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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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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

 

  

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da apelação criminal nº 0005680-98.2008.8.26.0126, Comarca de 

Caraguatatuba, em que figura como apelante o sentenciado E.C.C., 

sendo apelado o Ministério Público, vem à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da 

Constituição Federal, art. 541 do Código de Processo Civil e art. 26 da 

Lei nº 8.038/90, interpor RecursoEspecial para o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, de v. acórdão da 7ª Câmara Criminal, pelos 

seguintes motivos: 

 

1. RESUMO DOS AUTOS 

 

 O réu em epígrafe foi denunciado, processado, 

pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri 

de Caraguatatuba, sendo condenado por infração ao art. 121,§ 2º, 

incisos I e IV, do Código de Processo Penal, à pena de 14 anos de 

reclusão, no regime inicial fechado.  
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 Inconformado com esse desfecho, interpôs apelação 

alegando que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à 

prova dos autos (art. 593, III, alínea d, do Código de Processo Penal).  

 A Colenda 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, 

entendeu, explicitamente, que a decisão dos jurados não era 

manifestamente contrária à prova dos autos. Contudo, no mesmo 

julgado, embora reconhecendo de forma implícita a soberania do 

Júri,excluiu as qualificadoras – sob o argumento de que um corréu fôra 

julgado por fato idêntico em data anterior e condenado por outro 

Conselho de Sentença, por infração ao art. 121, caput, do Código 

Penal – e fixou a sanção em 06 anos de reclusão, no regime inicial 

fechado. 

 Em suma, mesmo sem dizê-lo expressamente, a 

Colenda 7ª Câmara Criminal aplicou, às avessas, o disposto no art. 580 

do Código de Processo Penal, em V. Acórdão que se transcreve por 

imagem (fls.578-585): 
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 Foram opostos embargos de declaração para que a 

Colenda Câmara esclarecesse dúvida e colmatasse lacuna no V. 

Acórdão, especialmente para enfrentar a infringência ao princípio da 

soberania dos veredictos e o conflito entre aquela (soberania) e a 

regra do art. 580 do Código de Processo Penal, consistente na elisão 

das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (fls.591-

594). 

 Os embargos foram conhecidos e rejeitados. De forma 

bastante inusitada, a Colenda Câmara esclareceu que estendia os 

efeitos de julgamento pretérito ao caso em testilha, em homenagem à 

coisa julgada  e obediência à isonomia, e, mais do que isso, aplicando 

norma de direito material, ou seja, o art. 30 do Código Penal, que trata 

da incomunicabilidade de circunstâncias subjetivas. Não enfrentou, 

portanto, a contradição e a omissão indicadas nos embargos. 

 Para maior clareza, transcreve-se, por imagem, o V. 

Acórdão prolatado em sede de embargos de declaração: 
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2. OBJETO DA IMPUGNAÇÃO 

 

 O V. Acórdão impugnado é insustentável por 

infringência a diversos dispositivos de Lei Federal a seguir indicados. 

 Com efeito, a Colenda Câmara – embora instada a se 

manifestar sobre tema pelo instrumento adequado (embargos de 

declaração) – se recusou a apreciar a contradição e a omissão 

estabelecidas no V. Acórdão entre a soberania dos veredictos e a 

extensão dos efeitos de julgamento pretérito ao presente caso, 

contrariu o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal. 

 Mas não é só. 

 Negou vigência ao art. 30 do Código Penal e art. 580 

do Código de Processo Penal, ao dar a esses dispositivos 

interpretações inusitadas e desprovidas de fundamentos, 

contrariando-lhes a essência e finalidade. 

 A Colenda Câmara negou vigência, ainda, ao 

disposto no art. 593, inciso III, d, c.c. § 3º, do Código de Processo Penal, 

que está diretamente ligado ao princípio Constitucional da soberania 

dos veredictos, pois afastou qualificadoras reconhecidas validamente 

pelo Conselho de Sentença. 
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3. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL 

 

3.1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS  

 

 Como se sabe, não há unanimidade entre os 

doutrinadores  acerca do significado das locuções contrariar e negar 

vigência à lei federal, que, para alguns, seriam até expressões 

sinônimas e, para outros, de difícil distinção quanto à finalidade1.  

 Entretanto, o entendimento que parece dominante na 

jurisprudência pátria parte da suposta ausência de conceito técnico 

para os vocábulos utilizados na alínea a, do inc.III, do art.105, da 

Constituição da República.  

 A definição é relegada à linguagem de uso comum, 

segundo a qual, enquanto contrariar significa ofender ou contestar, 

negar é sinônimo de desconsiderar total ou parcialmente e, ainda, 

não admitir a sua existência.  

 Qualquer que seja o enfoque, o recurso especial tem 

por finalidade precípua evitar a inobservância da lei federal, isto é, o 

seu descumprimento, que se traduz na desobediência quanto a sua 

validade ou eficácia.  

                                           
1 Cf. HERMANN HOMEM DE CARVALHO ROENICH – Recursos no 

Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, AIDE, 1997, p.167; PAULO 
CÉSAR BACHMANN ALVES – Recurso Especial, Juruá, 1997, p.47; 
RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO – Recurso Extraordinário e 

Recurso Especial, Revista dos Tribunais, 1993, p.113; TÉRCIO SAMPAIO 
FERRAZ – Introdução ao Estudo do Direito, 2ª ed.,  Atlas, 1994, p.196; 
PERSEU GENTIL NEGRÃO – Recurso Especial, Saraiva, 1997, p.31; 
NELSON LUIZ PINTO – Recurso Especial para o STJ, Malheiros, 1996, 
p.116. 
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 E a interpretação que não atenda à finalidade da lei 

ou que não leve em consideração, na sua exegese, um conjunto de 

regras intrínsecas ao sistema e coerentemente interligadas, sujeita-se a 

esta hipótese recursal.  

   

3.2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

 

 Como foi salientado anteriormente,  a Colenda 

Câmara Julgadora reconheceu, expressamente,  que a decisão dos 

jurados não era manifestamente contrária à prova dos autos e, apesar 

disso, estendeu os efeitos de um julgamento pretérito ao caso 

presente, estabelecendo um evidente conflito entre o disposto nos 

artigos 30 do Código Penal; 580 e 593, III, d, do Código de Processo 

Penal, e art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.  

 Instada a se manifestar sobre essa notória contradição, 

a Colenda Câmara, sem fundamentação idônea, se recusou a fazê-

lo, com a lacônica e genérica afirmação de que o acórdão não se 

ressentia de contradição ou ambiguidade. Aliás, por sua vaguidão, 

essas asserções caberiam em  quaisquer outros embargos de 

declaração. 

 Os embargos de declaração foram rejeitados e, da 

forma que decidiu, a Egrégia Câmara Estadual contrariou o disposto 

no art. 619 do Código de Processo Penal: 
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Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de 
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos 
embargos de declaração no prazo de 2 (dois) dias 
contado da sua publicação, quando houver na 
sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou 
omissão. 

 Com efeito, o acórdão da apelação, insisto, não 

apresentou fundamentação concreta, com base nos elementos 

constantes dos autos, utilizando expressão genérica e padronizada. 

Por isso, “se, apesar de provocado, via embargos de 

declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir 

pronunciamento acerca dos pontos tidos como omissos, 

contraditórios ou obscuros, deve o recorrente especial 

alegar contrariedade ao art. 619, do CPP, pleiteando a 

anulação do acórdão proferido quando do julgamento 

dos embargos, ao invés de insistir na tese da violação aos 

dispositivos legais cujas matérias não foram apreciadas e 

solucionadas”. 

 A respeito dos Embargos de Declaração, o Colendo 

Supremo Tribunal Federal proclamou o seguinte ensinamento, verbis:  

Os Embargos Declaratórios não se consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas lhe servem ao 

aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo 

com espírito de compreensão, atentando para o fato de 

consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em 

prol do devido processo legal”. (STF-2ª  Turma, AI 163.047-

PR, AgRg-Edcl., rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/12/95, 

receberam os embargos, v.u., DJU 8.3.96, p. 6.223). 

 

 Vale ressaltar, ainda, o que se segue: 
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Não supre o prequestionamento o fato de os temas 

suscitados no especial terem sido objeto dos Embargos 

de Declaração” (STJ-RT 784/214), “sendo necessário que 

o tribunal inferior emita juízo acerca da questão federal 

suscitada no recurso excepcional. Se, apesar de 

provocado via embargos de declaração, o tribunal a 

quo se nega a emitir pronunciamento acerca dos pontos 

tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, deve o 

recorrente especial alegar contrariedade ao art. 535, do 

CPC, pleiteando a anulação do acórdão proferido 

quando do julgamento dos embargos, ao invés de insistir 

na tese da violação aos dispositivos legais cujas matérias 

não foram apreciadas e solucionadas” (RSTJ 92/121). 

 

 Desse modo, apesar de opostos os embargos de 

declaração, o v. acórdão continua incompleto, especificamente, 

contraditório e ambíguo. Portanto, contrariou o disposto no art. 619 do 

Código de Processo Penal, devendo, por conseguinte, ser anulado, 

para que outro seja proferido, complementando a omissão apontada. 

 

3.3. NEGATIVA DE VIGÊNCIA E OFENSA AO ARTIGO 593, III, D, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL (VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS). 

 

 A pretexto de interpretar o disposto no artigo 30 do 

Código Penal, que, por sinal, não tem o efeito e significado que se lhe 

emprestou, e dar aplicação implícita, às avessas, ao artigo 580 do 

Código de Processo Penal, afastando as qualificadoras,  a Egrégia 

Corte Estadual contrariou ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, e o seu 

§3º, do Código de Processo Penal. 
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 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 CF e 

art. 593, III, d, do CPP), 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. FREDERICO MARQUES, 

Elementos de Direito Processual Penal, Campinas, 

Bookseller, 1997, vol. III, p. 237). 

  

 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 traduz, 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). 
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 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 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). 
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 Para não ferir a soberania da decisão do Júri, a nossa 

legislação (art. 593, III, “d’, e §3º, do CPP) prevê, apenas, a 

possibilidade de anulação do julgamento, 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 as 

qualificadoras do motivo torpe e recurso que tornou impossível a 

defesa da vítima. 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 entender que uma condenação é injusta. 

 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.  
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 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. 

 No caso específico o erro é tanto mais gravoso, pois o 

Tribunal Estadual lançou mão de norma infraconstitucional (art. 30 do 

Código Penal), para afastar a incidência de regra que emana 

diretamente da Lei Maior e encontra ressonância no art. 593, III, d, do 

Estatuto Processual. 

 

3.4. NEGATIVA DE VIGÊNCIA E INTERPRETAÇÃO CONTRÁRIA AO SISTEMA DOS ARTIGOS 

30 DO CÓDIGO PENAL E 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

 

 A Colenda Câmara incidiu, concessa venia, em dois 

erros de interpretação de norma, confundindo, aparentemente, 

dipositivos distintos, ou seja, o art. 30 do Código Penal e o art. 580 do 

Código de Processo Penal. 

 Dispõe o art. 30 do Código Penal que: 
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Art. 30 – Não se comunicam as circunstâncias e as 

condições de caráter pessoal, salvo quando 

elementares do crime. 

    

 Observo, de início, que essa norma – utilizada para 

estender os efeitos de um julgamento pretérito ao caso presente – não 

tem o caráter instrumental que se lhe emprestou. Apenas esclarece 

que as circunstâncias de caráter objetivo (sem cunho estritamente 

pessoal) se aplicam a todos os autores do crime.  

 O chamado efeito extensivo ou comunicabilidade 

recursal – como se verá mais a frente – está previsto em outro 

dispositivo, ou seja, o art. 580 do Código de Processo Penal (que 

implícita e equivocadamente foi adotado pela Câmara). 

 Mas não é só. 

 Posto que se admitisse como correto o raciocínio 

desenvolvido pelo Tribunal local, o que se admite apenas a título de 

argumentação,  o recurso que tornou impossível a defesa da vítima 

tem caráter objetivo, mas o motivo torpe não. Trata-se de 

circunstância de caráter pessoal, o que, só por si, já justificaria a 

disparidade entre o julgamento anterior e o presente caso, de modo a 

autorizar distintas decisões dos respectivos Conselhos de Sentença. 

 Malgrado o que se falou, o que pretendeu a Colenda 

Câmara, na verdade, foi aplicar outra regra, mas de direito 

instrumental, ou seja, o art. 580 do Código de Processo Penal. E 

quando o fez foi de maneira equivocada e às avessas. 

 Dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal que: 
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Art. 580 – No caso de concurso de agentes (Código 

Penal, art. 25), a decisão deo recurso interposto por um 

dos réus, se fundado em motivos que não sejam de 

caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos 

outros. 

 Antes de tudo, reitero que as situações não são 

idênticas, até porque houve desmembramento do processo, e as 

condutas físicas praticadas pelos agentes são distintas. Além disso, 

como se disse, pelo menos uma das qualificadoras tem caráter 

subjetivo, estritamente pessoal. 

 Observo, de outra parte, que os doutos Julgadores 

desvirtuaram o sentido dessa norma e a aplicaram, de acordo com as 

suas idiossincrasias, de forma especiosa, mas equivocada e às 

avessas. 

 Não faz o menor sentido, em nome da isonomia – até 

porque não há regra processual que ampare essa postura –  estender 

os efeitos do julgamento soberano de um Conselho de Sentença, em 

processo distinto e pretério, com sentença transitada em julgado, a 

outro julgamento soberano realizado em data, circunstâncias e 

processo distintos.   

 Como já se decidiu   

[...] nada impede que existam provas contra um dos 

acusados e que o mesmo não ocorra com os demais, 

ainda que seja idêntica a imputação, sem que isso 

implique vulneração ao princípio da isonomia. 

Evidentemente, cada caso é um caso, e assim deve 

ser visto aos olhos do julgador. Do contrário, bastaria 

que somente um deles fosse julgado, de forma que o 
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resultado aí obtido fosse aplicado aos demais. Como 

se percebe, absurda proposição.(Habeas corpus nº 

126.064/PB, 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

Julgamento em 17 de março de 2009, Documento 

8865899 – site certificado - Dje 04/04/2009, Rel. Min. 

Felix Fischer). 

 

 O que a lei autoriza é a comunicabilidade da decisão 

do recurso interposto por um dos réus, desde que em situações 

idênticas e dentro do mesmo processo, o que não é o caso dos autos.  

 De resto, ao aplicar o Direito, é natural que o seu 

operador sinta a tentação de corrigi-lo, para ajustá-lo a suas próprias 

concepções de justiça. Essa tendência ganha estímulo adicional 

quando esteja em causa diploma com algumas imperfeições de 

ordem sistemática. 

  É certo, ainda, que a missão normativa não foi 

confiada ao Poder Judiciário. É-lhe defeso, portanto, substituir-se ao 

legislador: cabe-lhe aplicar a lei como ela é e não como desejaria 

que fosse. 

 Nem é admissível que o exercício da jurisdição penal, 

a pretexto de interpretar a lei, possa abranger uma escolha mais suave 

ou de um modo mais benévolo de expiação, sobretudo em tema 

onde o Estado não quis ser complacente. 
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4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: EFEITO EXTENSIVO E SOBERANIA DO JÚRI. 

 

 A Colenda 7ª Câmara Criminal em homenagem àquilo 

que denominou isonomia,  estendeu os efeitos de um julgamento 

pretérito de Conselho de Sentença a este feito, afastando duas 

qualificadoras reconhecidas por outro corpo de jurados em decisão 

igualmente soberana. Ao fazê-lo, dissentiu de entendimento adotado 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, senão 

vejamos. 

 Não se pode falar no caso específico em isonomia e 

tampouco tem aplicação o disposto no art. 580 do Código de 

Processo Penal.  

 Nesse sentido, são dois julgamentos de casos 

análogos, a saber: 1º PARADIGMA: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  (1ª Turma, 

HC 77.686-4/RJ, DJ 16.04.99, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 

20 de Outubro de 1998); e2º PARADIGMA:SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(Habeas corpus nº 126.064/PB, 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

Julgamento em 17 de março de 2009, Documento 8865899 – site 

certificado - Dje 04/04/2009, Rel. Min. Felix Fischer), em acórdãos 

anexos que são oferecidos como paradigmas e que ora são transcritos 

por imagem: 
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4.1. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA SEMELHANÇA 

 

 Para o V. Acórdão impugnado: 

Não é o caso de remeter o feito a novo Júri em razão 

da disparidade apontada, caso em que poderiam as 

qualificadoras ser reafirmadas e o apelante, então, 

estaria impossibilitado de ingressar com nova 

apelação para discutir o caso. Invoca-se, na espécie, 

o princípio da isonomiapara, conferindo solução 

equânime ao caso, como tem que ser, excluir as 

qualificadoras, tal qual se procedeu em relação ao 

co-réu já julgado (fls.585). 

  

 O Colendo Supremo Tribunal Federal (1º PARADIGMA) 

em sentido oposto, decidiu, em caso análogo, que: 

 

E mais: 
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 O Colendo Superior Tribunal de Justiça (2º 

PARADIGMA), também em sentido diametralmente oposto ao do 

acórdão recorrido, decidiu que: 

[...] nada impede que existam provas contra um dos 

acusados e que o mesmo não ocorra com os demais, 

ainda que seja idêntica a imputação, sem que isso 

implique vulneração ao princípio da isonomia. 

Evidentemente, cada caso é um caso, e assim deve 

ser visto aos olhos do julgador. Do contrário, bastaria 

que somente um deles fosse julgado, de forma que o 

resultado aí obtido fosse aplicado aos demais. Como 

se percebe, absurda proposição.  

 

 Mais adequadas e corretas, a meu ver, as decisões do 

Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça que deram 

correta interpretação ao artigo 580 do Código de Processo Penal, ao 

princípio da isonomia e à prevalência da soberania das decisões do 

Tribunal Júri. 

 

 



 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

 
  

 54

 

5. CONCLUSÃO 

 Posto isso, demonstrado o dissídio jurisprudencial e a 

negativa de vigência de Lei Federal, aguarda o Ministério Público do 

Estado de São Paulo o deferimento do processamento do presente 

recurso especial por essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior 

conhecimento e provimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau ou, 

subsidiariamente, para que a Colenda Câmara enfrente os embargos 

tempestivamente opostos. 

São Paulo, 30 de abril de 2012. 
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