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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 307 

JÚRI – CONDENAÇÃO – APELAÇÃO -  EXCLUSÃO DAS 

QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE 

A desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular, 

quanto às qualificadoras, não é admissível, sob pena de ofensa ao 

princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição 

Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, §3º, do Código de Processo 

Penal. 

(D.O.E., 28/01/2009, p. 73) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da APELAÇÃO CRIMINAL (E EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO) Nº 993.05.070122-0 (ANTIGO Nº 

485.472.3/2-00 da 8ª CÂMARA CRIMINAL), comarca de São Paulo, 

em que figura como apelante L. P. S., vem à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, no art. 541 do CPC, no art. 26 da Lei nº 8.038/90 
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e no art. 255 do RISTJ, interpor o presente RECURSO 

ESPECIAL  para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

pelos seguintes motivos: 

 

 

1 – resumo dos autos  

 

 LATÉCIO PEREIRA DA SILVA foi condenado pelo Egrégio 

Primeiro Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, por infração ao 

art. 121, §2º, inciso I, e ao art. 121, §1º, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do 

Código Penal, a cumprir catorze anos e oito meses de reclusão, em 

regime integral fechado (fls. 237/238). 

 Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

após o seu processamento, o douto Procurador de Justiça Rubem 

Ferraz de Oliveira manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 278/281). 

 Contudo, a Egrégia 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao 

apelo, para afastar a qualificadora do §2º do inciso I do art. 121 do 

Código Penal e, reconhecida a continuidade delitiva, reduzir as penas 
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do apelante para oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, de 

conformidade com o voto da relatora Desa. Maria Tereza do Amaral 

(fls. 286/303), a seguir transcrito: 

 

“APELAÇÃO COM REVISÃO n° 4854723/2-00  
Comarca: SÃO PAULO - (Ação Penal n° 2439/2003)  
Juízo de Origem: 1ª Vara do Júri  
Órgão Julgador: Oitava Câmara de Direito Criminal  
Apelante: L. P. S.  
Apelado: o MINISTÉRIO PÚBLICO  
 
 
 

 
EMENTA  

 

 

HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DECISÃO DO 

CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À 

EVIDÊNCIA DOS AUTOS - PRETENDIDO 

RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO 
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PRIVILEGIADO QUANTO À VÍTIMA FATAL, 

DA LEGÍTIMA DEFESA QUANTO À VÍTIMA 

DO HOMICÍDIO TENTADO E DA 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO 

CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - PROVA 

SUFICIENTE PARA EMBASAR A 

CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO JÚRI 

POPULAR.  

 
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – 
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE QUE NÃO 
ENCONTRA APOIO NA PROVA - CONTRARIEDADE A 
PROVA DOS AUTOS - CANCELAMENTO DA 
QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL - 
DESNECESSIDADE DÁ RENOVAÇÃO DO 
JULGAMENTO - POSSIBILIDADE.  
 
CRIME CONTINUADO - HOMICÍDIO E TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDA- 
DE DELTTTVA - ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO 
CÓDIGO PENAL  POSSIBILIDADE.  
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REGIME PRISIONAL - CRIMES HEDIONDOS – 
PROGRESSÃO - POSSIBILIDADE NOS TERMOS DA 
LEI 11.464 DE 28 DE MARÇO DE 2007  
 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO  

 
 
 
 
 
 
 
VOTO DA RELATORA  
 
Submetido a julgamento pelo Primeiro Tribunal, do Júri da 
Comarca da Capital, LATÉCIO PEREIRA DA SILVA foi 
condenado a cumprir 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão, em regime integralmente fechado, como 
incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso I e art. 121, § 1º; 
c.c  art. 14, inciso II, do Código Penal, (fls. 238).  
Inconformado, apela o réu buscando o reconhecimento do 
homicídio privilegiado quanto à vítima fatal, com a 
conseqüente diminuição da: pena imposta, alegando que 
praticou o delito tomado por violenta emoção, logo após a 
injusta provocação da vítima Rosa Maria. Quanto à 
tentativa de homicídio praticada contra a vítima Gustavo, 
busca sua absolvição, sustentado que a decisão do 
Conselho de Sentença contrariou a prova dos autos. Caso 
não seja esse o entendimento desta Corte, postula seja 
reconhecida a legítima defesa. Requer, ainda, o 
afastamento da qualificadora do motivo torpe e a 
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desclassificação do delito de tentativa de homicídio para 
lesão corporal, em razão da ausência de “animus necandi". 
Finalmente pretende o reconhecimento da continuidade 
delitiva e a fixação de regime inicial fechado, possibilitando 
ao sentenciado a progressão de regime prisional.  
Razões às fls. 260/266 e contra-razões às fls. 269/272, 
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo 
improvimento do apelo (fls. 278/281).  
É o relatório.  
O recurso merece parcial acolhida, como adiante se verá.  
Senão vejamos.  
Conforme consta da denúncia, no dia 22 de junho de 2003, 
por volta de 16:20 horas, na Rua dos Andradás, esquina 
com Rua Vitória, em São Paulo, LATÉCIO PEREIRA DA 
SILVA, mediante golpes de faca, matou Rosa Maria V. de 
Oliveira Silva, por motivo torpe, porque ficou re-voltado com 
a separação, resolveu extravasar sua raiva, matando a 
ofendida.  
Consta que, neste mesmo dia, hora e local, o réu, mediante 
golpes de faca, deu início à execução da morte de Gustavo 
Ubirajara Ferreira Santos que,mesmo ferido, somente não 
morreu porque recebeu eficaz socorro médico, 
circunstância alheia à vontade do imputado.  
Consta, também, da inicial, que o réu procurou matar 
Gustavo Ubirajara por motivo torpe, ou seja, para vingar-se 
da mencionada vítima que tentou interceder em favor de 
Rosa Maria, procurando defendê-la do ataque do 
increpado.  
Segundo se apurou, a vítima Rosa Maria e o réu, que 
viviam juntos se separaram, situação que gerou revolta no 
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acusado que, para vingar-se, no dia dos fatos, armou-se de 
uma faca, com a qual golpeou a vítima Rosa, matando-a. 
É fato, ainda, que o ofendido Gustavo Ubirajara procurou 
interceder em favor de Rosa Maria, oportunidade em que o 
réu, para vingar-se da intromissão de Gustavo, também 
procurou matá-lo, desfechando-lhe golpes de faca. Gustavo 
não morreu porque recebeu eficaz socorro médico, 
circunstância alheia à vontade do agente.  
A materialidade dos delitos ficou comprovada pelo auto de 
exibição de fls. 12 (faca), laudo de exame de corpo de 
delito (exame necroscópico) de fls. 102/104 e laudo de 
exame de corpo de delito de fls. 121/122 (tentativa de 
homicídio).  
Preso em flagrante, o acusado admitiu a prática dos delitos 
cometidos contra Rosa Maria e Gustavo (fls. 07).  
Relatou, em Juízo, que a vítima Rosa era sua companheira 
há três anos, com quem tinha uma filha, sendo padrasto de 
seis filhos dela. Disse que Rosa era usuária de "crack" e 
ele tentava ajudá-la, mas há dias que ela estava fora de 
casa e na data do fato a encontrou na rua. Começaram a 
conversar, quando ela lhe disse, que voltaria para casa se 
ele lhe desse dinheiro para comprar de drogas, com o que 
ele concordou. Disse que ficou esperando a vítima, que 
saiu à procura do entorpecente, quando de repente várias 
pessoas que estavam no local vieram para cima dele, com 
pedaços de pau e outros objetos, a fim de pegar o seu 
dinheiro. No momento pegou uma faca na sua,bolsa de 
ferramentas para se defender e começou a dar golpes para 
todos os lados, atingindo Rosa e um rapaz. Em seguida, 
ele colocou a vítima no carrinho em que carregava papelão, 
para socorrê-la, mas as pessoas vieram atrás dele, para 
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linchá-lo, obrigando-o a correr. Disse, ainda, que enquanto 
tentava se defender acabou atingindo mais uma pessoa. 
Por fim, conseguiu entrar numa igreja (fls. 46).  
A testemunha José Roberto de Souza informou que 
encontrou o   acusado no interior de uma igreja evangélica 
e sob o banco estava a faca utilizada na agressão, com 
sinais de sangue. Disse que o acusado confirmou ter sido o 
agressor, relatando que o problema era algo relacionado a 
drogas e a vítima fatal, a qual não queria voltar para casa. 
Disse a testemunha que o réu não resistiu à prisão e que 
no local haviam pessoas aglomeradas que iriam linchar o 
acusado (fls. 74).  
Nesse mesmo sentido as declarações do policial militar 
Washington Luiz dos Santos Teixeira (fls. 75).  
Outra testemunha, Caio Anderson Rodrigues disse que 
passava pelo local em uma bicicleta e viu o acusado tentar 
ajudar uma pessoa que estava caída no chão 
ensangüentada. Logo depois que passou pelo local foi 
parado por uma viatura da polícia e por isso foi ouvido no 
Distrito (fls. 76).  
A vítima sobrevivente Gustavo não foi encontrada para ser 
ouvida e o seu laudo de exame de corpo de delito foi 
realizado de forma indireta, a partir de um relatório 
fornecido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São, Paulo, local onde foi socorrida (fls. 117).  
Em Plenário, o acusado forneceu detalhes de como os 
fatos aconteceram. Contou que Rosa era usuária de "crack" 
e que fazia alguns dias que havia se ausentado de casa, 
por isso passou a procurá-la, eis que essa situação já havia 
acontecido em outras oportunidades,e a vítima já havia se 
submetido a tratamento médico, por várias vezes. Contou 
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que a encontrou nas proximidades da "cracolândia" e 
passaram a conversar, tentando o acusado convencê-la a 
sair da rua, argumentando que seus filhos precisavam dela, 
entre outras coisas. Afirmou que estava conseguindo 
convencê-la a sair do local quando ela lhe pediu que ele lhe 
esperasse, pois pretendia conseguir algumas moedas para 
fazer uso da droga. O réu acabou concordando em esperar 
porque queria levá-la para casa. Em seguida, foram tomar 
uma cerveja para continuar conversando, oportunidade em 
que a vítima teria chorado muito, dizendo não saber o que 
fazer da vida manifestando-lhe, a vontade de morrer. 
Porém, quando ele foi pagar a cerveja, a vítima percebeu 
que ele tinha dinheiro, passando a pedi-lo para o consumo 
de drogas insistentemente, acabando o acusado em 
concordar, para não contrariá-la, já que seu intuito era levá-
la para casa. A vítima saiu a procura da droga enquanto o 
acusado ficou esperando, porém, esta voltou na companhia 
de algumas pessoas, o que lhe causou medo. O réu, então, 
começou a gritar com a vítima, iniciando-se uma discussão 
onde ela lhe dizia para ir embora, que, por ela, ele e os 
filhos "se danassem". Em meio àquela situação, e 
preocupado com o que aquelas pessoas poderiam fazer 
com ele, o acusado disse que entrou em desespero, 
perdeu o controle e desferiu as facadas na vítima que caiu 
no chão. Disse que as pessoas que ali estavam passaram 
a dizer-lhe que largasse a faca e ele disse a todos que a 
vítima era sua esposa e queria socorrê-la. Contou que 
levantou a vítima e a abraçou, para colocá-la em seu 
carrinho, empurrando-o por cerca de vinte metros, a fim de 
procurar socorro para ela, quando as pessoas foram para 
cima dele com pedaços de pau. Disse que lutou com a faca 
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na mão e desferiu golpes em duas pessoas que o estavam 
agredindo com pedaços de madeira. Depois conseguiu 
correr e entrou numa igreja evangélica, onde os policiais o 
encontraram. Disse, ainda, que não tinha a intenção de 
matar a vítima (fls. 212/233).  
Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença admitiu a 
autoria dos dois crime. Com relação à vítima Rosa Maria, o 
Conselho de Sentença negou a tese defensiva, referente 
ao privilégio da violenta emoção e reconheceu a 
qualificadora do motivo torpe, bem como a existência de 
circunstancia atenuante em favor do réu. Com relação à 
vítima Gustavo Ubirajara Ferreira Santos, o Conselho de 
Sentença admitiu a intenção de matar, negou a tese 
defensiva, referente à legítima defesa e reconheceu o 
privilégio da violenta emoção, bem como a existência de 
circunstância atenuante a favor do réu. 
O Conselho de Sentença não reconheceu o homicídio 
privilegiado quanto à vítima fatal e a legítima defesa com 
relação à vítima Gustavo, entendendo que o acusado agiu 
com "animus necandi".  
A decisão dos senhores jurados, neste aspecto, não 
contrariou a prova contida nos autos, pois o acusado 
confirmou ter agredido sua esposa, bem como um outro 
rapaz.  
Nem mesmo há que se falar em desclassificação para 
lesão corporal, no que diz respeito à vítima Gustavo, eis 
que reconhecido o "animus necandi", pelo Conselho de 
Sentença, que reconheceu, todavia, o privilégio de violenta 
emoção.  
Entretanto, quanto ao homicídio consumado, a 
qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Conselho 
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de Sentença não encontra apoio na prova colhida nos 
autos.  
Pelo que se depreende das versões apresentadas pelo 
acusado, o motivo do crime(não foi o seu inconformismo 
com a separação do casal em si, mas sim, a própria 
situação da vítima, que envolvida com o consumo de 
"crack" abandonou a família, passando a viver nas ruas.  
Na verdade, o que se observa no presente caso; é mais 
uma tragédia familiar, resultante do envolvimento da vítima 
com as drogas.  
Os relatos do réu demonstram que Rosa Maria já havia se 
envolvido com o "crack" anteriormente aos fatos, tendo se 
submetido a tratamento médico “no Posto de saúde do 
Glicério" e "no Hospital de Guaianazes", todavia, retornou 
ao vício, o que trazia sofrimento aos familiares, 
principalmente ao réu e seus filhos. 
Essa versão foi corroborada pelas informações fornecidas 
pelo policial militar que prendeu o acusado em flagrante, no 
interior da igreja, sujo de sangue, o qual, logo após os fatos 
lhe disse que o problema estava relacionado com sua 
mulher, viciada em drogas, que não queria voltar para casa.  
As drogas constituem um dos maiores flagelos humanos. 
Destroem abusivamente todo o organismo físico e espiritual 
do indivíduo. Causam dor e sofrimento a inúmeras 
pessoas, destruindo relacionamentos e famílias.  
Assim, não há como reconhecer a torpeza no crime tratado 
nestes autos, devendo ser excluída da condenação a 
qualificadora tipificada no inciso I, do parágrafo 2º, do artigo 
121, do Código Penal, o que não caracteriza afronta ao 
entendimento do juiz natural, quando não encontra apoio 
no conjunto probatório.  
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E neste sentido, já se decidiu que:  
"0 julgamento não deve ser renovado quando as qualificadoras 
acolhidas não encontrem apoio na prova. Em tais casos a solução 
adequada é o reajustamento da pena, excluindo-se a qualificação" 
(TJSP _- AP - Rel. Cunha Bueno – RJTJSP 102/417).  
 
Júri. Nulidade. Inocorrência. Qualificadoras sem apoio na prova 
colhida. Cancelamento. Desnecessidade da renovação do julgamento. 
Reajustamento da pena, a solução de melhor praticidade e mais útil à 
efetiva prestação jurisdicional. Recurso provido parcialmente. 
Precedentes do STF neste sentido. (TJSP - AP  Rel. Marino Falcão - 
RJTJSP 116/458).  

Também assiste razão ao apelante quanto ao pedido de 
reconhecimento do crime continuado.  
O pleito será deferido com fundamento no parágrafo único 
do artigo 71 do Código Penal, que trata da continuidade 
delitiva nos delitos dolosos contra a vida com vítimas 
diferentes.  
Praticados os homicídios nas mesmas condições de tempo, 
lugar e maneira de execução, como no presente caso, 
impõe-se a utilização, no apenamento, das regras do crime 
continuado (art. 71, parágrafo único do Código Penal).  
Em face da Reforma Penal de 1984, a Súmula 605 do STF 
(que não admitia a continuidade delitiva nos crimes contra a 
vida) acabou sendo superada pela Lei 7.209, de 11.7.84, 
que introduziu o parágrafo único do art. 71, do Código 
Penal, que possibilitou fosse o crime continuado específico, 
punido com maior rigor.  
A respeito da inovação, anotou Damásio E. de Jesus, em 
seus "Comentários ao Código Penal – Parte Geral - De 
acordo com a Lei 7.209, de 11.7.84", ed. Saraiva, 2ª 
tiragem, 1985, v. 2°/686: "A circunstância de os delitos 
componentes atingirem bens pessoais não impede a 
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continuação. Entretanto, cumpre observar o disposto no 
parágrafo único do artigo 71".  
Depois de transcrevê-lo, acrescenta: "Assim, admite a 
Reforma Penal nexo de continuidade entre homicídio, 
lesões corporais ou roubos contra vítimas diversas, 
podendo o juiz, de acordo com as circunstâncias judiciais 
do artigo 59, "caput", aumentar a pena de um dos delitos 
até o triplo, observados dois princípios: a pena não pode 
ser superior à que seria imposta se o caso fosse de 
concurso material e o seu cumprimento não poderá ser 
superior a 30 anos. Ficou, assim, prejudicada a Súmula 605 
do STF.".  
Paulo José da Costa Júnior observa:  
"O parágrafo único do art. 71, ao admitir a continuidade 
criminosa nos casos em que fossem atingidos bens 
personalíssimos, inovou, também, em questão de 
tratamento punitivo: possibilitou fosse triplicada uma das 
penas, se idênticas: ou a mais grave, se diversas" 
(Comentários ao Código Penal - Parte Geral - Lei 7.209, de 
11.7.84"; ed. Saraiva, 1986, v. 1/369 e 370, item 9).  
A propósito, escreve Celso Delmanto, em "Código Penal 
Comentado", ed. Freitas Bastos, São Paulo, 1986,; p; 113: 
"Crimes contra interesses jurídicos pessoais, sendo 
diversas as vítimas: antes da Lei 7.209/84, duas posições 
se estabeleceram: a) a chamada liberal, baseada no 
dispositivo do artigo 51, § 2º, do CP, que não exigia 
homogeneidade de vítimas; b) outra dita ortodoxa e que se 
fundamenta em teoria alemã, entendendo quê só há 
possibilidade em crimes contra a mesma intima. O autor 
destes comentários filiava-se à primeira posição ('a'), mas a 
questão não era tranqüila na doutrina e na jurisprudência. 
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O próprio STF, ao mesmo tempo em que admitia á 
continuidade no crime de roubo contra vítimas diferentes 
(por maioria de votos), não a aceitava no homicídio. Agora, 
com a reforma de 1984, não mais pode haver dúvida 
alguma. Mesmo que os crimes atinjam bens pessoais de 
vítimas diferentes, pode haver crime continuado (exs. Em 
homicídio, aborto, seqüestro etc). Todavia, quando os 
crimes alcançam bens personalíssimos de vítimas diversas 
são praticados com violência física ou grave ameaça à 
pessoa, não receberão o tratamento de crime continuado 
comum, mas sim o do crime continuado específico 
(parágrafo único deste art.71) que pode ser punido com 
maior rigor.".  
Desde então a Corte Suprema passou a admitir a 
continuidade delitiva nos crimes dolosos contra a vida (RT 
531/130, 539/291, 518/344/523/373, 527/346, 
524/336,546/343,550/345).  
A jurisprudência já se pacificou neste sentido. Confira-se a 
seguinte decisão do S.T.F, proferida logo após a reforma 
penal:  

"Crime continuado. Direito Penal intertemporal.Tentativa 
de homicídio qualificado contra vítimas 
diferentes.Reconhecimento da continuidade delitiva pelo 
acórdão re-corrido segundo a lei da época de sua 
prolação (art. 51, § 2º, do CP, de 1940). Recurso 
Extraordinário do Ministério Público visando o 
afastamento da continuidade e conseqüente majoração 
da pena, pelo reconhecimento de concurso material de 
delitos, segundo a jurisprudência contemporânea do STF. 
Superveniência, porém, da Lei 7.209, de 11.7.84 (art. 71, 
parágrafo único). Recurso conhecido pela letra 'd' mas 
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improvido, diante do Direito superveniente e do acréscimo 
que se fixara no atesto recorrido. Em face da Lei 7.209, 
de 11.7.84, que deu nova redação à Parte Geral do 
Código Penal de 1940 (art. 71,parágrafo único), é 
possível o reconhecimento de continuidade delitiva em 
hipótese de tentativa de homicídio contra vítimas 
diferentes (RE 103.315-SP – 1ª T - j . 10.2.87 - rel. Min. 
Sidney Sanches - DJU 13.3.87, em RT- 617/410).  

Destarte, é de se reconhecer que o_apelante praticou 
homicídio consumado e tentativa de homicídio em 
continuidade delitiva, nos termos, do artigo, 71  parágrafo 
único do Código Penal.  
Passa-se, então, à dosagem da pena.  
Em relação ao homicídio consumado, afastada a 
qualificação do motivo torpe, fixa-se a pena-base no 
mínimo legal cominado, ou seja, 6 anos de reclusão. Pena 
que se torna definitiva pois a atenuante reconhecida pelo 
Conselho de Sentença não tem o condão de reduzir a pena 
fixada aquém do mínimo legal.  
Com relação à tentativa de homicídio também será mantida 
a pena fixada pela r. sentença "a quo" em 6 anos de 
reclusão, reduzida em 1/3, nos termos do § 1º, do artigo 
121 do Código Penal, o que resultou 4 anos de reclusão, 
que após, ante o reconhecimento da forma tentada do 
delito, foi reduzida em mais 1/3, tornando-se definitiva em  
2 anos e 8 meses de reclusão.  
Com o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos 
do artigo 71, parágrafo 1º, do CP, aumenta-se a pena mais 
grave (6 anos de reclusão), em 1/3, porque duas as 
vítimas, o que resulta em 8 anos de reclusão.  
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Justifica-se o aumento do percentual de 1/3, não obstante, 
apenas dois os delitos praticados, porque este se mostra 
mais consentâneo com a ordem jurídica.  
É entendimento desta relatora que, tratando-se de crime 
continuado específico, praticado com violência, contra 
vítimas diferentes, o aumento mínimo deve ser maior do 
que aquele estabelecido no "caput" do art. 71 do Código 
Penal (1/6). Essa interpretação decorre da própria  
alteração legislativa que ao criar um parágrafo específico 
para os delitos dolosos contra vítimas diferentes, praticados 
com violência ou grave ameaça à pessoa, cuja apenação, 
por conseqüência deve ser mais rigorosa do que a, prevista 
no "caput" do referido dispositivo legal.  
Por fim, com a entrada em vigor da Lei nº 11.464, de 28 de 
março de 2007, que alterou a redação do artigo 2º da Lei n° 
8.072, de 25 de julho de 1990, o regime para cumprimento 
das penas dos crimes hediondos e aos a eles equiparados 
não mais deverá ser o integralmente fechado, possibilitada 
a progressão, nos termos da nova legislação.  
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo para 
afastar-se a qualificadora do parágrafo 2°, inciso I, do artigo 
121 do Código Penal e reconhecer a continuidade delitiva, 
reduzindo-se as penas do apelante para 8 anos de 
reclusão e fixar-lhe regime inicial fechado para 
cumprimento da pena imposta”.  
 

  

 Esta Procuradoria-geral de Justiça opôs embargos de 

declaração, para que o v. acórdão fosse complementado, com a 
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análise dos artigos 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição 

Federal e 593, inciso III, “d”, e §3º, do Código de Processo Penal (fls. 

307/311), tendo a douta Câmara julgadora rejeitado os embargos, de 

acordo com o voto da relatora Desa . Maria Tereza do Amaral, assim 

prolatado: 

 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n° 99305701220/50000  
Comarca: SÃO PAULO - (Ação Penal n° 2439/2003)  
Juízo de Origem: 1ª Vara do Jurí  
Órgão Julgador: Oitava Câmara de Direito Criminal  
Embargante: O MINISTÉRIO PUBLICO  
Embargada: COLENDA 8ª CÂMARA CRIMINAL DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 
 

EMENTA  
 

 

RECURSO - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

INEXISTENTE.  
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS  
 

 

VOTO DA RELATORA  

 
 
 
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO contra Acórdão proferido por esta 
Colenda Câmara que, por votação unânime, deu parcial 
provimento ao recurso do réu LATÉCIO PEREIRA DA 
SILVA, para afastar a qualificadora do § 2º do inciso I do 
art. 121 do Código Penal e, reconhecida a continuidade 
delitiva, reduzir as penas do apelante para 8 (oito) anos 
de reclusão, em regime inicial fechado.  
Em suas razões, sustenta o embargante que o acórdão 
ressente-se de uma omissão, uma vez que não foram 
analisados os artigos 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da 
Constituição Federal e 593, inciso III, "d", e § 3º do 
Código de Processo Penal.  
É o relatório.  
Conheço dos embargos porque tempestivos.  
Contudo, os rejeito, porquanto o acórdão embargado não 
apresenta a omissão apontada, de modo a justificar seu 
acolhimento.  
Ao contrário do que sustenta o embargante,  o acórdão 
exauriu a matéria alegada nas razões de apelação.  
Restou expressamente disposto na r. decisão (fls. 296):  
"Assim, não há como reconhecer a torpeza no crime 
tratado nestes autos, devendo ser excluída da 
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condenação a qualificadora tipificada no inciso I, do 
parágrafo 2º, do artigo 121, do Código Penal, o que não 
caracteriza afronta ao entendimento do juiz natural, 
quando não encontra apoio no conjunto probatório".  
E neste sentido, já se decidiu que:  
"O julgamento não deve ser renovado quando as qualificadoras 
acolhidas não encontrem apoio na prova. Em tais casos a solução 
adequada é o reajustamento da pena, excluindo-se a qualificação" 
(TJSP - AP - Rel. Cunha Bueno - RJTJSP 102/417).  
Júri. Nulidade. Inocorrência. Qualificadoras sem apoio na prova 
colhida. Cancelamento. Desnecessidade da renovação do julgamento. 
Reajustamento da pena, a solução de melhor praticidade e mais útil à 
efetiva prestação jurisdicional. Recurso provido parcialmente. 
Precedentes do STF neste sentido. (TJSP - AP - Rel. Marino Falcão - 
RJTJSP 116/458)".  
Aliás, esse é o entendimento que orienta a jurisprudência 
do Egrégio Supremo Tribunal Federal.  
Confira-se, a propósito, o Acórdão proferido no Recurso 
Extraordinário n° 114.478-5, Relator Passarinho, 2ª 
Turma, DJ 27/ 05/ 1988:  
“... 
NÃO FERE O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO 
JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, O TER O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM GRAU DE APELAÇÃO, 
DESCLASSIFICADO O DELITO DE TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PARA 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES  
PRECEDENTES.”  
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"... a jurisprudência desta Corte se encontra 

firmada no mesmo sentido do acórdão recorrido, 

valendo a referência aos precedentes de ambas as 

suas Turmas, a saber: 

 
Da 1ª Turma, no RE 94.284-RJ, Relator o Ministro Soares 
Munoz, encontrando-se o Acórdão assim ementado:  
 
TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO MOTIVO 
FÚTIL APELAÇÃO. - Não é nulo o acórdão do Tribunal 
"ad quem "que, em provendo apelação da defesa, 
retificou a pena imposta pelo Tribunal do Júri, 
desclassificando o crime de homicídio qualificado para 
homicídio simples, pois essa decisão encontra respaldo 
no item III, letra "c", do art. 593 do Código de Processo 
Penal, combinado com o § 2º do mesmo artigo, e, bem 
assim, na circunstância de descaber, nessa hipótese, 
recurso pedindo novo julgamento pelo Tribunal Popular. 
De outro modo, seriam irrecorríveis tais decisões.  
 
Essa eventualidade contrasta com o princípio 
constitucional que assegura ampla defesa e com o que 
estabelece que a lei não poderá excluir da apreciação do 
Poder Judiciário qualquer lesão do direito individual. 
(Recurso Extraordinário conhecido e não provido"RTJ103 
(2). 606, fev. 83).  
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Da 2ª Turma, no RE 113.727-4-SP, Relator o Ministro 
Francisco Rezek,e cuja ementa assim ficou redigida:  
 
"JÚRI. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL 
DESCLASSIFICAÇÃO APELAÇÃO. ERRO NA 
APLICAÇÃO DA PENA.  
A qualifIcadora do motivo fútil reconhecida pelo conselho 
de sentença diz com juízo inscrito no domínio da fixação 
da pena, podendo ser desautorizada pelo Tribunal de 
Justiça ante apelação fundada no art. 593 - III-c do 
Código de Processo Penal. Recurso Extraordinário a que 
se nega provimento" (DJU 06.1187, p. 24.444, c. 1 - 
fls.97/98).  
 
Ao ensejo do julgamento do precedente no RE 94.284, 
Relator Ministro Soares Munõz, assinalou S. Exa. sobre 
ponto que igualmente é o nodal, na hipótese dos autos, 
"verbis".  
 
“ A propósito, o acórdão tece doutas considerações no 
sentido de que a circunstância qualificadora pertine à 
punibilidade e à aplicação da pena, em vez de concernir 
ao fato do crime, e que, como circunstância do delito, o 
erro de julgamento a seu respeito é erro no tocante à 
aplicação da pena, do qual pode participar também, o 
conselho de jurados, daí o enquadramento desse erro na 
alínea "c"e no § 2º do art. 593, e aduz outros argumentos, 
que considero convincentes, "verbis":  
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"Ora, se o motivo fútil é uma qualificadora não é mais que 
circunstância da pena, o erro de julgamento, a seu 
respeito, será, então, erro no tocante à aplicação da 
pena, da qual participa, também o conselho de jurados. 
Quando este afirma ou nega, em resposta ao quesito 
respectivo, a existência de uma qualificadora, dispõe, na 
verdade, sobre como a pena deve ser aplicada, não se 
referindo, esse julgamento, ao crime em si. Ao voltar a 
circunstância qualificativa, a condenação já está decidida 
e só resta resolver sobre os ingredientes da pena, como 
sejam as causas de aumento fixo (inclusive 
qualificadoras) ou variável as causas de diminuição em 
quantidade certa ou variável, as agravantes e as 
atenuantes.  
 
Decisão sobre a pena é decisão sobre a medida da 
culpabilidade, e esta, na concepção do Código, é 
pressuposto de pena, em vez de componente do crime. 
De sorte que o erro de julgamento sobre a culpabilidade é 
erro sobre a pena e não sobre o delito. Vem daí a 
orientação, ainda predominante nos tribunais, de que a 
qualificadora (também a privilegiadora, a agravante, a 
atenuante), sendo uma circunstância simplesmente penal, 
constitui ponto secundário da causa e, como ponto 
secundário, não comporta apelação para renovação de 
julgamento. Em outras palavras, a defesa não pode 
pretender, por via de recurso, que o veredicto seja 
cassado em virtude de erro na admissão de qualificadora, 
ou de agravante, ou na rejeição de atenuante.  
Disso decorre, por uma exigência absoluta de justiça, o 
direito compensativo de recorrer para desqualificar a pena 
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segundo as evidências da prova. De outro modo seriam 
irrecorríveis as injustiças e os erros cometidos contra a 
liberdade, em aberta violação do princípio jurídico-
constitucional de que nenhuma lesão de direito individual 
poderá ser excluída da apreciação do poder judiciário.  
 Certamente por isso foi previsto, na letra "c", inciso 
III, art. 593, do Código de Processo Penal, o recurso 
contra erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. 
Esse erro ou essa injustiça pode ser praticado também 
pelo conselho de jurados, porquanto lhe compete decidir, 
nos termos do art. 484 do Código de Processo, sobre a 
existência de causa que determine aumento ou 
diminuição de pena em quantidade fixa ou dentro de 
determinados limites (inc. IV) e de circunstâncias 
agravantes e atenuantes (parág. Único). E, como se trate 
de erro sobre a pena, vale dizer, sobre ponto secundário 
da causa, segundo a linguagem dos julgados, faz-se a 
correção na própria instância recursal, sem necessidade 
de que se renove o julgamento. Assim dispõe, aliás, o 
parágrafo 2º do art. 593: "interposta a apelação com 
fundamento no n° III, letra "c", deste artigo, o Tribunal "ad 
quem", se lhe der provimento, retificará a aplicação da 
pena ou da medida de segurança" (RTJ103/704).  
A hipótese se ajusta à ora examinada e que, já nesta 
Turma, mereceu tratamento igual, como antes 
mencionado".  
Destarte, o acórdão embargado não comporta alteração 
ou reparo porquanto nele não se vislumbra omissão a ser 
sanada.  
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Ante o exposto, rejeitam-se os 

embargos”.  

 
 

 Assim decidindo, o Egrégio Tribunal Estadual contrariou o 

disposto no artigo 593, inciso III, “d”, e §3º, do Código de Processo 

Penal, bem como dissentiu de anteriores julgados do C. Superior 

Tribunal de Justiça, autorizando a interposição do presente recurso. 

 

 

 

2 – contrariedade à lei federal 

 

 LATÉCIO PEREIRA DA SILVA interpôs recurso de apelação, 

inconformado com a sua condenação pelo Egrégio Primeiro Tribunal 

do Júri da Comarca de São Paulo, por infração ao art. 121, §2º, inciso 

I, e ao art. 121, §1º, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, a 

cumprir catorze anos e oito meses de reclusão, em regime integral 

fechado. 
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 Porém, ao apreciar o apelo, a douta Câmara julgadora resolveu 

cancelar a qualificadora do motivo torpe, por entender que esta não 

encontrava apoio na prova dos autos e que era desnecessária a 

renovação do julgamento (fls. 295/297). 

 Com tal decisão, a Egrégia Corte Estadual contrariou ao artigo 

593, inciso III, alínea “d”, e o seu §3º, do Código de Processo Penal. 

 Como se sabe, a apelação das decisões proferidas pelo 

Conselho de Sentença tem caráter restritivo. Em face da soberania dos 

julgados do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF1), não pode o 

Tribunal ad quem dar provimento à apelação, para condenar ou 

absolver. 

 A soberania do júri deve ser entendida como a “impossibilidade 

de os juízes togados se substituírem aos jurados na decisão da causa. 

Júri soberano, portanto, é aquele ao qual não se substitui nenhum 

magistrado para julgar uma questão criminal já decidida pelos jurados” 

(cf. JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual 

                                            
1 “Art. 5º (....) 
 XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que 
lhe der a lei, assegurados: 

 ... 
 d) a soberania dos veredictos” 
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Penal, Campinas, ed. Bookseller, 1997, vol. III, p. 237. Ver. Tb. 

HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO, São Paulo, ed. Revista dos 

Tribunais, 5ª ed., 1987, p. 34). 

 Mais adiante preleciona FREDERICO MARQUES:  

 

  “Se soberania do júri, no entender da communis opinio 

doctorum, significa a impossibilidade de outro órgão 

judiciário substituir o júri na decisão de uma causa por ele 

proferida, soberania dos veredictos trazuz, mutatis mutandis, 

a impossibilidade de uma decisão calcada em veredicto dos 

jurados ser substituída por outra sentença sem esta base. 

Os veredictos são soberanos porque só os veredictos é que 

dizem se é procedente ou não a pretensão punitiva” (ob. 

Citada, p. 238). 

 

 Da mesma forma, como bem observou o Eminente Ministro 

CELSO DE MELLO, o princípio tantum devolutum quantum appellatum 

sofre, no que concerne a sua aplicabilidade, sensível restrição no 

procedimento recursal instaurado pela interposição de apelação das 

decisões do Júri. Este recurso não devolve, no procedimento dos 
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crimes dolosos contra a vida, ordinariamente, ao Tribunal ad quem o 

integral conhecimento da causa penal. A instância superior fica 

necessariamente limitada aos motivos invocados pelo apelante no ato 

de interposição recursal (STF, 1ª Turma, HC 68.109/PE, RTJ 136(2), p. 

606). Tal entendimento é acompanhado por inúmeros julgados do 

próprio Superior Tribunal de Justiça (HC 53.545/RJ, Rel. Ministra  

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28.11.2006, DJ 

18.12.2006 p. 419; HC 51.000/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 03.08.2006, DJ 09.10.2006 p. 32). 

 GUILHERME DE SOUZA NUCCI acompanha esses 

ensinamentos, lembrando que “não teria o menor cabimento que o 

Tribunal Superior, composto de juízes togados, deliberasse a respeito 

da inocência ou da culpa do réu, pois não seria da sua competência 

julgar crimes contra a vida. Assim, a única solução viável é remeter o 

caso a novo julgamento, pelo juiz natural, que é o Tribunal do Júri” (cf. 

Código de Processo Penal Comentado, São Paulo, 2002, 1ª ed., p. 

593). 

 Para não ferir a soberania da decisão do Júri, a nossa 

legislação2 prevê, apenas, a possibilidade de anulação do julgamento, 

                                            
2 art. 593, III, “d’, e §3º, do CPP 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

para que o réu seja submetido a um novo, sem perder de vista que o 

veredicto cassado deve ser manifestamente contrário à prova dos 

autos; e, impondo um novo limite a esta hipótese, a anulação por este 

fundamento somente pode ser utilizado uma única vez. Convém 

lembrar que a expressão “manifestamente contrária” significa que a 

decisão dos jurados não encontra o menor respaldo na prova 

constante nos autos. 

 Como se vê, para situações como a presente, em que o Tribunal 

ad quem não vê qualquer elemento para sustentar a condenação do 

réu ou, como no caso dos autos, uma qualificadora, a legislação 

possibilita ao julgador determinar a realização de um novo julgamento. 

Foi a forma de conciliar o exercício do duplo grau de jurisdição com a 

soberania dos veredictos. 

 A Corte Estadual optou, por oblíqua, cancelar a qualificadora de 

motivo torpe.  

 Com efeito, admitir que a decisão de mérito do Conselho de 

Sentença possa ser substituída por outra de um juiz togado, é 

subverter o sistema, negar vigência à soberania dos veredictos, que 

assim sempre poderá ser contornada pelo Tribunal ad quem que 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

entender que uma condenação é injusta, desamparada de qualquer 

prova dos autos, como ocorreu no feito em apreço. 

 Por isso, depois de prolatada a decisão dos jurados, esta 

somente pode ser substituída por outra proferida com a mesma base, 

como lembrou o ilustre processualista José Frederico Marques. Assim, 

seja em sede de apelação seja em revisão criminal ou mesmo no 

âmbito de um habeas corpus, a decisão do Tribunal ad quem não 

poderá simplesmente cassar o veredicto dos jurados, mas apenas, se 

discordar deste, anulá-la e submeter o réu a novo julgamento. 

 Conseqüentemente, no âmbito de uma apelação criminal, se o 

Tribunal reconhece o error in judicando da decisão do Júri, ou seja, 

que esta é arbitrária, dissociada integralmente da prova dos autos, 

somente é possível, por força do art. 593, §3º, do CPP sujeitar o réu a 

novo julgamento. 

 Por tais motivos, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo 

contrariou ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, e o seu §3º, do Código de 

Processo Penal. 

 

 

 

3 – dissídio jurisprudencial 
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 O julgado do E. Tribunal Paulista diverge do posicionamento do 

C. Superior Tribunal de Justiça: 

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL 

DO JÚRI. HOMICÍDIO. AFASTAMENTO DA 

QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE PELO 

PLENÁRIO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM 

FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CP. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA DE MAIS DE UMA 

VERSÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO 

MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS 

AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM 

CONCEDIDA. 

1. É cabível a interposição de recurso de apelação 

quando a  decisão dos jurados é manifestamente 

contrária à prova dos autos, mesmo que se refira à 

matéria secundária, como é o caso das qualificadoras 

(art. 593, III, d, do Código de Processo Penal). 
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2. Nessas hipóteses, o postulado constitucional da 

soberania dos veredictos é assegurado por meio da 

obrigatoriedade do retorno dos autos ao Tribunal do Júri 

para que seja proferido novo julgamento (art. 5º, inciso 

XXXVIII, c, da CF). 

3. Contudo, o Tribunal a quo, ao entender que a decisão 

dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos 

autos (art. 593, III, d, do CPP), deve declinar as razões de 

fato e de direito de seu convencimento, em observância 

ao art. 93, inciso IX, da CF. 

 

4. Não estando a tese acolhida pelos jurados 

efetivamente divorciada das provas produzidas no 

processo, inadmissível é a sua reavaliação pelo Tribunal 

de Justiça, desconstituindo a opção do Júri, sob pena de 

afrontar o princípio da soberania dos veredictos, 

consagrado no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição 

Federal. 

5. Ordem concedida para anular o acórdão impugnado e, 

por conseguinte,  restabelecer a sentença. 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

(HC 45.878/SP, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 

12/03/2007 p. 266) 

 

PENAL. RESP. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE NOVO 

JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI 

SOMENTE COM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 

I -  Inadmissível a desconstituição parcial da sentença 

proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras 

ou privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da 

soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição 

Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3º, do 

Código de Processo Penal, que determina a submissão 

do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados 

for manifestamente contrária à prova dos autos. 

II - O novo julgamento significa um novo corpo de jurados, 

a quem caberá a apreciação de toda a acusação, pois o 

reconhecimento de qualquer qualificadora, sendo 
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elementar do tipo penal, implica, necessariamente, em 

revolvimento do fato em sua integralidade. 

III - Recurso desprovido. 

(REsp 504.844/RS, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 02/09/2003, DJ 29/09/2003 p. 326) 

 

 

3.1 – ACÓRDÃO PARADIGMA 

 

 No julgamento do HABEAS CORPUS Nº 45.878/SP (j. em 

13/02/2007, DJ 12/03/2007 p. 266), a Colenda QUINTA TURMA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, assim decidiu sobre o tema (acórdão paradigma, 

publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência – cópia em 

anexo): 

 

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL 

DO JÚRI. HOMICÍDIO. AFASTAMENTO DA 

QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE PELO 
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PLENÁRIO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM 

FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CP. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA DE MAIS DE UMA 

VERSÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO 

MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS 

AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM 

CONCEDIDA. 

1. É cabível a interposição de recurso de apelação 

quando a  decisão dos jurados é manifestamente 

contrária à prova dos autos, mesmo que se refira à 

matéria secundária, como é o caso das qualificadoras 

(art. 593, III, d, do Código de Processo Penal). 

2. Nessas hipóteses, o postulado constitucional da 

soberania dos veredictos é assegurado por meio da 

obrigatoriedade do retorno dos autos ao Tribunal do Júri 

para que seja proferido novo julgamento (art. 5º, inciso 

XXXVIII, c, da CF). 

3. Contudo, o Tribunal a quo, ao entender que a decisão 

dos jurados foi manifestamente  contrária a prova dos 

autos (art. 593, III, d, do CPP), deve declinar as razões de 
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fato e de direito de seu convencimento, em observância 

ao art. 93, inciso IX, da CF. 

 

4. Não estando a tese acolhida pelos jurados 

efetivamente divorciada das provas produzidas no 

processo, inadmissível é a sua reavaliação pelo Tribunal 

de Justiça, desconstituindo a opção do Júri, sob pena de 

afrontar o princípio da soberania dos veredictos, 

consagrado no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição 

Federal. 

5. Ordem concedida para anular o acórdão impugnado e, 

por conseguinte,  restabelecer a sentença. 

 

  

 Eis na íntegra o voto do Ministro Relator: 

 

“RELATÓRIO 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA: 

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado 

em favor de FRANCISCO DE ASSIS SOARES, 
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pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso I, c⁄c o 

art. 29, ambos do Código Penal (Ação Penal nº 

052.00.000797-0 – Primeira Vara do Júri da Comarca de 

São Paulo).  

Consta dos autos que o paciente foi submetido a 

julgamento perante o Tribunal do Júri, oportunidade em 

que foi julgada parcialmente procedente a pretensão 

punitiva do Estado para, desclassificando o delito de 

homicídio qualificado pelo motivo torpe para homicídio 

simples, condená-lo à pena de 6 (seis) anos, em regime 

semi-aberto (fls. 14⁄16).  

Irresignado, por entender a decisão dos jurados 

manifestamente contrária à prova dos autos, o Ministério 

Público Federal interpôs recurso de apelação, ao qual foi 

dado provimento para anular a sentença, bem como 

determinar a expedição de mandado de prisão, a fim de 

que o paciente aguardasse a realização de novo 

julgamento pelo júri popular preso (ACR 393.047.3⁄8 – fls. 

19⁄24).   
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Em 3⁄8⁄2006, a Quinta Turma desta Corte, apreciando 

habeas corpus impetrado tão-somente contra a parte do 

acórdão que impora o recolhimento do paciente à prisão 

(HC 45.816⁄SP), concedeu a ordem para determinar a 

expedição do seu alvará de soltura, ao fundamento de 

que não restou demonstrada a necessidade da prisão 

cautelar. 

No presente writ, pleiteia a impetrante a anulação do 

referido acórdão e o seu conseqüente desentranhamento 

dos autos, ao argumento de que o Tribunal a quo, ao dar 

provimento ao recurso de apelação para anular a 

sentença, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, 

CPP, usurpou a competência do Tribunal do Júri, pois 

rechaçou a tese acolhida em plenário, não obstante 

estivesse amparada em uma das versões resultantes do 

conjunto probatório, bem como utilizou linguagem 

categórica e incisiva, confirmando de forma cabal a 

versão acusatória. 

O pedido formulado em sede liminar foi indeferido pela 

Vice-Presidência desta Corte (fls. 197⁄198). 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do 

Subprocurador-Geral da República GERALDO 

BRINDEIRO, opinou para que fosse aguardada a 

realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 

270⁄271). 

É o relatório”. 

 

 

“VOTO 

  

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA (Relator):  

Sustenta a impetrante que o Tribunal a quo, ao dar 

provimento ao recurso de apelação para anular a 

sentença, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, 

CPP, usurpou a competência do Tribunal do Júri, pois 

rechaçou a tese acolhida em plenário, não obstante 

estivesse amparada em uma das versões resultantes do 

conjunto probatório, bem como utilizou linguagem 

categórica e incisiva, confirmando de forma cabal a 

versão acusatória. 
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Da análise dos autos, verifico que Tribunal a quo, ao 

entender que a decisão dos jurados era manifestamente 

contrária à prova dos autos, valeu-se dos seguintes 

fundamentos, no pertinente (fls. 23⁄24): 

  

Os dados reunidos ao largo da instrução evidenciam que 

José Cícero foi assassinado por vingança oriunda da 

desavença sobre as ilegais extensões da rede elétrica. 

Assim sendo, o arredamento da qualificadora do art. 121, 

§ 2º, I, do Código Penal, choca-se com a constelação 

probatória. Daí a necessidade de anulação do julgamento. 

  

Nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo 

Penal, sendo a decisão dos jurados manifestamente 

contrária à prova dos autos, mesmo que se refira à 

matéria secundária, como é o caso das qualificadoras, é 

cabível a interposição de recurso de apelação. Sendo 

certo que, nessas hipóteses, a anulação do julgamento 

não ofende o postulado constitucional da soberania dos 

veredictos, o qual é assegurado por meio da 
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obrigatoriedade do retorno dos autos ao Tribunal do Júri 

para que seja proferido novo julgamento (art. 5º, inciso 

XXXVIII, c, da CF). 

Entretanto, a configuração do error in judicando exige que 

o veredicto atente contra as evidências dos autos, 

revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum 

respaldo no conjunto probatório. Essa é a linha de 

entendimento seguida por esta Corte e pelo Supremo 

Tribunal Federal, segundo a qual, verbis: 

  

No caso de anulação do julgamento do Tribunal do Juri, o 

Tribunal de Justiça só pode fazê-lo se as provas forem 

manifestamente contrárias à decisão. Não basta, assim, 

simples dúvida do julgador. Desnecessário, e certo, 

repetir a palavra da lei. Cumpre, porém, na motivação, ser 

acentuada a evidente desarmonia das provas dos autos 

com a decisão dos jurados. (REsp 16.025⁄DF, Rel. Min.  

LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, DJ de 

27⁄4⁄1992) 
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A recorribilidade das decisões do Júri, considerado o 

permissivo da alínea "d" do inciso III do artigo 593 do 

Código de Processo Penal - decisão manifestamente 

contrária à prova dos autos - exsurge no campo da 

excepcionalidade. Entendimento diverso implica 

subversão de valores, sobrepondo-se ao constitucional o 

legal. Existentes duas versões, não há campo à 

admissibilidade do recurso. Isso ocorre quando o corpo 

de jurados, sopesando a prova dos autos, conclui de 

forma negativa quanto à autoria. (STF, HC 75.072⁄SP, 

Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 27⁄6⁄1997) 

  

Diante dessas considerações, verifico que o Conselho de 

Sentença, ao entender pela inexistência da qualificadora 

do motivo torpe, não se mostrou alheio às teses 

debatidas  nem divorciado dos elementos de convicção 

produzidos em plenário. 

Na espécie, segundo o libelo acusatório, "o crime foi 

cometido por motivo torpe, uma vez que o réu matou a 

vítima movido pelo sentimento de vingança, em razão de 
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dívidas e problemas com a fiação elétrica que haviam 

entre eles" (fls. 25⁄26).   

A defesa, por sua vez, adotou a tese de negativa geral 

das imputações, portanto, como consectário lógico, 

refutou a incidência da qualificadora. Ademais, é oportuno 

ressaltar que, em plenário, houve produção probatória no 

sentido da inexistência do motivo torpe alegado pelo 

Ministério Público, conforme se pode observar tanto no 

termo de interrogatório, em que o réu nega ter tido 

desentendimento com a vítima relacionado a dívidas ou a 

ilegais extensões na rede elétrica (fl. 39), quanto de 

testemunhas da defesa (fl. 150) e da acusação (fls. 54⁄55 

e 64⁄65).  

Portanto, há considerar a "razoabilidade da versão 

adotada pelo Júri, que se viu diante de fatos conflitantes, 

de teses opostas e de uma prova duvidosa, opinando por 

uma solução com a independência que lhe deve ser 

reconhecida" (STF, HC 70.129⁄RJ, Rel. Min. PAULO 

BROSSARD, DJ de 17⁄6⁄94). 
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Por fim, cabe ressaltar que o acórdão ora impugnado não 

demonstrou de que forma a decisão dos jurados estaria 

dissociada do conjunto fático-probatório dos autos.   

Como cediço, "a fundamentação das decisões do Poder 

Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 

93 da Constituição da República, é condição absoluta de 

sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, 

substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do 

direito que a sustentam, de modo a certificar a realização 

da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela 

resultantes" (HC 36.537⁄RJ, Rel. Min.  HAMILTON 

CARVALHIDO, Sexta Turma, DJ de 14⁄11⁄2005). 

Portanto, não estando a tese acolhida pelos jurados 

efetivamente divorciada das provas produzidas no 

processo, inadmissível é a sua reavaliação pelo Tribunal 

de Justiça, desconstituindo a opção do Júri, mormente 

quando evidenciada a carência de fundamentação do 

acórdão. 

Ante o exposto, concedo a ordem impetrada para anular o 

acórdão ora impugnado e, por conseguinte,  restabelecer 
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a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara do Júri 

da Comarca da Capital⁄SP (Ação Penal nº 

052.00.000797-0).  

É como voto”. 

 

 

 Como se vê, emerge o dissídio jurisprudencial pela prolação do 

acórdão da E. Corte Estadual. 

 

 

3.2 – COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Para o acórdão recorrido: 

 

"Assim, não há como reconhecer a torpeza no crime 

tratado nestes autos, devendo ser excluída da 

condenação a qualificadora tipificada no inciso I, do 

parágrafo 2º, do artigo 121, do Código Penal, o que não 

caracteriza afronta ao entendimento do juiz natural, 

quando não encontra apoio no conjunto probatório".  
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E neste sentido, já se decidiu que:  

"O julgamento não deve ser renovado quando as qualificadoras 

acolhidas não encontrem apoio na prova. Em tais casos a solução 

adequada é o reajustamento da pena, excluindo-se a qualificação" 

(TJSP - AP - Rel. Cunha Bueno - RJTJSP 102/417).  

Júri. Nulidade. Inocorrência. Qualificadoras sem apoio na prova 

colhida. Cancelamento. Desnecessidade da renovação do julgamento. 

Reajustamento da pena, a solução de melhor praticidade e mais útil à 

efetiva prestação jurisdicional. Recurso provido parcialmente. 

Precedentes do STF neste sentido. (TJSP - AP - Rel. Marino Falcão - 

RJTJSP 116/458)".  

Aliás, esse é o entendimento que orienta a jurisprudência 

do Egrégio Supremo Tribunal Federal.  

Confira-se, a propósito, o Acórdão proferido no Recurso 

Extraordinário n° 114.478-5, Relator Passarinho, 2ª 

Turma, DJ 27/ 05/ 1988:  

“... 

NÃO FERE O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO 

JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, O TER O 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM GRAU DE APELAÇÃO, 

DESCLASSIFICADO O DELITO DE TENTATIVA DE 
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HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PARA 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES  

PRECEDENTES.”  

 

"... a jurisprudência desta Corte se encontra 

firmada no mesmo sentido do acórdão recorrido, 

valendo a referência aos precedentes de ambas as 

suas Turmas, a saber: 

 

Da 1ª Turma, no RE 94.284-RJ, Relator o Ministro Soares 

Munoz, encontrando-se o Acórdão assim ementado:  

 

TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO MOTIVO 

FÚTIL APELAÇÃO. - Não é nulo o acórdão do Tribunal 

"ad quem "que, em provendo apelação da defesa, 

retificou a pena imposta pelo Tribunal do Júri, 

desclassificando o crime de homicídio qualificado para 

homicídio simples, pois essa decisão encontra respaldo 

no item III, letra "c", do art. 593 do Código de Processo 

Penal, combinado com o § 2º do mesmo artigo, e, bem 
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assim, na circunstância de descaber, nessa hipótese, 

recurso pedindo novo julgamento pelo Tribunal Popular. 

De outro modo, seriam irrecorríveis tais decisões.  

 

Essa eventualidade contrasta com o princípio 

constitucional que assegura ampla defesa e com o que 

estabelece que a lei não poderá excluir da apreciação do 

Poder Judiciário qualquer lesão do direito individual. 

(Recurso Extraordinário conhecido e não provido"RTJ103 

(2). 606, fev. 83).  

 

Da 2ª Turma, no RE 113.727-4-SP, Relator o Ministro 

Francisco Rezek,e cuja ementa assim ficou redigida:  

 

"JÚRI. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL 

DESCLASSIFICAÇÃO APELAÇÃO. ERRO NA 

APLICAÇÃO DA PENA.  

A qualifIcadora do motivo fútil reconhecida pelo conselho 

de sentença diz com juízo inscrito no domínio da fixação 

da pena, podendo ser desautorizada pelo Tribunal de 
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Justiça ante apelação fundada no art. 593 - III-c do 

Código de Processo Penal. Recurso Extraordinário a que 

se nega provimento" (DJU 06.1187, p. 24.444, c. 1 - 

fls.97/98).  

 

Ao ensejo do julgamento do precedente no RE 94.284, 

Relator Ministro Soares Munõz, assinalou S. Exa. sobre 

ponto que igualmente é o nodal, na hipótese dos autos, 

"verbis".  

 

“ A propósito, o acórdão tece doutas considerações no 

sentido de que a circunstância qualificadora pertine à 

punibilidade e à aplicação da pena, em vez de concernir 

ao fato do crime, e que, como circunstância do delito, o 

erro de julgamento a seu respeito é erro no tocante à 

aplicação da pena, do qual pode participar também, o 

conselho de jurados, daí o enquadramento desse erro na 

alínea "c"e no § 2º do art. 593, e aduz outros argumentos, 

que considero convincentes, "verbis":  
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"Ora, se o motivo fútil é uma qualificadora não é mais que 

circunstância da pena, o erro de julgamento, a seu 

respeito, será, então, erro no tocante à aplicação da 

pena, da qual participa, também o conselho de jurados. 

Quando este afirma ou nega, em resposta ao quesito 

respectivo, a existência de uma qualificadora, dispõe, na 

verdade, sobre como a pena deve ser aplicada, não se 

referindo, esse julgamento, ao crime em si. Ao voltar a 

circunstância qualificativa, a condenação já está decidida 

e só resta resolver sobre os ingredientes da pena, como 

sejam as causas de aumento fixo (inclusive 

qualificadoras) ou variável as causas de diminuição em 

quantidade certa ou variável, as agravantes e as 

atenuantes.  

 

Decisão sobre a pena é decisão sobre a medida da 

culpabilidade, e esta, na concepção do Código, é 

pressuposto de pena, em vez de componente do crime. 

De sorte que o erro de julgamento sobre a culpabilidade é 

erro sobre a pena e não sobre o delito. Vem daí a 
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orientação, ainda predominante nos tribunais, de que a 

qualificadora (também a privilegiadora, a agravante, a 

atenuante), sendo uma circunstância simplesmente penal, 

constitui ponto secundário da causa e, como ponto 

secundário, não comporta apelação para renovação de 

julgamento. Em outras palavras, a defesa não pode 

pretender, por via de recurso, que o veredicto seja 

cassado em virtude de erro na admissão de qualificadora, 

ou de agravante, ou na rejeição de atenuante.  

Disso decorre, por uma exigência absoluta de justiça, o 

direito compensativo de recorrer para desqualificar a pena 

segundo as evidências da prova. De outro modo seriam 

irrecorríveis as injustiças e os erros cometidos contra a 

liberdade, em aberta violação do princípio jurídico-

constitucional de que nenhuma lesão de direito individual 

poderá ser excluída da apreciação do poder judiciário.  

 Certamente por isso foi previsto, na letra "c", inciso 

III, art. 593, do Código de Processo Penal, o recurso 

contra erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. 

Esse erro ou essa injustiça pode ser praticado também 
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pelo conselho de jurados, porquanto lhe compete decidir, 

nos termos do art. 484 do Código de Processo, sobre a 

existência de causa que determine aumento ou 

diminuição de pena em quantidade fixa ou dentro de 

determinados limites (inc. IV) e de circunstâncias 

agravantes e atenuantes (parág. Único). E, como se trate 

de erro sobre a pena, vale dizer, sobre ponto secundário 

da causa, segundo a linguagem dos julgados, faz-se a 

correção na própria instância recursal, sem necessidade 

de que se renove o julgamento. Assim dispõe, aliás, o 

parágrafo 2º do art. 593: "interposta a apelação com 

fundamento no n° III, letra "c", deste artigo, o Tribunal "ad 

quem", se lhe der provimento, retificará a aplicação da 

pena ou da medida de segurança" (RTJ103/704).  

A hipótese se ajusta à ora examinada e que, já nesta 

Turma, mereceu tratamento igual, como antes 

mencionado".  

 

 

 Já para o aresto paradigma: 
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 “Nos termos do art. 593, III, d, do Código de 

Processo Penal, sendo a decisão dos jurados 

manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo que 

se refira à matéria secundária, como é o caso das 

qualificadoras, é cabível a interposição de recurso de 

apelação. Sendo certo que, nessas hipóteses, a anulação 

do julgamento não ofende o postulado constitucional da 

soberania dos veredictos, o qual é assegurado por meio 

da obrigatoriedade do retorno dos autos ao Tribunal do 

Júri para que seja proferido novo julgamento (art. 5º, 

inciso XXXVIII, c, da CF)”. 

 

 

 Como se vê, nos dois julgados discutiu-se sobre a decisão dos 

jurados e a sua eventual contrariedade às provas dos autos, mesmo 

em se tratando das qualificadoras. As conclusões, porém, foram 

distintas. A Corte Estadual sustentou que “o julgamento não deve ser 

renovado quando as qualificadoras acolhidas não encontrem apoio na 

prova. Em tais casos a solução adequada é o reajustamento da pena, 
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excluindo-se a qualificação”, enquanto que o Tribunal Superior 

assentou “...nessas hipóteses, a anulação do julgamento não ofende o 

postulado constitucional da soberania dos veredictos, o qual é 

assegurado por meio da obrigatoriedade do retorno dos autos ao 

Tribunal do Júri para que seja proferido novo julgamento (art. 5º, inciso 

XXXVIII, c, da CF)”. 

 Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos o entendimento 

jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, 

mesmo em se tratando do julgamento da apelação de matéria 

secundária, como as qualificadoras, a solução é a anulação do 

veredicto, com o retorno dos autos ao Tribunal do Júri para nova 

decisão. 

 

 

 

4 – pedido de reforma 

 

 Diante do exposto, aguarda o Ministério Público do Estado de 

São Paulo a admissibilidade do processamento do presente recurso 

especial por essa E. Presidência e a sua remessa para o C. Superior 

Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, cassando-se o v. 
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acórdão e mantendo-se a condenação do recorrido Latécio Pereira da 

Silva, imposta pelo Tribunal do Júri. 

 São Paulo, 12 de novembro de 2008. 

 

 

LUIZ ANTONIO CARDOSO 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
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