
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.012.187 - SP (2007/0262115-0)

RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE : ANTÔNIO MARCOS PIMENTA NEVES 
ADVOGADO : MARIA JOSÉ DA COSTA FERREIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO 
ASSIST. AC : LEONILDA PAZAN FLORENTINO 
ADVOGADO : SERGEI COBRA ARBEX E OUTRO(S)

EMENTA

- RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO DO 
ARTIGO 619. 
- TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. 
INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA 
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
- CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS 
INDISPENSÁVEIS. MOMENTO OPORTUNO. 
PRECLUSÃO.
- INFLUÊNCIA DA MÍDIA E INVOCAÇÃO DE 
PARCIALIDADE DOS JURADOS. MATÉRIA 
PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA EXCEPCIONAL.
- CONTRARIEDADE À PROVA. QUALIFICADORA DO 
MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO 
MATERIAL COGNITIVO. SOBERANIA DOS 
VEREDICTOS.
- FORMULAÇÃO DE QUESITOS. COMPLEXIDADE. 
APONTAMENTO NA ATA DE JULGAMENTO. 
INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE CONSTATAÇÃO. 
RESPOSTAS ADEQUADAS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO 
DA ORALIDADE.
- CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONSIDERAÇÃO PELO 
JÚRI. MATÉRIA DE PROVA QUANDO NÃO VISÍVEL A 
CONFISSÃO DO RÉU PERANTE O CONSELHO DE 
SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À 
PROVA DOS AUTOS.
- QUESITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
QUESITO OBRIGATÓRIO ACERCA DA 
SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. OMISSÃO NÃO 
COMPROVADA. FALTA DE ANOTAÇÃO NA ATA.
- DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. BIS IN 
IDEM . INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 
EXASPERAÇÃO INDEVIDA NO TOCANTE ÀS 
CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS 
LEGAIS. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS. 
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E 
A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE.
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1. Os embargos declaratórios não se prestam a responder a 
totalidade das dúvidas suscitadas pelas partes, mas a sanar os 
vícios constantes do acórdão, que no caso se mostraram 
inexistentes.
2. Segundo reiterado entendimento desta Corte, a inexistência 
do trânsito em julgado da sentença de pronúncia não é motivo 
suficiente para impedir o julgamento pelo Júri se a discussão 
encontra-se em sede excepcional.
3. A não produção de prova testemunhal requerida e 
inicialmente deferida, caso não produzida, não torna nulo o 
processo se a parte deixa de alegar o cerceamento em momento 
oportuno. 
No caso, a pretendia oitiva da ex-esposa do réu na fase do juízo 
de acusação restou inviável com a sobrevinda da sentença de 
pronúncia, anterior à qual a parte não insistiu na diligência e na 
comprovação de sua imprescindibilidade.
4. Discussões extra-processo, como a que diz respeito à 
influência da mídia no julgamento pelo Júri, dependem do 
exame de prova, situação incabível em sede de especial, que 
também se afigura inócua ao intuito de consagrar eventual 
passionalidade dos jurados. 
5. Uma vez compreendendo a qualificadora do motivo torpe a 
tudo o que foi projetado pela acusação e aceito pela sentença de 
pronúncia e pelo Conselho de Sentença, resta impossível 
afastá-la ou mesmo consignar a contrariedade à prova dos autos 
sem um mínimo de incursão no material cognitivo, o que, como 
dito, é defeso esta Corte realizar, ex vi do enunciado 7.
6. A complexidade da quesitação deve ser vista ante o postulado 
da oralidade que rege o julgamento do Tribunal do Júri, de 
modo que somente se concebe nulidade se houve a devida 
anotação na ata de julgamento.
Se pelas respostas dos jurados não se concebe a dita 
complexidade, não se há por conceber a alegação pura e simples 
de nulidade.
7. Não se mostrando, de pronto, pela simples leitura, a ausência 
de quesito obrigatório acerca da tese defensiva, não se pode 
atestar a existência de nulidade absoluta sem a constatação de 
apontamento na ata da sessão. 
8. Representando a individualização da pena o ponto culminante 
da resposta penal, resta imprópria aceitar fundamentos externos 
ao fato delituoso, como o que se referiu o juiz do caso às 
conseqüências do crime.
9. A atenuante da confissão, uma vez reconhecida, deve ser 
concebida de forma preponderante, tendo a mesma 
equivalência, na espécie, da agravante do motivo torpe.
10. Recurso especial parcialmente provido pelo voto médio da 
Relatora, apenas para redimensionar a reprimenda penal ao 
quantum  de 15 anos de reclusão. 
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: "Prosseguindo no 
julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes, dando provimento em parte 
ao recurso especial, mas divergindo do voto da Sra. Ministra Relatora quanto à dosimetria 
da pena, e os votos dos Srs. Ministros Nilson Naves, Paulo Gallotti e Jane Silva, também 
dando parcial provimento ao recurso especial, mas divergindo do voto da Sra. Ministra 
Relatora quanto à dosimetria de pena, a Turma, por unanimidade, deu provimento em parte 
ao recurso especial, porém, ficaram parcialmente vencidos na proporção de seus votos o 
Sr. Ministro Og Fernandes, a Sra. Ministra Jane Silva, o Sr. Ministro Nilson Naves e o Sr. 
Ministro Paulo Gallotti, prevalecendo o voto-médio da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. 
Ministros Nilson Naves, Paulo Gallotti, Jane Silva e Og Fernandes farão declaração de 
voto." Os Srs. Ministros Og Fernandes, Jane Silva (Desembargadora convocada do 
TJ/MG), Nilson Naves e Paulo Gallotti votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves. 

Brasília, 02 de setembro de 2008 (Data do Julgamento)

Ministra Maria Thereza de Assis Moura  
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.012.187 - SP (2007/0262115-0)
  
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE : ANTÔNIO MARCOS PIMENTA NEVES 
ADVOGADO : MARIA JOSÉ DA COSTA FERREIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO 
ASSIST. AC : LEONILDA PAZAN FLORENTINO 
ADVOGADO : SERGEI COBRA ARBEX E OUTRO(S)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora): 

Cuida-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO MARCOS 
PIMENTA NEVES, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, 
art. 26, I, II e III, da Lei 8.038/90 e arts. 255 e 257 do RISTJ, contra v. acórdão proferido 
pela Décima Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, nos autos da Apelação n.º 985.279.3/7.

Sobre os fatos e o andamento processual, narra a peça do recurso (fls. 
3250/3253): 

“Antônio Marcos Pimenta Neves foi denunciado, porque no dia 20 de 
agosto de 2000, por volta das 14: 50 hs, no Haras Setti, na cidade de Ibiúna, 
efetuou disparos de arma de fogo contra Sandra Florentino Gomide, 
provocando a sua morte. 

Consta da acusação que o Recorrente teria cometido o delito por 
suposto motivo torpe e com recurso que teria dificultado a defesa da vítima 
(art. 121, parágrafo 2, incisos I e IV, do Código Penal). 

Realizada a instrução criminal, o Ministério Público Estadual, em 
alegações finais, pugnou pelo integral acolhimento da acusação, tendo a 
defesa, também em alegações finais, pleiteado pelo afastamento de ambas as 
qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vitima), 
por entender ser inadmissível a presunção da existência das qualificadoras. 

Conclusos os autos, S. Exa., Juíza de primeiro grau, acatando 
integralmente os argumentos da acusação pronunciou o Recorrente, com 
ambas as qualificadoras (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa 
da vitima). 

Não se conformando com a r. decisão, interpôs-se Recurso em Sentido 
Estrito pelos seguintes fundamentos: (i) nulidade da decisão, vez que deixou 
de motivar o acatamento das qualificadoras; (ii) nulidade da decisão por 
excesso de motivação para a pronúncia; e (iii) no mérito, pela inexistência 
de caracterização das qualificadoras. 

Remetidos os autos para julgamento a Colenda Terceira Câmara do 
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime negou 
provimento ao recurso interposto (acórdão de fls. 1667/1675). 

Frente às contradições existentes no v. acórdão, o recorrente interpôs 
embargos de declaração (fls. 1678/1681), a fim que fossem sanadas as 
irregularidades existentes. A Colenda Terceira Câmara, do E. Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, em 11 de março de 2004, por unanimidade, 
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rejeitou os embargos (fls. 1685/1687). A D. Procuradoria Geral de Justiça 
tomou ciência em 04 de junho de 2004 e o acórdão foi publicado em 05 de 
julho de 2004 (fls. 1667).

Não se conformando com o acórdão, o ora RECORRENTE interpôs 
recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da 
Constituição Federal (fls. 1732/1748), e especial com fundamento no art. 
105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal (fls. 1698/1715).

Ouviu-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1768/1777) e o 
assistente da acusação (fls. 1811/1823), que se manifestaram pelo 
improvimento dos recursos. Remeteram-se os recursos extraordinário e 
especial ao Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Segundo 
Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
para juízo de admissibilidade. 

Em 15 de junho do 2005, foi publicada a r. decisão, do ilustre 
Desembargador, Segundo Vice-Presidente, pelo indeferimento do 
processamento dos recursos excepcionais. Não se conformando com a 
decisão, o recorrente agravou de instrumento pretendendo a admissibilidade 
de ambos os recursos. 

Remetidos os autos aos Tribunais Superiores, ocorreu o trânsito em 
julgado do recurso de agravo de instrumento, que restou improvido, não 
tendo até a presente data ocorrido trânsito em julgado do Recurso de Agravo 
de Instrumento interposto perante o Supremo Tribunal Federal. 

Em virtude da proximidade do julgamento em Plenário do Júri, e de não 
ter sido julgados os recursos interpostos nos Tribunais Superiores, moveu-se 
Medida Cautelar Inominada, com pedido de liminar de sobrestamento do 
julgamento do recorrente em Plenário do Júri, até que ocorresse o trânsito 
em julgado da sentença de pronúncia. 

Ao analisar os requerimentos da defesa, o Ministro Relator Helio 
Quaglia Barbosa, em 16 de março do corrente ano, ao mesmo tempo em que 
julgava o agravo de instrumento, concedeu em parte a liminar na medida 
cautelar para sobrestar o julgamento do recorrente pelo Júri, até nova 
decisão na medida cautelar.” 

Uma vez revogada, pelo saudoso Ministro Hélio Quaglia Barbosa, em 
20/4/07, a medida liminar concedida na medida cautelar, deu-se curso, na origem, ao 
julgamento popular, iniciado em 3 e concluído no dia 5 de maio de 2007, sendo o 
Recorrente, ao final, considerado culpado, aplicando-se-lhe pena de 19 (dezenove) anos, 2 
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime integralmente fechado, por incurso 
no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Com espeque no art. 593, inciso III, alíneas a, b, c e d, do Código de 
Processo Penal, a defesa acorreu ao Tribunal de Justiça, por meio de recurso de apelação, 
pretendendo o reconhecimento de diversas nulidades, sobretudo no que se referia a alegado 
cerceamento de defesa, de modo a se permitir novo júri, além de se insurgir contra a 
individualização da reprimenda e o quantum  dali decorrente. O Ministério Público do 
Estado de São Paulo também recorreu, pretendendo fosse negado o direito de o réu 
aguardar o processo em liberdade. 

Processado o apelo, depois de acostadas as contra-razões e o parecer do 
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parquet  estadual, o Colegiado de origem decidiu manter a condenação, porém, reduzindo a 
pena para 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime integralmente fechado, oportunidade 
em que foi determinado o recolhimento do Recorrente para o fim de cumprimento da pena, 
 determinação afastada por força de decisões desta Corte quando da apreciação do HC 
72.726/SP.

Contra o acórdão da apelação, vieram embargos de declaração (fls. 
3193/3213), com os quais a defesa postulou efeitos infringentes e buscou debater os 
seguintes pontos:

"a) para que fique claro o posicionamento do órgão julgador, requer o 
embargante que se explicite que a Câmara entende que a ausência do ato 
(nova rogatória) - não imputável à defesa - deixou de acarretar-lhe prejuízo, 
sob todos os prognósticos, desnecessária a verificação "ex post"; 

b) Pede-se que o órgão julgador declare se o resultado da negada 
produção de prova digital é o mesmo da produção de "outras provas do 
mesmo conteúdo daquelas fitas"; 

c) Também se pede que o órgão julgador esclareça se, ao afastar a 
alegação de necessidade do trânsito em julgado da decisão de pronúncia 
para o oferecimento do libelo e prosseguimento do feito, na forma do art. 
416 do CPP, entendeu não ter aplicação a norma ali contida, inclusive no 
tocante à ainda pendente argüição de descabimento das qualificadoras que a 
pronúncia admitiu; 

d) Pede-se esclarecimento quanto a atuação de setores da mídia, 
inclusive em Plenário e quanto a influência sofrida pelos jurados; 

e) Pede-se que se declare o entendimento sobre cada uma das nulidades 
aventadas, inclusive sobre o sono dos jurados durante a realização do 
plenário e se entendem que estas não geraram prejuízos ao Embargante; 

f) Pede-se esclarecimento quanto à necessidade de intimação pessoal do 
pronunciado - com a imposição legal de não prosseguimento do processo 
enquanto tal não acontecer (art. 412 do CPP) - diante de eventual 
inaplicabilidade da norma do art. 416 do Código de Processo Penal. 

g) Quanto à falta de parte do 3° quesito, pede-se que declare a E. 
Câmara seu entendimento de que a nulidade, embora absoluta a teor da 
Súmula n.º 156 do STF (“é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, por 
falta de quesito obrigatório”), é convalidada pelo silêncio da defesa em 
plenário de julgamento.

h) E se pronuncie, também, quanto ao fato incontroverso de que a 
formulação de quesitos pertinentes à semi-imputabilidade foi deferida, mas 
operada pela metade, uma vez que o 3° quesito parcialmente posto à 
apreciação do júri só deveria ter sido votado, depois que formuladas duas 
proposições distintas e eventualmente negada a primeira, que foi OMITIDA 
(a - parcial capacidade de entendimento; b - parcial capacidade de 
determinação).

i) ou, então e finalmente, reconheça que a nulidade é absoluta e, como 
tal, deve ser declarada, sempre, independentemente de protesto quando do 
julgamento. E, por via de conseqüência, CONFERINDO EFEITOS 
INFRINGENTES AOS EMBARGOS, ANULE O JULGAMENTO E 
SUBMETA o RÉU A UM NOVO JÚRI, formulados corretamente os 
quesitos.
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j) Requer-se que a E. Câmara declare, haja vista que a matéria foi 
devolvida a este E. Tribunal, que entende que o quinto e o sexto quesitos:

i) ou estavam corretamente formulados e não eram complexos; 
ii) ou estavam mal formulados, em proposições complexas, vedadas por 

lei, mas a nulidade não foi reconhecida, porque operada a preclusão diante 
do não registro de protesto na ata de julgamento; 

iii) ou estavam eivados de nulidade absoluta, decorrente da sua má 
formulação, sem a menor possibilidade de análise das respostas. 

Nesta hipótese, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, ANULE 
O JULGAMENTO E SUBMETA O ORA APELANTE A NOVO JÚRI, 
com quesitos adequadamente corrigidos.

k) Pede a defesa que a E. Câmara declare que, não podendo, por 
vedação constitucional,  interpretar o silêncio do acusado em seu desfavor, 
não pode emitir qualquer juízo de valor a respeito do seu silêncio. Ou seja, 
não pode dizer se o silêncio o prejudicou ou deixou de favorecê-lo. 

l) Pede a defesa que essa E. Câmara Criminal declare se “vingança, por 
não aceitar a recusa da vítima em restabelecer relação amorosa" é, jurídica 
e legalmente, motivo suficiente para caracterizar a qualificadora da torpeza. 

m) Pede-se que se reconheça a omissão e se declare a manifesta 
contrariedade à prova dos autos na decisão do Júri, ao negar a atenuante da 
confissão e, em conseqüência, conferindo-se efeito modificativo aos 
embargos, seja anulada a decisão dos Jurados de Ibiúna, com submissão do 
embargante a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

n) Pede-se que esta Colenda Câmara declare se ocorreu ou não bis in 
idem no momento de fixação da pena. 

o) para que a preponderância da atenuante da confissão seja 
reconhecida de fato e no caso concreto, a diminuição pela atenuante deve 
superar o percentual de um quinto, já declarado suficiente e adequado, 
afigurando-se justo e salutar que se aplique no mínimo o redutor de um 
quarto, MOTIVO POR QUE A DEFESA REQUER E ESPERA QUE a 
Egrégia Câmara, suprindo a omissão e afastando a contradição, dê aos 
embargos efeito modificativo e reduza a pena-base em pelo menos um 
quarto, tornando-a definitiva em no máximo doze anos de reclusão.

Finalmente, requer e espera que esse Órgão Julgador haja por bem 
reformular seu entendimento em dois pontos, "data vênia", insustentáveis: o 
de que a pena imposta deva ser cumprida em caráter provisório, antes do 
trânsito em julgado da condenação e, também, o de que se mostra incabível 
a progressão de regime.

O estabelecimento do regime inicial fechado, caso a declaração de 
nulidade e determinação de novo júri não sejam a solução dessa Câmara, 
significará respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, que, por seu 
Pleno, no julgamento do HC n.º 82989/SP, em 23.02.2006, declarou a 
inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º da Lei n.º 8072/90.

O cumprimento da pena só depois do trânsito em julgado é 
conseqüência de imperativos constitucionais e orientação predominante 
também no Excelso Pretório, como se pôde ver no julgamento do H. C. n.º 
88174/SP, 2T., rel. Min. EROS GRAU, julgado em 12.12.2006” (fls.)."

Desacolhida a pretensão integrativa, com efeitos modificativos, sobreveio o 
presente recurso especial (fls. 3248/3330), em que se alegam, a partir do debate requerido 
nos aclaratórios, inúmeras violações à lei federal e aponta a existência de dissídio, a saber:
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1) violação do art. 619 do CPP, porquanto os temas veiculados 

nos embargos de declaração não foram adequadamente tratados pelo 

acórdão objurgado, na medida em que o Tribunal a quo resolveu 

desacolher o pleito da defesa por decisão genérica, relativo, 

basicamente, ao argumento de que aos embargos não cabem efeitos 

infringentes, deixando de responder muitos pontos alegados, como o 

que se referia ao bis in idem  na fixação da pena; sobre a nulidade 

absoluta ocorrida com a incorreta formulação de quesitos e a ausência 

de quesito obrigatório; omissão quanto à influência da mídia no 

julgamento do caso e, por conseguinte, na imparcialidade dos jurados; 

porque a Turma julgadora não dissipou contradição no tocante ao 

direito de o Réu permanecer calado e, ao mesmo tempo, insinuou que 

o fato lhe foi desfavorável; porque não tratou sobre o cochilo dos 

jurados durante o julgamento; deixou de considerar a confissão como 

fator preponderante na diminuição da pena; aguardando-se por esse 

ordem de violação a anulação do acórdão dos aclaratórios.

2) uma vez superada a violação anterior, aponta o Recorrente 
ofensa aos arts. 395, 421, parágrafo único, 455 e 475, todos do Código 
de Processo Penal, em face da negativa de produção de prova 
relevante à verdade real. 

Assevera, neste ponto, que a defesa se viu tolhida da oitiva de 
importante testemunha, ex-esposa do Réu e residente no exterior, que 
demonstraria não compreender, a hipótese, de motivo torpe, havendo 
de considerar a justificativa do Tribunal, de que o testemunho era 
desnecessário, verdadeira afronta à soberania dos jurados. Ressalta, 
ainda, que mesmo considerando o cerceamento de defesa ora 
apontado como nulidade relativa, estando sujeito à preclusão e à 
demonstração do prejuízo, este decorreria da inclusão das 
qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da 
vítima, bem assim, da fixação de pena acima do mínimo legal 
tomando por base justamente a personalidade e o comportamento do 
Recorrente, situações que seriam aclaradas com a oitiva da 
testemunha.

Noutra sede e sob o mesmo enfoque do cerceamento probatório, 
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sustenta a nulidade do julgamento popular, em virtude da negativa de 
produção de prova digital em plenário, juntada aos autos no prazo do 
art. 475 do CPP, ao fundamento da surpresa, já que exíguo o prazo 
para que a acusação tomasse pé do conteúdo dos vídeos que se queria 
reproduzir no julgamento. Afirma que a prova em DVDs continha 
depoimento de pessoas não ouvidas no processo e que trariam o perfil 
do Recorrente na sua vida pessoal e profissional, além do seu 
comportamento no período anterior ao fato que vitimara Sandra 
Gomide.

Em seguida, o Recorrente pontua a existência de nulidade 
também no fato de o Juiz não ter substituído a testemunha de defesa 
Arnaldo José Gionco Galvão pela testemunha Maria Luisa Pastor 
Gonzáles, sendo esta inquirida somente como testemunha do Juízo, 
situação que restringiu as inquirições da defesa. De igual, alega-se a 
nulidade do julgamento porque a testemunha Washington Novaes não 
foi intimada, arrolada como imprescindível pela defesa, o que imporia 
o adiamento do júri, nos termos do art. 455 do CPP.

3) Malferimento dos arts. 251, 416 e 425, parágrafo único, do 
Código Penal, “em decorrência do julgamento em Plenário do Júri ter 
ocorrido sem que o processo estivesse pronto para julgamento, posto 
que foi realizado antes do trânsito em julgado da sentença de 
pronúncia; pendentes diversos requerimentos da defesa (apreciados à 
undécima hora, um dia antes do julgamento em Plenário) e sem que a 
defesa tivesse acesso a tudo o quanto existente nos autos do processo, 
ou seja, ciência dos termos dos atos do processo”, devendo-se 
considerar no caso o desrespeito ao devido processo, ao direito ao 
contraditório, à defesa plena e efetiva e à isonomia processual 
(princípio da paridade de armas).

Neste particular, adverte o Recorrente que a realização do 
julgamento pelo Júri não pode sedimentar as nulidades no processo, já 
que o direito de defesa não resultou pleno pelas várias limitações 
criadas à produção da prova e ao inteiro conhecimento do que os 
autos continham, como o teor de fitas de áudio ou imagem, advindas 
dos veículos de comunicação e outros, que influenciaram o Juiz a 
ponto de este somente decidir os requerimentos da defesa no dia 
anterior à realização do julgamento, não lhe permitindo recorrer da 
decisão.
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4) Violação dos arts. 458, 462, § 1º, 464, c/c arts. 112, 252, inciso 
I e III, todos do Código de Processo Penal, “pela ausência de 
imparcialidade dos Jurados, em virtude da nefasta influência da mídia, 
que comprovadamente influiu no convencimento da causa antes e 
durante o julgamento; pelo impedimento da Jurada Neuci de funcionar 
no Conselho de Sentença, em virtude do parentesco que possui com a 
escrevente do Tribunal do Júri, que participou dos trabalhos e pelo 
fato, público e notório, divulgado pela mídia, de que os Jurados teriam 
cochilado durante a realização dos trabalhos” (fl. 3288).

No tocante à veiculação do caso na mídia, diz que o Recorrente, 
antes e durante o julgamento, foi submetido a verdadeiro linchamento 
público, como se estivesse num programa de auditório 
sensacionalista, sem direito de defesa, fato que contribuiu para a 
imparcialidade dos juízes leigos e togados. Já com relação ao 
parentesco da jurada Neuci Aparecida Albertin dos Santos com 
escrevente do Júri, Ana Cristina, aduz não ter sido a nulidade 
suscitada a tempo porque somente veio a ser conhecida depois de 
realizada a sessão do julgamento.

Assevera que os referidos vícios denotam, de per si, o prejuízo, 
porquanto injusta se mostrou a condenação do Recorrente.

5) Ofensa aos arts. 564, III, “k”, parágrafo único, art. 593, III, “d”, 
do Código de Processo Penal, c.c. arts. 65, III, “d”, e 121, § 2º, I, do 
Código Penal, tendo em vista a condenação manifestamente contrária 
à prova dos autos, uma vez não reconhecida a confissão do réu e por 
se ter consagrado o motivo torpe quando inexistente qualquer 
“elemento probatório da existência da alegada vingança”; e também 
pela complexidade gerada na formulação dos quesitos acerca das 
qualificadoras, ou seja, entre os quesitos 5º e 6º. Neste ponto, contesta 
a “má-técnica” dos textos, sendo que em relação ao quinto quesito 
aponta a existência de oração “redundante insinuante e prejudicial”; 
enquanto que no sexto, houve a suscitação de diversos e diferentes 
fatos em um só quesito.

6) Malferimento ao art. 484, II, III, IV e VI, do Código de 
Processo Penal, em face da inexistência de quesito obrigatório da 
defesa, atinente à semi-imputabilidade do Recorrente, o que seria fator 
indispensável à fixação da pena. Diz que, por tratar-se de nulidade 
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absoluta, não se sujeita à preclusão do direito processual.

7) Violação dos arts. 29 e 59 do Código Penal, ante a ausência de 
motivação da sentença condenatória no que se refere à 
individualização da pena. Assevera que os julgadores usaram de 
preconceito para estabelecer um quantum  exacerbado da reprimenda, 
sem justificar concretamente qual a razão para tanto, além do que, 
utilizaram-se do mesmo parâmetro da qualificadora do recurso que 
dificultou a defesa da vítima para aumentar a pena base. Em outra 
ponta, deixou de considerar na dosimetria os excelentes predicados do 
Recorrente. 

8) Violação do art. 65, inciso I, do Código Penal, na medida em 
que o Tribunal não reconheceu a redução da pena por ter o Recorrente 
completado 70 anos no dia 13/2/07, antes da publicação do acórdão da 
apelação, ocorrida no dia 16/2/2007.

9) Também no que toca à individualização da pena, o Recorrente 
aponta dissídio jurisprudencial, com julgados do STF e desta Corte, 
em relação, respectivamente, à progressão de regime; ao cumprimento 
provisório da pena e ao bis in idem  entre a qualificadora e à agravante.

De todo o exposto, requer o recorrente, primeiro, seja reconhecida 
a violação do art. 619 do CPP, para que os autos possam retornar a 
novo julgamento da Corte a quo; segundo, superada a violação, sejam 
reconhecidas as nulidades apontadas pelo Recorrente, de modo a 
determinar novo julgamento do Júri.

Postula-se, ainda, o reconhecimento da divergência 
jurisprudencial a fim de afastar a proibição de progressão de regime; a 
execução provisória da pena, bem assim a sua redução, aplicando-se 
ao caso a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal.

Recebido e acostado o recurso, vieram as contra-razões do Ministério 
Público e do Assistente de Acusação (fls. 3436/3462 e 3470/3502).

Em síntese, o Ministério Público Estadual pontua a falta de 
prequestionamento explícito de vários itens da irresignação, o que atrairia a aplicação dos 
Enunciados 282 e 356 do STF. Adverte para a imprecisão do recurso, na medida em que o 
Recorrente não buscou contextualizar os dispositivos da lei que entende ofendidos, mas 
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apenas indicá-los de forma objetiva. Assevera haver, também, confusão na apresentação 
das teses em face de o Recorrente ter mesclado argumentos da lei federal e preceitos da 
Constituição.

De outro lado, sustenta que a pretensão busca o mero revolvimento fático, 
vedado pelo enunciado 7 desta Corte e que o dissídio jurisprudencial apontado não restou 
devidamente comprovado por cotejo analítico, já que o recorrente apenas realizou a mera 
transcrição de ementas.

Sobre o mérito da discussão, indicou o que já tinha sido produzido pelo 
parquet local no transcurso da apelação e embargos de declaração.

Por fim, entende ser possível, ante o pensamento desta Corte, o 
reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP.

Com relação à Assistência de Acusação, a resposta adentrou não só nos 
pressupostos de admissibilidade do apelo, mas também, nas matérias do recurso especial.

Inicia a resposta com a defesa da atuação do Judiciário e da mídia que, ao 
contrário do asseverado pelo recorrente, teria sido exemplar no caso. Alude, em seqüência, 
ao fato de que as acusações do recorrente quanto à intromissão da imprensa e à 
parcialidade dos Juízes não passam de afirmações genéricas sem a menor comprovação.

Defendendo a realização do Júri mesmo na pendência de recurso 
extraordinário, quanto ao cerceamento de defesa, pondera que foi a defesa a responsável 
por não ter tido acesso a todas as cópias do processo, já que não as providenciou como lhe 
era facultado.

Sobre a realização do júri sem a oportunidade de ter vista, em tempo hábil, 
dos autos, afirma que os patronos do Recorrente atuavam na causa há mais de ano e, 
portanto, tiveram todo acesso aos documentos do autos por período suficiente, além do 
que, o Júri já estava programado para se realizar, apenas se confirmando por decisão do 
Relator do habeas corpus em curso neste Tribunal.

Sustenta não ter havido, por parte do Juiz Presidente do Júri, a imposição de 
surpresa, já que a defesa postulara de modo reiterado até na antivéspera e, portanto, 
qualquer decisão teria que, naturalmente, se dar em momentos próximos à realização do 
julgamento. 

Defende a correção dos quesitos, elaborados a partir do contexto da própria 
defesa que, por sua vez, no momento oportuno não os impugnou. 

Também contesta a imprescindibilidade da oitiva da ex-mulher do 
Recorrente, que não foi ouvida, não porque fora impedida a prova, mas por desídia da 
própria defesa que simplesmente não insistiu na realização do testemunho no momento 
próprio. Já com relação à exibição de prova audiovisual no decorrer do Júri, apresentada à 
acusação um dia antes do julgamento, diz que o Juiz, corretamente, indeferiu o pedido, 
pois se tratava de depoimentos de pessoas “travestidos” de testemunhas da defesa, o que 
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violaria o contraditório.
Novamente, sobre a oitiva de testemunha em plenário e a sua substituição, 

afirma que houve omissão da defesa, que não trouxe a pessoa indicada com endereço 
incorreto e que residia fora da Comarca de Ibiúna, sendo tal fato irrelevante ao seguimento 
do julgamento popular.

Em outra passagem, defende o direito de a mídia informar sobre o 
julgamento em toda a extensão, porquanto detém papel importante no tocante à formação 
da opinião pública.

Alude, ainda, ao fato de que a celeridade dada ao julgamento da apelação 
cumpriu o que reza a Emenda 45 da Constituição Federal e não porque houve pressão dos 
meios de comunicação.

No que se refere à imparcialidade de determinada jurada, porque detém 
suposto grau de parentesco com serventuário do Tribunal do Júri, não haveria de ser 
considerada, porquanto a regra do impedimento é imperiosa somente em relação ao Juiz, 
Promotor, ao Advogado, ao Réu e à Vítima, não sendo peremptória em relação ao auxiliar 
da Serventia Judicial, dependendo a prevalência, na hipótese, da efetiva contestação em 
momento oportuno e da demonstração de concreto prejuízo, o que não foi cumprido pela 
defesa.

Sobre a discussão de nulidade, porque não constante quesito obrigatório 
acerca da semi-liberdade do Recorrente, a Assistência aponta que a tese sequer foi 
sustentada em plenário pela defesa, que, aliás, teria concordado com a quesitação, além do 
que – segue afirmando - tal condição tinha sido efusivamente afastada por testemunha da 
própria defesa, o psiquiatra que atendeu o Recorrente, que considerou a personalidade do 
réu normal e que teria explicado a conduta como resultante de um stress  pós-traumático, e 
não como sendo fruto de eventual semi-liberdade.

Por fim, defende a imposição do motivo torpe por parte dos jurados, que 
apenas escolheram entre as duas versões apresentadas: homicídio qualificado pela torpeza 
ou privilegiado pela violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

A Assistência conclui postulando a inadmissão ou improvimento do recurso 
com o imediato recolhimento do réu.

É de se registrar, também, que houve a interposição de recurso 
extraordinário às fls. 3378/3397.

Por força da decisão de fls. 3556, os apelos foram parcialmente admitidos, 
ascendendo, primeiramente, a esta Corte o especial, aguardando o da Suprema Corte o 
regular e oportuno encaminhamento.

Com vista do processo, o Ministério Público Federal opinou pelo 
conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pela anulação do julgamento do 
Júri, para que outro seja realizado, consoante parecer de fls. 3593/3611.
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O recurso foi inicialmente pautado para a sessão de 24 de junho passado no 
que, retirado de pauta, sobreveio a indicação de julgamento para esta sessão.

Anote-se, por fim, que o Recorrente apresentou, na data de ontem (4), 
memoriais, com os quais repisa as razões do recurso e reforça os argumentos do parecer 
ministerial no tocante ao reconhecimento da nulidade do julgamento perante o Conselho 
de Sentença.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.012.187 - SP (2007/0262115-0)
  

EMENTA

- RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO DO 
ARTIGO 619. 
- TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. 
INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA 
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
- CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS 
INDISPENSÁVEIS. MOMENTO OPORTUNO. 
PRECLUSÃO.
- INFLUÊNCIA DA MÍDIA E INVOCAÇÃO DE 
PARCIALIDADE DOS JURADOS. MATÉRIA 
PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA EXCEPCIONAL.
- CONTRARIEDADE À PROVA. QUALIFICADORA DO 
MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO 
MATERIAL COGNITIVO. SOBERANIA DOS 
VEREDICTOS.
- FORMULAÇÃO DE QUESITOS. COMPLEXIDADE. 
APONTAMENTO NA ATA DE JULGAMENTO. 
INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE CONSTATAÇÃO. 
RESPOSTAS ADEQUADAS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO 
DA ORALIDADE.
- CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONSIDERAÇÃO PELO 
JÚRI. MATÉRIA DE PROVA QUANDO NÃO VISÍVEL A 
CONFISSÃO DO RÉU PERANTE O CONSELHO DE 
SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À 
PROVA DOS AUTOS.
- QUESITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
QUESITO OBRIGATÓRIO ACERCA DA 
SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. OMISSÃO NÃO 
COMPROVADA. FALTA DE ANOTAÇÃO NA ATA.
- DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. BIS IN 
IDEM . INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 
EXASPERAÇÃO INDEVIDA NO TOCANTE ÀS 
CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS 
LEGAIS. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS. 
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E 
A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE.

1. Os embargos declaratórios não se prestam a responder a 
totalidade das dúvidas suscitadas pelas partes, mas a sanar os 
vícios constantes do acórdão, que no caso se mostraram 
inexistentes.
2. Segundo reiterado entendimento desta Corte, a inexistência 
do trânsito em julgado da sentença de pronúncia não é motivo 

Documento: 800910 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/10/2008 Página  1 5 de 74



 

 

Superior Tribunal de Justiça

suficiente para impedir o julgamento pelo Júri se a discussão 
encontra-se em sede excepcional.
3. A não produção de prova testemunhal requerida e 
inicialmente deferida, caso não produzida, não torna nulo o 
processo se a parte deixa de alegar o cerceamento em momento 
oportuno. 
No caso, a pretendia oitiva da ex-esposa do réu na fase do juízo 
de acusação restou inviável com a sobrevinda da sentença de 
pronúncia, anterior à qual a parte não insistiu na diligência e na 
comprovação de sua imprescindibilidade.
4. Discussões extra-processo, como a que diz respeito à 
influência da mídia no julgamento pelo Júri, dependem do 
exame de prova, situação incabível em sede de especial, que 
também se afigura inócua ao intuito de consagrar eventual 
passionalidade dos jurados. 
5. Uma vez compreendendo a qualificadora do motivo torpe a 
tudo o que foi projetado pela acusação e aceito pela sentença de 
pronúncia e pelo Conselho de Sentença, resta impossível 
afastá-la ou mesmo consignar a contrariedade à prova dos autos 
sem um mínimo de incursão no material cognitivo, o que, como 
dito, é defeso esta Corte realizar, ex vi do enunciado 7.
6. A complexidade da quesitação deve ser vista ante o postulado 
da oralidade que rege o julgamento do Tribunal do Júri, de 
modo que somente se concebe nulidade se houve a devida 
anotação na ata de julgamento.
Se pelas respostas dos jurados não se concebe a dita 
complexidade, não se há por conceber a alegação pura e simples 
de nulidade.
7. Não se mostrando, de pronto, pela simples leitura, a ausência 
de quesito obrigatório acerca da tese defensiva, não se pode 
atestar a existência de nulidade absoluta sem a constatação de 
apontamento na ata da sessão. 
8. Representando a individualização da pena o ponto culminante 
da resposta penal, resta imprópria aceitar fundamentos externos 
ao fato delituoso, como o que se referiu o juiz do caso às 
conseqüências do crime.
9. A atenuante da confissão, uma vez reconhecida, deve ser 
concebida de forma preponderante, tendo a mesma 
equivalência, na espécie, da agravante do motivo torpe.
10. Recurso especial parcialmente provido pelo voto médio da 
Relatora, apenas para redimensionar a reprimenda penal ao 
quantum  de 15 anos de reclusão. 
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VOTO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora): 

Como visto da intrincada narrativa, a discussão do recurso especial envolve 
uma gama considerável de temas, sobretudo acerca de eventuais nulidades ocorridas no 
julgamento do júri. Para que se possa dar curso à pretensão das partes processuais, de 
modo a analisar todos os pontos suscitados, urge de início firmar a prejudicialidade de 
algumas matérias objeto do pedido recursal, que dizem respeito, basicamente, a duas 
questões, ambas reclamando a verificação de alegado dissídio com julgados desta Corte e 
do Supremo. Trata-se, na hipótese, dos temas relativos à fixação do regime integralmente 
fechado e da determinação do cumprimento provisório da pena. Em ambos os debates, o 
recurso especial não mais subsiste possível. 

É que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Agravo de 
Instrumento n.º 699.693/SP (DJ de 28/5/08), reconheceu inviável o cumprimento da pena 
no regime integralmente fechado, em face da declarada inconstitucionalidade do art. 2º, § 
1º, da Lei n.º 8.072/90, conferindo ao Recorrente o direito de iniciá-la em regime fechado. 
De igual modo, esta Corte, por força de decisão proferida pela Sexta Turma, no bojo do 
HC 72.726/SP, concedeu ao Paciente, ora Recorrente, o direito de aguardar em liberdade o 
trânsito da condenação, decisão esta publicada no dia 10/12/2007 e transitada no dia 
18/2/2008.

Vencida esta fase, urge averiguar os requisitos genéricos do recurso, 
cumprindo desde logo asseverar que os pressupostos neste quadrante, a saber, 
tempestividade, previsão legal e regularidade formal encontram-se atendidos, restando o 
enfrentamento dos requisitos específicos que, na espécie, vincula a apreciação das 
violações da lei federal apontadas. 

Diante da complexa concatenação do debate proposto, cabe a recomendação 
de análise por tópicos, conforme mesmo anunciado na peça recursal, embora sem seguir a 
ordem de temas apresentados no recurso.

I - DA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP.
 
A questão levantada pelo Recorrente, acerca da negativa de vigência do 

artigo 619 do Código de Processo Penal, prioritária em face dos demais temas,  tem por 
esteio o acórdão dos embargos de declaração, em cujos fundamentos ficou registrado, 
verbis:

“A jurisprudência é uniforme no sentido da inadmissibilidade 
de pretender a parte por meio dos embargos declaratórios a 
desconstituição do acórdão, rediscutindo ou renovando seu regular 
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julgamento, sendo vedada a sua utilização para modificar o 
julgado em sua essência ou substância, pois desprovido de efeito 
infringente.

Sabe-se que em determinadas situações o reconhecimento de 
uma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo 
Penal - presença de ambigüidade, obscuridade, contradição ou 
omissão - forçosamente acarretaria a alteração do julgado, muitas 
vezes impossível se chegar a outra conclusão. Mas isso quando 
evidente a presença de qualquer das hipóteses previstas para esses 
embargos. O que não se admite é a alteração do fundamento 
principal da decisão colegiada, representada por sua súmula, em 
razão de inconformismo em relação à essência do acórdão.

(...)
A leitura dos embargos declaratórios autoriza a conclusão de 

que seus ilustres subscritores pretendem modificar a essência da 
decisão colegiada, conforme, aliás, expressamente deles 
constantes, salientando-se expressamente que se está pretendendo 
prequestionamento para a interposição de recursos especial e 
extraordinário.

O acórdão contém fundamentos específicos, direcionados na 
não-ocorrência de nenhuma das nulidades apontadas, 
manifestando-se sobre o mérito, as penas e o regime prisional, 
concluindo que pela presença da atenuante da confissão 
espontânea a pena privativa de liberdade deveria merecer, como 
efetivamente mereceu, redução em seu quantum .

Não contém nenhuma ambigüidade, nenhuma obscuridade, 
nenhuma contradição e nenhuma omissão, ficando ratificado em 
seus termos e fundamentos.

(...)
A turma julgadora quer deixar claro que não há necessidade de 

se examinar item por item o conteúdo dos embargos em exame. 
Somente na hipótese da presença de uma ou mais das causas de 
acolhimento é que isso seria necessário. Faz-se o registro, 
relevante, para se evitar repetições ou reapreciação descabida de 
teses ou de fundamentos que já constam do acórdão.” (fls. 
1726-1727)

Tomando-se o teor do pronunciamento da Corte a quo, verifica-se não ter 
havido o alegado vício na apreciação do recurso de embargos. A bem da verdade, o 
abecedário de pontos sugeridos pelo Embargante, em tese, buscava fazer com que a 
Câmara Julgadora rediscutisse o thema  enfrentado, sendo fácil notar tal propósito pela 
forma inclinada à pretensão da defesa de o novo pronunciamento enquadrar as possíveis 
teses já analisadas.

Por essa razão, depreende-se que houve, sim, como bem assinalou a decisão 
hostilizada, o desejo de rediscutir, na via integrativa, tema de fundo da apelação, só que 
pelas vertentes do interesse da defesa.
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Ora, consoante afirmado pelo acórdão, não está o magistrado obrigado a 
responder a totalidade das dúvidas suscitadas pelo embargante, quando for possível inferir 
das conclusões da decisão embargada a inviabilidade do seu acolhimento.  

A conclusão do Tribunal local está, nesse ponto, em consonância com o 
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se, a propósito, os seguintes 
julgados:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE 
ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 619 do CPP, tampouco 
equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os 
embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva 
rediscutir a causa.

2 - Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg na APn 
.441/CE, Rel. Ministro  FERNANDO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 04.10.2006, DJ 23.10.2006 p. 234)

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. 
ART. 619 DO CPP. OMISSÃO.NÃO-OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE 
DO DELITO. CONDUTA INCOMPATÍVEL. REEXAME. ÓBICE DA 
SÚMULA 7 DO STJ.

1. "Não há falar em violação do artigo 619 do Código de Processo 
Penal quando, da simples leitura das razões dos embargos de declaração 
opostos, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de que o acórdão 
embargado teria incorrido em omissão, contradição e obscuridades, tem o 
nítido propósito de obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca 
de decisão que lhe seja favorável." (REsp 568.563/PI, Rel. Min. 
HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 17.05.2004) 

(...)
3. Agravo regimental improvido." (AgRg nos EDcl no Ag 723.030/MG, 

minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 12.06.2007, DJ 25.06.2007 
p. 312)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CRIME 
CONTRA A VIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 
DEFENSOR PÚBLICO PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO. NULIDADE ARGÜIDA A DESTEMPO. 
PRECLUSÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

(...)
4. 'Não cabe ao Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 

'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto 
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto 
sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera 
injustiças decorrentes do decisum (...)' (EDclREsp nº 739/RJ, Relator 
Ministro Athos Carneiro, in DJ 12/11/90).
5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no HC 25.615/SP, Rel. 
Ministro  HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 
18.10.2005, DJ 21.11.2005 p. 302)
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A despeito das recomendações da jurisprudência desta Corte, cumpre anotar 
que os embargos de declaração com propósito de prequestionamento devem se 
circunscrever aos temas omitidos no acórdão hostilizado e que serão objeto da abrangência 
legal das razões do recurso especial. Como se sabe, o cabimento de tal apelo restringe-se 
aos termos fixados em lei, prévia e taxativamente, não se lhe permitindo a discussão geral 
e livre de tudo quanto o Recorrente espera ser um direito.

No caso, ante a amplitude do aresto recorrido frente aos temas projetados 
nas próprias razões de apelação, somadas as nuanças do procedimento desenvolvimento no 
Tribunal do Júri, era de se esperar do Recorrente a apresentação desde logo das 
controvérsias jurídicas, e não a indicação de um rosário de questionamentos de modo a se 
poder responder a tudo quanto foi alegado.  

Sendo assim, afasta-se eventual ofensa ao art. 619 do CPP.

II - JULGAMENTO DO JÚRI ANTES DO TRÂNSITO EM 
JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (VIOLAÇÃO DOS ARTS. 251, 416 
e 425, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). 

Em relação ao tópico, aduz o Recorrente negativa de vigência aos artigos 
citados da lei processual, porque o julgamento popular ocorreu sem que houvesse a 
definição dos recursos extraordinários (especial e extraordinário propriamente dito) 
manejados pela defesa. Sustenta, também, a não apreciação em tempo hábil, pelo 
Juiz-Presidente, de inúmeros requerimentos da defesa, inclusive com o objetivo de ter 
acesso a todos os atos do processo para que fosse realizada a defesa plena do réu.

Primeiramente, tenho que o caso não evoca, nem de longe, o 
descumprimento do art. 251 do CPP. Realmente, conquanto a decisão final tenha sido 
drástica para as intenções da defesa, isso não importar assumir a irregularidade do 
processo em decorrência de suposta tendência do Juiz. 

O fato, como se pode compreender dos autos, enquadra-se na órbita da 
complexidade e requereu do Juízo um esforço incomum até mesmo pela qualidade e 
desenvoltura da defesa e da acusação, o que, às vezes, pode gerar certas rusgas entre o 
julgador e as partes, típicas das discussões jurídica.

Assim, não se pode apontar, na espécie, qualquer desvio do julgador a ponto 
de qualificar o procedimento como irregular.

Nessa altura é de se notar que a exposição recursal tem por base o ato do 
Juiz em realizar o julgamento popular a partir do recebimento do libelo acusatório. 
Segundo também defende, na ótica do art. 416 do CPP, haver-se-ia de aguardar o trânsito 
em julgado da sentença de pronúncia e o cumprimento dos requerimentos oportunamente 
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endereçados a ele.
Não é de hoje que a doutrina tem efusivamente questionado a previsão do 

referido dispositivo de lei, no fato de condicionar a seqüência do procedimento ao 
desfecho definitivo dos recursos contra a pronúncia.

Sobre a discussão, adverte MOSSIN:

“O texto legal abordado deve ser objeto de crítica de teor 
técnico-jurídico. A expressão passada em julgado está mal empregada. Seu 
uso é compatível com a decisão de mérito. A pronúncia é decisão 
declaratória de conteúdo processual. Assim, não pode ela ser objeto de res 
iudicata, mas de preclusão absoluta. A coisa julgada não permite que a 
sentença seja alterada. A preclusão admite.” (Mossin, Heráclito Antônio. 
Comentários ao Código de Processo Penal . Barueri, SP: Manole, 2005, pág. 
813).

É bem por isso que a pendência de recursos especial e extraordinário 
interpostos da decisão que, em recurso em sentido estrito, manteve a pronúncia, não há de 
ser óbice à realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. 

A despeito do que expressamente dispõe o artigo 416 do CPP, como decisão 
interlocutória mista, que encerra a fase de formação de culpa e inaugura a de preparação do 
julgamento em plenário, a pronúncia é sabidamente desprovida de eficácia condenatória; 
não impedindo, dessa maneira, que o recorrente, após a confirmação da decisão, cuja 
solução encontra-se na pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo, seja levado a 
julgamento popular.  

Tal conclusão não passou despercebida ao Tribunal paulista, louvando-se 
esta magistrada nas referências doutrinárias e jurisprudenciais encartadas no acórdão, 
acolhendo-as como  razões de decidir. Confira-se (fls. 4045/4047):

“A terceira nulidade refere-se ao fato de que não houve o 
trânsito em julgado da decisão de pronúncia, sendo a sentença de 
primeira instância confirmada por acórdão desta Corte Criminal, 
com subseqüente interposição de recursos especial e 
extraordinário. E assim não poderia ocorrer o julgamento pelo 
Plenário do Júri.

Supremo Tribunal Federal: 'Júri. Pendência de recurso 
especial do Ministério Público contra o acórdão que excluiu uma 
das qualificadoras reconhecidas na pronúncia que, por despido de 
efeito suspensivo, não impede a realização do Júri' (HC n° 
78.086-1, relator min. Sepúlveda Pertence, DJU de 09 de abril de 
1.999, pg.4).

Realmente, e de acordo com o art. 27, §2°, Lei n° 8.038/90, 
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os Recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito 
devolutivo, não previsto, portanto, o suspensivo.

O art. 637 do CPP, que cuida somente do recurso 
extraordinário (o especial foi criado pela Constituição de 1.988, 
em vigor), é expresso no sentido de não possuir efeito suspensivo. 
E já decidiu o Supremo Tribunal Federal ser possível realização 
de Júri enquanto não decidido tal recurso (RT 534/451).

Os únicos cabíveis contra acórdão confirmatório (ou não) de 
pronúncia são aqueles dois. Considerando que não possuem por 
força de lei efeito suspensivo forçoso convir que não tem o art. 
416 do CPP o alcance pretendido.

Mesmo o Superior Tribunal de Justiça, relativamente ao 
homicídio destes autos, já afirmou em decisão do min. Quaglia 
Barbosa que a realização do Júri de Antônio Marcos Pimenta 
Neves estava então sobrestado, 'não até o trânsito em julgado da 
decisão de pronúncia, mas até nova decisão nos autos desta 
medida cautelar' (fls. 2014), já proferida. Essa liminar foi 
revogada pelo mesmo eminente ministro, relator, em conseqüência 
do que implicitamente autorizada a realização do Júri (fls.2016).

O relator deste acórdão obteve cópia de decisão que negou 
provimento a agravo de instrumento interposto contra despacho 
que neste Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso especial. Consta 
expressamente do aresto, relatado pelo min. Quaglia Barbosa: 
'cabe ao Tribunal do Júri decidir acerca da existência, ou não, das 
qualificadoras, pois este tem a competência constitucional para os 
crimes dolosos contra a vida' (Agravo de Instrumento n° 
702.363-SP, 02 de maio de 2006, um dia antes do julgamento pelo 
Júri). Significa que em relação ao recurso especial já terá ocorrido 
a esta altura o trânsito em julgado, muito embora, é verdade, não 
exista a efetiva comprovação nestes autos. 

O recurso extraordinário, por sua vez, só cuida de temas 
constitucionais, como sabido, pertinente o registro de que a 
exclusão de qualificadoras não assume tal enfoque, ainda que se 
leve em conta os fundamentos deduzidos quando de sua 
interposição.

A pronúncia caracteriza prestação jurisdicional meramente 
declaratória de admissibilidade da acusação. Por isso mesmo é que 
o Superior Tribunal de Justiça afirmou que 'o juízo da pronúncia 
tem natureza provisória, incapaz de fazer coisa julgada' (relator 
min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 28 de junho de 1993, pg. 
12902).”

Em idêntico sentido já decidiu esta Corte:

“RESP - PROCESSUAL PENAL - JÚRI - PRONÚNCIA - 
RECURSO - EFEITOS - PENA - A  - pronúncia - não gera coisa 
julgada. Com efeito, após o contraditório, acolhe, total, ou 
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parcialmente a imputação constante da denúncia, ou a rejeita, 
podendo, inclusive, declarar a inexistência de infração penal. Não 
encerra condenação alguma. Tal como denúncia, nos crimes da 
competência do Juiz, a pronúncia não condena o réu. Ao contrário, 
obediente ao procedimento do Tribunal do Júri, é pressuposto do 
libelo. A decisão de mérito está reservada ao Plenário do Tribunal 
Popular. Ademais, o recurso - Agravo - não goza de efeito 
suspensivo. Daí, a realização do julgamento não estar 
condicionado à preclusão. Apenas corre-se o risco, em caso de 
provimento do recurso, afetar a decisão do Plenário. A aplicação 
da pena deve ser fundamentada. Na espécie, com efeito, o MM 
Juiz não explicitou as razões de fixar a pena-base acima do 
mínimo legal. A irregularidade não implica nulidade do 
julgamento; enseja, isso sim, tão-só, o Tribunal promover o ajuste 
normativo”.

(REsp 197.071/CE, Rel. Ministro  LUIZ VICENTE 
CERNICCHIARO, SEXTA TURMA, julgado em 30.06.1999, DJ 
23.08.1999 p. 164)

E, ainda assim, cumpre registrar algo mais. 
Segundo se tem, a sede extraordinária apontada pelo Recorrente dizia 

respeito a dois agravos de instrumento, um interposto contra a inadmissão do recurso 
especial, nesta Corte autuado sob o n.º 702.363, e outro, interposto para o Supremo 
Tribunal Federal, que restou tombado sob o n.º 580.452. 

Ao primeiro foi negado provimento, por decisão do então relator publicada 
em 20/04/06, sendo posteriormente mantida no julgamento de agravo regimental ocorrido 
em 02/05/06. Já o segundo, embora tenha sido decidido pelo eminente Ministro Celso de 
Mello no dia 18/8/07 (DJ de 12/9/07), foi considerado intempestivo, o que pressupunha a 
preclusão do decisum  desde a conclusão do prazo legal para interpor o recurso.

Ou seja, antes do julgamento já havia uma definição quase que completa da 
pretensão de ver modificada a sentença de pronúncia, não havendo motivo para que o 
julgamento viesse a ser adiado.    

Por outro lado, aponta o recorrente não haver o magistrado sentenciante 
disponibilizado, em tempo razoável, acesso aos autos e demais resultados oriundos dos 
requerimentos, comprometendo, assim, o exercício da ampla defesa e da paridade de 
armas. 

Quadra salientar, contudo, que a discussão de saber se o tempo concedido a 
defesa para que se manifestasse sobre os vários requerimentos formulados, assim como a 
suficiência de tempo para análise dos autos do processo nos dias que antecederam o 
julgamento popular, demanda a avaliação de alguns fatos que nos autos não comprovam o 
dito cerceamento. 

Conforme se constata pela decisão do Juiz proferida em 25/4/2006, às fls. 
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2018/2022, as constantes investidas da defesa buscando e reiterando o adiamento do 
julgamento do júri, bem assim, o envio de precatórias e outras comunicações, impediram a 
análise antecipada dos pedidos, o que foi feito na semana antecedente ao julgamento.

De outro lado, certidão da escrevente do Cartório Judicial acostada à fl. 
2062 dá conta de que se tentou encaminhar à ilustre defensora cópia, por fax, das 
informações do processo, porém, a secretária do escritório, após tentativa de envio 
interrompida, afirmou que não tinha autorização para receber a comunicação; o que não foi 
possível realizar o ato.

Portanto, não se mostra comprovada a existência real da alegada omissão do 
Juízo, a ponto de reconhecer a violação dos referidos dispositivos legais, incluindo aí o 
atinente ao saneamento do processo (art. 425 do CPP).

Ademais, a data da realização do julgamento se deu em tempo bastante 
hábil, cabendo a defesa se preparar tecnicamente e voluntariamente para o possível embate 
perante a Corte Popular, não sendo certo imaginar que, uma vez sustado o julgamento por 
esta Corte, em decisão liminar logo em seguida reconsiderada, que o Juiz do caso, 
contrariando, aí sim, a regra do art. 251 do CPP, viesse impedir a realização do júri.           

 Dessa forma, cumpre reconhecer a procedência das razões constantes do 
acórdão combatido, o qual, além de apontar o cumprimento dos requerimentos levantados 
pela defesa, afastou a alegação de não haver o juízo sentenciante franqueado o oportuno 
acesso às informações constante dos autos. 

Veja-se o teor das razões do voto condutor (fls. 4049/4052):

“De acordo com as contra-razões de fls. 3017/3018, num mesmo 
dia a defesa apresentou três diferentes petições, sendo proferidos dois 
despachos na mesma data, ficando evidente que 'nenhum requerimento 
deixou de ser apreciado, não podendo o juízo ser responsabilizado pelo 
tumulto que o próprio apelante causou no processo, às vésperas da 
realização do plenário'.

E afastando totalmente qualquer alegação de intempestividade ou 
falta de intimação sobre decisões e atos processuais, 'tem-se a certidão de 
fls. 206, noticiando que ao tentar-se informar a defesa do apelante de tudo 
o que fora decidido nos autos em relação aos últimos pedidos, a resposta 
obtida foi de que a secretaria não estava autorizada a dar o sinal de fax!'.

A seguir a ilustre advogada que subscreve as razões da 
inconformidade, e ainda ao que parece no capítulo das nulidades, sustenta: 
'do fato do processo não estar pronto para julgamento; do cerceamento de 
acesso aos autos (negativa de ampla defesa, contraditório e isonomia 
processual); e da tardia prestação jurisdicional (posto as decisões judiciais 
foram publicadas um dia antes do júri, não havendo tempo hábil para a 
defesa tomar conhecimento das mesmas ou delas poder se insurgir)' (fls. 
2841).

Documento: 800910 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/10/2008 Página  2 4 de 74



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Pede-se a máxima vênia à combativa e jovem advogada para o 
registro, respeitoso, de que parece haver exagero nessa generalidade no 
capítulo das nulidades, merecendo por parte da promotoria pública 
observação de que às vésperas da realização do Plenário do Júri a defesa 
provocou tumulto processual.

(...)
Significa que somente haverá nulidade sempre que da violação do 

rito processual ou da inobservância da forma dos seus atos resulte um 
efetivo prejuízo, real e concreto.

Inocêncio Borges da Rosa sustenta que 'a decretação de uma 
nulidade é uma medida tão grave, de conseqüências tão incalculáveis que 
só se deve recorrer a ato tão extremo quando o defeito jurídico tiver 
produzido um prejuízo, real, manifesto, para a acusação ou para a defesa, 
ou para a Justiça, e quando for impossível absolutamente reparar, repetir 
ou retificar o dito defeito' ('Processo Penal Brasileiro', ed. 1942, vol.III, 
pg. 358).

(...)
Por isso é que nosso Código de Processo Penal, em vigor desde 

1941, dispõe que nenhuma nulidade de ato processual será declarada se 
'não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da 
causa' (art. 566).

Além de difícil saber o alcance dessa nulidade específica, 
sustentada no item i.i.i. de fls. 2841, é preciso considerar que o 
julgamento do réu transcorreu na mais absoluta normalidade, sem dúvida, 
digno de encômios o trabalho do MM. Juiz de Direito Presidente do 
Tribunal do Júri de Ibiúna.

Pede-se a máxima vênia para não se concordar com o registro 
feito pela douta advogada às fls. 2855: 'o apelante foi julgado em Plenário 
do Júri sem ter conhecimento dos termos e atos do processo', sendo que 'o 
mero julgar não retira a mácula processual, nem apaga a violação a 
direitos e garantias inerentes ao devido processo legal. Não em um Estado 
Democrático de Direito. Os prejuízos são evidentes'.

Basta o exame dos autos para firme conclusão de que o dr. Diego 
Ferreira Mendes, MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 
Comarca de Ibiúna, conduziu com inegável cuidado e atenção o processo 
desde o momento em que o recebeu, respeitando o princípio constitucional 
da ampla defesa, sempre fundamentando as decisões tomadas. E isso num 
curtíssimo espaço de tempo, tendo em vista as tentativas da defesa em 
adiar o julgamento, apontando um sem número de nulidades. Antes, 
durante e após a decisão dos jurados.”

III - OFENSA AOS ARTS. 395, 421, PARÁGRAFO ÚNICO, 455 E 475 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE 
PROVAS INDISPENSÁVEIS E REQUERIDAS PELA DEFESA).

Neste quadrante, sob a alegação de negativa de vigência dos dispositivos 
enumerados, o Recorrente aduz que o julgamento pelo Tribunal do Júri realizou-se: i) sem 
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que tenha sido cumprida carta rogatória destinada a proceder-se à oitiva de sua ex-esposa, 
Carole Neves; ii)  sem  que tenha sido autorizado a produção de prova digital; iii) sem que 
tenha autorizada a substituição da testemunha em Plenário; e iv) sem que se tenha adiado o 
julgamento, ocasionado pela ausência de testemunha residente em comarca diversa, 
arrolada em caráter de imprescindibilidade.

A controvérsia, como visto, diz respeito a suposto cerceamento de defesa. 
Do transcurso do procedimento, tem-se que, expedida a carta rogatória para 

oitiva da ex-esposa do Réu, não foi ela cumprida em tempo hábil, tendo retornado com a 
indicação de não-cumprimento após a decisão de pronúncia e depois mesmo do 
julgamento do recurso em sentido estrito.

Diante da insistência da defesa - diga-se, a destempo -, a MM. 
Juíza-condutora do processo assim se pronunciou (fl. 1858):

“A testemunha não presenciou os fatos. Além disso, em razão do grau 
de parentesco, seria ouvida sem o compromisso legal de dizer a verdade. É 
importante ressaltar que o réu foi pronunciado e a sentença de pronúncia 
mantida após o julgamento do recurso em sentido estrito. As declarações da 
filha do réu poderão ser prestadas em Plenário com muito mais efeito para a 
Defesa. O que não se pode admitir é que a expedição de carta rogatória seja 
usada como mais um artifício para retardar o julgamento.”

Veja-se, tal discussão foi promovida no mês de julho de 2004, mais de dois 
anos depois da sentença de pronúncia, que é de junho de 2002, e, mesmo assim, a defesa 
aposta na imprescindibilidade da oitiva sem que lançado qualquer registro nesse sentido  
no momento próprio, isto é, nas alegações finais.

Diante de tal constatação, o acórdão objurgado, após verificar a ocorrência 
dos efeitos preclusivos provocados pela inação da defesa, rechaçou a existência de prejuízo 
advindo da não concretização da medida. 

Colha-se, a esse respeito, excerto extraído da decisão recorrida (fls. 
4039/4401):

“A primeira preliminar sustentada no recurso do acusado refere-se 
exatamente a isso: houve cerceamento de defesa quando o magistrado de 
Ibiúna decidiu não ouvir Carole Neves.

Nas alegações finais de fls. 1502/1521 o advogado subscritor desse 
trabalho previsto no art. 406 do Código de Processo Penal não enfocou a 
nulidade, não dedicando a ela uma única linha.

Convém salientar o art. 407 do CPP, prevendo que o magistrado 
condutor do processo poderá ordenar diligências necessárias para sanar 
qualquer nulidade, 'inclusive inquirição de testemunhas'. O que se entende é 
que este é o momento oportuno para que o magistrado 'ouça terceiros não 
arrolados pelas partes, buscando o esclarecimento dos fatos', como decidiu 
este Tribunal de Justiça podendo fazê-lo ex officio  (RT 633/290).
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Essa regra deve ser interpretada em desfavor da defesa nesse ponto, pois 
significa que existe previsão expressa no sentido da possibilidade de se 
ouvir testemunha antes da decisão de pronúncia e após as alegações finais. 
Considerando as circunstâncias fáticas deste processo é pertinente registrar 
que a referência à testemunha não ouvida deveria ter sido feita.

Vem à tona, nessas condições, o art. 571, I, do Código de Processo 
Penal, expresso a respeito. Pertinente registrar que nem mesmo nas razões 
do recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia (fls. 1544/1590), 
improvido por acórdão unânime desta Corte Criminal, foi sustentada a 
nulidade, tratando-se em conseqüência de tema precluso.

(...) Até o julgamento do recurso contra a pronúncia essa prova 
específica caiu no esquecimento, mesmo em termos de ser apontada como 
prova oral requerida expressamente e não efetivamente produzida.

'A argüição de nulidades durante a instrução criminal deverá ser feita 
dentro dos prazos previstos no art. 406 do CPP, sob pena de restarem 
sanadas, a teor dos arts. 571, I, e 572, I, do mesmo diploma legal' (RT 
671/380). Nesse sentido: RT 765/580, 611/328, 600/410; RJTJESP 108/497.

As demais testemunhas arroladas na prévia foram regularmente ouvidas, 
conforme fls. 1126/1152, 1159/1224, 1230/1253 e 1380/1382, esgotada, 
com aquela ressalva, a prova da defesa, não arrolada Carole Neves na 
contrariedade ao libelo-crime acusatório, (fls. 1885), indicando-se outras 
pessoas que deveriam ser ouvidas.

Mas ainda que se entenda não se poder argumentar com preclusão, 
tendo em vista o enfoque dado no recurso em exame, o afastamento da 
nulidade tem outro relevante fundamento: não houve nenhum prejuízo 
decorrente da não-oitiva de Carole Neves.

Após ser arrolada na prévia, quando se mencionou ser residente nos 
Estados Unidos da América (fls. 598), a defesa formulou quesitos, bastando 
conferir às fls. 889/890. Foram oito os quesitos. Qualquer resposta que fosse 
dada a qualquer um deles em nada alteraria a situação fática dos autos, como 
parece óbvio, tendo em vista que Antônio Marcos confessou com detalhes 
na fase do inquérito policial o homicídio que praticou, extraindo-se dessa 
confissão a inegável certeza de que agiu sem dar a mínima chance de defesa 
a Sandra Gomide, atingindo-a nas costas e na cabeça, por trás. Esse episódio 
contou com testemunhas presenciais, uma delas responsável pelo haras onde 
se deu o homicídio e que comentou no Plenário do Júri sobre o medo que 
Sandra vinha tendo em razão do comportamento agressivo de Antônio 
Marcos.”

De igual modo, não é possível falar que tenha havido nulidade em função de 
ser indeferida produção de prova digital em plenário, bem como de ser negado ao 
recorrente a substituição de testemunha em Plenário.

         Como é sabido, na esteira do que dispõe o artigo 563 do Código de 
Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo 
para a acusação ou para a defesa”. Desse modo, não é razoável concluir que a negativa de 
apresentação de DVDs em Plenário, cujo conteúdo consistia em filmagens de depoimentos 
acerca da respeitabilidade do réu, resultou  em cerceamento de defesa, porquanto, além de 
os vídeos não guardarem relação direta com o fato punível, fora regularmente oportunizada 
a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa ao longo de todo o processo escalonado do 
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júri; não havendo, portanto, falar em prejuízo que pudesse alterar a soberania dos 
veredictos do julgamento popular. 

       É oportuno verificar, quanto à discussão, os motivos 
declinados pelo acórdão recorrido (fls. 4044/4045): 

“A segunda nulidade apontada pela defesa diz respeito à proibição de 
utilização de prova digital no Plenário do Júri, juntada tempestivamente aos 
autos.

Vêm à tona as contra-razões da promotoria pública, fls. 3015, 
oportunidade em que a sua ilustre subscritora - a dra. Joiese F.T. Buffulin 
Salles - registra que também nesse particular não houve prejuízo à defesa 
pois já estavam nos autos da ação penal outras provas do mesmo conteúdo 
daquelas fitas: 'destaque-se, ainda, que testemunhas de defesa foram ouvidas 
em plenário, de sorte que a força probante desses testemunhos com certeza é 
maior do que a simples exibição de narrativas filmadas' (fls. 3015).

Como decidido pelo magistrado presidente do Tribunal do Júri, e 
conforme o que constou da ata de julgamento, fls. 2427v°, 'de acordo com a 
própria defesa o conteúdo dos DVDs é o que a prática forense denomina de 
testemunhas de antecedentes' e o momento oportuno para arrolá-las é a 
contrariedade ao libelo, sendo certo que nesse ponto a defesa havia 
observado que 'o conteúdo dos DVDs refere-se a depoimentos de pessoas 
que atestam a idoneidade do acusado bem como o estado em que se 
encontrava antes dos fatos' (fls. 2427v°). Uma delas foi ouvida em plenário, 
a pedido da advogada.” 

 Outrossim, não logrou o recorrente demonstrar a ocorrência de efetivo 
prejuízo, por ocasião da negativa de substituição de testemunha, que na mesma 
oportunidade fora ouvida como “testemunha do juízo”.  Eis o teor da insurgência apontada 
pelo Recorrente (fls. 3280):

“(...) deixou o Juiz Presidente de substituir a testemunha Arnaldo José 
Gionco Galvão  (posto que a testemunha, passou a residir em outra comarca) 
pela testemunha Maria Luisa Pastor Gonzáles (que compareceu 
espontaneamente em plenário). Não havia motivo justificado para negar sua 
oitiva, haja vista que comparece em Plenário e contribuiria para a busca da 
verdade (sic).

É certo que aludida testemunha, foi ouvida em Plenário, por 
insistência e requerimento da defesa, como testemunha do Juízo. Porém, tal 
fato não tem o condão de estancar a nulidade processual, posto que estranha 
e contrária à lei, o magistrado restringiu a oitiva desta testemunha, 
impedindo-se de falar sobre tudo quanto sabia (art. 213, do CPP – e não se 
pretendia a opinião pessoal da depoente), não assistindo, portanto razão ao 
tribunal a quo, ao asseverar que a nulidade estaria suprida.”

 

Cumpre sublinhar que, embora se afirme existir testemunha de acusação e 
de defesa, em verdade, conquanto eventualmente arroladas pelas partes processuais, as 
testemunhas pertencem ao juízo, uma vez que é ao julgador que a atividade probatória é 
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dirigida. No mais, não se há de reconhecer nulidade sem a demonstração do respectivo 
prejuízo (“pás de nullité sans grief”).

A questão debatida pelo Recorrente, de que a substituição da testemunha 
Arnaldo José Gionco Galvão pela testemunha MARIA LUISA PASTOR GONZÁLES, 
impediu vários questionamentos imprescindíveis ao direito de defesa, não veio destacada 
por argumento hábil. 

Também não se afigura congruente dizer que a testemunha substituta não 
pôde dar o seu testemunho de forma plena, porque foi aceita como testemunha do juízo.

A tomar pelo teor do testemunho, acostado às fls. 2575/2585, não se mostra 
razoável entender pela importância, bem assim, pela existência de cerceamento através da 
restrição de perguntas. Aliás, à exceção daquelas em que o magistrado não entendeu, os 
questionamentos foram realizados de forma natural, dentro do universo fático para o qual a 
testemunha foi apontada, que, aliás, nem dizia respeito ao crime, mas à conduta 
profissional da vítima.   

Aproveitando esta passagem da discussão sobre a produção da prova, em 
sede inicial da petição do recurso o Recorrente aponta, ainda, cerceamento pelo não 
adiamento da sessão em virtude do não comparecimento de testemunha, residente em 
comarca diversa e arrolada em caráter de imprescindibilidade.

A questão envolve a oitiva da testemunha Washington Novaes, que não 
chegou a ser localizada no endereço declinado, sendo tal circunstância levada ao 
conhecimento do Recorrente. 

Veja-se, a propósito, excerto extraído do acórdão (fls. 4048/4049):

“A preliminar de nulidade seguinte refere-se à ausência de 
intimação de Washington Novaes, arrolado com o caráter de 
imprescindibilidade, não se dando a oportunidade para a defesa trazê-lo 
ao Plenário do Júri.

Consta da ata, fls. 2424v°: 'se no rol de testemunhas, quer do 
libelo ou de sua contrariedade, houver alguma domiciliada fora da 
comarca, cabe a quem arrolou o ônus de apresentá-la por ocasião do 
plenário'.

É do sistema de nosso processo penal que a testemunha deverá ser 
ouvida no foro de seu domicílio, nenhuma regra excepcional permitindo 
que se locomova a outra comarca para prestar depoimento.

Conforme a promotoria pública nas contra-razões recursais, fls. 
3017, 'todas as providências que estavam a cargo deste Juízo foram 
tomadas, não sendo possível suscitar nulidade processual porque a 
testemunha que deveria ser ouvida por precatória não foi localizada (fls. 
2031), circunstância plenamente conhecida pelo apelante em data 
anterior ao plenário, já que chegou inclusive a apresentar petição onde 
ficava o mesmo endereço anteriormente diligenciado pelo oficial de 
justiça encarregado de proceder a intimação (fls. 2944/2945)'.

A cláusula de imprescindibilidade só vigora quando a testemunha 
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reside na própria comarca, no endereço fornecido pela parte (RT 
652/316). Não é a hipótese dos autos, no que diz respeito a Washington 
Novaes, residente em Goiânia.” 

Correto, no meu entender, o posicionamento do Tribunal a quo, porquanto 
cumpria à defesa incumbir-se de conduzir a testemunha arrolada, já que residente em 
comarca diversa, até a sessão de julgamento, não tendo a manifestação de 
imprescindibilidade o condão de isentá-la de tal ônus. 

Sem embargo, conforme consignado acima, a cláusula de 
imprescindibilidade diz respeito às testemunhas residentes na própria comarca do 
julgamento, consoante entendimento já firmado por este Sodalício:

 

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL 
DO JÚRI. TESTEMUNHAS RESIDENTES EM COMARCA 
DIVERSA. NÃO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE 
NULIDADE. FIXAÇÃO DA PENA. MOTIVAÇÃO 
SUFICIENTE.

1. Residindo as testemunhas em comarca diversa daquela em 
que tramita a ação penal por homicídio, sua presença na sessão de 
julgamento do Tribunal do Júri é de responsabilidade das partes, 
no caso a defesa, inexistindo preceito legal que as obrigue a ali 
comparecer”.

(...) (HC 26.528/SC, Rel. Ministro  PAULO GALLOTTI, 
SEXTA TURMA, julgado em 20.05.2004, DJ 09.05.2005 p. 477)

Portanto, a ofensa aos arts. 395, 421, parágrafo único, 455 e 475, todos do 
CPP, não se afigura compreensível na hipótese dos autos, devendo-se prestigiar o aresto 
hostilizado quando afastou as alegações da defesa.

IV - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, 462, § 1º, 464, C/C ARTS. 112, 252, 
INCISO I E III, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

No tópico ora examinado, reproduzindo a exposição acima, o Recorrente 
aponta violação ao dispositivos processuais por entender que houve parcialidade dos 
Jurados, em virtude da nefasta influência da mídia, que teria influído no convencimento da 
causa antes e durante o julgamento; porque haveria impedimento da Jurada Neuci de 
funcionar no Conselho de Sentença, em virtude do parentesco que possui com a escrevente 
do Tribunal do Júri, que participou dos trabalhos e pelo fato, público e notório, divulgado 
pela mídia, de que os Jurados teriam cochilado durante a realização dos trabalhos.

Nesse contexto, verifica-se de início haver dificuldade de analisar as 
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pretendidas nulidades pela completa falta de comprovação fática do alegado. 
Como cediço, o procedimento dos recursos extraordinários trabalha com a 

definição da prova por parte da instância local, dita ordinária, porquanto lhe é defesa o 
desenvolvimento da cognição probatória ou mesmo do seu reexame. Daí a recomendação 
do enuncia 7 desta Corte: “A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso 
especial.”

Na espécie, a interferência da mídia e a dita sonolência dos jurados, embora 
tenha sido objeto das discussões originárias, neste momento dependeria de nova 
apreensão, haja vista que as alegações foram desconsideradas e os fatos não restaram 
devidamente esclarecidos, mesmo que o Recorrente tenha defendido a qualificação como 
sendo “públicos e notórios”.

Por sinal, até mesmo o grau de parentesco de uma das juradas com a 
escrevente do Cartório, não foi comprovado nos autos, o que retira eventual debate acerca 
do comprometimento do julgador.

   

V - OFENSA AOS ARTS. 564, III, “K”, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 
593, III, “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C.C. ARTS. 65, III, “D”, E 
121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL.

O centro da pretensão recursal, nesta altura, traz ao debate, primeiramente, a 
condenação no homicídio qualificado pelo motivo torpe, em razão de suposta vingança do 
Recorrente que, segundo a defesa não teria sido comprovada.

Pela vertente ora apresentada, frente a todo o andamento do feito, 
observa-se que os fundamentos da irresignação, assim como colocados, esbarram no 
enunciado 7 desta Corte, em virtude de a discussão encontrar-se na seara fático-probatória, 
uma vez que o Recorrente pretende, nesta instância, uma definição acerca da apontada 
eventual divergência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos, o que 
não se mostra possível.

Com efeito, é inegável que a verificação vindicada, no sentido de que a 
condenação estaria inteiramente divorciada da prova, invoca a incursão nos meandros do 
feito, de modo que se possa extrair, diante das provas, a incongruência do veredicto 
condenatório.

Para se compreender a dificuldade de adentrar nos meandros da pretensão, 
basta anotar que o tema já foi objeto do recurso em sentido estrito interposto no Tribunal 
de Justiça, a qual aportou nesta Corte por meio do Ag. 702.363, julgado nesta Sexta Turma 
sob a relatoria do Ilustre Ministro Hélio Quaglia Barbosa. Já naquela oportunidade, este 
órgão colegiado alertava para o fato de que a controvérsia dependia da análise livre da 
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Corte Popular, a quem caberia avaliar os contornos da prova.
É o que consta do acórdão do agravo regimental, verbis :

"Insta destacar, sobretudo, que cabe ao Tribunal do Júri decidir acerca 
da existência ou não das qualificadoras, pois é esse órgão que tem a 
competência constitucional para os crimes dolosos contra a vida; nesse 
sentido já decidiu a Terceira Seção, na Rcl n.º 1471/MA, Rel. Ministro José 
Arnaldo da Fonseca, publicado no DJ de 08.02.2004." (Ag. Rg. no Ag. 
702.363 - DJ de 5/2/2006).

É de se imaginar, portanto, que o motivo torpe, consoante delineado na 
denúncia, amplamente contestado pela defesa, recebido na pronúncia, ratificado no libelo e 
aceito pelo Conselho de Sentença para a condenação não possa ser tido por inviável senão 
através do exame acurado dos fatos, o que, repita-se, é expressamente proibido nesta sede 
de recurso especial. 

A hipótese em testilha importa considerar a regência do julgamento popular 
pela convicção íntima, mas também, com fundamento na ordem constitucional, obedecida 
a plenitude de defesa, reclama atenção o respaldo da soberania do Tribunal do Júri. 

Dessa maneira, o raciocínio do Recorrente, de que a condenação se deu por 
flagrante contrariedade à prova dos autos, recebe do juízo de validade até então fornecido 
pelo devido processo legal a correspondente reação: provas existem. 

A consagração válida disso pressupõe, necessariamente, incursionar no 
ambiente processual e verificar, sem dúvida, a existência bem debatida de duas versões.

 Por essas razões, existindo, como existiram, duas teses sustentadas (da 
acusação e da defesa) e tendo os jurados optado por uma delas, não se pode falar em 
decisão sem propósito, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. 

Confiram-se precedentes desta Corte:

“HABEAS CORPUS . REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 
CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. 
ARREPENDIMENTO EFICAZ. EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA.

PROGRESSÃO DE REGIME. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 
Nº 8.072/90.

REVOGAÇÃO PELAS LEIS 9.455/97 E 9.034/95. INOCORRÊNCIA.
1. À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso 

XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, é assegurada a 
soberania de veredictos.

2. O artigo 593, inciso IV, alínea "d", do Código de Processo Penal, 
autoriza, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou 
seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e 
qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo 
Tribunal Popular.

3. Oferecidas aos jurados duas vertentes alternativas da verdade dos 
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fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o 
Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão 
criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente 
contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária.

(...)
11. Ordem denegada.” (HC 16.348/SP, Rel. Ministro  HAMILTON 

CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 19.06.2001, DJ 24.09.2001 
p. 350)

“PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO 
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. EXISTÊNCIA. REEXAME DE 
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Se as provas apreciadas pelas instâncias ordinárias sustentam duas 
versões diferentes do delito, uma das quais aceita pelo Tribunal do Júri, não 
há falar em julgamento contrário à prova dos autos.

(...)
3. Recurso especial não conhecido.”(REsp 295.717/DF, Rel. Ministro  

FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 26.06.2001, DJ 
13.08.2001 p. 312, REPDJ 20.08.2001 p. 548)

Antes de avançar no exame da pretensão, cumpre esclarecer que os temas 
seguintes fazem parte da mesma sede de violações ora discutidas, porém, devendo ser 
esquadrinhados em tópico próprio.  

V.1. DA ALEGADA MÁ-FORMULAÇÃO DOS 5º E 6º QUESITOS .

Em face da importância da matéria, sobretudo porque o Ministério Público 
Federal reconhece, neste passo, a nulidade do julgamento, transcrevo a discussão pela 
visão da Ilustre parecerista ministerial, que assim esclareceu a matéria (fls. 3602/3611):

“20. Passando a focalizar o presente recurso sob a ótica da violação do 
art. 484 do Código de Processo Penal, que envolve a redação dos quesitos 
apresentados ao Conselho de sentença, entende o Ministério Público Federal 
que os defeitos que possam atingir os quesitos devem ser alegados de 
imediato, na própria sessão do Juri, registrados os protestos em ata, que 
deve retratar o ocorrido em plenário, sob pena de se considerarem sanados, 
em face dos artigos 571, VIII e 572, I, ambos do Código de Processo Penal.

21. Entretanto, dependendo da natureza do vício existente, ainda que 
não seja ele alegado oportunamente, pode configurar nulidade absoluta do 
julgamento. 

(...)

22. No caso dos autos,  a tese desenvolvida em plenário pela acusação 
girou em torno do homicídio duplamente qualificado – por motivo torpe 
(vingança) e com a utilização de  recurso que impossibilitou a defesa da 
vítima (tiro nas costas e cabeça). A defesa sustentou a tese de que o crime 
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teria sido praticado sob violenta emoção, logo após a injusta provocação da 
vítima, bem como fosse reconhecida a semi-imputabilidade do recorrente, 
em face de, naquele momento,  a sua parcial capacidade de determinar-se de 
acordo com entendimento que possuía do caráter criminoso do ato. 

23. Assim, foram elaborados os seguintes quesitos (fls. 2440/2441):

“1 – No dia 20 de agosto de 2.000, por volta das 14h50min, na rua 
Perdizes nº 11, Haras Seti, Recreio Residencial Ibiúna, neste Município, 
ANTÔNIO MARCOS PIMENTA NEVES, efetuou disparos de arma de 
fogo contra SANDRA FLORENTINO GOMIDE, produzindo as lesões 
descritas no laudo de exame necroscópico de fls. 78/79 ?

2 – Esses ferimentos foram a causa da morte da vítima ?

3 – ANTÔNIO MARCOS PIMENTA NEVES, ao tempo do crime, em 
virtude de perturbação mental, só possuía parcial capacidade de 
determinar-se de acordo com o entendimento que tinha do caráter criminoso 
do fato que praticou?

 
 4 – ANTONIO MARCOS PIMENTA NEVES agiu sob o domínio de 

violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?
 
 5 – O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança, 

uma vez que ANTÔNIO MARCOS PIMENTA NEVES, por não aceitar a 
recusa da vítima em restabelecer a relação amorosa, dela resolveu se vingar, 
matando-a?

 
 6 – O  crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a 

defesa da vítima, consistente em tê-la alvejado nas costas assim que ela 
conseguiu se desvencilhar do esforço físico do acusado que a forçava a 
entrar no veículo dele e, também, pelo fato de tê-la alvejado uma segunda 
vez quando já se achava ferida e prostrada ao solo, como conseqüência do 
primeiro disparo? 

 7 –  Existem circunstâncias atenuantes em favor do acusado?”

24. Verifica-se, desde logo, que os 1º e 2º quesitos provocaram os 
Jurados a se manifestarem sobre o fato principal, na forma aliás descrita no 
art. 484, I do Código de Processo Penal. O resultado dessas indagações,  7 
(sete) votos SIM e 0 (zero) votos NÃO, deixa claro que os jurados, de 
acordo com a prova dos autos (confissão), reconheceram que o recorrente 
cometeu os atos contra ele apontados, e que esses atos causaram a morte da 
vítima. 

25. Com o 3º quesito, pretendeu o magistrado indagar do corpo de 
jurados, sobre a tese da defesa – reconhecimento da semi-imputabilidade 
-  tese que, se aceita,  propiciaria a  redução da pena de 1/3 a 2/3. Para tanto, 
haveria de ser apurado, junto ao Conselho de Sentença : a)  a capacidade de 
o acusado compreender o caráter criminoso de seu ato; b) e se a capacidade 
de determinar-se de acordo com esse entendimento encontrava-se, no 
momento do delito, reduzida em virtude de  perturbação da saúde mental.
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26. Vê-se, claramente, que esse quesito refere-se a duas circunstâncias 
(capacidade de entender o caráter criminoso do ato, e a capacidade de 
determinar-se  de acordo com esse entendimento , que devem se apuradas 
pelos Jurados em dois momentos, totalmente diferenciados e autônomos: a 
capacidade (geral) de o acusado entender que um ato – tal como o por ele 
praticado – constitui-se em  um ato delituoso, em um crime; e a capacidade, 
no momento do crime, de o acusado determinar-se de acordo com esse 
entendimento, em virtude de perturbação da saúde mental.

27. Entretanto, ao englobar essas duas circunstâncias e esses dois 
momentos, totalmente distintos, em um único quesito, o MM. Juiz 
Presidente não foi feliz, pois utilizou-se de redação complexa, repetitiva, 
com orações na ordem inversa,  e por esse motivo, com exposição que 
dificulta o entendimento até mesmo para os não leigos. 

28. Aliás, da  simples  leitura do referido quesito ( 3 – ANTÔNIO 
MARCOS PIMENTA NEVES, ao tempo do crime, em virtude de 
perturbação mental, só possuía parcial capacidade de determinar-se de 
acordo com o entendimento que tinha do caráter criminoso do fato que 
praticou?  ) verifica-se que o período se encerra com  uma afirmação que, 
sem dúvida nenhuma induz a uma resposta negativa - ... de acordo com o 
entendimento que tinha do caráter criminoso do fato que praticou ? 

29. Essa indagação, como realizada, reforça a resposta em torno do  
entendimento que ( o acusado)  tinha do caráter criminoso do fato que 
praticou  (ultima proposição que acaba restando na mente do leitor) e não a 
capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento, no 
momento do crime -  principal circunstância a ser apurada junto ao Corpo de 
Jurados  nesse quesito.    

30. Melhor sorte não socorre o quesito 5, que envolve as teses 
sustentadas pela acusação e pela defesa, que pleiteou que fosse reconhecida 
a exclusão das agravantes. Foi ele assim redigido, verbis : 

“5 – O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança, 
uma vez que ANTÔNIO MARCOS PIMENTA NEVES, por não aceitar a 
recusa da vítima em restabelecer a relação amorosa, dela resolveu se vingar, 
matando-a? 

31. Ressalta aos olhos, de simples leitura do quesito, que o MM. Juiz 
Presidente, com a primeira oração ( O crime foi cometido por motivo 
torpe ...), afirmou, com todas as letras, a tese da acusação. Em seguida,  
como pressuposto fático dessa assertiva, e sempre atrelando a ação do 
acusado  à “vingança”( “... consistente em vingança ...” ) reforçou essa 
circunstância, ao finalizar a proposição reafirmando “.... uma vez que 
ANTÔNIO MARCOS PIMENTA NEVES, por não aceitar a recusa da 
vítima em restabelecer a relação amorosa,  dela resolveu se vingar, 
matando-a ?”  

32. Fixou, assim, o Magistrado, sem qualquer interferência do Corpo de 
Jurados, no âmago do quesito, o motivo do crime,  afirmando com todas as 
letras, que o delito deu-se por vingança, e porque o crime foi praticado por 
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vingança ( verbis :  ... dela resolveu se vingar, matando-a?”  )  - ele seria 
torpe.  Não poderiam os Jurados fugir da resposta afirmativa, no sentido de 
a conduta do acusado ser considerada  torpe. A resposta “NÃO” seria 
ilógica.    

33. A condução do Corpo de Jurados também resta patenteada na 
redação do 6º quesito. Foi ele assim redigido, verbis : 

6 – O  crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a 
defesa da vítima, consistente em tê-la alvejado nas costas assim que ela 
conseguiu se desvencilhar do esforço físico do acusado que a forçava a 
entrar no veículo dele e, também, pelo fato de tê-la alvejado uma segunda 
vez quando já se achava ferida e prostrada ao solo, como conseqüência do 
primeiro disparo? 

34. Entendeu o Juiz Presidente, logo após realizar a indagação central:  
-  “O  crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa 
da vítima” - transplantar, com todos os detalhes que entendeu necessários 
ou importantes, a descrição do próprio delito, na exata versão da tese da 
acusação, verbis : “ ... consistente em tê-la alvejado nas costas assim que 
ela conseguiu se desvencilhar do esforço físico do acusado que a forçava 
a entrar no veículo dele e, também, pelo fato de tê-la alvejado uma 
segunda vez quando já se achava ferida e prostrada ao solo, como 
conseqüência do primeiro disparo”.  Também aqui seria ilógica a resposta 
NÃO. O direcionamento à uma resposta positiva é patente.

35. Nesse contexto, o Ministério Público Federal, na sua condição de 
fiscal da lei, ressalta que restou claro que ao Conselho de Sentença 
subtraiu-se a possibilidade de livremente decidir sobre questões de sua 
exclusiva e soberana competência, pois a ele submetidos quesitos que cuja 
redação vinculava afirmações  de interesse específico da acusação, em 
prejuízo da defesa.

36. Todos esses quesitos deveriam ter sido elaborados com redação 
claramente compreensível aos jurados, e com as obrigatórias divisões, de 
acordo com cada circunstância distinta, na forma exigida pela lei, da qual 
não pode o Judiciário se afastar. Os vícios detectados precisam ser 
considerados, sob pena de se perpetuarem as nulidades absolutas apontadas, 
podendo dar ensejo a posterior anulação do feito pelo Supremo Tribunal 
Federal, o que somente retardaria o trânsito em julgado no processo, 
prejudicando a efetividade das decisões judiciais.

37. Quanto ao 7º quesito, verifica-se que o Conselho de Sentença não 
reconheceu ao paciente a existência de atenuante da confissão (votação por 
7 x 0), razão pela qual configurada decisão contrária à prova dos autos, o 
que justificou o uso do recurso de apelação interposto, com fundamento no 
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

38. O direito de fundo encontra-se disciplinado no artigo 65 do Código 
penal, que estabelece que “são circunstâncias que sempre atenuam a pena: 
(...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a 
autoridade, a autoria do crime” .
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39. Se o fato se amolda ao direito, o sétimo quesito não poderia ter sido 
decidido pelo Conselho de Sentença com negativa de atenuante da 
confissão, uma vez que a mesma estava comprovada nos autos desde a fase 
de inquérito policial.

40. Por outro lado, ainda que a nulidade estivesse evidente, e que o 
recurso cabível fosse a apelação, como foi utilizado, não poderia o Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo fazer as vezes do Tribunal do Júri e 
reduzir a pena aplicada ao paciente, sob pena de invasão da competência do 
Conselho de Sentença e violação ao Princípio do Juiz Natural, insculpido no 
artigo 5º, inciso LIII, bem como ao Princípio da Soberania dos Veredictos, 
no inciso XXXVIII, alínea “c”, também do mesmo artigo da Constituição 
Federal.

41. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento do Habeas Corpus  nº 92021/SP, sob a Relatoria do 
Excelentíssimo Senhor Ministro Arnaldo Esteves Lima (Quinta Turma – DJ 
10.12.2007 p. 423) ressalvou que “não compete ao juiz presidente e, por 
conseqüência, às instâncias revisoras, aplicar, no cálculo da pena, 
atenuante não reconhecida expressamente pelo Tribunal do Júri, sob pena 
de violação ao princípio da soberania dos veredictos” . Da mesma forma, 
decidiu no Habeas Corpus  nº 61468/SP, sob a Relatoria da Excelentíssima 
Senhora Ministra Jane Silva (Quinta Turma – DJ 15.10.2007 p. 308), 
oportunidade na qual ficou registrado que, “negado pelo Conselho de 
Sentença o reconhecimento de qualquer circunstância atenuante, não cabe 
ao Juiz-Presidente fazê-lo ao total arrepio da constitucional soberania de 
seus veredictos”.

42. Impõe-se, dessa forma, reconhecer o vício apontado.”

A controvérsia, como visto, envolve basicamente a complexidade do texto 
do 5º e do 6º quesitos. 

Embora reconheça a Ilustre parecerista que a discussão em torno do art. 484 
do CPP, somente veio no acórdão recorrido quanto ao inciso II, tema a ser descortinado 
logo mais, o que renderia a inadmissão do especial neste ponto, mesmo assim preconiza o 
conhecimento da matéria no que pertine a outras hipóteses, como a presente, e, em 
seqüência, opina pelo provimento do pedido.

Analisando a vertente do parquet  federal, observa-se que o debate pende 
para considerar a complexidade da matéria como de ordem pública e, portanto, sujeita à 
nulidade absoluta.

Introduzindo o debate pelo viés do termo “complexidade”, o léxico, 
consoante encontrado no Dicionário Aurélio, define o substantivo como “a qualidade do 
que é complexo”, sendo este também definido como:

“1. Que abrange ou encerra muitos elementos ou partes.
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 2. Observável sob diferentes aspectos.
 3. Confuso, complicado, intricado.”

Partindo dessas designações, pode-se afirmar que o caso dos autos em si 
traz a marca da complexidade, porquanto envolve inúmeras nuanças e circunstâncias que o 
tornam, por si mesmo, complexo, bastando uma simples leitura do caderno processual.

A qualificação lexical, neste momento, tem o mérito de afastar conotações 
genéricas, já que a complexidade não subsiste neutra, mas jungida a necessidade de se 
pontuar os fatos no exato instante em que eles foram produzidos, de modo que exclua da 
mente do observador a idéia de que a simples indicação de uma situação complexa desde 
logo resulte em certificar a existência de confusão na análise de determinada realidade.

Quer-se alertar, neste passo, que a discussão ora promovida reclama uma 
análise do contexto, em que os atores principais, acusação, defesa e juízes, construíram um 
sentido para o evento penal; ou seja, não se deve emprestar às expressões cambiadas para o 
texto dos quesitos total e cega obediência.

Não se pode esquecer que a discussão sobre a verdade dos fatos, na órbita 
do Júri, decorre basicamente de um ambiente edificado em torno da oralidade e da troca de 
impressões diretas.

A propósito, de tão sagrada é a oralidade no procedimento do Júri, que José 
Frederico Marques leciona com a doutrina alienígena:

"RIVAROLA, o grande penalista argentino, comungava de idêntico 
ponto de vista, chegando mesmo a escrever que as 'excelências tão 
proclamadas' do Júri 'derivam precisamente do método, ou seja, da forma de 
procedimento e não do pessoal de sua magistratura'. O que há de sensato, diz 
ele, no julgamento do Júri, reside 'nas formas racionais do juízo em que 
acusador e réu podem olhar-se frente a frente; em que testemunhas e peritos 
comprometem solenemente sua própria estima e dignidade, obrigados a 
informar em voz alta entre o tribunal, o acusador, o réu, e o público; em que 
acusação e defesa podem pronunciar-se de viva voz, deixando a convicção 
de que tudo se escutou e ouviu para solucionar-se o caso conforme a justiça; 
e em que, por último, os mesmo juízes se vejam obrigados a pronunciar a 
sentença no próprio ato, à vista do povo.” (In A Instituição do Júri. 
Campinas: Bookseller, 1997, págs. 82/83). 

Penso que é em razão da oralidade fundante do Júri, na linha dos 
ensinamentos do saudoso mestre, que resultam as fórmulas de nulidade instituídas pelo 
Código de Processo Penal.

Entender o mecanismo de apreensão da realidade no julgamento perante o 
Conselho de Sentença, por isso, atrai a conjugação de vários fatores, sendo um de especial 
destaque: a visão de que o calor dos debates e as representações verbais superam o sentido 
dos textos e dos enunciados escritos. 
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Daí porque ser tão importante aos atores requerer o registro, passo por 
passo, fase por fase, de eventuais desproporções em torno da verdade ali produzida e dos 
obstáculos que se interpõem, porque a fonte do conhecimento sobre o fato, portanto, sobre 
o que é a representação da realidade, funda-se nas apreensões do sujeito que o conhece 
(jurado), em sua convicção íntima.

Se o evento penal, na sua essência, comporta a pecha da complexidade, só 
se pode entender que a sua apreensão por parte do julgador leigo mostrou-se turva, pela má 
compreensão dos quesitos, por meio da constatação in loco  e do registro no mesmo 
instante da percepção, sob pena de, na dúvida, não ser possível idealizar, no futuro, pela 
expressão das palavras, a existência de comprometimento do raciocínio.

Então, visto o presente caso sob as premissas das teses da acusação e da 
defesa, não tenho por certa a decantada nulidade.

De fato, a construção dos quesitos correspondeu precisamente ao que se 
identificava nas duas versões, cumprindo anotar que o texto dos quesitos 5º e 6º 
praticamente reproduzia o mesmo questionamento encontrado na denúncia, na pronúncia e 
no libelo, ou seja, mantinha correlação direta com aquilo que patenteou a tese de acusação. 
De igual modo, os quesitos em favor do réu também representaram a tese da defesa.

Como se pode, a partir daí, aferir a existência de complexidade? 
Penso que não é possível tal intento de modo literal, porque a vontade 

expressa no veredicto, assim o quis o nosso legislador, ficará guardado com o jurado em 
virtude da incomunicabilidade. Mas é possível, num juízo de correspondência, identificar 
certa correlação a partir das respostas produzidas, senão vejamos.

Ao contrário do que apontou o parquet  federal, penso que o resultado da 
votação dos quesitos mostra uma total compreensão das versões apresentadas, tanto pela 
acusação quanto pela defesa, o que afasta a alegada complexidade.

Assim, sobre os pontos culminantes do debate, no quarto quesito, o Juiz 
expôs a tese da defesa acerca “da violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação 
da vítima”, enquanto que no quesito seguinte foi planificada a tese do motivo torpe. Pela 
análise da votação de ambos os quesitos, é de supor que não houve qualquer perplexidade 
dos julgadores, já que, sobre a tese da defesa, dois votaram em favor e cinco contra. 
Quanto à tese da acusação, já adentrando no motivo torpe, as situações se invertem, 
fazendo supor que os cinco jurados que votaram contra o réu seguiram o mesmo 
entendimento e, outra vez, escolheram a tese da acusação. De contrapartida, os mesmos 
dois jurados que votaram em favor do réu, mantiveram a compreensão do caso e votaram 
contra a versão da acusação. 

Ora, diante do resultado do quinto quesito, o que viria no sexto, que tratava 
da segunda qualificadora, deveria abranger análise totalmente independente, pois o 
homicídio qualificado já tinha sido aceito por maioria e o que se perquiria naquela altura 
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era um dado objetivo: recurso que dificultou a defesa da vítima. Não havia porque manter 
a mesma compreensão dos julgadores, 5X2, em face de a pergunta referir-se a dado 
concreto e sólido do processo: daí a votação em 7X0.

É por isso que se deve prestigiar o acórdão vergastado quando consagra, 
embora com relação a outro tema, que:

“Em consagrada obra, "Comentários ao Código de Processo Penal" (ed. 
1945, vol.V), Florêncio de Abreu comenta o artigo 563, expresso no sentido 
de que "nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo 
para a acusação ou para a defesa". E sustenta o alcance do que se deve 
considerar como efetivo prejuízo: "tendo em atenção a experiência adquirida 
em muitos anos de vida forense dizia Mortara desejar ter voz e autoridade 
que lhe permitissem advertir legisladores e magistrados de que não é justa, 
nem oportuna, a sanção de nulidade quando não venha a reparar violação de 
direito efetivamente verificada, e não apenas platonicamente suspeita. Daí, 
afora, talvez, pouquíssimos casos efetivamente excepcionais (e diz 'talvez' 
porque não pode afirmar com segurança absoluta que tais casos 
excepcionais realmente existem), é sumamente sábio o legislador que, 
abstendo-se de ditar sanções a priori indeclináveis, em vista de omissões ou 
violações específicas de formas processuais, impõe como precisa obrigação, 
ao juiz, o decretar a nulidade somente no caso, verificado e demonstrado, 
em que a omissão ou a violação tenha positivamente lesado o direito da 
parte que a argúi. Essa é a tendência do pensamento científico mais moderno 
e sadio" (pgs. 36-37).

Significa que somente haverá nulidade sempre que da violação do rito 
processual ou da inobservância da forma dos seus atos resulte um efetivo 
prejuízo, real e concreto. 

Inocêncio Borges da Rosa sustenta que "a decretação de uma nulidade é 
uma medida tão grave, de conseqüências tão incalculáveis que só se deve 
recorrer a ato tão extremo quando o defeito jurídico tiver produzido um 
prejuízo, real, manifesto, para a acusação ou para a defesa, ou para a Justiça, 
e quando for impossível absolutamente reparar, repetir ou retificar o dito 
defeito" ("Processo Penal Brasileiro", ed. 1942, vol.III, pg. 358).

Ainda Florêncio de Abreu: "É indubitável que o texto em exame deve 
ser entendido em harmonia com o art. 563, que de modo geral veda a 
declaração de nulidade de que não resulte prejuízo para a acusação e para a 
defesa, bem como com o art. 566, que proíbe se declare nulo o ato que não 
influa na decisão da causa, e com art. 572, n° II, que o considera sanado se, 
praticado por outra forma, tiver atingido a sua finalidade. Se, portanto, a 
omissão do elemento formal não desfigura o ato de tal modo que 
impossibilite a consecução do seu objetivo prático, quer trazendo prejuízo 
efetivo às partes, quer influindo na decisão da causa, não poderá esse 
elemento ser tido como essencial, no conceito legal. A sua falta não terá a 
força de inutilizar o ato e de invalidar o processo" (obra citada, pg. 105).

Por isso é que nosso Código de Processo Penal, em vigor desde 1941, 
dispõe que nenhuma nulidade de ato processual será declarada se "não 
houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa" 
(art. 566).” 

Em conclusão, a nulidade absoluta defendida pelo Recorrente e atestada 
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pela Ilustre representante do Ministério Público Federal, em face da verificação de possível 
complexidade na formulação dos quesitos 5º e 6º, não se mostra apurável de pronto, 
cumprindo reafimar que os questionamentos realizados aos jurados tiveram por parâmetro, 
pelo menos é o que se depreende das versões, à mingua de qualquer contestação no 
momento oportuno, a condução acusatória e a contestação da defesa, desde o início do 
processo penal, de cujo ambiente deve advir a interpretação do veredicto.

Ademais, afirmar que o 5º quesito trazia em si uma complexidade e, ao 
mesmo tempo, uma recomendação clara de aceitação da tese da acusação, me parece 
fundamento contraditório, sem falar no fato de que a sua compreensão restou confirmada 
na medida em que a resposta que lhe seguiu estava absolutamente coerente com a 
compreensão do quesito de número 4; sem olvidar que o texto restringia a conduta do réu a 
uma única moldura fática, o que, por certo, lhe beneficiava, já que retirava da convicção 
íntima qualquer outro debate acerca do motivo torpe, situação derivada que, como se sabe, 
é por demais genérica no universo dos fatos possíveis.

Note-se que a vingança foi o vetor assumido pela acusação, desde o início 
do processo, para identificar o motivo torpe, então era se esperar que a oração restringisse 
o campo de análise da pergunta, de modo a evitar que o juiz leigo ponderasse sobre fatos 
não discutidos. 

Na seqüência, cabe abordar de modo específico acerca da CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA, já que foi tema analisado pelo parecer ministerial dentro do mesmo 
contexto das matérias anteriormente tratadas.

V.2. DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Outro fundamento utilizado pelo parquet , para o fim de comprovar a dita 
complexidade, relaciona-se à confissão espontânea.

Segundo afirma o Recorrente, neste ponto, o Tribunal do Júri passou ao 
largo da prova dos autos, porquanto a confissão era de ser claramente reconhecida. 

Mais uma vez, com a devida vênia da opinião da Ilustre 
Subprocuradora-Geral da República, que alberga o entendimento do Recorrente, tenho 
que, na verdade, o Conselho de Sentença interpretou o silêncio do réu como não sendo a 
confissão “espontânea”. 

Ora, é por demais conhecido do processo penal a discussão em torno do 
enquadramento da confissão do réu como sendo espontânea se o seu ato não expressou 
propriamente uma vontade de confessar.

Sobre o tema também oscila o entendimento jurisprudencial.
A propósito, nesta Corte, vários são os precedentes em que impedem a 

análise da matéria porque não viável o exame da prova, a não ser quando a própria 
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sentença usa da confissão como supedâneo da condenação e, na dosimetria, afasta a 
atenuante do art. 65, III, “d”, do CP. 

Neste caso, o Tribunal tem reconhecido o direito de o réu ver reduzida a 
pena. 

Já na hipótese do procedimento do Tribunal do Júri, outra deve ser a 
situação.

Primeiro, quem aceita a condenação é o Conselho de Sentença, cabendo ao 
Juiz Presidente apenas individualizar a pena. Se por acaso a Corte Popular não reconhece a 
atenuante da confissão, não poderá o magistrado sentenciante ou o Tribunal invadir a 
Soberania dos veredictos. 

É o que vem professando, por sinal, esta Superior Instância, verbis :

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA 
NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DA 
ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE.

REINCIDÊNCIA. AFERIÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. 
EVIDENTE NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM 
DENEGADA.

1. Não compete ao juiz presidente e, por conseqüência, às instâncias 
revisoras, aplicar, no cálculo da pena, atenuante não reconhecida 
expressamente pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação ao princípio da 
soberania dos veredictos.

2. Saber se o quantum, de mais um terço, arbitrado a título de 
reincidência pelo julgador a quo é adequado implica análise do conjunto 
fático-probatório, inviável em habeas corpus.

3. Ordem denegada.” (HC 92.021/SP, Rel. Ministro  ARNALDO 
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 20.11.2007, DJ 
10.12.2007 p. 423) 

“HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE ACIMA 
DO MÍNIMO LEGAL.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO 
RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

ORDEM DENEGADA.
1. À luz do que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve o juiz, ao 

proceder a individualização da pena, analisar as circunstâncias judiciais e 
estabelecer a pena-base dentre as cominadas no preceito secundário da 
norma penal incriminadora referente ao tipo penal em questão, de modo a 
atender as finalidades preventiva e repressiva.

Percebe-se, assim,  a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, 
que justificam a exasperação da pena-base.

2. O Conselho de Sentença não reconheceu a existência da atenuante da 
confissão espontânea, sendo, desse modo, vedado ao Juiz Presidente do 
Tribunal do Júri minorar a pena, sob pena de violação do princípio da 
soberania dos veredictos.

3. Ordem denegada.” (HC 45.186/SC, Rel. Ministro  HÉLIO 
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QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 09.03.2006, DJ 
03.04.2006 p. 420)

Todavia, o referido entendimento não pode alicerçar interpretações 
absurdas, a ponto de consagrar automaticamente a contrariedade à prova dos autos quando 
aferível a confissão do réu em umas das fases da persecutio criminis; causando, portanto, a 
nulidade do julgamento. 

Ora, no âmbito do júri não haverá a possibilidade de a confissão justificar a 
sentença condenatória, já que o juiz presidente, prolator da decisão, parte do pressuposto 
de já existir a condenação com o veredicto dos jurados. Então, o entendimento médio da 
jurisprudência não pode ser recepcionado no júri de forma automática.

Por outro lado, é possível que a prova apresentada aos jurados não indique, 
com certeza, a existência da confissão espontânea, sendo tal enquadramento possível 
somente pela visão do juiz togado, interpretando a jurisprudência. 

Na espécie, a discussão da atenuante da confissão espontânea atrai, sem 
dúvida, o exame da prova, porquanto resta claro nos autos que o Recorrente usou do 
silêncio como forma de defesa, argüindo, inclusive, a tese do domínio de violenta emoção 
tornando incompleta a compreensão dos atos. 

Por essa razão, a simples confissão no procedimento do júri não impõe a 
contrariedade à prova dos autos, restando necessário o exame da prova, circunstância 
defesa nesta sede excepcional.

VI – VIOLAÇÃO DO ART. 484, II, III, IV e VI, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. 

  Nesta vertente, busca-se mais uma vez apresentar discussão acerca de 
eventual nulidade do julgamento, em face do descumprimento do art. 484 do CPP e seus 
mencionados incisos, tendo em vista a inexistência de quesito sobre a semi-imputabilidade 
do Recorrente, fato que seria importante para a dosagem da pena.

  Conquanto os fundamentos do recurso voltem atenção para a dicção do 
Enunciado 156 da Súmula do STF, penso que a hipótese não comporta o enquadramento 
sumular.

  A propósito, o próprio recorrente assim esclarece por qual viga pretende 
traduzir a referida pretensão, verbis (fl. 3302):

"Conforme se verifica dos autos, durante todo o plenário, a defesa, 
procurou demonstrar, por meio de depoimentos e documentos constantes 
dos autos o estado de semi-imputabilidade do Recorrente. A despeito do 
que pensa a acusação, a tese foi ventilada durante os debates, tanto que 
foi submetida ao conselho de sentença, por meio do quesito de número 
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3.
Ocorre que, quando da formulação dos quesitos, deixou-se de formular 

quesito obrigatório, antecedente ao formulado nos autos, relativo a 
semi-imputabilidade.” (Negritei)

  A controvérsia, na verdade, reside no fato de que a defesa contesta a 
formulação do quesito n.º 3, achando-o insuficiente para o fim desejado de abarcar as teses 
ofertadas. 

  Ocorre que o vício apontado não atesta a inexistência de quesito 
obrigatório, mas invoca possível formulação de quesito fora do interesse da defesa, que, 
novamente, remete a discussão para os termos do art. 571, III, do Código de Processo 
Penal, sobre o qual paira o instituto da preclusão.

  Foi o que entendeu o Tribunal nestas passagens (fls. 4054/4055):

"Diz respeito à questão de quesito apontado como obrigatório, 
suprimido, todavia, do questionário de fls. 2440/2441. Alega a defesa, nesse 
ponto, e de acordo com fls. 2902/2909, que tendo sido sustentada a tese da 
imputabilidade diminuída torna-se obrigatória a formulação de quesito 
específico, que não aconteceu.

Está na ata de julgamento, fls. 2429v°: "lidos os quesitos e explicada a 
significação legal de cada um, o MM. Juiz, em obediência ao art. 479 do 
CPP, indagou das partes se tinham algum requerimento ou reclamação, a 
fazer, obtendo delas a resposta que não tinham requerimento ou reclamação 
a fazer". Seguiu-se a votação dos quesitos. 

A orientação é do Supremo Tribunal Federal: "A ata do julgamento em 
Plenário é o espelho das ocorrências nele verificadas. Se dela não constam 
as circunstâncias invocadas pela Defesa, ou protesto a respeito dos pontos 
impugnados, não há como anular o julgamento". Relator Ministro Cordeiro 
Guerra, HC n° 55.078-0 - São Paulo, citado por Adriano Marrey, "Teoria e 
Prática do Júri", fls. 427. Em outro julgado assim foi decidido: "os quesitos 
devem ser impugnados pelas partes depois de sua leitura e explicação pelo 
Juiz. Esse é o momento procedimental adequado para o Ministério Público e 
o réu reclamarem, sob pena de preclusão, quanto a eventual irregularidade 
na formulação dos quesitos (Código de Processo Penal, artigo 479)". As 
reclamações das partes devem constar da ata de julgamento, cujo conteúdo é 
a expressão fiel de todas as ocorrências verificadas em Plenário do Júri. 
"Essa ata vale pelo que nela se contém. Se dela não  constam protestos ou 
reclamações deduzidos pelas partes a respeito de pontos impugnados, 
torna-se inviável invalidar o julgamento. A mera alegação discordante da 
parte não se revela suficiente para descaracterizar o teor de veracidade que a 
ata de julgamento, enquanto registro processual, reflete. A ausência de 
reclamação ou de protesto da parte reveste-se de aptidão para gerar a 
preclusão de sua faculdade jurídica de argüir, no procedimento penal do 
Júri, qualquer nulidade porventura ocorrida. A inexistência de reclamação 
ou de protesto assume, nesse contexto, irrecusável efeito preclusivo. 
Protestos das partes, inclusive da Defesa, não se presumem. Hão de ser 
especificamente lavrados, sob pena de a inércia de qualquer dos sujeitos da 
relação processual penal traduzir a consumação da preclusão da faculdade 
jurídica de protestar e de reclamar contra eventuais erros ou defeitos 
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cometidos ao longo do julgamento ou da elaboração dos questionários. O 
silêncio das partes, durante o julgamento, apenas não sanará as 
irregularidades eventualmente registradas naqueles casos em que estas, por 
extrema gravidade, venham a induzir os Jurados a equívoco ou a 
perplexidade sobre os fatos sujeitos à sua deliberação" (Supremo Tribunal 
Federal, Primeira Turma, Habeas Corpus  n. 68.727-0/DF, Relator Ministro 
Celso de Mello, "DJU" de 28.8.92, pág. 13.452).

Sob outro enfoque, para que se possa exigir a inclusão de quesito 
específico, tal como pretendido nas razões da inconformidade, é necessário 
a instauração do competente incidente de insanidade mental, a ser realizado 
nas condições previstas no Código de Processo Penal, tal como consta da 
RT 652/316. Isso não aconteceu, vindo à tona a orientação segundo a qual 
não é possível o reconhecimento de semiimputabilidade por parte dos 
jurados sem essa providência específica.

É verdade, e já foi visto, Departamento Médico deste Estado elaborou 
perícia médica que concluiu pela ausência de qualquer problema por parte 
do acusado. A se entender que esse laudo, fls. 209/215, pode substituir 
aquele exame-médico legal referido no art. 149 do Código de Processo 
Penal, que cuida da insanidade mental de réus em ações penais, então a 
conclusão definitiva é de que não há falar em inimputabilidade e nem em 
semi-imputabilidade.

Nessas circunstâncias nem mesmo poderia ter sido formulado o quesito 
de número 3, fls. 2440, que cuidava da inimputabilidade. Considerando, 
todavia, que por unanimidade os jurados responderam negativamente, fls. 
2442, não há nenhum reparo a ser feito.

Da leitura do trecho transcrito, sobretudo no tocante à descrição do 
procedimento, contida na ata da sessão, o Juiz ao elaborar os quesitos o fez sob as 
recomendações da acusação e da defesa, sendo explicitado o texto de cada quesito e 
explicado o seu significado, não havendo, nesta altura, qualquer questionamento das 
partes.

Portanto, ao lançar bases do 3º quesito, que no seu bojo refere-se à 
semi-imputabilidade do réu, e diante de sua explicação ao corpo de jurados, caberia à 
defesa, caso percebesse suposta imperfeição do texto, requerer a reformulação ou mesmo a 
confecção de outro quesito, fazendo constar da ata a sua discordância, e não deixar 
transcorrer o julgamento para depois argüir a nulidade.

A bem da verdade, a hipótese contida no quesito 3 compreendia, segundo as 
explicações do juiz na hora da sessão, a tese da semi-imputabilidade, já que não houve a 
devida contestação da defesa e o registro na ata de julgamento. 

Dessa maneira, não tendo sido a nulidade argüida no momento oportuno, 
não se pode apontá-la, nos termos do que bem tratou o acórdão vergastado.

VII –  VIOLAÇÃO DOS ARTS. 29, 59, 65, I, DO CÓDIGO PENAL, 
EM FACE DA INCORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA NÃO 
CONSIDERAÇÃO DE ATENUANTE, BEM ASSIM, EXISTÊNCIA DE 
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DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO CONCURSO DE 
QUALIFICADORAS COM A CIRCUNSTÂNCIA QUE AUMENTOU DA PENA, 
SOB O FUNDAMENTO DE BIS IN IDEM . 

Neste contexto, as razões do recurso podem ser sintetizadas nas seguintes 
passagens, que tratam da dosimetria da pena existente na sentença (fls. 3306/3307):

“...além de deixar de considerar na dosimetria da pena as circunstâncias 
existentes a favor do Recorrente, tais como primariedade, bons 
antecedentes, personalidade do agente e circunstâncias legais atenuantes da 
pena, além de ter fundamentado a sentença por meio de preconceitos 
injustificáveis e ilegais que não servem como fundamentação válida e lícita 
(art. 93, inciso IX, da CF/88).

Note-se que não obstante o acórdão recorrido tenha recebido em parte o 
apelo para reconhecer a circunstância legal da confissão, atenuante da pena, 
isto não retirou do julgado a nulidade existente. Afinal, os critérios 
equivocados utilizados para fixação da pena foram de forma irregular 
convalidados pelo Tribunal a quo e além de manter a ilicitude existente, 
apesar de reconhecer que a confissão constitui atenuante de primeira 
grandeza, reduziu a pena em porcentagem inferior ao aumento pela 
agravante.

(...)
A apenação quanto ao recorrente se mostra exagerada e desmedida, 

principalmente em face dos fundamentos constantes do acórdão 
condenatório, o qual não justifica, com todas as vênias, senão através de 
expressões padronizadas, a fixação da reprimenda penal em limites muito 
superiores ao mínimo legal.”

E nessa toada, segue o recurso apontando vício na individualização da pena, 
inclusive quanto ao não reconhecimento da atenuante do art. 65,I, do CP, já que o réu teria 
completado 70 anos antes da publicação do acórdão recorrido, ou seja, com aniversário no 
dia 13/2/2006 o acórdão somente veio a ser publicado no dia 16 do mesmo mês e ano.

VII.1. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

Iniciando pela argüição de ausência de motivação idônea do decreto 
condenatório, em torno das circunstâncias judiciais, tem-se que o Recorrente discute o 
aumento operado pelo Juiz na fase do art. 59 do CP, o qual, a despeito de ter desprezado 
alguns predicados importantes de sua pessoa, teria tratado o caso com certo preconceito.

Para análise da controvérsia, é sempre recomendável a citação do trecho da 
decisão que se busca questionar. Ei-lo (fls. 2444/2446):

“Como houve o acolhimento das duas qualificadoras trazidas pela 
Acusação, na primeira fase da fixação da pena, utilizo-me do recurso que 
dificultou a defesa para tipificar o delito como homicídio qualificado. A 
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outra qualificadora será sopesada quando da segunda fase da fixação da 
pena. 

(...)
Na primeira fase, tem-se que a qualificadora reconhecida deve ser 

particularmente analisada, uma vez que o réu, não contente em disparar 
arma de fogo provida de munição de alta destruição (fl. 345) contra as 
costas da vítima, ainda se aproximou, com esta já caída ao solo, e realizou 
um disparo de arma de fogo a, no máximo, trinta e cinco centímetros de 
distância, conforme laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística deste 
Estado (fls. 824 e 884).

Assim, não só de um recurso que dificultou a defesa da vítima se valeu 
o réu, mas sim de dois – a saber: atirar contra as costas da vítima e disparar 
a curta distância atingindo a têmpora desta, que já estava prostrada ao solo. 
Isto deve ser valorado na aplicação da pena, como circunstância do crime.

Na culpabilidade do agente deve ser considerada a formação do réu, 
que se declarou pós-graduado e foi apontado como possuidor de uma das 
mentes mais brilhantes do jornalismo brasileiro, inclusive dirigindo algumas 
das mais importantes empresas do meio, bem como a sua confortável 
situação financeira deve ser levada em conta neste momento.

Não é justo punir o simples e ignorante, que não tem cultura e recursos, 
da mesma forma que se pune uma pessoa esclarecida e repleta de 
oportunidades, como réu, que, ainda que não estivesse em gozo do pleno 
discernimento emocional, possuía condição intelectual e financeira para 
procurar ajuda especializada.

Em relação às conseqüências do crime, não se pode ignorar que o ato 
do réu desestruturou toda uma família, trazendo os traumas decorrentes da 
perda da filha amada e reflexos na saúde física do pai da vítima, como se viu 
e ouviu neste Plenário. Mais, sequer levou em consideração que a mãe da 
vítima já possuía quadro de depressão, fato este que já era de seu 
conhecimento, como sua própria irmã indicou durante este julgamento.

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, levando-se em 
consideração tudo o que foi explanado acima, entendo que a pena-base do 
réu deve ser fixada em um terço além do mínimo legal, ou seja, em 16 anos 
de reclusão.”

Por sua vez, o Tribunal a quo entendeu correta, neste ponto, a dosimetria, 
em decisão que a seguir transcrevo (fls. 3167/3168):

“A pena-base reclusiva de 16 anos foi muito bem fundamentada, 
conforme fls. 2445. O MM. Juiz de Direito enfocou a qualiflcadora do uso 
de recurso que dificultou defesa, a esse respeito registrando que foram dois 
os disparos, um dos quais quando já estava a vítima ferida e caída ao solo. 
Levou em conta, nesse apenamento, que deve ser considerada a formação do 
réu, pós-graduado em jornalismo, chegando a dirigir importantes empresas 
do meio. E S.Excia. também considerou as conseqüências do crime, não se 
podendo "ignorar que o ato do réu desestruturou toda uma família, trazendo 
os traumas decorrentes da perda da filha amada e reflexos na saúde física do 
pai da vítima, como se viu e ouviu neste Plenário".

Ao contrário do enfoque dado na apelação, combatendo-se o aumento 
pela presença de uma segunda qualificadora, prestigia-se nesta oportunidade 
o critério do eminente magistrado, pois incidindo duas qualificadoras do 
crime de homicídio, como na espécie, uma deve funcionar para a fixação da 
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pena-base, enquanto a outra servirá como agravante para o cálculo da pena 
definitiva. Exatamente o que aconteceu, entendendo-se adequado o aumento 
de 1/5, tal como decidido.”

Explicitando o teor da irresignação em torno das disposições acima 
transcritas, o apelo do Recorrente incide sobre os parâmetros elencados na primeira etapa 
da dosimetria, isto é, na fase introdutória do sistema trifásico do art. 68 do CP, que trata 
das circunstâncias judiciais. Sustenta que o Juiz cindiu, em duas, a situação qualificadora – 
impossibilidade de defesa da vítima -, para também aumentar a pena-base, em verdadeiro 
bis in idem , operação que redundou ainda mais despropositada com a consideração do 
motivo torpe na segunda fase do sistema, quando da configuração das agravantes legais 
(art. 61, II, do CP).

Dentro do contexto firmado pelo MM. Juiz sentenciante, também entendo, 
no caso, ser possível considerar, para o aumento da pena-base, circunstância que excedia o 
campo de abrangência da própria qualificadora.

A circunstância qualificadora, segundo se depreende dos fundamentos da 
sentença, manteve-se independente ao que veio considerado para a circunstância judicial, 
não havendo porque impedir o aumento da pena nesta hipótese. 

Não se pode perder de vista, nesta fase da discussão, que a primeira etapa da 
dosimetria compreende os elementos colhidos pelo Juiz a respeito do fato, do agente e da 
vítima para a real construção do juízo de reprovação, construção esta muitas vezes 
contidas na parte residual dos componentes da descrição típica, de modo que o que excede 
à situação qualificadora poderá ser observado na apreensão do grau de culpabilidade.

A propósito, sobre as circunstâncias judiciais, diz e ressalta a doutrina:

“Constituem particularidades que envolvem a figura básica de um delito 
qualquer, sem que possam ser consideradas integrantes da tipicidade 
derivada ou circunstâncias legais genéricas de aumento ou diminuição 
(agravantes/atenuantes), possuindo caráter nitidamente residual.

Dessa forma, ao cuidar da aplicação da pena, o magistrado (...) passa a 
analisá-las de per si, criando um conjunto de elementos positivos ou 
negativos, que lhe propiciará a formação de um juízo de censura 
(culpabilidade) maior ou menor.” (Guilherme de Souza Nucci. 
Individualização da Pena. São Paulo: RT, 2ª Edição, pág. 152).

Dessa forma, na investigação do juízo de reprovação o magistrado pode 
retirar o plus  da conduta do réu para impor uma reprimenda em maior grau, ainda mais 
quando se nota que o confronto pode ser aferível no plano da consideração de uma 
qualificadora de natureza objetiva com o atuar do agente, de natureza subjetiva, em 
interrelação de censuras que não se anulam, portanto, que não provoca o bis in idem .

Seguindo no aspecto do juízo de censurabilidade, outra discordância do 
Recorrente diz sobre a existência de preconceito lançado pelo Juiz. Acho que também, 
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aqui, não houve com acerto a postulação. 
O magistrado, na verdade, usou dos dados concretos acerca do agente, 

pessoa provida de incomum dote intelectual e de boa condição social, para concluir que a 
culpabilidade deveria ser vista em maior extensão, já que o Recorrente, dentro da sua 
capacidade pessoal, tinha plena condição de buscar a evitação do crime. E isso compõe 
justamente a valoração de censurabilidade.

No último ponto da fixação da pena-base o Juiz lançou mão das 
conseqüências do crime. Disse que o réu desestruturou uma família e não considerou, com 
a sua conduta, o fato da mãe da vítima sofrer de depressão.

Na hipótese, tenho que a justificativa ultrapassa os dados da 
censurabilidade, porquanto posta fora do campo da análise do agente, do fato e da vítima. 

Resta inegável que a perda de um filho, talvez o mais querido ente familiar, 
é sempre motivo de sofrimento irreparável, de aflição emocional inigualável, muitas vezes 
deixando nos pais profundas feridas, ao que, tudo indica, ocorreu com a família de Sandra 
Gomide. 

Conquanto seja esta a realidade, não se pode perder de vista que a fixação 
da pena obedece aos parâmetros constitucionais da individualização, que deve partir do 
fato principal, isto é, no caso dos autos, do evento que resultou na morte da vítima.

Assim, quanto às conseqüências do crime, penso que o Juiz se valeu de 
subsídios que, em tese, compõem subjacências do fato criminoso, para agravar a situação 
do réu, o que não poderia ter sido feito, porquanto tal apuração excede a análise do direito 
sobre o fato. 

Neste caso, a dosimetria merecerá a devida reposição.

VII.2. DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL.

No que se refere à qualificadora do motivo torpe como sendo agravante, não 
há o que recompor, pois estando na previsão das circunstâncias legais, pode o magistrado 
utilizá-la para agravar a pena na segunda fase da dosimetria (circunstâncias legais).

Realmente, já se encontra pacificado nesta Corte o entendimento de ser 
possível utilizar-se o magistrado, no processo de individualização da pena, de uma das 
qualificadoras, para agravar a pena do sentenciado. A propósito do assunto, tragam-se a 
colação os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 121, § 2.º, I E IV, 
DO CP. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 
61 DO CP. SENTENÇA QUE CONSIDEROU UMA DAS 
QUALIFICADORAS COMO AGRAVANTE GENÉRICA. 
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POSSIBILIDADE.
Reconhecidas duas qualificadoras, não só em decorrência da 

sistemática do Código Penal, mas também em respeito à soberania 
do Tribunal Popular (art. 5°, inciso XXXVIII, alínea e da Lex 
Fundamentais ), uma enseja o tipo qualificado e a outra deverá ser 
considerada como circunstância negativa, seja como agravante (se 
como tal prevista), seja como circunstância judicial 
(residualmente, conforme o caso, art. 59 do CP) (Precedentes do 
STJ e do STF).

Recurso provido.”
(REsp 831730/DF, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06.03.2007, DJ 09.04.2007 p. 
263)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
DIREITO PROCESSUAL PENAL. LIBELO-CRIME 
ACUSATÓRIO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. ASFIXIA 
E OUTRO MEIO CRUEL. ORDEM CONCEDIDA.

1. As qualificadoras estão submetidas a regime de 
alternatividade, bastando qualquer delas para que se afirme a 
forma qualificada do homicídio, não sendo necessário que todas 
estejam presentes, como seria de se exigir se o regime fosse 
cumulativo.

2. Em havendo concurso de qualificadoras, as que sobejam 
devem ser consideradas como agravantes legais e circunstâncias 
judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida.”
(HC 31570/MS, Rel. Ministro  HAMILTON 

CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 19.04.2005, DJ 
06.02.2006 p. 331)

Também, neste ponto, merece destaque o magistério da doutrina:

“É possível que um crime contenha, na sua descrição típica derivada, 
mais de uma circunstância qualificadora, dando ensejo ao reconhecimento 
concomitante, porque compatíveis, de duas ou mais. No caso do homicídio, 
v.g., pode perfeitamente ocorrer a presença da motivação torpe, associada à 
execução empreendida à traição e com emprego de fogo. Logo, temos uma 
tripla qualificação. Assim, o reconhecimento da primeira qualificadora 
permite a mudança da faixa de fixação da pena, que salte de 6 a 20 anos 
para 12 a 30. Não é razoável, após esse procedimento, que o juiz despreze as 
outras duas relevantes circunstâncias igualmente presentes. A solução, 
portanto, uma vez que todas são circunstâncias do crime e, nesse caso, 
previstas em lei, indica ao magistrado que leve em consideração as duas 
outras como circunstâncias legais genéricas para o aumento da pena 
(agravantes). Eventualmente, quando inexistente a circunstância 
qualificadora no rol das genéricas agravantes do art. 61 (como ocorre com o 
furto cometido mediante escalada), deve o julgador acrescentá-la como 
circunstância judicial (art. 59), o que é sempre possível, até porque essas 
circunstâncias são residuais.” (Guilherme de Souza Nucci. Obra citada, pág. 
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160/161).

VII.3. DA ATENUANTE.

Busca ainda o Recorrente ver reconhecida a atenuante constante do artigo 
65, inciso I, parte final, do Código Penal, por haver, na superveniência da publicação do 
acórdão recorrido, completado 70 (setenta) anos de idade.

Consoante se depreende da leitura do mencionado artigo, a concessão da 
minorante pressupõe tenha o agente, na data da sentença, mais de 70 (setenta) anos de 
idade; não sendo a hipótese de competência originária, cumprirá, pois, à data da sentença 
servir de marco para que desfrute do benefício. De se ver, portanto, não possuir 
fundamento legal a pretensão do agravante.

Outro não é o entendimento assentado neste Sodalício:
 

“CRIMINAL. HC. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO 
VERIFICADA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE 
DOS REPRESENTANTES DA VÍTIMA. PROCURAÇÃO. 
FATO DELITUOSO NÃO MENCIONADO. VÍCIO SANÁVEL 
A QUALQUER TEMPO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE 
APURAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS. DOSIMETRIA. 
PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS DE IDADE NA DATA DO 
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. ATENUANTE. 
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

(...)
Somente se aplicará atenuante à reprimenda imposta ao 

agente que contar com setenta anos na data da sentença 
condenatória, e, não, de sua confirmação em sede de recurso.

Caso o legislador pretendesse estender a atenuante àqueles 
cuja idade de setenta anos fosse completada até a data do acórdão, 
teria se utilizado da expressão 'na data do trânsito em julgado da 
condenação” ou mesmo “na data da condenação'.

Precedentes desta Corte e do STF em situação análoga, 
concernente à redução do prazo prescricional.

Ordem denegada.”
(HC 67.830/SC, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 10.05.2007, DJ 18.06.2007 p. 283)

“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA 
PENA. IDADE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA 
AGRAVANTE. RÉU QUE NÃO ERA MAIOR DE 70 ANOS À 
DATA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTE. 
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ORDEM 
DENEGADA.
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1. Não há que se falar em compensação entre a agravante 
genérica do crime cometido contra pessoa idosa, com a atenuante 
do artigo 65, inciso I, parte final, do Código Penal, se à época da 
sentença o réu não havia atingido a idade de 70 anos.

2. Ordem denegada.”
(HC 43.937/RJ, Rel. Ministro  PAULO GALLOTTI, 

SEXTA TURMA, julgado em 06.09.2005, DJ 03.10.2005 p. 341)

Anote-se, ainda, que o reconhecimento da atenuante em sede de julgamento 
colegiado dar-se-ia caso fosse o acórdão a decisão condenatória, ou mesmo se houvesse, 
com ele, a mudança do quadro da condenação. Alíás, este parâmetro, como se sabe, é o 
usado para a análise de eventual marco interruptivo da prescrição: se a sentença ou se o 
acórdão.

Na espécie, o acórdão nada acresceu à condenação, o que, impõe considerar 
a sentença como marco regulatório da atenuante em questão. Demais disso, mesmo 
considerando o acórdão como marco de atenuação da pena, observa-se que o julgamento 
da apelação se deu em data pretérita àquela em que o Recorrente completou 70 anos de 
idade.

VII.4. DO CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS.

Insurge-se, por fim, quanto ao reconhecimento, pelo Tribunal local, da 
confissão em patamar inferior ao aumento da pena fixada pela agravante.  De acordo com 
o juízo sentenciante, o motivo torpe, reconhecido pelo Conselho de Sentença como 
qualificadora do crime de homicídio, fora levado em consideração para agravar a pena do 
réu. Na oportunidade, a pena-base, fixada em 16 (dezesseis) anos, foi exasperada em um 
quinto da pena.  Eis o trecho extraído da sentença:  

“Na segunda fase da fixação da pena, o motivo torpe, que foi 
reconhecido pelo Conselho de Sentença quando da votação, faz incidir o 
aumento de um quinto da pena até aqui fixada, restando, então, a pena final 
de 19 (dezenove) anos, 2 (meses) e 12 (doze) dias, uma vez que não há 
outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem 
consideradas.” (fls.989)

 O Tribunal paulista, de seu turno, ao dar parcial provimento à apelação da 
defesa, reconheceu a existência da confissão como atenuante, reduzindo, assim, em 1 (um) 
ano a pena-base fixada. Colha-se excerto retirado do acórdão:   

“O acórdão trazido pela defesa, nesse tema, é sem dúvida pertinente e 
conta com o respaldo dos integrantes desta turma julgadora: 'a confissão do 
réu pode ser tida como verdadeiro serviço à Justiça, pois simplifica a 
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instrução criminal e confere ao julgador a certeza moral de uma condenação 
justa. Assim, deve ser avaliada como atenuante de primeira grandeza e no 
confronto com agravantes prevalecer sobre estas' (JUTACRIM 86/339, 
referido este acórdão às fls. 2933).

Nem se argumente que a confissão está presente somente na fase do 
inquérito policial, mesmo porque em juízo não houve propriamente 
retratação mas simplesmente a invocação do princípio constitucional do 
direito ao silêncio. 

Seria ilógico, injusto mesmo, considerar a confissão extrajudicial para 
um posicionamento em termos de julgamento, como acontece neste acórdão, 
para desprezar a mesma confissão como atenuante específica.

Entende-se que nessas circunstâncias especiais a pena base reclusiva 
imposta ao acusado fica reduzida a 15 anos, por força da atenuante.

Em seguida, e como visto, o magistrado fez o aumento de 1/5 sobre a 
pena privativa de liberdade, por força da qualificadora do motivo torpe 
também reconhecida pelos jurados.

Mantido esse correto critério a pena corporal fica definida em 18 anos 
de reclusão, não havendo agravantes e atenuantes outras a serem 
consideradas”. 

Por oportuno, cabe indicar a norma do art. 67 do Código Penal, que reza:

Art. 67 – “No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve 
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, 
entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do 
crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

 No caso em apreço, o motivo torpe, enquanto circunstância preponderante,  
prevaleceu sobre a confissão do agente, tendo o Tribunal a quo decidido em consonância 
com orientação firmada por este Tribunal Superior de Justiça, a exemplo dos precedentes:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 
FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA DA PENA. 
PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA 
REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO.  RECURSO 
PROVIDO.

Nos termos do art. 67 do Código Penal e da firme jurisprudência da 3ª 
Seção a respeito, a circunstância agravante da reincidência prevalece sobre a 
atenuante da confissão. Precedentes.

In casu , o acórdão recorrido deve ser reformado apenas no sentido de 
que outra dosimetria da reprimenda seja novamente fixada, com o 
reconhecimento da preponderância da reincidência.

Recurso especial provido.”
(REsp 912.053/MS, Rel. Ministro  CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 
16.10.2007, DJ 05.11.2007 p. 392)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. 
DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA 
SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO.  CONCURSO DE AGENTES 
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E EMPREGO DE ARMAS. AUMENTO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 67 do Código Penal e de firme jurisprudência a 
respeito, a reincidência, como circunstância preponderante, prevalece sobre 
a confissão.

O aumento da pena do roubo, praticado com emprego de arma e 
concurso de agentes, pode ocorrer no patamar legal mínimo, de 1/3 (um 
terço), dependendo qualquer acréscimo de fundamentação adequada.

Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 702.401/RS, Rel. Ministro  PAULO MEDINA, SEXTA 

TURMA, julgado em 27.10.2005, DJ 06.02.2006 p. 390)

Todavia, em recente decisão desta Sexta Turma, de que foi relatora a 
Desembargadora convocada Jane Silva, em se tratando da atenuante de confissão do 
acusado, que na espécie foi reconhecida pelo Tribunal, conforme anunciado no item V.2, e 
ante a inexistência de recurso do Ministério Público, ela também tem de ser vista como 
causa de diminuição preponderante, o que, importa considerar a compensação com a 
agravante do motivo torpe na mesma ordem de equivalência, ou seja, invalidando o 
aumento da pena operado na segunda fase do cálculo.

VIII - CONCLUSÃO.

Tendo em vista o que foi até então exposto relativamente à dosimetria, 
tenho que a pena deverá ser revista da seguinte forma.

No que pertine às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com a exclusão 
dos fundamentos em torno das conseqüências do crime, que no caso excederam os 
contornos do procedimento de individualização, entendo que, dentro de um juízo de 
censurabilidade do fato, a pena base fixada pela sentença e mantida no acórdão da 
apelação, em 16 (dezesseis) anos, deva ser reduzida de um ano, passando ao quantum  de 
15 (quinze) anos de reclusão, o que torno definitivo em face da compensação entre a 
atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe.  

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial provimento, 
para o fim de refazer a dosimetria nos termos acima delineados.

É o voto. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.012.187 - SP (2007/0262115-0)
  

VOTO-VISTA

O SR. MINISTRO OG FERNANDES: Cuida-se de recurso especial 

interposto por ANTÔNIO CARLOS PIMENTA NEVES, contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em apelação.

O voto da Ministra Relatora, Maria Thereza de Assis Moura, deu 

parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de dezoito anos de reclusão 

para quinze anos, diminuindo a pena-base e equiparando entre si o quantum 
relativo à atenuante e à agravante. 

Pedi vista dos autos.

No voto proferido pelo Desembargador Carlos Bueno, são refutadas, 

de maneira bastante judiciosa, cada uma das preliminares argüídas pelo apelante. 

O Tribunal a quo manteve a condenação, porém alterou a pena de dezenove anos, 

dois meses e doze dias, diminuindo em um ano a condenação, por acolher a 

atenuante da confissão espontânea, não reconhecida anteriormente pelo Tribunal 

popular.

Já neste recurso especial, a Ministra Relatora, em voto primoroso, e 

muitas vezes tomando de empréstimo o que foi dito pelo desembargador na 

apelação, também afasta, ponto por ponto, as supostas nulidades apontadas.

A bem da verdade, o que se observa é que, diante do fato de não ter 

obtido êxito no julgamento pelo júri, a defesa do réu, procura inutilmente, a todo  

custo, suscitar nulidades, no afã de levar o recorrente a um novo julgamento. 

No meu sentir, também não há nulidade a ser reconhecida, sobretudo 

no ponto mais polêmico da questão, que é o caso do questionário.

Na verdade, os quesitos foram redigidos de acordo com a pronúncia, o 

libelo e as teses apresentadas pela defesa. Lidos os quesitos no plenário do júri, 

não houve absolutamente nenhuma impugnação por parte da ilustrada defesa.

Quanto à alegada nulidade absoluta decorrente da ausência de um 

quesito obrigatório relativo à semi-imputabilidade penal do acusado, é importante 
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registrar que, no decorrer de todo o processo, sequer foi requerida pela defesa a 

instauração do incidente de insanidade mental do acusado, nos termos do art. 149 

do Código de Processo Penal. O que há nos autos é apenas uma perícia médica, 

que atesta inexistir qualquer problema mental com o acusado. Quer dizer, ainda 

que se entenda que essa perícia médica seria capaz de substituir o exame médico 

legal, a que se refere o art. 149 da CPP, o que não é o caso, jamais se poderia 

falar em inimputabilidade ou mesmo semi-imputabilidade, como sustenta a defesa.

Por outro lado, de acordo com a ata de julgamento, a qual retrata com 

exatidão as ocorrências ali verificadas, consta que a tese defensiva requereu a 

semi-imputabilidade e consistiu no: "reconhecimento da semi-imputabilidade do réu 

em razão da saúde mental, que só possuía parcial capacidade de determinar-se de 

acordo com o entendimento que tinha do caráter criminoso do fato que praticou"  (fl. 

2429-v).

Não há negar, que o quesito foi elaborado de acordo com a tese 

desenvolvida e requerida pela defesa no plenário do Júri.

É importante repetir que os quesitos foram lidos no plenário de 

julgamento, tendo o juiz indagado às partes se tinham algum requerimento ou 

reclamação a fazer, obtendo delas a resposta de que nada tinham a reclamar ou 

requerer.  Se nulidade houve, seria esta, relativa, e estaria preclusa, nos termos do 

art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 

Quanto à alegada má formulação dos quesitos sobre o motivo torpe e 

o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que a explicitação 

das duas qualificadoras, em vez de implicar indução aos jurados, consistiu, ao 

contrário, em medida pedagógica, tendo em vista ser o Tribunal do Júri composto 

por leigos. A explicitação ateve-se, rigorosamente, aos fatos descritos nos autos.  

No ponto, creio também que o voto da Ministra Maria Thereza elucida muito bem a 

questão, não merecendo retoques.

Entretanto, no que tange à equivalência entre a atenuante e a 

agravante, que resultou na diminuição da pena, peço vênia para discordar do 

brilhante voto proferido.

Com efeito, considerou Sua Excelência que a atenuante da confissão 
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"tem de ser vista como causa de diminuição preponderante, o que importa 

considerar a compensação com a agravante do motivo torpe na mesma ordem de 

equivalência, ou seja, invalidando o aumento da pena operado na segunda fase do 

cálculo".

Observe-se, contudo, que o acusado confessou apenas no inquérito 

policial, permanecendo em silêncio na fase judicial do processo e perante o 

Tribunal do Júri.  

Questão importante a se observar é que, para a mesma circunstância, 

agravante ou atenuante, o percentual de aumento ou diminuição pode ser 

diferenciado conforme as características do caso concreto. Deve ser considerada, 

para a valoração da atenuante da confissão, sua efetiva contribuição para o 

deslinde da causa. 

Correto o seu reconhecimento, conforme jurisprudência desta Corte, 

que a admite, inclusive quando houver a reiteração em juízo, desde que tenha sido 

utilizada de alguma forma para a condenação. Mas não há por que ser igualada 

à circunstância agravante do motivo torpe, obrigatoriamente preponderante, 

por força do art. 67 do Código Penal. 
Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma:

"CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO 
MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA 
ATENUANTE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA, 
NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, DE PERCENTUAIS MÍNIMO E 
MÁXIMO A SEREM UTILIZADOS COMO REDUTORES. 
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. NECESSIDADE DE 
OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, 
IMPROVIDO.
(...)
3 - O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentuais 
mínimo e máximo para serem utilizados, obrigatoriamente, como 
redutores, devendo ser respeitados, apenas, a proporcionalidade, 
a razoabilidade, a motivação do quantum escolhido a título de 
redução e os limites de pena abstratamente cominados pelo 
legislador para o delito imputado ao réu. 
4 - Como há uma certa discricionariedade do julgador na redução 
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da pena, quando da aplicação da atenuante, não se revela contra 
legem o emprego de um percentual redutor mínimo, que se 
mostra mais consentâneo e proporcional com o caso concreto, 
considerada a elevada exasperação obtida por ocasião da fixação 
da pena-base. 
(...)
6 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 
improvido".
(Resp nº 907.133, Relatora Ministra Jane Silva - Desembargadora 
convocada, DJ de 7.2.2008) - destacamos.

Posto isso, acompanho o voto da relatora, divergindo apenas no 

tocante à diminuição de pena determinada pelo reconhecimento da atenuante da 

confissão espontânea no mesmo patamar da agravante do motivo torpe.

Alterada a pena-base para quinze anos, como determinado pela 

Ministra Maria Thereza, mantenho o quantum reduzido pela atenuante da 

confissão em um ano, totalizando 14 anos de reclusão. Acrescente-se um quinto 

pela agravante do motivo torpe. Fica o réu, então, definitivamente, condenado à 

dezesseis anos, nove meses e dezessete dias de reclusão, mantido o regime 

inicial fechado.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.012.187 - SP (2007/0262115-0)
  
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE : ANTÔNIO MARCOS PIMENTA NEVES 
ADVOGADO : MARIA JOSÉ DA COSTA FERREIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO 
ASSIST. AC : LEONILDA PAZAN FLORENTINO 
ADVOGADO : SERGEI COBRA ARBEX E OUTRO(S)

VOTO-VENCIDO (em parte)

A EXMA. SRA. MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/MG): 

Trata-se de recurso especial interposto ANTÔNIO MARCOS PIMENTA NEVES 

contra decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Após examinar cuidadosamente o voto da eminente Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, excelente como sempre, e, também, as ponderações do eminente Ministro Og 

Fernandes, que tanto tem enriquecido esta Turma com as suas percucientes observações, devo 

dizer que tenho um posicionamento que gostaria de ressaltar e ainda não tive oportunidade de 

fazê-lo nesta Turma.

No que toca à utilização de circunstância qualificadora do crime como agravante, me 

perfilho à corrente jurisprudencial que entende ser ela impossível, ainda que expressamente 

prevista no rol taxativo do artigo 61 do Código Penal.

Basta a leitura do caput  do referido artigo para que cheguemos a essa conclusão. 

Vejamos:

Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando 
não constituem ou qualificam o crime:
(...). (Grifo nosso).

Logo, se determinada circunstância já qualifica o crime, não pode funcionar como 

agravante, pois, nesse caso, o legislador não o permitiu. Se for qualificadora, não pode ser 

tomada como agravante.

Vale repetir: pelo texto legal, circunstância que já qualifica o crime (ou o constitui) 

não pode ser tomada como agravante.

Desta forma, ainda que o elemento constitutivo da qualificadora também possa 

eventualmente constituir uma agravante (ex.: motivo fútil ou torpe; recurso que impossibilite 

ou dificulte a defesa da vítima; meio cruel, dentre outros), ela não pode ser tomada como tal, 

mas apenas como qualificadora.
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É o que diz a lei.

Ricardo Augusto Schmitt, in Sentença Penal Condenatória, Aspectos Práticos e 

Teóricos à Elaboração, 2.ed., p. 138/139, bem esgota o tema, também adotando a mesma 

posição ora defendida. Vejamos:

(...).
Ademais, como vimos na análise das circunstâncias judiciais, a 

presença de uma qualificadora traduz na imediata adequação da 
conduta a um tipo penal específico com sanção própria em abstrato, 
razão pela qual podemos concluir que basta apenas a presença de uma 
qualificadora para alterar a pena em abstrato prevista para 
determinado crime.

Assim, tecnicamente, inexiste a figura do crime duplamente ou 
triplamente qualificado, em vista do delito ser qualificado apenas por 
uma única vez, sendo que as demais, qualificadoras presentes deverão 
ser levadas em consideração à majoração da pena em concreto a ser 
aplicada ao delito qualificado.

Diante disso, surge a seguinte indagação: Caso estejam 
presentes mais circunstâncias que qualificam o delito, estas devem ser 
valoradas em que fase da aplicação da pena?

Para responder a esse questionamento, surgem duas correntes:
a) Caso estejam relacionadas como circunstâncias agravantes, 

devem ser aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena, diante da 
existência de previsão legal expressa.

b) Sempre deverão ser aplicadas na primeira fase da dosimetria 
da pena, no momento da análise das circunstâncias judiciais, em vista 
da existência de vedação expressa quanto a possibilidade de ao 
mesmo tempo agravarem a pena (art. 61, do CP).

Conforme já ressaltamos anteriormente, a posição majoritária 
encontra respaldo na segunda corrente, devendo, com isso, as 
qualificadoras restantes serem aplicadas na fixação da pena-base, de 
acordo com a circunstância judicial que melhor guardar 
correspondência.

A posição jurisprudencial dominante é no sentido de que em 
havendo duas ou mais qualificadoras previstas em uma situação 
concreta, apenas uma servirá para tipificar o delito – promovendo a 
alteração da pena em abstrato – enquanto as demais deverão ser 
apreciadas e valoradas nas circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 
59, do Código Penal, ocorrendo, em tese, a conseqüente exasperação 
da pena-base.

Para exemplificar a hipótese tratada, imaginemos um delito de 
furto praticado com abuso de confiança e com o emprego de chave 
falsa (art. 155, parágrafo 4º, II, 1ª figura e IV, do CP). Ora, basta a 
presença de apenas uma qualificadora para promover a alteração da 
pena em abstrato, passando da prevista no furto simples de 01 (um) a 
04 (quatro) anos de reclusão e multa (art. 155, caput , do CP), para a 
prevista ao furto qualificado de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão 
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e multa (art. 155, parágrafo 4º, do CP).
Diante disso, verificamos a existência de mais uma, duas, três, 

ou dez qualificadoras não irá influenciar na alteração da pena em 
abstrato prevista ao tipo, mas, logicamente, deverá atuar na maior 
censura penal a ser dada ao delito, com a provável exasperação da 
pena a ser aplicada em concreto.

Assim, apenas uma das qualificadoras previstas servirá para 
promover o citado deslocamento, sendo que as demais deverão ser 
analisadas e valoradas na fixação da pena-base, quando da análise do 
artigo 59, do Código Penal, na circunstância judicial que melhor se 
amoldar. Ou seja, no caso trazido à baila, servirá o abuso de confiança 
para qualificar o delito de furto, enquanto o emprego de chave falsa 
será apreciado e valorado nas “circunstâncias do crime”, previsto 
como circunstância a ser analisada no artigo 59, do Código Penal.

Vale ressaltar que o julgador pode escolher qualquer uma das 
circunstâncias (qualificadoras) previstas para qualificar o delito, uma 
vez que na prática se torna indiferente a referida escolha. No entanto, 
deve-se ater apenas a necessidade de se amoldar as restantes às 
circunstâncias judiciais que melhor guardarem correspondência.

Por outro lado, poderíamos perguntar ainda: E se algumas das 
qualificadoras restantes estiverem previstas ao mesmo tempo como 
circunstâncias agravantes, deverão ser analisadas na primeira ou na 
segunda fase de aplicação da pena? Neste caso, como vimos, a par da 
corrente dominante, a resposta não muda, ou seja, deverão ainda 
assim ser apreciadas e valoradas na fixação da pena-base (primeira 
fase de aplicação da pena), uma vez que o artigo 61, do Código Penal 
é suficientemente claro ao vedar a valoração na segunda fase, ao 
dispor que: “Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, 
quando não constituem ou qualificam o crime: ” (grifei), ou seja, a 
pena somente poderá ser agravada por uma das circunstâncias legais 
previstas quando estas não qualifiquem o crime, o que torna a 
presença de uma qualificadora prejudicial à aplicação ao mesmo 
tempo como circunstância agravante.

(...).

No mesmo sentido encontra-se a lição de Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal 

Comentado, 8.ed., p. 404, ao comentar o artigo 61 do referido diploma legal:

(...). O alerta feito nesse artigo é para não se levar em conta, como 
agravante, a circunstância que tomar parte no tipo penal, vale dizer, 
aquelas que constituírem o tipo derivado. Ex.: um homicídio tem duas 
elementares: “matar” e “alguém”. Bastam as duas para configurar o 
crime. Entretanto, se ele for cometido por motivação fútil, torna-se 
mais grave, porque possui o “motivo fútil” como circunstância 
qualificadora. Nesse caso, não se utiliza a agravante da futilidade, 
tendo em vista que ela já “constitui” o delito. (...). (Grifo nosso).

Por essa razão, a presença de duas ou mais qualificadoras deve ser analisada na 1ª fase 
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de fixação da pena (delimitação da pena-base), não significando, necessariamente, que a pena 

deverá ser bastante elevada, devendo ser examinadas juntamente com as demais 

circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

Assim agindo, o Magistrado estará necessariamente levando em consideração todas as 

qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (uma para qualificar o crime, isto é, 

para permitir a incidência das penas cominadas para o tipo qualificado, e as demais para 

influírem negativamente no exame das circunstâncias judiciais), de forma que a soberania dos 

veredictos do Corpo de Jurados não será, nem mesmo em tese, violada.

O egrégio Supremo Tribunal Federal, em aresto Relatado pelo eminente Ministro 

Marco Aurélio, já externou posicionamento semelhante ao ora esposado, consoante se infere 

da seguinte ementa:

PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ANTECEDENTES - 
AUSÊNCIA. O simples fato de o apenado não possuir antecedentes 
criminais não conduz, por si só, a fixação da pena no mínimo legal. 
Devem ser observados os demais aspectos que, previstos no artigo 59 
do Código Penal, consubstanciam também circunstâncias judiciais.
PENA - CAUSA DE AUMENTO - QUALIFICADORA - 
AGRAVANTE. Por ser o Direito uma ciência, os institutos, 
expressões e vocábulos possuem sentido próprio. “Os Tribunais e 
Juízes arcam com grande responsabilidade didática, o que lhes 
cria o dever de compor os julgados com mãos de artífice, 
esmerando-se na linguagem” (Dinamarco). Implica ato de 
constrangimento, em face da contrariedade ao princípio do non 
bis in idem , confundir qualificadora com agravante, valendo notar 
que a primeira ganha contornos de verdadeiro tipo penal, dito 
qualificado, no que estabelecidos os limites mínimo e máximo da 
pena.
LESÃO CORPORAL GRAVE - PAR. 1. DO ARTIGO 129 DO 
CÓDIGO PENAL - PENA-BASE. A pena-base é fixada consideradas 
as balizas em anos decorrentes da hipótese legal reveladora da 
apenação mais rigorosa, ou seja, o mínimo e um e o máximo de cinco 
anos, observando-se, a seguir, atenuantes e agravantes e, por fim, as 
causas de diminuição e aumento da pena.
SURSIS  - APRECIAÇÃO - SENTENÇA TRANSITA EM 
JULGADO. Com o trânsito em julgado, esgota-se o ofício 
jurisdicional. Alcançada redução da pena via habeas-corpus , cumpre 
remeter ao Juízo da Execução o exame do pedido de sursis . (STF – 
HC 71.509/PB – Relator: Ministro Marco Aurélio – Segunda Turma – 
DJ de 27.10.1994, p. 29.163) (Grifo nosso).

Por oportuno, transcrevo trecho do venerando acórdão:

(...). Alega-se que, em passo seguinte, o Tribunal considerou, 
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como agravante, qualificadora, incidindo, assim, na prática de ato de 
constrangimento. É que fixara a pena-base em 02 anos para, após, 
tomando como agravante o que contido no inciso III do artigo 129 do 
Código Penal, majorá-la em um ano.

(...).
O que se tem na espécie? O Tribunal a quo, em decisão tomada 

no âmbito Colegiado, atendendo ao disposto no artigo 68 do Código 
Penal, no que impõe o critério trifásico – fixação da pena-base, 
consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, 
das causas de diminuição e de aumento – procedeu, de início, à 
fixação da pena-base em 02 anos de reclusão. Tendo em vista o 
número de anos e a prática delituosa, forçoso é convir que o fez em 
atenção ao §1º e incisos I e III, do artigo 129 do Código Penal. A 
seguir sob a nomenclatura da observação de agravante, voltou aos 
referidos incisos, aumentando a pena em um ano. O bis in idem  salta 
aos olhos, não procedendo a extravagante justificativa consignada 
(...).

Cito, ainda nesse sentido, esclarecedor julgado Relatado pelo eminente Ministro 

Fernando Gonçalves quando ainda integrante desta 6ª Turma:

PENAL. CONCURSO DE DUAS QUALIFICADORAS. MOTIVO 
FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA. 
APLICAÇÃO DA PENA.
1. No caso de incidência de duas qualificadoras, integrantes do tipo 
homicídio qualificado, não pode uma delas ser tomada como 
circunstância agravante, ainda que coincidente com uma das hipóteses 
descritas no art. 61 do CP. A qualificadora deve ser considerada como 
circunstância judicial (art. 59 do CP) na fixação da pena-base, porque 
o caput  do art. 61 deste diploma é excludente da incidência da 
agravante genérica, quando diz: “são circunstâncias que sempre 
agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime.”
2. RHC provido para excluir o acréscimo de pena resultante da 
aplicação da qualificadora (surpresa) como agravante. (STJ – RHC 
7.176/MS – Relator: Ministro Fernando Gonçalves – Sexta Turma – 
DJ de 06.04.1998, p. 163).

Há, também, dois outros julgados em sentido similar, Relatados, respectivamente, 

pelos eminentes Ministros Laurita Vaz e Hamilton Carvalhido:

HABEAS CORPUS . PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 
DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO 
LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 
UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA SOBEJANTE PARA 
ELEVAR A PENA-BASE. ADMISSIBILIDADE.
1. O juízo processante, no que foi referendado pelo Tribunal de 
origem, em sede de apelação, examinando as circunstâncias judiciais 
do caso concreto, indicou a presença de circunstância judicial 
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desfavorável, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base 
acima do mínimo legal.
2. Qualificadoras e causas de aumento sobejantes podem ser 
consideradas na primeira fase da aplicação da pena como 
circunstâncias judiciais aptas a elevar a pena-base acima do mínimo 
legal, sem que se vislumbre qualquer ofensa ao princípio do ne bis in 
idem . Precedentes.
3. Ordem denegada. (STJ – HC 96.236/MS – Relator: Ministra 
Laurita Vaz – Quinta Turma – DJe de 16.06.2008).

HABEAS CORPUS . DIREITO PENAL. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONCURSO 
DE DUAS QUALIFICADORAS. BIS IN IDEM . INOCORRÊNCIA. 
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CRIME HEDIONDO. 
DESCABIMENTO.
1. Em se cuidando de homicídio duplamente qualificado, nada obsta 
que uma delas seja recebida como circunstância judicial, de modo que 
não há falar em violação ao princípio ne bis in idem (Precedente).
2. Não há falar em inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º 
da Lei dos Crimes Hediondos, eis que, para além de ser a edição do 
direito penal matéria própria da dimensão infraconstitucional 
(Constituição Federal, artigo 22, inciso I), a norma inserta no inciso 
XLVI do artigo 5º da Constituição da República defere, também à lei, 
a disciplina da individualização da pena, que pode assim estabelecer 
especialmente o regime fechado como integral das penas dos crimes 
hediondos.
3. Ordem denegada. (STJ – HC 29.541/MG – Relator: Ministro 
Hamilton Carvalhido – Sexta Turma – DJ de 13.03.2006, p. 375).

Por fim, Celso Delmanto, in Código Penal Comentado, 7.ed., p. 357, cita outro aresto 

deste Superior Tribunal de Justiça extraído de RT 754/577, in verbis :

No caso de incidência de duas qualificadoras, não pode uma delas ser 
tomada como circunstância agravante, ainda que coincidente com uma 
das hipóteses do art. 61 do CP, mas sim como circunstância judicial 
do art. 59 do CP, integrando a pena-base.

Assim, entendo que não poderia ter sido aumentada a pena do réu, na 2ª fase de 

aplicação da pena, como agravante, por circunstância que já qualifica o crime, ante expressa 

proibição do legislador no artigo 61 do Código Penal.

Tecidas essas considerações, tenho que a agravante reconhecida na sentença deve ser 

decotada.

Nem se alegue que essa conclusão afetaria a soberania do veredicto dos Juízes Leigos, 

eis que a qualificadora restante reconhecida estaria incluída no exame da pena-base (fixada 

em dezesseis anos de reclusão e reduzida para quinze pela eminente Ministra Maria Thereza 
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de Assis Moura).

Assim, pelo meu voto, a atenuante da confissão espontânea deveria ser aplicada em 

cima da pena-base (quinze anos de reclusão), decotada a agravante equivocadamente 

aplicada.

Todavia, restando vencida quanto a esse ponto, entendo que a agravante em questão 

deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Sobre esse tema, possuo entendimento firmado no sentido de que a compensação entre 

ambas as circunstâncias é plenamente viável, posto que em perfeita consonância com o 

disposto no artigo 67 do Código Penal, in verbis :

No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do 
limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se 
como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da 
personalidade do agente e da reincidência.

A qualificadora utilizada como agravante se constitui, in casu , como motivo 

determinando do crime, devendo a confissão espontânea também ser considerada como 

preponderante por se ater diretamente à personalidade do agente.

Assim entendo porque a personalidade é um conjunto de atributos que cada indivíduo 

tem e desenvolve ao longo de sua vida até atingir a maturidade e que pode, também, 

modificar-se ao longo do tempo, porque não estamos aqui tratando de caráter, que é uma 

coisa imutável, mas, sim, da personalidade.

Assim, penso que aquele que confessa o crime tem um atributo especial na sua 

personalidade. A confissão diz respeito ao atributo da sua personalidade. Assim, podemos 

entender que a confissão espontânea é tão preponderante quanto à motivação. As duas estão 

expostas no mencionado artigo 67.

Sempre entendi que a confissão espontânea não só facilita a apuração do fato 

criminoso, possibilitando a aplicação da justiça, com mais tranqüilidade para os julgadores e 

para a sociedade, como demonstra que aquele que a fez possui uma personalidade tendente a 

ressocialização, pois demonstra que é capaz de assumir a prática de seus atos, ainda que tal 

confissão, às vezes, resulte em seu prejuízo, bem como se mostra capaz de assumir as 

conseqüências que o ato criminoso gerou, facilitando a execução da pena que lhe é imposta.

Tal capacidade constitui, sem dúvida alguma uma elogiável característica do agente e, 

como tal, a circunstância atenuante que a privilegia diz respeito à sua personalidade, que 

demonstra um atributo incomum na maioria das pessoas que delinqüem, logo, equivale à 
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reincidência e àquelas que dizem respeito à motivação determinante do crime.

Com efeito, a prevalecer o entendimento de que a qualificadora sobejante deveria ser 

reconhecida como agravante, gostaria de acompanhar o voto da eminente Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura no que se refere à compensação, porém, ressalvando uma vez mais 

que meu entendimento é no sentido de não se aplicar a agravante em questão.

Destarte, vencida no que pertine ao primeiro ponto explicitado no presente voto, 

acompanho o voto da eminente Ministra Relatora quanto à fixação da pena-base em quinze 

anos de reclusão. Entendo que, mesmo com a pena-base em quinze anos, são três anos além 

do mínimo. Creio que grande parte das circunstâncias judiciais milita em favor do paciente.

Ante tais fundamentos, pedindo vênia à eminente Ministra Relatora, dela divirjo 

apenas para decotar da reprimenda do paciente a agravante equivocadamente aplicada, 

posto que referente à circunstância qualificadora. Vencida quanto a esse ponto, 

acompanho a eminente Ministra para compensar a agravante em questão com a 

atenuante da confissão espontânea.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.012.187 - SP (2007/0262115-0)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES: Uma das minhas 

observações diz respeito ao emprego, que assim se realizou na sentença, 

de qualificadora como agravante. É lícito se proceda assim quando a 

circunstância, di-lo o próprio Código (art. 61), é agravante se não constitui 

ou qualifica o crime? Há, nos anais do Superior Tribunal, representantes 

de três orientações (estou citando três julgados, embora haja outros): em 

1997, decidiu-se, na 6ª Turma, num caso de duas circunstâncias, que não 

era lícito considerar uma como agravante (REsp-98.129, Vicente Leal); 

em 1998, aqui também se disse que o que é lícito é considerar uma delas 

como circunstância judicial (RHC-7.176, Fernando Gonçalves); já em 

2008, falou-nos a Ministra Maria Thereza que é possível a utilização de 

uma delas ou na condição de agravante, ou na de circunstância judicial 

(HC-67.710). Aqui vão, em seqüência, as pertinentes escritas (Vicente 

Leal, Fernando Gonçalves e Maria Thereza):

"As circunstâncias que qualificam o crime de homicídio, mesmo 
na hipótese de ocorrência de mais de uma, integram o tipo de 
homicídio qualificado, com cominação própria, e, por isso, não podem 
ser consideradas como circunstâncias agravantes, embora literalmente 
coincidam com as hipóteses previstas no art. 61, do Código Penal."

"No caso de incidência de duas qualificadoras, integrantes do tipo 
homicídio qualificado, não pode uma delas ser tomada como 
circunstância agravante, ainda que coincidente com uma das 
hipóteses descritas no art. 61 do Código Penal. A qualificadora deve 
ser considerada como circunstância judicial (art. 59 do Código Penal) 
na fixação da pena-base, porque o caput  do art. 61 deste diploma é 
excludente da incidência da agravante genérica, quando diz: 'são 
circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem 
ou qualificam o crime'."
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"Por outro lado, sendo duas as qualificadoras, torna-se possível a 
utilização de uma delas para qualificar o delito e a outra como 
circunstância judicial desfavorável ou como circunstância agravante, 
para aumentar a pena. A respeito, a jurisprudência deste Superior 
Tribunal..."

Acompanhei a Ministra Maria Thereza no HC-67.710, também no 

HC-81.483, de 2007; porém, em ambas as oportunidades, a Turma, vejam 

bem, acabou concedendo a ordem porque se tratava de hipóteses de bis 

in idem, confiram a ementa de 2007: "Inviável se torna a dupla valoração 

de qualificadoras para a fixação da pena-base acima do mínimo e para o 

agravamento da pena na segunda etapa da dosimetria, sob pena de 

incorrer-se em bis in idem ." Em suma, o que lá se decidiu mesmo foi em 

torno do bis – bis in idem. Já, quanto ao precedente de Fernando 

Gonçalves, embora lá também tenha constado o que acima mencionei 

(isto é, que a qualificadora deve ser considerada como circunstância 

judicial), tem o precedente, ao final, a mesma filosofia do de Vicente Leal, 

tanto que o invoca e tanto que lá se concede a ordem a fim de se excluir o 

acréscimo da agravante – da qualificadora tomada como agravante.

Perguntei, linhas atrás, se é lícito se proceda como procedeu o 

Juiz da sentença; respondendo a mim mesmo, quero crer que não, donde 

o meu entendimento da matéria coincidir com o dos precedentes de 1997 

e 1998 oriundos desta 6ª Turma, e tal pensamento estou eu extraindo-o 

do aludido art. 61 – "São circunstâncias que sempre agravam a pena, 

quando não constituem ou qualificam o crime". A saber, o que qualifica o 

crime o qualifica, o que o constitui o constitui, enfim, assim o integra e 

assim o constitui, é parte do núcleo principal, da sua definição, então é 

inadmissível se utilize, digamos, o remanescente como circunstância 

agravante (as remanescentes qualificadoras como agravantes). Tenho até 
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receios de que seja possível o emprego de qualificadora como 

circunstância judicial. Se fossem quatro as qualificadoras, reparem o 

desatino, uma qualificaria, é claro, a segunda ingressaria entre as 

circunstâncias judiciais, a terceira se prestaria ao caso como agravante, e 

a quarta, bem a quarta..., a quarta entraria como causa do aumento. Que 

desatino!

Vejam, pois, que estou atado à letra do art. 61. Andei, também, 

conferindo a doutrina e trago dois clássicos tópicos, um de Basileu Garcia, 

outro de Fragoso, que espero tenham aqui aplicação:

– "Fique, a propósito, esclarecido também o significado dessa 
expressão: qualificam o crime. As circunstâncias agravantes 
catalogadas neste artigo deixam de ser como tais consideradas não só 
quando integram o crime, senão também quando o qualificam. Há 
crimes qualificados: isto é, a sua modalidade comum, ou simples, se 
converte em forma passível de pena maior, indicada na lei, em virtude 
de determinadas circunstâncias, que se dizem qualificativas do crime."

– "Para que se aplique as circunstâncias legais, é necessário que 
elas não sejam constitutivas do crime e que tampouco o qualifiquem 
ou o tornem privilegiado. Se fossem, em tal caso, consideradas as 
agravantes ou atenuantes, haveria uma dupla valoração, 
inadmissível."

Com estas considerações, por mim também expostas no 

HC-102.242, estou, aqui e agora, também quanto ao outro ponto,  

acompanhando a ilustre Desembargadora convocada. Voto, pois, com a 

Jane Silva.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.012.187 - SP (2007/0262115-0)
  

VOTO-VENCIDO (EM PARTE)  

O SENHOR MINISTRO PAULO GALLOTTI: Senhor Presidente, quanto à 

possibilidade de ser utilizada uma qualificadora, se diante da presença de duas 

estivermos, sendo uma para a identificação do tipo e a outra como circunstância 

agravante ou circunstância judicial, quando não prevista como agravante, a 

jurisprudência do Tribunal é torrencial. Já encontrei, na internet, vários acórdãos,  

inclusive do Supremo Tribunal Federal.

 Vou ficar com a  nossa jurisprudência.  

 No ponto, peço vênia à divergência para acompanhar o voto da  

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, reconhecendo, portanto, a possibilidade de 

se ter uma das qualificadoras para tipificar o delito e a outra como circunstância 

agravante, quando prevista, ou como circunstância judicial. 

 A vedação a que se refere o art. 61, com todo respeito do 

entendimento diverso da Desembargadora convocada, Jane Silva, é, exatamente, 

para evitar que uma mesma circunstância seja considerada negativamente duas 

vezes. Se ela qualifica, ela não pode agravar, e se ela não qualifica, ela poderá 

agravar. Leio, assim, o art. 61.

 Feita essa primeira ponderação, estou acompanhando a Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura e o Ministro Og Fernandes na redução da 

pena-base, e aí me valho dos fundamentos da Ministra Maria Thereza que 

considerou um pouco exacerbada essa estipulação em 16 (dezesseis) anos, e, 

portanto, a está reduzindo para 15 (quinze). Estou, portanto, dizendo 

expressamente que, pelo meu voto, a pena-base fica estipulada em 15 (quinze) 

anos. 

 No entanto, no último passo, quando a Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura compensa a agravante, ou seja, a outra circunstância qualificadora 

reconhecida pelo júri, dentro do raciocínio que já se fez, quando ela compensa com 

a confissão espontânea, peço vênia para acompanhar o voto do Ministro Og 

Fernandes.
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 Penso que nem sempre devam ser compensadas a agravante e a 

atenuante, mostrando o Ministro Og Fernandes  que há uma preponderância no 

caso da circunstância qualificadora, devendo, portanto, pesar mais do que a 

atenuante. 

                            É o voto.
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 Brasília, 02  de setembro  de 2008

ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
Secretário
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