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Tese 385 
JÚRI – QUESITAÇÃO – HOMICÍDIO TENTADO RECONHECIDO – 

AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE TESE DEFENSIVA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – NULIDADE – NÃO 

OCORRÊNCIA. 

A resposta positiva ao quesito sobre o homicídio tentado indica que os 

jurados reconheceram o animus necandi e, por conseqüência lógica, 

dispensa o quesito sobre a tese de desclassificação para o crime de lesão 

corporal. 

 (D.O.E.,  p. )          
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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 n. 0078979-

28.1996.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante 

E.J.S., vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 

105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição da República, artigo 255, 

§ 2o, do RISTJ, artigo 26 da Lei nº 8.038/90 e artigo 541 e § único 

do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, dos acórdãos de fls. 

295/302 e 310/314, da C. Terceira Câmara Criminal 

Extraordináriado E. Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, pelos motivos adiante aduzidos: 

1. A HIPÓTESE EM EXAME  

 E.J.S.foi denunciado e pronunciado como incurso no 

artigo 121, § 2º, I e IV, c.c. 14, II, do Código Penal, porque no dia 28 

de março de 1996, na Avenida Francisca Conde, na cidade de 

Guarulhos, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou 



Recurso Especial nº 0078979-28.1996.8.26.0224 
                                                           Página 3 de 38 

 
 

a defesa da vítima, mediante disparo de arma de fogo, tentou matar 

Maria Cristiane de Andrade, produzindo-lhe ferimentos, iniciando a 

prática de um crime de homicídio que somente não se consumou 

por circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 109/112). 

 Em plenário a defesa sustentou a desclassificação 

da conduta e, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio e o 

afastamento das qualificadoras (conforme expressamente constou 

da ata de fls. 247). 

  O Conselho de Sentença refutou as teses defensivas, 

impondo o Juiz-Presidente a pena de 09 anos e 04 meses de 

reclusão, em regime inicial fechado (fls. 241/243). 

 Inconformado, o acusado recorreu pleiteando a 

anulação do julgamento ao fundamento de que a decisão dos 

jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, 

especialmente quanto ao dolo de matar e, subsidiariamente, a 

exclusão das qualificadoras. 

  A Colenda Terceira Câmara Criminal Extraordinária 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, em votação unânime, 

determinou, ex officio, a anulação do julgamento por nulidade 

absoluta na quesitação, determinando que o réu seja 

submetido a novo julgamento, prejudicado o exame do mérito 

recursal (fls. 293/302). 

 O Ministério Público opôs Embargos de Declaração, 

os quais foram rejeitados (fls. 310/314).  
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 Assim entenderam os doutos Julgadores, em 

acórdãos que foram relatados pelo Des. SILMAR FERNANDES, ora 

transcrito:  

Registro: 2014.0000308606 

ACÓRDÃO 

 

                              Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0078979-28.1996.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante E.J.S., 

é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

                            ACORDAM, em 3ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ex officio, ANULARAM O 

JULGAMENTO em Sessão Plenária de E.J.S. e todos os atos a ela subsequentes, 

por nulidade absoluta na quesitação, devendo ser o réu submetido a novo Tribunal 

do Júri Popular, PREJUDICADO o exame do mérito recursal. V.U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

                             O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

SOUZA NERY (Presidente) e OTÁVIO HENRIQUE. 

                                       São Paulo, 22 de maio de 2014. 

 

Silmar Fernandes 

RELATOR 

 

Apelação nº 0078979-28.1996.8.26.0224 
Voto nº 3.588 
Apelante: E.J.S. 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Tentativa de homicídio qualificada 
pela motivação torpe e pela utilização de recurso que 
impossibilitou a defesa da vítima Artigo 121, § 2º, incisos I e 
IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código 
Penal Tese principal da defesa, sustentada em Plenária e 
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constante na ata de julgamento, versando sobre a 
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal 
Ausência de quesitação sobre a matéria Artigo 483, §4º, do 
Código de Processo Penal Nulidade absoluta evidenciada 
Súmula 156 do Supremo Tribunal Federal JULGAMENTO 
ANULADO, DEVENDO SER O RÉU SUBMETIDO A NOVO 
JÚRI POPULAR, PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO 
RECURSAL. 

 
 1.Trata-se de apelação interposta contra a r. decisão de fls. 241/243 que, 
com fundamento na decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou 
E.J.S. a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 09 (nove) anos e 04 
(quatro) meses de reclusão, como incurso no delito tipificado no artigo 121, § 2º, 
incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. 
 Inconformado, recorre o réu, pleiteando a anulação do julgamento eis que 
a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos seja no 
mérito, seja no acolhimento da qualificadora. Subsidiariamente, pugna pela 
minoração da sanção imposta (fls. 257/262). 

Ofertadas contrarrazões (fls. 265/271), a douta Procuradoria Geral de 
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.279/283). 
 

É o relatório. 
2. A análise das arguições lançadas nas razões de apelação ofertada pela 

diligente defesa resta prejudicada, porquanto o julgamento do acusado é nulo por 
ausência de formulação de quesito obrigatório no questionário apreciado pelo 
Conselho de Sentença.  

O réu foi submetido ao Egrégio Tribunal do Júri Popular eis que segundo 
narrou a exordial acusatória, nas condições de tempo e lugar nela descritas, tentou 
matar Maria Cristiane de Andrade, por motivação torpe vingança, em face do 
inconformismo com o término de relacionamento amoroso , mediante recurso que 
impossibilitou sua da ofendida defesa disparos pelas costas , não consumando o 
intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. 

O Conselho de Sentença, ao responder o questionário acostado às fls. 238, 
condenou a acusado por tentativa de homicídio duplamente qualificada, 
respondendo afirmativamente aos quesitos 1º (materialidade), 2º (autoria), 3º 
(conatus), 6º (motivação torpe) e 7º (utilização de recurso que impossibilitou a 
defesa da vítima), rechaçando a tese absolutória (quesito 4º), bem como a 
existência de violenta emoção na conduta perpetrada (quesito 5º) termo de 
votação às fls. 239. 
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Mas, conforme se extrai da ata de julgamento (fls. 244/248), a principal 
tese sustentada pela douta defesa nos debates orais foi o pleito de desclassificação 
da conduta para lesão corporal, in verbis: “Defesa (1h30): manifestou-se das 
15h34 até às 16h30: Fez os elogios de estilo e sustentou a tese da 
desclassificação e, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio (sob o 
domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima) e o 
afastamento das qualificadoras...” (fls. 247 sem destaques no original). 

Destarte, sendo a desclassificação delitiva tese arguida em plenário, era 
imperiosa a observância do disposto no artigo 483, § 4º, do Código de Processo 
Penal, o qual determina que “sustentada a desclassificação da infração para 
outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser 
respondido após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso”. 

Imprescindível, pois, que o 4º quesito a ser submetido aos Jurados versasse 
sobre a sustentada desclassificação, sendo que o quesito genérico “O jurado 
absolve o acusado?” não engloba a referida tese. 

Reforço que o quesito sobre a desclassificação do crime era de suma 
importância, porquanto ainda que o Conselho de Sentença tenha reconhecido a 
autoria, a materialidade e o conatus, não foi ele inquirido sobre a ausência do 
animus necandi e corolária incompetência do Tribunal Popular para julgar a causa 
sendo que tal circunstância gerou indiscutível prejuízo à defesa do acusado. 

Não se olvida que as partes manifestaram a expressa concordância ao 
questionário formulado pelo douto Juiz Presidente (fls. 247) e, ainda, que o 
recurso de apelação interposto não veiculou a questão.  

Todavia, não há falar-se, in casu, em convalidação da referida nulidade, 
pois a ausência de formulação de quesito obrigatório macula, de forma absoluta, o 
julgamento pelo Tribunal Popular. Este, o teor da Súmula 156 do Supremo 
Tribunal Federal:  

“É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito 
obrigatório”. 

 
Nesse sentido se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL PENAL HABEAS CORPUS HOMICÍDIO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO NULIDADE DO 
JULGAMENTO EM PLENÁRIO FALTA DE QUESITAÇAO 
SOBRE TESE DE ACIDENTALIDADE DO DISPARO DE 
ARMA DE FOGO QUE RESULTOU NA MORTE DA VÍTIMA 
AUSÊNCIA DE ARGÜIÇAO OPORTUNO TEMPORE 
IMPOSSIBILIDADE DE PRECLUSAO, POR SE TRATAR DE 
NULIDADE ABSOLUTA QUESITO OBRIGATÓRIO 
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SÚM.1566/STF TESE QUE, SE ACOLHIDA, AFASTA O 
ANIMUS NECANDI E, VIA DE CONSEQÜÊNCIA, 
DESCLASSIFICA A CONDUTA DO AUTOR PARA A 
MODALIDADE CULPOSA OU, ATÉ MESMO, GARANTE SUA 
ABSOLVIÇAO. 
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR DO CONSELHO DE 
SENTENÇA A APRECIAÇAO DAS TESES DEFENSIVAS 
QUE IMPORTEM EM ISENÇAO DE PENA, EXCLUSAO 
DO CRIME OU SUA DESCLASSIFICAÇAO NULIDADE 
RECONHECIDA SEGUNDA NULIDADE ARGÜIDA PELA 
DEFESA (MÁCULA NO RELATÓRIO LIDO EM PLENÁRIO) 
PREJUDICADA ORDEM CONCEDIDA, JULGANDOSE 
PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À OUTRA NULIDADE 
ARGÜIDA. 
“1. Eventuais nulidades havidas no plenário do Tribunal do 
Júri devem ser argüidas logo depois de ocorridas, sob pena de 
preclusão. Inteligência do art. 571, VIII do CPP.  
“2. Porém, esse entendimento é afastado quando se trate de 
nulidade absoluta, a qual não se convalida.  
“3. 'É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de 
quesito obrigatório' (Súm. 156/STF).  
“4. Por quesito obrigatório se entende aquele que compromete 
a defesa do réu e o julgamento pelo Júri, impedindo que os 
Jurados lhe afiram o exato alcance e compreensão. Precedentes 
do STF. 
“5. A tese de acidentalidade do disparo de arma de fogo que 
ocasionou a morte da vítima, caso acolhida, acarreta o 
afastamento do animus necandi imputado ao autor e, por 
conseguinte, pode resultar em desclassificação para a 
modalidade culposa ou, até mesmo, em absolvição, tudo a 
depender do veredicto do Juiz-Presidente (posto que, ausente o 
dolo, afasta-se a competência do Conselho de Sentença). 
“6. Sustentada em plenário referida tese, sua supressão da 
quesitação, além de afrontar a garantia constitucional da 
plenitude de defesa, impede que os Jurados apreciem com 
exaustão todos contornos da lide e, via de conseqüência, que 
afiram o exato alcance e compreensão sobre o caso sub judice. 
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“7. Reconhecida a nulidade do julgamento por ausência de 
quesito obrigatório, reputa-se prejudicada aquela referente à 
mácula no relatório lido em plenário. 
“8. Ordem concedida para anular o julgamento em plenário, 
reputando-se prejudicada a segunda tese defensiva de 
nulidade.” (HC 109283/RJ, Rel. Ministra Jane Silva 
(Desembargadora convocada do TJ/MG), DJe 10/11/2008 sem 
grifos no original). 
 

Ainda no mesmo sentido, deliberou esta Egrégia Corte: 
 

“...Nesse contexto, emerge inquestionável que, na espécie, tem 
razão o Ministério Público, porque, de fato, se concretizou a 
inversão mencionada no recurso com relação à ordem de 
formulação dos quesitos números três e quatro, o que 
caracterizou, sem dúvida, nulidade de natureza absoluta, diga-
se, que não se convalida nem mesmo com a preclusão, 
porquanto afronta, indiscutivelmente, os princípios 
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, 
pois a tese defensiva (desclassificatória, por ausência de 
animus necandi) sequer foi apreciada pelo Tribunal Popular. 
“É que, lamentavelmente, não se observou os exatos termos nem 
se notou a clareza solar que emerge do artigo 483 e seus 
parágrafos, do Código de Processo Penal. 
(...) 
“Por razões, pelo meu voto, também DOU PROVIMENTO ao 
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para reconhecer a 
ocorrência de vício no questionário, 
anular em parte o julgamento e determinar a realização de 
outro, com relação à imputação da prática do crime previsto no 
artigo 121, § 2º, II, combinado com o artigo 14, II, do Código 
Penal, com estrita observância dos artigos 482 e 483, § 5º, do 
Código de Processo Penal...” 
Declaração de voto vencedor Des. Juvenal Duarte Apelação 
Criminal nº 0001389-13.2010.8.26.0279 j. em 17/01/2013 sem 
destaques no original, enfatizando que a votação se deu por 
unanimidade: 
“POR VOTAÇÃO UNÂNIME, DERAM PROVIMENTO AO 
RECURSO INTERPOSTO PELA JUSTIÇA PÚBLICA, PARA 
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DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA DA QUESITAÇÃO, 
COM FULCRO NO ART. 483, § 5º, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL, BEM COMO DOS ATOS 
SUBSEQUENTES, SUBMETENDO ARISTÍDES RAIMUNDO 
DA SILVEIRA, A NOVO JULGAMENTO PERANTE O E. 
TRIBUNAL DO JÚRI. DECLARARÁ O E. REVISOR, DES. 
JUVENAL DUARTE. RELATOR DES. SÉRGIO RIBAS. 
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS 
DESEMBARGADORES JUVENAL DUARTE (PRESIDENTE) E 
PINHEIRO FRANCO". 
 

Por esse prisma, ante a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de 
formulação de quesito obrigatório (artigo 483, § 4º, do CPP), de rigor anular-se a 
Sessão Plenária ocorrida aos 29 de junho de 
2011, bem como todos os atos a ela subsequentes, devendo ser o réu submetido a 
novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular. 

3. Ante o exposto, ex officio, ANULO O JULGAMENTO em Sessão 
Plenária de E.J.S. e todos os atos a ela  subsequentes, por nulidade absoluta na 
quesitação, devendo ser o réu submetido a novo Tribunal do Júri Popular, 
PREJUDICADO o exame do mérito recursal. 

SILMAR FERNANDES 

Relator 

 

 

       E nos Embargos de Declaração, assim decidiu a 

Colenda Câmara: 

 

Registro: 2014.0000498050 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 
0078979-28.1996.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é 
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é 
embargada 3ª CÂMARA CRIMINAL EXTRAORDINÁRIA. 

ACORDAM, em 3ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. 
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U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O 
julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SOUZA NERY 
(Presidente) e OTÁVIO HENRIQUE. 

São Paulo, 14 de agosto de 2014. 
Silmar Fernandes 

RELATOR 
Assinatura 

 
 
 
Embargos de Declaração nº 0078979-28.1996.8.26.0224/50000 
Voto nº 3.933 
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo  
Embargada: Egrégia Terceira Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
Interessado: E.J.S. 
 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação da ocorrência de 
omissão no ven. Acórdão Descabimento Argumentos 
colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento 
com o desfecho do apelo pela douta Justiça Pública 
EMBARGOS REJEITADOS. 

 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Justiça Pública em 

face do v. Acórdão de fls. 295/302, alegando, em síntese, padecer o decisum do 
vício da omissão (fls. 305/307). 

É o relatório. 
2. Conheço dos embargos declaratórios, pois e, na questão de fundo, 

rejeito-os.  
Do compulsar dos autos, observa-se que a Sessão Plenária ocorrida aos 29 

de junho de 2011 foi anulada por esta Câmara, porquanto não formulado quesito 
obrigatório no que concernia a ausência de animus necandi na conduta do réu (fls. 
295/305). 

A douta Procuradoria Geral de Justiça, ao tomar ciência do ven. Aresto, 
embargou-o, porquanto entendeu que “...na hipótese de homicídio tentado, 
indagado o Conselho de sentença sobre a existência do dolo de matar, a sua 
negativa implicará na desclassificação do delito para outro que não da 
competência do Júri. Portanto, no caso sob exame, a tese da desclassificação 
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apresentada pela defesa foi examinada quando da resposta ao terceiro quesito, 
referente à tentativa...” (fls. 306). 

Sem razão, contudo. 
Isso porque a própria redação do § 4ª, do artigo 483, do Código de 

Processo Penal prevê que, em caso de crime tentado, o quesito sobre a existência 
do animus necandi será apresentado após a resposta do 3º quesito:  

 
“§ 4º Sustentada a desclassificação da infração para outra de 
competência do juiz singular, será formulado quesito a 
respeito, para ser respondido após o 2º (segundo) ou 3º 
(terceiro) quesito, conforme o caso...” (sem destaques no 
original). 
 

O parágrafo 5º do retrocitado artigo 483, da Lei Adjetiva Penal o qual, 
segundo o douto Procurador de Justiça, englobaria o quesito sobre o animus 
necandi nas hipóteses de conatus em realidade, dispõe sobre situação diversa. 

Com efeito, o parágrafo 5º determina que, quando for sustentada a tese de 
crime tentado ou, ainda, havendo divergência sobre a  tipificação do delito, 
deverá ser inserido tal quesito no questionário apresentado aos Jurados. Confira-
se: 

“§ 5º Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma 
tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, 
sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará 
quesito acerca destas questões, para ser respondido após o 
segundo quesito” (grifos meus). 
 

A interpretação teleológica dos dois parágrafos mencionados evidencia, 
com clareza, que se tratam de situações díspares: o § 4º deve ser aplicado nos 
casos em que for sustentada, em plenária, a ausência de animus necandi na 
conduta do agente seja o crime consumado ou tentado (circunstância bem 
delineada na expressão “conforme o caso”) ao passo que o § 5º refere-se às teses, 
igualmente sustentadas perante o Conselho de Sentença, sobre a ocorrência do 
crime na forma tentada ou, ainda, na hipótese de dúvida sobre a tipificação do 
delito v.g. homicídio ou infanticídio. 

Desse modo, como no caso vertente foi sustentada, durante os debates, a 
desclassificação da conduta, resta indene de dúvidas a subsunção da matéria ao § 
4º, do artigo 483, do Código de Processo Penal. 
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E, sob este prisma, a formulação de quesito sobre tal matéria era 
obrigatória, sendo que a ausência de quesitação maculou, de forma absoluta, a 
sessão plenária por crasso cerceamento de defesa.  

3. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios. 
 
 

SILMAR FERNANDES 

Relator 

 

 

  

 Ao decidir pela anulação ex officio do julgamento pelo 

Júri, por ausência de quesito específico sobre a tese de 

desclassificação para lesão corporal (desclassificação própria), a 

douta Turma Julgadora, além de contrariar o disposto no artigo 483, 

§§ 4º e 5º do Código de Processo Penal, divergiu da orientação do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, autorizando, pois, a 

interposição deste recurso, com amparo nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional. 

2. CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL  

(Art. 483, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Penal) 

 

                      Dispõe o art.483 do Código de Processo Penal: 

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte 

ordem, indagando sobre: 

(...) 

§ 4º Sustentada a desclassificação da infração para 

outra de competência do juiz singular, será formulado 
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quesito a respeito para ser respondido após o 2º 

(segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso. 

§ 5º Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua 

forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação 

do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, 

o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser 

respondido após o segundo quesito. 

 

                       Inicialmente, é de ser relevado que o v. Acórdão não 

ingressou na análise meritória do recurso, exatamente porque 

entendeu incidente no caso nulidade de natureza absoluta, 

especificamente por vício na quesitação. 

                       No entanto, ao declarar a referida nulidade, tem-se 

que o art. 483, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Penal foram 

flagrantemente contrariados, eis que o julgamento em 1º grau 

atendeu rigorosamente as normas processuais aplicáveis à espécie. 

                      Vejamos. 

                      O Recorrente foi submetido a julgamento pela prática 

de um crime de homicídio na forma tentada, duplamente qualificado. 

                      A primeira tese defensiva lançada pela defesa foi a 

desclassificação da conduta para o lesão corporal, cuja 

competência é do Juiz-Presidente do Tribunal do Júri. 

                      Assim, após indagado o Conselho de Sentença sobre 

a materialidade e autoria, quesitos em relação aos quais não 

houve controvérsia das partes, o magistrado indagou se agindo 

daquela forma, o réu teria inciado a execução de um crime de 
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homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua 

vontade. Nesse momento, o Conselho de Sentença foi indagado 

especificamente sobre a existência de crime doloso contra a vida na 

forma tentada, ou de crime diverso de competência do juízo 

singular. Caso respondesse negativamente, o julgamento estaria 

encerrado, passando-se a competência ao Juízo-Presidente para 

sua deliberação sobre o mérito livremente. No entanto, como se viu, 

a resposta foi positiva quanto ao crime doloso contra a vida tentado, 

excluindo-se a primeira tese defensiva sustentada. Desnecessária 

quesitação específica de declassificação própria, pois o seu 

reconhecimento decorre da negativa do quesito acerca da tentativa 

de homicídio.  

Ora, se indagado o Conselho sobre a existência de 

crime doloso na forma tentada, o mesmo responde negativamente, 

o que não é o caso, não resta dúvida que a competência da conduta 

remanescente passaria ao juiz-presidente. 

Por tal razão,  o art. 483, § 4º, refere que “sustentada 

a desclassificação da infração para outra de competência do juiz 

singular, será formulado quesito a respeito para ser respondido 

após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso.” 

O art. 483, §4º, contempla os dois tipos de 

desclassificações: própria e imprópria, na sequência do dispositivo. 

A quesitação da desclassificação própria deve ser 

elaborada após os quesitos da materialidade e autoria, assim, após 

o 2º quesito. 

Por outro lado, se a tese for de desclassificação 

imprópria, quesito específico deve ser formulado após o terceiro 
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quesito. O quesito deve ser formulado após a pergunta sobre o 

desejo ou não do jurado absolver o acusado. 

                          Nesse sentido a lição de GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI, ao comentar o disposto no artigo 483, § 4º, do CPP: 

“Quando se cuidar da desclassificação própria, basta 

haver a negativa ao segundo quesito, que envolve o 

nexo causal em se tratando de delito doloso contra a 

vida.” (Código de Processo Penal Comentado, 12. ed. 

São Paulo: RT, 2013, p. 901, nota ao artigo 483, § 4º).  

 

Reconhecendo a tentativa, automaticamente fica 

prejudicada a quesitação sobre a tese defensiva de 

desclassificação. 

Afirmando a existência do dolo de matar, por 

consequência lógica, o Conselho nega a desclassificação, não 

cabendo quesito específico sobre essa tese. 

                         É a chamada relação de prejudicialidade entre a 

resposta a um quesito e o quesito subsequente (EUGENIO PACELI, 

Curso de Processo Penal, 17. Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 745). 

                         A respeito a lição de HERMÍNIO MARQUES 

PORTO: 

“A tese defensiva que afirma, buscando o 

afastamento da tentativa, a desistência voluntária ou 

o arrependimento eficaz (art. 15 do CP), é satisfeita 

com a negativa dos jurados ao segundo quesito (da 

intenção de praticar um fato definido como crime, ou 

quesito da tentativa) do questionário, daí ser 
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imprópria a formulação de quesitos especiais 

tratando das duas teses referidas, pois conseguem 

definição implícita com a mencionada negativa” (Júri. 

10. ed. São Paulo: Saraiva, 2001,p. 231). 

 

                        Novamente, a posição de GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI: 

“Pela sistemática adotada na elaboração dos quesitos, 

temos o seguinte: a) tratando-se de desclassificação 

própria (alterar de homicídio para lesão corporal), 

continua não havendo necessidade de indagação 

específica. Basta que a defesa solicite aos jurados 

que neguem o segundo quesito, dizendo respeito ao 

nexo causal do homicídio ou da tentativa de 

homicídio” (Tribunal do Júri. São Paulo: RT, 2008, p. 

227). 

 

                        A quesitação subsequente sobre a tese defensiva de 

desclassificação (como decidiu o v. acórdão recorrido) seria ilógico e 

poderia levar a um resultado contraditório, ou seja, os jurados 

reconhecerem o homicídio tentado e, em seguida, que o réu não 

agiu com intenção de matar, o que tornaria o julgamento nulo 

                       No mesmo sentido a lição de Waldredo Cunha 

Campos: 

“Negado o 3º quesito (da tentativa), os jurados terão 

entendido que não houve uma tentativa de homicídio, 

ocasionando a desclassificação do crime para a figura 
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típica da lesão corporal (desclassificação própria), 

sendo deslocada a competência para o juiz presidente 

(...) Afirmados os três primeiros quesitos, mas negado 

o 4º, o acusado será condenado pela prática de um 

homicídio simples tentado” (Tribunal do Júri. Teoria e 

prática. 3. ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 423).    

          

                       Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 
DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO SOBRE 
DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO 
PELOS JURADOS DA TESE DE TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO. DESNECESSIDADE DA QUESITAÇÃO 
SOBRE A DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL 
NÃO PROVIDO. 

 1. Para se chegar à conclusão de que a tese 
desclassificatória não foi admitida pelo Conselho de 
Sentença, basta que o quesito referente ao dolo 
homicida posto à apreciação dos jurados seja por 
eles respondido afirmativamente. 

 2. Recurso especial não provido (REsp 1409036 / MG, 
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, 
Julgamento 26/08/2014, DJe 01/09/2014, destaquei). 

 

                          Em seu voto condutor, o Ministro Moura Ribeiro 

assim se manifestou: 

                          “Insurge-se o recorrente contra a negativa de vigência 

aos arts. 483, § 4º, e 564, III, “k”, ambos do CPP, porque não foi 

formulado quesito obrigatório aos jurados sobre a tese da defesa de 
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desclassificação para o delito de roubo impróprio praticado contra a vítima 

THIAGO JOSÉ e do delito de lesão corporal praticado contra a vítima 

JOÃO BATISTA, por ausência de animus necandi , o que resultou na 

condenação do réu pela prática dos delitos de tentativa de homicídio 

qualificado contra ambas as vítimas.  

       Na Ata de Julgamento, constou que “o doutor Defensor 

sustentou as seguintes teses: quanto à primeira tentativa de homicídio 

contra Thiago José dos Santos Freitas: roubo impróprio ou desistência 

voluntária; quanto à segunda tentativa de homicídio contra a vítima João 

Batista dos Santos: desclassificação para lesão corporal ou desistência 

voluntária”. 

      Submetidos os quesitos às partes, a defesa protestou pela 

modificação do terceiro quesito relativo aos delitos praticados contra as 

vítimas THIAGO JOSÉ e JOÃO BATISTA e pela inclusão de quesito 

próprio referente à tese de desclassificação, o que foi indeferido pela MM. 

Juíza Presidente. 

    (...). 

                          Interposta apelação, a Primeira Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais não reconheceu a nulidade absoluta 

do julgamento por ausência de quesito obrigatório sobre as teses 

desclassificatórias, sob os seguintes fundamentos: 

    (...) 

      Infere-se, portanto, que os mencionados quesitos 

traduziram, de forma simples e direta, em que consistiria a 

modalidade tentada, tendo, nesses pontos, o Conselho de 

Sentença respondido afirmativamente. E, assim agindo, 

reconheceram automaticamente, a existência do nexo de 

causalidade, bem como do animus necandi, rejeitando, por 

conseguinte, os pedidos de desclassificação, no caso, para o 

crime de roubo impróprio e lesão corporal. 
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               Destarte, a tese desclassificatória foi devidamente 

submetida à apreciação dos jurados quando do momento da 

quesitação da tentativa, razão por que não há se falar em 

formulação de uma tese específica, tampouco em qualquer 

prejuízo à defesa do recorrente, que teve, repise-se, todas 

suas teses examinadas” (fls. 715/733-STJ). 

       Não há que se falar na ausência de quesitos obrigatórios 

sobre as teses desclassificatórias formuladas pela defesa. Isto porque 

para se chegar à conclusão de que tais teses não foram admitidas pelo 

Conselho de Sentença, basta que o quesito referente ao dolo homicida, 

posto à apreciação dos jurados, seja por eles respondido afirmativamente. 

       Como se pode constatar, os jurados responderam 

afirmativamente aos quesitos relacionados à existência do delito 

homicídio, na forma tentada, razão pela qual se torna desnecessária a 

formulação de quesitos sobre as teses desclass ificatórias (fls. 620/621-

STJ)”. 

       (...) 

                           Em suma, não constatada ausência de quesitos 

obrigatórios sobre as teses desclassificatórias para lesão corporal e roubo 

impróprio, já que admitido o animus necandi pelos jurados, não há falar 

em nulidade”. 

 

       No mesmo sentido: 

 

“(.) PACIENTE SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO  
PELO TRIBUNAL DO JÚRI ANTE O 
RECONHECIMENTO DE  NULIDADE NA QUESITAÇÃO. 
ITEM REFERENTE AO DOLO EVENTUAL JULGADO 
PREJUDICADO PELO JUIZ PRESIDENTE. QUESITO 
FORMULADO SEM QUE HOUVESSE A NECESSÁRIA  
ALEGAÇÃO PELAS PARTES. VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, PLENITUDE DE 
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DEFESA E CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA, 
PRONÚNCIA, LIBELO-CRIME E QUESTIONÁRIO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 
CONCESÃO DA ORDEM. 

(...) 

3. Estando acusação restrita à prática do delito de 
homicídio com dolo direto, e tendo a defesa sustentado 
unicamente a desclassificação do ilícito para lesões 
corporais seguidas de morte, sobrevindo a resposta 
negativa dos jurados ao terceiro quesito, referente à 
atuação do paciente querendo o resultado morte, 
mostrou-se correta atução do Juiz Presidente, que 
interrompeu a votação, até mesmo porque a questão 
relativa à assunção do risco de produzir o resultado morte 
por parte do acusado sequer deveria ter sido elaborada, 
pois não foi objeto do libelo e das teses defensivas, 
também não estando inserida nas matérias que podem 
ser objeto de questionamento pelo próprio Juiz 
Presidente. 

4. Em arremate, é imperioso ressaltar a total 
improcedência da conclusão pela qual para se 
desclassificar o crime de homicídio para o de lesões 
corporais seguidas de morte seria necessário afastar 
tanto dolo direto quanto o eventual, pois para que tal 
desiderato seja alcançado pela defesa, basta que a 
tese principal da acusação, qual seja, prática de crime 
contra vida com dolo direto ou eventual, a depender 
do que tnha sido sustentado pelo Ministério Público 
na denúncia, na pronúncia e no libelo, seja afastada 
pelo Conselho de Sentença. 

5. Ordem concedida par afastar nulidade reconhecida no 
acórdão objurgado, determinado-se que o Tribunal de 
origem prossiga na análise da insurgência ministerial” (HC 
13196/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,     
julgado em 23/08/2011, DJe 01/09/2011, destaquei). 

 



Recurso Especial nº 0078979-28.1996.8.26.0224 
                                                           Página 21 de 38 

 
 

                          Idêntica é a posição do Supremo Tribunal Federal, 

em casos semelhantes, onde a tese defensiva foi a desistência 

voluntária: 

Habeas corpus. 2. Tribunal do júri. Nulidade. Ausência de 
quesito referente à tese defensiva de desistência 
voluntária. Não ocorrência. Resposta positiva dos jurados 
ao quesito da tentativa. 3. Constrangimento ilegal não 
caracterizado. 4. Ordem denegada (HC 112197 / SP - 
SÃO PAULO, Relator Min. GILMAR MENDES, 
Julgamento:  05/06/2012           Segunda Turma, DJe-119 
DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012). 

 

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO   
DE NULIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A 
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA E O PRIVILÉGIO. 
INEXISTÊNCIA DO INTERVALO TEMPORAL 
NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DA 
QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE QUESITO 
REFERENTE À DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO.  
1. A jurisprudência do STF admite a possibilidade de 
homicídio privilegiado-qualificado, desde que não haja 
incompatibilidade entre as circunstâncias do caso. O 
recurso utilizado para atingir a vítima ‘é realidade objetiva, 
pertinente à mecânica do agir do infrator’ (HC 77.347, HC 
69.524, HC 61.074). Daí a inexistência de contradição no 
reconhecimento da qualificadora, cujo caráter é objetivo 
(modo de execução do crime), e do privilégio, afinal 
reconhecido (sempre de natureza subjetiva). 
 2. Na tentativa de homicídio, respondido 
afirmativamente que o agente só não consumou o 
delito por circunstâncias alheias à sua vontade, não 
há lógica em se questionar de desistência voluntária, 
que somente se configura quando o agente 
‘voluntariamente desiste de prosseguir na execução’ 
(art. 15 do Código Penal). Habeas corpus indeferido” - 
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(HC 89.921/PR, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, 
unânime, DJ 27.4.2007).           

                   

                         Destarte, a decisão de Primeiro Grau está em 

perfeita consonância com a doutrina e jurisprudência, tanto que a 

defesa não fez qualquer objeção à quesitação, pois o seu 

recurso foi por fundamento diverso, ou seja, decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos.   

                        Por isso, ao exigir quesito específico sobre a tese de 

desclassificação própria, a Douta Câmara Julgadora contrariou o 

diposto no artigo 483, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Penal.     

 

3. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – DECISÃO 

PARADIGMA DO DISSÍDIO 

                          No julgamento do HABEAS CORPUS Nº 226.135 – 

DF, relatora MINISTRA LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgamento 

03/12/2013, publicado no DJe de 19/12/2013, que ora se oferta 

como paradigma (cópia anexa), o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça decidiu: 

HABEAS CORPUS Nº 226.135 - DF (2011/0281960-7) 
RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ 
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 
ADVOGADO : PAULO CHAGAS - DEFENSOR PÚBLICO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 
PACIENTE : CLÁUDIO GOMES DA SILVA 
 

EMENTA 
 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
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NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA 
RELATORA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO SOBRE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
LESÃO CORPORAL. ACOLHIMENTO INICIAL PELOS JURADOS DA  
TESE DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESNECESSIDADE DA 
QUESITAÇÃO ACERCA DA DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. 
MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. RECONHECIMENTO PELOS JURADOS. 
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM 
DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas 
desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a 
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses 
em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e 
deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista 
taxativamente na Constituição da República. 

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, com a ressalva da posição pessoal desta Relatora, também nos 
casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem 
prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de 
flagrante ilegalidade. 

3. No caso, os jurados responderam afirmativamente aos quesitos 
relacionados à existência de crime de homicídio, na forma tentada, razão pela 
qual, por consequência lógica, torna-se desnecessária a indagação acerca de 
quesito relacionado à tese de desclassificação do delito para lesões corporais. 
Precedente. 

4. A insurgência contra o reconhecimento do motivo torpe, na forma em 
que foi deduzida pelo Impetrante, com impugnação direta às provas, demandaria o 
reexame do conjunto fático-probatório, o que, com se sabe, é vedado na estreita 
via do writ. 

5. Preciso o parecer ministerial ao anotar que "O motivo torpe, 
considerado aquele repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa à sociedade, 
constitui qualificadora de natureza subjetiva. Logo, o respectivo reconhecimento 
é competência constitucional exclusiva dos jurados. Além disso, não se demonstra 
arbitrário o acolhimento de aludida qualificadora, quando consta dos autos que o 
paciente tentou matar duas crianças tão pequenas por pensar que elas estavam 
com 'o diabo no corpo'. " 

6. Nenhuma ilegalidade há no reconhecimento da qualificadora do meio 
cruel quando, conforme apurado, "o réu segurou as crianças pela cabeça, uma de 
cada vez, e bateu continuamente o restante do corpo contra a parede, causando , 
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além de outras lesões, traumatismo craniano em [...], e lesões na área do 
abdômen e na área cervical, em [...]" impondo às vítimas, duas crianças em terra 
idade (2 anos, uma, e 8 meses, outra, respectivamente), com seguidas agressões, 
desnecessário sofrimento. 

7. Ordem de habeas corpus não conhecida. 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e 
das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os 
Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Belizze, Moura Ribeiro e Regina 
Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.  

Brasília (DF), 03 de dezembro de 2013 (Daat do Julgamento) 
 

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora 

 
 
HABEAS CORPUS Nº 226.135 -DF (2011/0281960-7) 
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL  
ADVOGADO : PAULO CHAGAS -DEFENSOR PÚBLICO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 
DOS TERRITÓRIOS  
PACIENTE : CLÁUDIO GOMES DA SILVA 

RELATÓRIO 
 

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 
Trata-se de habeas corpus , sem pedido de liminar, impetrado pela 

Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de CLÁUDIO GOMES DA 
SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

Consta dos autos que o ora Paciente foi condenado pela Primeira Vara do 
Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF à pena de 28 (vinte e 
oito) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 
como incurso no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, c.c. o art. 14, inciso II (duas 
vezes), ambos do Código Penal, por ter desferido várias agressões contra duas 
crianças, um menino de 8 meses de idade e uma menina de 2 anos de idade, não 
logrando matá-las por circunstâncias alheias à sua vontade, na medida em que as 
vítimas receberam pronto e eficiente socorro médico, o que impediu o seu óbito. 
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A Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 
ao julgar o apelo da defesa, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos 
da seguinte 
ementa: 

"PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JÚRI. ALEGAÇÃO DE 
NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO 
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 
1. O termo de apelação delimita os fundamentos do recurso, nos 
termos da súmula 713 do STF. Precedentes. 
2. A ausência de quesito específico para a tese de desclassificação 
para lesões corporais não encerra nulidade, haja vista que por 
pressuposto lógico, quando os jurados julgam de maneira positiva o 
quesito referente à tentativa de homicídio, automaticamente afastam a 
tese defensiva da desclassificação por ser incompatível o 
reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, do “animus necandi” 
com eventual pedido desclassificatório para lesões corporais. 
2. O advérbio manifestamente, posto na alínea "d" do inc. III do art. 
593 do CPP, evidencia que só se admite seja o julgamento anulado 
quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-
se integralmente do conjuto probatório. No caso em tela isso não 
ocorre, pois a decisão encontra apoio em uma das versões constante 
dos autos.  
3. Pena dosada adequadamente, não merecendo reparos. 
3. Apelo desprovido." 
 

Inconformada, a Defesa opôs embargos infringentes, que restaram 
acolhidos pela Câmara Criminal do Tribunal a quo, para reconhecer a 
continuidade delitiva, reduzindo a pena do réu para 18 (dezoito) anos de reclusão, 
consoante a seguinte ementa: 

"PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DUPLA TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO. VÍTIMAS CRIANÇAS. MOTIVO TORPE. MEIO 
CRUEL. DIFICULTOU DEFESA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. 
READEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. RECURSO PROVIDO. 
1. As circunstâncias judiciais (art. 59 Código Penal), as agravantes 
(motivo torpe e meio cruel) e causa de diminuição da pena (tentativa), 
foram analisadas de forma adequada, razoável e proporcional pelo 
voto minoritário. 
2. Crimes da mesma espécie (homicídio), praticados mediante mais de 
uma ação, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de 
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execução, deve o segundo ser considerado como continuação do 
primeiro, nos moldes do art. 71, do Código Penal. 
3. Recurso provido. Voto minoritário prestigiado."  

 
Não houve interposição de novo recurso, tendo a decisão transitada em 

julgado em 02/12/2011. 
Alega o Defensor Público Impetrante, em suma, vício de quesitação, uma 

vez que foi "indevidamente eliminado o quesito da defesa, que submetia aos 
jurados a desclassificação para lesão corporal " (fl. 08). 

Insurge-se ainda contra a qualificadora do motivo torpe, sustentando ter 
sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, porque 
"nenhuma das testemunhas corroborou a falsa impressão da genitora das vítimas 
quanto a uma pseudo alegação de que o paciente teria alegado que 'as crianças 
estariam com o diabo no corpo'. De seu turno, o réu negou essa motivação, não 
se recorda ter invocado a bíblia nem porque teria agredido as crianças " (fl. 09). 

Também volta-se contra a qualificadora do meio cruel, asseverando que "a 
prova técnica do Instituto de Medicina Legal afirma serem insuficientes os 
elementos para a alegada invocação de crueldade " (fl. 09). Argumenta no 
sentido de que a repetição de golpes, por si só, não caracteriza crueldade. 

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja "a) anulado o 
processo, a fim de que seja o Paciente submetido a novo julgamento pelo 
Tribunal do Júri; b) reconhecida a ausência de justa causa para a confirmação 
das qualificadoras da torpeza e da crueldade na pronúncia, com a sua 
consequente decotação, nos termos dos artigos 593, § 3.º, c/c 648, inciso I, todos 
do Código de Processo Penal" (fl. 13). 

As judiciosas informações foram prestadas às fls. 165/205. 
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 209/215, opinando pela 

denegação da ordem de habeas corpus , em parecer que guarda a seguinte ementa: 
"HABEAS CORPUS. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO SOBRE A 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ACOLHIMENTO INICIAL 
PELOS JURADOS DA TESE DE TENTATIVA DE HOMICÍCIO. 
DESNECESSIDADE DA QUESITAÇÃO ACERCA DA DESCLASSIFICAÇÃO. 
MOTIVO TORPE: ANÁLISE EXCLUSIVA DOS JURADOS. CRUELDADE: 
REPETIDOS GOLPES DE FACA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. 

1. “Admitida a existência do fato e reconhecida a autoria do crime, 
questionada, em seguida, a respeito da tentativa e tendo os jurados respondido 
afirmativamente, tornou-se prejudicada a votação de qualquer quesito relativo à 



Recurso Especial nº 0078979-28.1996.8.26.0224 
                                                           Página 27 de 38 

 
 

tese de desclassificação do delito, que tem por objetivo apurar a competência do 
Júri.” 

2. Não há nos autos prova de que a defesa efetivamente debateu em 
plenário a tese de desclassificação, existindo apenas menção no relatório da 
sentença de que se sustentou a negativa de autoria. O Superior Tribunal de 
Justiça entende que se a tese não foi defendida em plenário, não é possível a sua 
quesitação. 

3. O motivo torpe, considerado aquele repugnante, abjeto, vil, que causa 
repulsa à sociedade, constitui qualificadora de natureza subjetiva. Logo, o 
respectivo reconhecimento é competência constitucional exclusiva dos jurados. 
Além disso, não se demonstra arbitrário o acolhimento de aludida qualificadora, 
quando consta dos autos que o paciente tentou matar duas crianças tão pequenas 
(uma de 8 meses e outra de 2 anos de idade) por pensar que elas estavam com “o 
diabo no corpo”. 

4. Para o desfazimento do decisum hostilizado que reconheceu a 
qualificadora da crueldade, mister se faz a valoração do conjunto 
fáticoprobatório dos autos, providência incabível na via eleita. Além disso, há 
precedente do Superior Tribunal de Justiça admitindo os “repetidos golpes de 
faca” como elemento cruel. 

5. Parecer pela denegação da ordem." 
É o relatório. 

 
 
 
 
 
HABEAS CORPUS Nº 226.135 - DF (2011/0281960-7) 
 

EMENTA 
 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO 
ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. DUPLA 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO 
JÚRI. QUESITO SOBRE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO 
CORPORAL. ACOLHIMENTO INICIAL PELOS JURADOS DA 
TESE DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESNECESSIDADE DA 
QUESITAÇÃO ACERCA DA DESCLASSIFICAÇÃO. 
QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. 
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RECONHECIMENTO PELOS JURADOS. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as 
Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não 
mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao 
recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em 
razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal 
tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na 
Constituição da República. 

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva da posição pessoal desta 
Relatora, também nos casos de utilização do habeas corpus em 
substituição ao recurso especial, sem prejuízo de, eventualmente, se 
for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de flagrante 
ilegalidade. 

3. No caso, os jurados responderam afirmativamente aos 
quesitos relacionados à existência de crime de homicídio, na forma 
tentada, razão pela qual, por consequência lógica, torna-se 
desnecessária a indagação acerca de quesito relacionado à tese de 
desclassificação do delito para lesões corporais. Precedente. 

4. A insurgência contra o reconhecimento do motivo torpe, na 
forma em que foi deduzida pelo Impetrante, com impugnação direta às 
provas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que, 
com se sabe, é vedado na estreita via do writ. 

5. Preciso o parecer ministerial ao anotar que "O motivo torpe, 
considerado aquele repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa à 
sociedade, constitui qualificadora de natureza subjetiva. Logo, o 
respectivo reconhecimento é competência constitucional exclusiva dos 
jurados. Além disso, não se demonstra arbitrário o acolhimento de 
aludida qualificadora, quando consta dos autos que o paciente tentou 
matar duas crianças tão pequenas por pensar que elas estavam com 'o 
diabo no corpo'. " 

6. Nenhuma ilegalidade há no reconhecimento da qualificadora 
do meio cruel quando, conforme apurado, "o réu segurou as crianças 
pela cabeça, uma de cada vez, e bateu continuamente o restante do 
corpo contra a parede, causando , além de outras lesões, traumatismo 
craniano em [...], e lesões na área do abdômen e na área cervical, em 
[...]" impondo às vítimas, duas crianças em terra idade (2 anos, uma, e 
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8 meses, outra, respectivamente), com seguidas agressões, 
desnecessário sofrimento.  

7. Ordem de habeas corpus não conhecida. 
 

VOTO 
 

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as turmas que 

compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, após evolução 
jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em 
substituição ao recurso ordinário constitucional, nas hipóteses em que esse 
último é cabível. Isso porque as competências do Pretório Excelso e desta Corte 
tratam-se de matéria de direito estrito, previstas taxativamente na Constituição da 
República. 

Contudo, a Suprema Corte não admite a extensão desse entendimento, por 
este Tribunal, aos casos de writ substitutivo de recurso especial (HC 115.715, 
Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira 
Turma, DJe de 12/09/2013; RHC 117.845, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 
Turma, DJe de 07/10/2013; HC 113.690, Rel. Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/10/2012), diante do que prevê a 
alínea c, inciso I, do art. 105, do Texto Constitucional. 

Por isso, vinha insistindo no conhecimento do mandamus em tais casos, já 
que não há, na Carta Magna, limitação em tal sentido. Ao contrário, confere a 
Constituição plena eficácia ao remédio constitucional do habeas corpus para 
salvaguarda do direito ambulatorial (cabível tão somente a restrição que se conclui 
da regra processual prevista em seu art. 105, inciso II, alínea a). 

Vale reproduzir, inclusive, no ponto, fundamentação exarada pelo 
Eminente Ministro CELSO DE MELLO, ao proferir voto vogal no julgamento do 
HC 110.118/MS pela Segunda Turma do Pretório Excelso, in verbis : 

"Talvez a questão mais importante, neste caso, não seja a 
questão de fundo, mas, sim, a controvérsia em torno da 
admissibilidade e pertinência do remédio constitucional do “habeas 
corpus”, que não pode ser comprometido, em sua eficácia e 
utilização, por razões, ainda que compreensíveis, de índole 
pragmática. 

Tenho para mim que a decisão emanada do E. Superior 
Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro GILSON DIPP, 
mostra-se extremamente restritiva quanto à utilização do “habeas 
corpus”, culminando por frustrar a aplicabilidade e a eficácia de um 
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dos remédios constitucionais mais caros à preservação do regime de 
tutela e amparo à liberdade de locomoção física das pessoas. 

O E. Superior Tribunal de Justiça, no acórdão objeto desta 
impetração, não conheceu da ação de “habeas corpus” lá ajuizada, 
por haver entendido tratar-se de “utilização inadequada da garantia 
constitucional, em substituição aos recursos ordinariamente previstos 
nas leis processuais”. 
Ao assim decidir, o E. Superior Tribunal de Justiça salientou , com 
apoio em fundamentação de que divirjo, que se vem registrando, no 
âmbito dos Tribunais, “uma irrefletida banalização e vulgarização do 
'habeas-corpus'”. 

Preocupa-me , Senhor Presidente, abordagem tão limitativa 
das virtualidades jurídicas de que se acha impregnado o remédio 
constitucional  do “habeas corpus” [...]. 
[...]. 

Desse modo, cabe insistir na asserção de que o “habeas 
corpus ”, em sua condição de instrumento de ativação da jurisdição 
constitucional das liberdades, configura poderoso meio de cessação 
do injusto constrangimento que afeta o direito de locomoção física 
das pessoas [...]. 
[..]. 

Delineado , assim, esse itinerário que o "habeas corpus" 
percorreu em nosso sistema de direito positivo, e consolidada , hoje, 
a função clássica que lhe é inerente - não obstante as vicissitudes 
impostas a esse importantíssimo remédio constitucional, tão temido 
por regimes autocráticos, como o atesta o art. 10 do AI nº 5/68 -, 
causa-me preocupação essa nova diretriz que vem de ser adotada 
pela colenda Quinta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça e que, 
caso eventualmente prevaleça, implicará gravíssima restrição a um 
fundamental instrumento de proteção jurisdicional da liberdade em 
nosso País. 

Torna-se fácil concluir , do que venho de expor, que o E. STJ 
restringiu , excessivamente, o alcance do remédio constitucional do 
“habeas corpus”, impondo-lhe condicionamentos que a 
jurisprudência desta Corte Suprema considera inadmissíveis ." (grifos 
originais). 

O julgamento do referido feito restou assim ementado: 
"Criminal. Impetração de habeas corpus substitutivo de 

recurso especial. Admissibilidade. Peculiaridades do caso concreto. 
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Concessão da ordem. O eventual cabimento de recurso especial não 
constitui óbice à impetração de habeas corpus, desde que o direito-
fim se identifique direta e imediatamente com a liberdade de 
locomoção física do paciente. Habeas corpus concedido, para que o 
STJ aprecie o mérito do HC 176.122/MS. " (HC 110.118, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: Min. JOAQUIM 
BARBOSA, DJe de 07/08/2012 – grifei.) 

 
Porém, não obstante o posicionamento do Supremo Tribunal Federal – 

com o qual me alinho –, fiquei vencida ao conhecer de habeas corpus 
substitutivos de recursos ordinários, no julgamento, pela Quinta Turma desta 
Superior Tribunal, dos HHCC 266.835/SP e 274.618/SP, em 21/11/2013. 

Por tal razão, passarei a decidir de acordo com o entendimento majoritário 
deste Colegiado para – frise-se, com ressalva do meu posicionamento pessoal –, 
não conhecer de writ substitutivo de recurso especial, até que tal orientação, 
venha, eventualmente, a ser modificada. Isso, contudo, sem prejuízo de deferir-se 
ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. 

No caso, quanto à alegada nulidade de quesitação, assim decidiu o 
Tribunal a quo: 

"O apelante alega a existência de nulidade em razão de não 
ter havido quesito específico relativo à tese da defesa visando à 
desclassificação do crime de homicídio tentado para lesões corporais. 
Entretanto, não há qualquer nulidade a ser reparada, pois quanto aos 
quesitos formulados às fls.361/362, verifica-se que eles estão de 
acordo com o estatuído no art.482, parágrafo único, do CPP. 

Ademais, por pressuposto lógico, quando os jurados julgam de 
maneira positiva o quesito referente à tentativa de homicídio, 
automaticamente afastam a tese defensiva da desclassificação por ser 
incompatível o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, do 
“animus necandi” e de eventual pedido desclassificatório para lesões 
corporais. 
[...] 

Ademais, a ausência de quesitação específica sobre a 
desclassificação, conforme pretendido, não trouxe qualquer prejuízo 
ao apelante. Assim, inexiste na decisão mácula ensejadora de 
decretação de nulidade." (fls. 183/184) 
 

Não merece o acórdão nenhum reparo. Como se pode constatar, os jurados 
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responderam afirmativamente aos quesitos relacionados à existência de crime de 
homicídio, na forma tentada, razão pela qual, por consequência lógica, torna-se 
desnecessária a indagação acerca de quesito relacionado à tese de desclassificação 
do delito para lesões corporais. Nesse sentido: 

"HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL 
DO JÚRI. INTERROGATÓRIO. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS 
DE FORMA ALEATÓRIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. 
APELAÇÃO NO JÚRI.  DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. 
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE QUESITO GENÉRICO DE 
ABSOLVIÇÃO (INCISO III, ART. 483, DO CPP). SÚMULA 156/STF. 
NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. 

[...] 
7. Admitida a existência do fato e reconhecida a autoria do 

crime, questionada, em seguida, a respeito da tentativa e tendo os 
jurados respondido afirmativamente, tornou-se prejudicada a 
votação de qualquer quesito relativo à tese de desclassificação do 
delito, que tem por objetivo apurar a competência do Júri.  

[...] 
10. Habeas corpus concedido para anular o Julgamento 

realizado pelo Tribunal do Júri, determinando que o paciente seja 
colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, 
mediante assinatura de termo de compromisso." (HC 137.710/GO, 
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 
16/12/2010, DJe 21/02/2011; grifei.) 

 
Ademais, cumpre anotar que "Não havendo dificuldade quanto ao exato 

alcance e compreensão do quesito, nem necessidade de seu desmembramento ou 
mesmo ausência de quesito obrigatório, não há falar em nulidade " (HC 
123.970/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
21/06/2011, DJe 01/08/2011). 

Tampouco merece guarida a insurgência contra as qualificadoras do 
motivo torpe e meio cruel. Eis, a propósito, o que consignou o acórdão impetrado: 

"[...] 
Dúvida, também, não resta sobre a incidência das qualificadoras. 

O Conselho de Sentença bem reconheceu que os crimes cometidos 
contra as vítimas foram praticados: Por motivo torpe, tendo em vista 
a agressão do acusado ter origem por achar que as crianças estavam 
“com o diabo no corpo”; por meio que dificultou a defesa, pois as 
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vítimas estavam dormindo no momento do crime; e por meio cruel, 
diante do sofrimento desnecessário causado aos menores, pois, 
segundo se verificou, o réu segurou as crianças pela cabeça, uma de 
cada vez, e bateu continuamente o restante do corpo contra a parede, 
causando , além de outras lesões, traumatismo craniano em RAÍSSA, 
e lesões na área do abdômen e na área cervical, em DAVI. Portanto, 
não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma 
vez que o Conselho de Sentença acatou a versão da acusação, 
confirmada pelo conjunto probatório coligido desde a fase inquisitiva 
e confirmada em juízo, para reconhecer o animus necandi e as 
qualificadoras do motivo torpe, da crueldade, e do cometimento do 
crime por meio que dificultou a defesa das vítimas." 

 
Por um lado, a insurgência contra o reconhecimento do motivo torpe, na 

forma em que foi deduzida pelo Impetrante, com impugnação direta às provas, 
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que, com se sabe, é 
vedado na estreita via do writ. 

Com propriedade, ressaltou o parecer ministerial da lavra do então 
Subprocurador-Geral, atual Procurador-Geral, da República, o eminente Dr. 
Rodrigo Janot, que "O motivo torpe, considerado aquele repugnante, abjeto, vil, 
que causa repulsa à sociedade, constitui qualificadora de natureza subjetiva. 
Logo, o respectivo reconhecimento é competência constitucional exclusiva dos 
jurados. Além disso, não se demonstra arbitrário o acolhimento de aludida 
qualificadora, quando consta dos autos que o paciente tentou matar duas 
crianças tão pequenas por pensar que elas estavam com 'o diabo no corpo'. " 

Por outro lado, no que se refere ao meio cruel, ao contrário do que afirmou 
o Impetrante, a qualificadora não foi reconhecida apenas em face da repetição de 
golpes, mas de seguidas agressões por meio manifestamente cruel, na medida em 
que, conforme a purado, "o réu segurou as crianças pela cabeça, uma de cada 
vez, e bateu continuamente o restante do corpo contra a parede, causando , além 
de outras lesões, traumatismo craniano em RAÍSSA, e lesões na área do abdômen 
e na área cervical, em DAVI" impondo às vítimas, duas crianças em terra idade (2 
anos, uma, e 8 meses, outra, respectivamente), desnecessário sofrimento. 

Desse modo, não se constata, na hipótese, ilegalidade flagrante que 
permita a concessão do remédio constitucional de ofício. 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem de habeas corpus . 
 É o voto (destaquei). 
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3.1. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 

 

 Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente 

o paralelismo entre os casos tratados no r. julgado trazido à colação 

e a hipótese decidida nos autos: nos dois processos houve decisão 

sobre a necessidade ou não de quesito específico relacionado com 

a tese defensiva de desclassificação do crime de homicídio tentado 

para o crime de lesão corporal; porém, as soluções aplicadas 

apresentam-se opostas.  

 

      SEGUNDO O TEOR DO V. ACÓRDÃO 

IMPUGNADO: “O Conselho de Sentença, ao responder o questionário 

acostado às fls. 238, condenou o acusado por tentativa de homicídio 

duplamente qualificada, respondendo afirmativamente aos quesitos 1º 

(materialidade), 2º (autoria), 3º (conatus), 6º (motivação torpe) e 7º 

(utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), rechaçando 

a tese absolutória (quesito 4º), bem como a existência de violenta 

emoção na conduta perpetrada (quesito 5º) termo de votação às fls. 239. 

        Conforme se extrai da ata de julgamento (fls. 244/248), a 

principal tese sustentada pela douta defesa nos debates orais foi o pleito 

de desclassificação da conduta para lesão corporal, in verbis: “Defesa 

(1h30): manifestou-se das 15h34 até às 16h30: Fez os elogios de estilo e 

sustentou a tese da desclassificação e, subsidiariamente, o 

reconhecimento do privilégio (sob o domínio de violenta emoção, logo em 

seguida a injusta provocação da vítima) e o afastamento das 

qualificadoras...” (fls. 247 sem destaques no original). 

Destarte, sendo a desclassificação delitiva tese arguida em 

plenário, era imperiosa a observância do disposto no artigo 483, § 4º, do 
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Código de Processo Penal, o qual determina que “sustentada a 

desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, 

será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2º 

(segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso”. 

Imprescindível, pois, que o 4º quesito a ser submetido aos Jurados 

versasse sobre a sustentada desclassificação, sendo que o quesito 

genérico “O jurado absolve o acusado?” não engloba a referida tese. 

Reforço que o quesito sobre a desclassificação do crime era de 

suma importância, porquanto ainda que o Conselho de Sentença tenha 

reconhecido a autoria, a materialidade e o conatus, não foi ele inquirido 

sobre a ausência do animus necandi e corolária incompetência do 

Tribunal Popular para julgar a causa sendo que tal circunstância gerou 

indiscutível prejuízo à defesa do acusado “ (fls. 297/298, grifei). 

 

 Prossegue, ainda, A DECISÃO RECORRIDA, no 

acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração: 

 “Isso porque a própria redação do § 4ª, do artigo 483, do Código 

de Processo Penal prevê que, em caso de crime tentado, o quesito sobre 

a existência do animus necandi será apresentado após a resposta do 3º 

quesito:  

“§ 4º Sustentada a desclassificação da infração para 

outra de competência do juiz singular, será formulado 

quesito a respeito, para ser respondido após o 2º 

(segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso...” 

(sem destaques no original). 

 

O parágrafo 5º do retrocitado artigo 483, da Lei Adjetiva Penal o 

qual, segundo o douto Procurador de Justiça, englobaria o quesito sobre 

o animus necandi nas hipóteses de conatus em realidade, dispõe sobre 

situação diversa. 
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Com efeito, o parágrafo 5º determina que, quando for sustentada a 

tese de crime tentado ou, ainda, havendo divergência sobre a  tipificação 

do delito, deverá ser inserido tal quesito no questionário apresentado aos 

Jurados. Confira-se: 

“§ 5º Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua 

forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação 

do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, 

o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser 

respondido após o segundo quesito” (grifos meus). 

A interpretação teleológica dos dois parágrafos mencionados 

evidencia, com clareza, que se tratam de situações díspares: o § 4º deve 

ser aplicado nos casos em que for sustentada, em plenária, a ausência de 

animus necandi na conduta do agente seja o crime consumado ou 

tentado (circunstância bem delineada na expressão “conforme o caso”) ao 

passo que o § 5º refere-se às teses, igualmente sustentadas perante o 

Conselho de Sentença, sobre a ocorrência do crime na forma tentada 

ou, ainda, na hipótese de dúvida sobre a tipificação do delito v.g. 

homicídio ou infanticídio. 

Desse modo, como no caso vertente foi sustentada, durante os 

debates, a desclassificação da conduta, resta indene de dúvidas a 

subsunção da matéria ao § 4º, do artigo 483, do Código de Processo 

Penal. 

E, sob este prisma, a formulação de quesito sobre tal matéria era 

obrigatória, sendo que a ausência de quesitação maculou, de forma 

absoluta, a sessão plenária por crasso cerceamento de defesa (fls. 

312/313). 

  

  ENQUANTO PARA O PARADIGMA: 

  “Não merece o acórdão nenhum reparo. Como se pode 

constatar, os jurados responderam afirmativamente aos quesitos 
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relacionados à existência de crime de homicídio, na forma tentada, razão 

pela qual, por consequência lógica, torna-se desnecessária a indagação 

acerca de quesito relacionado à tese de desclassificação do delito para 

lesões corporais”. 

 

 Portanto, enquanto para o r. julgado recorrido: “o 

quesito sobre a desclassificação do crime era de suma importância, 

porquanto ainda que o Conselho de Sentença tenha reconhecido a 

autoria, a materialidade e o conatus, não foi ele inquirido sobre a 

ausência do animus necandi” 

 Já para o v. acórdão paradigma: “Como se pode 

constatar, os jurados responderam afirmativamente aos quesitos 

relacionados à existência de crime de homicídio, na forma tentada, 

razão pela qual, por consequência lógica, torna-se desnecessária a 

indagação acerca de quesito relacionado à tese de desclassificação 

do delito para lesões corporais”. 

 Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. 

 Sendo assim, mais correta, a nosso ver, a solução 

encontrada pela decisão do Comendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

4. RAZÕES  DO  PEDIDO  DE  REFORMA  DA  DECISÃO 

RECORRIDA 

Ante o exposto, demonstrados fundamentadamente 

a negativa de vigência à lei federal e o dissídio jurisprudencial, 

aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL 

por essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento 

e provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja 

cassada a decisão impugnada e determinada a remessa dos autos 

ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo para que a douta Câmara 

decida o mérito do recurso de apelação do acusado E.J.S.. 

                        São Paulo, 15 de setembro de 2014. 
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