprir o escalonamento alhures mencionado, a 

que se refere a súmula vinculante” (e-STJ fl . 98).

Pede, portanto, o MPMG o provimento do recurso especial para que seja 

cassada a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao condenado o benefício da 

prisãp domiciliar, sem a observância dos critérios legais e dos parâmetros traçados 

no RE 641.320/RS, e hipóteses autorizadoras do art. 117 da LEP.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fl s. 105/110), o recurso especial 

foi admitido como representativo de controvérsia, por decisão proferida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e-STJ fl . 112).

Encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, este opinou 

pelo provimento do recurso especial (e-STJ fl s. 124/131), em parecer assim 

ementado:

Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, que aponta 

violação aos arts. 112, 113, 114 e 117, da LEP e 35, do Código Penal.

Matéria devidamente prequestionada e que não demanda a análise fático-

probatória, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade para o 

conhecimento do recurso.

Impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem 

prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS.

Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso especial.

O Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, ante a possibilidade de afetação do tema, delimitada a 

questão de direito a defi nir “(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, 

como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 
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641.320/RS” (e- STJ fl . 231/234), determinou, após manifestação do Ministério 

Público Federal, a distribuição do recurso.

Em sessão de julgamento de 10/04/2018, a Terceira Seção desta Corte 

deliberou afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e 

suspender o processamento de todos os recursos especiais e agravos em recurso 

especial, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território 

nacional, em acórdão assim ementado:

Recurso especial. Proposta de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. 

Execução penal. Prisão domiciliar ante a inexistência de vaga no estabelecimento 

compatível com o regime imposto. Aplicação do novo entendimento do STF 

adotado em sede de repercussão geral (RE 641.320/RS).

1. Delimitação da controvérsia: “(im)possibilidade de concessão da prisão 

domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros 

traçados no RE 641.320/RS”.

2. Recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, com fundamento 

no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e no art. 256-I do RISTJ, incluído pela 

Emenda Regimental 24, de 28/09/2016.

(ProAfR no REsp 1.710.674/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Terceira Seção, julgado em 10/04/2018, DJe 23/04/2018)

Sendo desnecessárias, no caso concreto, outras informações do Tribunal 

de origem, foi ouvido novamente o Ministério Público Federal, em atenção 

ao disposto no art. 256-M do Regimento Interno do STJ, que se manifestou 

(e-STJ fl s. 163/171) pelo provimento do especial em parecer assim ementado:

Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, que aponta 

violação aos arts. 112, 113, 114 e 117, da LEP e 35, do Código Penal. Execução 

penal. Regime semiaberto. Ausência de estabelecimento prisional adequado. Prisão 

domiciliar.

Excepcionalidade da medida. Súmula 56 do STF.

Matéria devidamente prequestionada e que não demanda a análise fático-

probatória, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade para o 

conhecimento do recurso.

Parecer pelo provimento do recurso com a fi xação da seguinte tese a ser aplicada 

nos casos repetitivos: a ausência de estabelecimento penal adequado ao regime 

prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão 

imediata da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56 

do STF, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências 

estabelecidas no julgamento do RE 641.320/RS.
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Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso especial.

Converti o feito em diligência para solicitar informações do Juízo 

da execução a respeito do atual andamento do cumprimento da pena pelo 

executado.

Em resposta, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais e do 

Tribunal do Júri da Comarca de Montes Claros informou que “O paciente 

foi progredido ao regime aberto, com concessão de prisão domiciliar no dia 

30/05/2018” (e-STJ fl . 180), mediante condições (ver decisão às fl s. 228/229) 

que não incluem o uso de tornozeleira eletrônica.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Questiona-se, 

nos autos, se a concessão de prisão domiciliar ao detento (sem tornozeleira 

eletrônica), diante da ausência de vagas e/ou de estabelecimento penal adequado 

ao cumprimento da pena em determinado regime, como primeira opção, 

obedece aos parâmetros fi xados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n. 641.320/RS, sob o rito da repercussão geral.

Dos requisitos de admissibilidade do recurso especial

Como já se mencionou no julgado que deliberou sobre a afetação do 

presente recurso, a matéria em questão é exclusivamente de direito, estando 

devidamente preenchidos os requisitos de admissibilidade do especial.

Mesmo levando-se em conta a recém progressão do executado para o 

regime aberto (cf. informação do Juízo da Vara de Execuções Criminais e do 

Tribunal do Júri da Comarca de Montes Claros às fl s. 228/229 – execução de 

pena n. 0167196-61.2016.8.13.0433), tenho que não deixou de haver interesse 

no julgamento do recurso, posto que, mesmo no regime aberto, ante a ausência 

de Casa de Albergado na Comarca, o reeducando foi posto em prisão domiciliar, 

na qual deve permanecer nos domingos (com permissão para comparecimento 

a eventual culto religioso matutino) e feriados, assim como nos dias úteis no 

horário compreendido entre as 19 horas até as 6 horas do dia seguinte.

Foi determinado ainda que o reeducando cumprisse as seguintes condições:
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4) comparecer ao PRESP mensalmente para justificar suas atividades, no 

período compreendido entre os dias 20 a 30 de cada mês, quando será colhida 

sua assinatura em termo próprio.

5) não fazer uso de bebida alcoólica e de drogas, e não frequentar bares, 

restaurantes, boates e casas noturnas, nem se envolver em ocorrências policiais;

6) comunicar a secretaria desta vara eventual mudança de endereço residencial 

e de trabalho;

7) não se ausentar desta comarca sem autorização deste Juízo;

4) comparecer ao PRESP mensalmente para justificar suas atividades, no 

período compreendido entre os dias 20 a 30 de cada mês, quando será colhida 

sua assinatura em termo próprio.

5) não fazer uso de bebida alcoólica e de drogas, e não frequentar bares, 

restaurantes, boates e casas noturnas, nem se envolver em ocorrências policiais;

6) comunicar a secretaria desta vara eventual mudança de endereço residencial 

e de trabalho;

7) não se ausentar desta comarca sem autorização deste Juízo;

A propósito, recorde-se que o MPMG pede o provimento do recurso 

especial para que seja superada a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao 

condenado o benefício da prisão domiciliar, sem a observância dos critérios legais e 

dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS, e hipóteses autorizadoras do art. 117 

da LEP.

Remanesce, assim, no meu entender, o interesse recursal na discussão do 

tema.

Do mérito

Do exame da questão efetuado pelo Supremo Tribunal Federal

Ao examinar a questão do cumprimento de pena em regime fechado, na 

hipótese de não existir vaga em estabelecimento adequado ao regime em que 

está efetivamente enquadrado o reeducando, no julgamento do RE 641.320/

RS, o Supremo Tribunal Federal assentou que “A falta de estabelecimento penal 

adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais 

gravoso”.

Concluiu, ainda, que, diante de tais situações, o julgador deveria buscar 

aplicar as seguintes alternativas, em ordem de preferência: (i) a saída antecipada 

de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente 
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monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão 

domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de 

direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que 

sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão 

domiciliar ao sentenciado.

A ementa do acórdão em questão está assim redigida:

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso 

extraordinário representativo da controvérsia.

2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir 

vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da 

individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de 

estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em 

regime prisional mais gravoso.

3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos 

destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualifi cação como adequados 

a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifi quem como 

“colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou 

estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). 

No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes 

semiaberto e aberto com presos do regime fechado.

4. Havendo défi cit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada 

de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente 

monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão 

domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito 

e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam 

estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão 

domiciliar ao sentenciado.

5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos 

fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão 

distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo 

ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal 

e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, 

adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito 

aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à 

atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a 

construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; 

(v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em 

estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, 

em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o 

tráfi co de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da 
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gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e sufi cientes 

para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) 

fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades 

que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) 

destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de 

trabalho e estudo no sistema prisional.

6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de 

Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, 

com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter 

informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou 

extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e 

penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores 

para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o 

tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam 

levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos 

penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os 

sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e 

acompanhamento dos fi nanciamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de 

melhorias da administração judiciária ligada à execução penal.

7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir 

qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário 

Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a 

utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para fi nanciar 

centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a 

interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94.

8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação 

em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento 

de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, 

determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada 

vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, 

havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a 

saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade 

eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) 

o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após 

progressão ao regime aberto.

(RE 641.320, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 

11/05/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159 divulg 

29/07/2016 public 01/08/2016)

Em voto no qual examina em detalhe a situação dos que cumprem 

pena em regime semiaberto e aberto no Brasil, com base em estatísticas do 

Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça de 2014, que apontam 
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para a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena 

no regime aberto em 17 (dezessete) unidades da federal e para um défi cit de 

vagas nos regimes semiaberto e aberto da ordem 210.000 (duzentas e dez mil) 

vagas – cerca do triplo das vagas atualmente existentes (são 74.248), o Relator, 

Min. Gilmar Mendes, estabelece como premissa que o sentenciado não pode 

ser mantido em regime mais gravoso do que tem direito e propõe o seguinte 

enunciado de súmula vinculante:

O princípio constitucional da individualização da pena impõe seja esta 

cumprida pelo condenado, em regime mais benéfico, aberto ou domiciliar, 

inexistindo vaga em estabelecimento adequado, no local da execução.

Quando discorre sobre a prisão domiciliar pura e simples, seja dizer, aquela 

que proíbe que o executado deixe a residência em qualquer momento, o Relator 

pondera ser ela “uma alternativa de difícil fi scalização e, isolada, de pouca 

efi cácia”. Isso porque, no seu entender, a par das difi culdades que o preso 

pode vir a ter para providenciar uma casa na qual seja acolhido e para auxiliar 

no seu sustento, já que as possibilidades de trabalho sem sair do ambiente 

doméstico são limitadas, há que se levar em conta que, “Em casos de crimes 

que tenham os membros da família como vítima, pode-se criar nova situação 

de risco, tornando a pena insufi ciente para proteger as vítimas. Por outro lado, 

os associados para a prática de crimes passam a ter total acesso ao condenado. 

Eventuais restrições de movimentação não se estendem à comunidade, que não 

fi ca proibida de frequentar a casa na qual a pena é cumprida”. Defende, assim, 

que “a execução da sentença em regime de prisão domiciliar é mais proveitosa 

se for acompanhada de trabalho”, devendo ser acompanhada de “monitoração 

eletrônica dos sentenciados, especialmente os do regime semiaberto”, na forma 

do art. 146-B, II e IV, da Lei 7.210/84. Ressalta, entretanto, o Relator: “Não 

descarto sua utilização, até que sejam estruturadas outras medidas, como as 

que serão propostas neste voto” (negritei).

Passa, então, a propor as seguintes medidas como possíveis soluções 

contingenciais para o problema da falta de vagas nos regimes semiaberto e 

aberto: (i) saída antecipada; (ii) liberdade eletronicamente monitorada; (iii) 

penas restritivas de direito e/ou estudo.

Salienta, no entanto, que “A adoção de uma solução alternativa não é um 

direito do condenado”.

No tocante à saída antecipada, esclarece que “O sentenciado do regime 

semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade 
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eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por 

penas alternativas ou estudo”.

Sugere que “A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que 

satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito 

objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício 

antecipado. Para selecionar o condenado apto, é indispensável que o julgador 

tenha ferramentas para verifi car qual está mais próximo do tempo de progressão”.

Explicitando seu pensamento sobre a liberdade eletronicamente monitorada, 

aplicável tanto ao regime aberto quanto ao semiaberto, o Relator esclarece que 

“melhor do que a pura e simples prisão domiciliar, é a liberdade eletronicamente 

vigiada, ficando o sentenciado obrigado a trabalhar e, se possível, estudar, 

recolhendo-se ao domicílio nos períodos de folga”.

Reconhece, por outro lado, a existência, na atualidade, de difi culdades 

para o acompanhamento da medida, de forma que se possa estabelecer rotas e 

horários nos quais o trânsito do executado será permitido, mas acredita que a 

evolução tecnológica poderá vir em auxílio do juízo da execução no ponto. Por 

fi m, dissertando sobre as penas restritivas de direito e/ou estudo, pondera:

Atualmente, as penas restritivas de direito são aplicáveis apenas de forma 

autônoma – art. 44 do CP. Não há progressão, no curso da execução penal, de 

uma pena privativa de liberdade para penas restritivas de direito. No entanto, ao 

condenado que progride ao regime aberto, seria muito mais proveitoso aplicar 

penas restritivas de direito, observando-se as condições dos parágrafos do art. 44 

do CP, do que aplicar a prisão domiciliar

De modo geral, não vislumbro boas razões para preferir manter o sentenciado 

que progride ao regime aberto em prisão domiciliar, em vez de impôr-lhe penas 

alternativas. Se o sentenciado que já demonstrou ter condições para o regime 

aberto está disposto a prestar serviços a comunidade, por exemplo, não há razões 

para mantê-lo preso em casa. As penas restritivas de direito são menos gravosas 

do que a pena privativa de liberdade, mesmo em regime aberto. Além disso, as 

penas alternativas dependem sempre de adesão do sentenciado que, recusando, 

poderá ser submetido ao encarceramento. Assim, a substituição não é vedada 

pela reserva de legalidade – art. 5º, XXXIX.

(...)

O estudo dá ensejo à remição da pena (art. 126 da Lei 7.210/84) e torna 

o sentenciado uma pessoa mais produtiva. Assim, a obrigação de frequentar 

educação formal regular – ensino fundamental, médio ou superior – pode ser 

imposta no lugar de uma pena restritiva de direitos.
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Por fi m, o Relator sumariza assim suas conclusões:

a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do 

condenado em regime prisional mais gravoso;

b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos 

destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualifi cação como adequados 

a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifi quem como 

“colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou 

estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);

c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada 

de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente 

monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão 

domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/

ou estudo ao sentenciado que progride ao

d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser 

deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

Importante reiterar que essas medidas não pretendem esgotar as alternativas 

que podem ser adotadas pelos juízos de execuções penais no intuito de 

equacionar os problemas de falta de vagas nos regimes adequados ao 

cumprimento de pena. As peculiaridades de cada região e estabelecimento 

podem recomendar o desenvolvimento dessas medidas em novas direções.

Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para 

complementação e execução das medidas.

Ao fi nal, propõe a estruturação de centrais de monitoração eletrônica, para 

acompanhamento da medida, assim como centrais para o acompanhamento do 

cumprimento de penas restritivas de direito, além do fomento de programas de 

trabalho e de estudo na prisão, além, é claro do aumento do número de vagas 

nos regimes aberto e semiaberto.

De todo esse arrazoado, depreende-se, portanto, que o Relator somente 

considera a utilização da prisão domiciliar pouco efetiva como alternativa à 

ausência de vagas no regime adequado quando ela restringe totalmente o direito 

do executado de deixar a residência, não permitindo, assim, o exercício de 

trabalho externo, ou quando, estando o reeducando no regime aberto, a prisão 

domiciliar puder ser substituída pelo cumprimento de penas alternativas e/ou 

estudo.

Conclusão:

Delimitação da controvérsia: “(im)possibilidade de concessão da prisão 

domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros 

traçados no RE 641.320/RS”.
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Tese: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional 

determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata 

do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 

56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências 

estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada 

de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para 

os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente 

monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão 

domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/

ou estudo aos sentenciados em regime aberto.

Do caso concreto

Depreende-se dos autos que o sentenciado (Aiedicson Osório Carvalho 

Santos) foi condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Montes 

Claros/MG ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipifi cado no art. 

33, caput, c/c art. 40, caput, e VI, da Lei 11.343/2006. Efetuada a detração da 

pena preventiva (8 meses e 9 dias), resta a ser cumprido o total de 5 (cinco) anos, 

(1) um mês e 21 (vinte e um) dias de pena.

Iniciado o efetivo cumprimento da pena, o recorrido, representado pela 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, requereu, em petição datada de 

31/10/2006, a concessão de prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, 

ao argumento de ausência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento 

da pena em regime semiaberto.

Às fl s. 17/26, consta informação da Diretoria-Geral do Presídio Alvorada 

em Montes Claros/MG fornecida à Defensoria Pública de Minas Gerais, dando 

conta de que o presídio foi projetado para comportar 262 (duzentos e sessenta e 

dois) detentos e acomodava, em 16/08/2016, 412 (quatrocentos e doze), dentre 

os quais 111 (cento e onze) presos provisórios e 297 (duzentos e noventa e sete) 

condenados, sendo 273 (duzentos e setenta e três) ao regime semiaberto.

O pedido foi indeferido no primeiro grau de jurisdição (e-STJ fl s. 27/30), 

o que ensejou a interposição de agravo em execução, provido, por maioria, pelo 

Tribunal Estadual, aos seguintes fundamentos:

Em razão de inexistir na Comarca estabelecimento prisional adequado ao 

cumprimento de pena em regime semiaberto, a defesa pleiteou a concessão 

da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, tendo tal pleito sido 

indeferido pelo magistrado primevo (fl s. 21/22v).
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Inicialmente, é importante consignar que a prisão domiciliar deve ser 

concedida ao condenado somente quando, cumprindo pena em regime aberto, 

estiver presente alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução 

Penal. Também neste sentido dispõe a Súmula 28 deste Tribunal: “o regime 

albergue domiciliar só é cabível nas hipóteses estabelecidas na art. 117 da LEP”.

Entretanto, aliando-me ao recente entendimento sumulado pelo e. Supremo 

Tribunal de Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320, no 

qual foi reconhecida a repercussão geral entendo ser possível, em caráter 

excepcional, a transferência do reeducando a regime prisional mais brando, até 

que surja a possibilidade de sua transferência ao local adequado, porquanto é 

vedada a imposição de cumprimento da reprimenda na forma mais penosa que a 

determinada no édito condenatório.

Ressalte-se, que, em 29/06/2016, o Supremo Tribunal Federal aprovou a 

Súmula Vinculante n. 56, a qual prevê:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção 

do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, 

nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 

641.320.

(...)

Feitas tais considerações, imperiosa se torna a concessão da prisão domiciliar 

ao agravante, nas condições a serem fi xadas pelo juízo da execução, até que 

seja disponibilizada vaga em estabelecimento adequado ao cumprimento da 

pena em regime semiaberto.

(e-STJ fl s. 53/54 – negritei e grifei.)

Vê-se, assim, que, embora o pedido original da defesa do executado fosse 

no sentido de que lhe fosse concedida prisão domiciliar com monitoramento 

eletrônico, o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais somente decidiu a 

respeito da possibilidade de concessão de prisão domiciliar, delegando ao Juízo 

da execução a decisão sobre outras condições de cumprimento da pena, dentre 

elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Sabe-se, no entanto, que, na atualidade, o reeducando obteve progressão 

de regime para o aberto e cumpre pena em prisão domiciliar na qual deve 

permanecer nos domingos (com permissão para comparecimento a eventual 

culto religioso matutino) e feriados, assim como nos dias úteis no horário 

compreendido entre as 19 horas até as 6 horas do dia seguinte, além de cumprir 

outras restrições.
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Aplicado o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE 641.320/RS ao caso concreto, tem-se que, muito embora 

a prisão domiciliar determinada pelo Juízo da execução não tenha restringido 

totalmente o direito do reeducando de deixar a residência, compelindo-o a 

ali permanecer apenas no período noturno, nos domingos e feriados, sem 

monitoração eletrônica, é de se concluir que, antes de determinar que o 

executado cumpra a pena no regime aberto, em recolhimento domiciliar noturno, 

deveria ele ter examinado a possibilidade e conveniência de, no caso concreto e 

observadas as características subjetivas do réu, bem como seu comportamento 

ao longo do cumprimento da pena, além de todos os requisitos legais, converter 

o restante da pena a ser cumprida em pena restritiva de direitos ou estudo.

Deve, no entanto, ser reconhecida a legalidade da imposição da prisão 

domiciliar, mesmo a pura e simples em que o executado não tem direito de 

deixar a residência em momento algum, em hipóteses não elencadas no art. 

117 da Lei de Execuções Penais, máxime quando não houver vagas sufi cientes 

para acomodar o preso no regime de cumprimento de pena adequado, nem 

tampouco estabelecimento prisional similar, e não for possível, no caso concreto, 

a aplicação de uma das hipóteses propostas no RE n. 641.320/RS.

No ponto, repita-se: o MPMG pede o provimento do recurso especial 

para que seja superada a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao condenado 

o benef ício da prisão domiciliar, sem a observância dos critérios legais e dos 

parâmetros traçados no RE 641.320/RS, e hipóteses autorizadoras do art. 117 da 

LEP. Logo, o acolhimento parcial do pleito é plenamente viável e não constitui 

julgamento extra, ultra ou citra petita.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial do Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais, apenas para determinar ao Juízo da 

Execução que examine a possibilidade e conveniência de, no caso concreto e 

observadas as características subjetivas do réu, bem como seu comportamento 

ao longo do cumprimento da pena, além de todos os requisitos legais, converter 

o restante da pena a ser cumprida pelo executado, no regime aberto, em pena 

restritiva de direitos ou estudo, em atenção ao entendimento exarado no RE 

641.320/RS.

É como voto.

VOTO VENCIDO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de recurso 

especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com 
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fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça Mineiro, assim ementado:

Agravo em execução penal. Regime semiaberto. Prisão domiciliar. Ausência de 

estabelecimento prisional adequado. Excepcionalidade da medida. Súmula 56 STF. 

Recurso provido. Nos termos da súmula vinculante n. 56 do STF, a ausência de 

estabelecimento penal adequado ao regime prisional não autoriza a manutenção 

do condenado em regime mais gravoso, sendo excepcionalmente permitida a 

prisão domiciliar. Precedentes RE 641.320.V.V. 1. As hipóteses de prisão domiciliar, 

elencadas no art. 117 da Lei de Execução Penal, são taxativas, e, não estando o 

sentenciado inserido em nenhuma nelas, inviável a concessão de tal benefício.

Sustenta o recorrente violação dos artigos 112, 113, 114 e 117 da Lei de 

Execuções Penais e do artigo 35 do Código Penal ao argumento, em suma, 

de que no caso de ausência de vaga em estabelecimento penal compatível 

com o regime semiaberto de cumprimento de pena é incabível a concessão de 

prisão domiciliar sem prévia observância dos parâmetros fi xados pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do RE 641.320/RS, quais sejam “I) saída 

antecipada, que consiste em antecipar a saída de sentenciados e que já estão 

no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir; II) 

liberdade eletronicamente monitorada; III) penas restritivas de direito e/ou 

estudo para os condenados em regime aberto”

O recurso especial foi selecionado na origem, pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, para julgamento sob o rito dos recursos especiais 

representativos de controvérsia e, na sessão do dia 22 de agosto, o ilustre 

Ministro Relator deu parcial provimento ao recurso para fi xar a tese de que 

“A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional 

determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do 

benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 

56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências 

estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS (...)”

Todavia, verifi ca-se dos documentos juntados às fl s. 180/237 dos autos que, 

após a interposição do presente recurso especial, o recorrido obteve progressão 

ao regime aberto de cumprimento de pena, com concessão de prisão domiciliar 

no dia 30/5/2018.

Assim, a questão posta pelo recorrente no presente recurso especial, 

vale dizer, qual seria a providência cabível no caso de ausência de vaga em 

estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, resta de todo 
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esvaída se o apenado não mais cumpre pena em regime semiaberto, sob pena até 

mesmo de se incorrer em provimento jurisdicional ultra petita.

Com efeito, diante da nova realidade fático-processual dos autos, gize-se, 

de apenado em cumprimento de pena em regime aberto, resta inafastavelmente 

prejudicada a pretensão deduzida nas razões recursais referente, tão-somente, ao 

regime semiaberto de cumprimento de pena.

Ante o exposto, divergindo do ilustre ministro relator, julgo prejudicado o 

presente recurso especial.

É o voto.




