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Tese 423  

JÚRI  - CRIMES MULTITUDINÁRIOS – INDIVIDUALIZAÇÃO DA 

CONDUTA – DESNECESSIDADE.  

Nos crimes multitudinários e de participação englobada, não se exige 

a descrição minuciosa de conduta de cada coautor, bastando a 

demonstração de um liame entre o agir e a prática delituosa, a permitir 

o exercício da ampla defesa.   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0338975-60.1996.8.26.0001, 

comarca de São Paulo, em que figuram como em que figuram 

como apelantes, os réus condenados: 

 

(1º JÚRI) - R. R. S. e outros; 

 

(2º JÚRI) - V. A. M. e outros;  

 

(3º JÚRI) - W. M. S. e outros; 

 

(4º JÚRI) - A. S. S. e outros; 
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   Vem, à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição da 

República, artigo 255, § 2o, do RISTJ, artigo 1029 do Código 

de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o COLENDO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, contra o v. Acórdão de fls. 

17722-809, complementado pela declaração dos v. Votos 

Vencedores de fls. 17810-815 e fls. 17816-831, e v. Acórdão 

que rejeitou os Embargos de Declaração a fls. 17866-874, 

proferidos pela Egrégia 4ª Câmara de Direito Criminal do 

Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pelos seguintes 

motivos: 

 

 

 

I. RESUMO DOS AUTOS 

 

  

  Trata-se de ação penal que apurou a 

responsabilização penal dos réus policiais militares 

indicados na denúncia pelas mortes e lesões de detentos, 

fato esse ocorrido no interior da Casa de Detenção do 

Carandiru, no dia 02 de outubro de 1992, cujo episódio ficou 

conhecido internacionalmente como “O massacre dos 111 do 

Carandiru”. 

   Conforme constou do v. voto vencido (fls. 17727-

vol 79- autos principais), dos 120 réus denunciados, foram 

pronunciados 79, os quais foram submetidos a 04 diferentes 

julgamentos pelo E. Tribunal do Júri, cuja separação obedeceu 

o critério do andar do pavilhão em que atuou cada grupo 

destacado de réus policiais militares com as respectivas 
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mortes ocorridas nesse pavimento, além de um 5º julgamento 

em razão do desmembramento relativo ao réu C. C. L. S. ante 

o resultado de laudo que lhe atribuía semi-imputabilidade 

(autos em apenso-0007473-49.2014.8.26.00011). 

 

   Após a realização dos júris, foram  condenados os 

seguintes réus na forma abaixo indicada: 

 

   1º júri (15/04/2013) – 2º pavimento, 1º andar:  

   R. R. S. e outros, foram acusados como incursos no 

art. 121, § 2º, IV (quinze vezes), c.c. o 29, ambos do CP, 

porque, ocorrente unidade de desígnios, efetuaram disparos 

e concorreram para a morte das vítimas José Pereira da Silva, 

Cláudio José de Carvalho, José Alberto Gomes Pessoa, Ronaldo 

Aparecido Gasparini, Olívio Antônio Luiz Filho, João dos 

Santos, Jovemar Paulo Alves Ribeiro, Roberto Alves Vieira, 

Mauro Batista Silva, Almir Gean Soares, Ailton Júlio de 

Oliveira, José Bento da Silva Neto, Paulo Reis Antunes, Luiz 

Granja da Silva Neto e Rogério Piassa. 

   A r. sentença foi de parcial procedência, 

condenados os acusados por 13 (treze) homicídios 

qualificados, imposta, a cada um deles, a pena de 156 anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, exceção feita aos 

acusados R. A. S., M. M. R. e E. E., que foram absolvidos de 

todos os delitos a eles imputados, com fulcro no art. 386, 

                                            

1Os autos desta Apelação em apenso também são objeto de Recurso Especial e Extraordinário 
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V, do CPP, bem como V. R. S. e L. W., que, falecidos, tiveram 

extintas as punibilidades.(fls. 14114/14125-vol. 59) 

 

   

   2º Júri (29.07.2013): 3º pavimento, 2º andar 

   V. A. M., e outros foram acusados como incursos no 

art. 121, § 2º, IV (setenta e três vezes), c.c. o 29, ambos 

do CP, porque, presente unidade de desígnios, efetuaram 

disparos e concorreram para a morte das vítimas Adalberto 

Oliveira dos Santos, Adão Luís Ferreira de Aquino, Adelson 

Pereira de Araújo, Alex Rogério de Araújo, Alexander Nunes 

Machado da Silva, Agnaldo Moreira, Antonio da Silva Souza, 

Antonio Luiz Pereira, Antonio Márcio dos Santos Fraga, Carlos 

Almirante Borges da Silva, Carlos Antonio Silvano dos Santos, 

Carlos César de Souza, Cosmo Alberto dos Santos, Dimas 

Geraldo dos Santos, Edilson Alves da Silva, Edson Luiz de 

Carvalho, Edvaldo Joaquim de Almeida, Elias Palmejiano, 

Emerson Marcelo de Pontes, Gabriel Cardoso Clemente, Geraldo 

Martins Pereira, Geraldo Messias da Silva, Grimário Valério 

de Albuquerque, Jarbas da Silveira Rosa, Jesuíno Campor, 

João Carlos Rodrigues Vasques, João Gonçalves da Silva, 

Osvaldo Moreira Flores, Jodilson Ferreira dos Santos, Jorge 

Sakai, Josenias Ferreira de Lima, José Marcolino Monteiro, 

José Carlos Clementino da Silva, José Carlos Inajosa, José 

Cícero Ângelo dos Santos, José Cícero da Silva, José 

Domingues Duarte, José Elias Miranda da Silva, José Jaime 

Costa da Silva, José Jorge Vicente, José Martins Vieira 

Rodrigues, Juarez dos Santos, Lucas de Almeida, Luiz Carlos 

Lins Guerra, Luiz Cesar Leite, Luiz Enrique Martin, Mamede 

da Silva, Marcelo Couto, Marcelo Ramos, Marcos Antonio 
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Adelino Ramos, Marcos Rodrigues de Melo, Marcos Sérgio Lino 

de Souza, Mário Felipe dos Santos, Mário Gonçalves da Silva, 

Maurício Calió, Nivaldo Aparecido Marques, Nivaldo Barreto 

Pinto, Nivaldo de Jesus Santos, Ocenir Paulo de Lima, Paulo 

Antonio Ramos, Paulo César Moreira, Paulo Roberto da Luz, 

Paulo Rogério Luiz de Oliveira, Reginaldo Ferreira Martins, 

Rogério Azevedo Silva, Roberto Aparecido Nogueira, Roberto 

Rodrigues Teodoro, Rogério Presaniuk, Sérgio Ângelo Bonani, 

Valter Gonçalves Caetano, Vanildo Luiz, Vivaldo Virgulino 

dos Santos e Walter Antunes Pereira. 

   A r. sentença foi de parcial procedência, 

condenados os réus por 52 (cinquenta e dois) homicídios 

qualificados, imposta, a cada um deles, a pena de 624 anos 

de reclusão, em regime inicial fechado. Foram todos eles 

absolvidos das demais imputações insertas na pronúncia, com 

fulcro no art. 386, V, do CPP, decretada, ainda, a perda dos 

cargos públicos exercidos pelos sentenciados M.G.M. e 

outros, nos termos do art. 92, I, “b”, do CP. Já os réus J. 

L. R. e L. A. G., porquanto falecidos, tiveram extintas as 

punibilidades. (fls. 16219/16233, vol. 71)  

 

 

   3º Júri - 17.03.2014: 5º pavimento, 4º andar: 

   W. M. S. e outros, foram acusados como incursos no 

art. 121, § 2º, IV (dez vezes), c.c. o 29, ambos do CP, 

porque, com unidade de desígnios, efetuaram disparos e 

concorreram para a morte das vítimas Cláudio Nascimento da 

Silva, Daniel Roque Pires, Elias Oliveira Costa, Erisvaldo 

Silva Ribeiro, Francisco Ferreira dos Santos, José Carlos da 
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Silva, José Ronaldo Vilela da Silva, Samuel Teixeira de 

Queiróz, Stéfano Ward da Silva Prudente e Reginaldo Júdici 

da Silva; e art. 121, § 2º, IV, c.c. o 14, II, e 29, todos 

do Estatuto Repressivo, tendo como vítimas Daniel Soares, 

Aparecido Donizete Domingues e Luiz Carlos dos Santos Silva. 

   A r. sentença foi de parcial procedência, 

condenados os réus por 08 (oito) homicídios qualificados e 

imposta, a cada um deles, a pena de 96 anos de reclusão, em 

regime inicial fechado, exceção feita ao corréu S. N. S., 

condenado a 104 anos de reclusão, também em regime fechado, 

em razão dos maus antecedentes. Foram todos absolvidos das 

imputações de homicídios consumados contra as vítimas Daniel 

Roque Pires e Reginaldo Júdici da Silva, nos termos do art. 

386, V, do CPP, bem como das tentativas de homicídio contra 

as vítimas Daniel Soares, Aparecido Donizete Domingues e 

Luiz Carlos dos Santos Silva, com fulcro no art. 386, VI, da 

Lei Processual. Por fim, restou decretada a perda dos cargos 

públicos ainda exercidos pelos sentenciados W. M. S. e 

outros, a teor do art. 92, I, “b”, do CP. Já J. C. A. e 

outros, porquanto falecidos, tiveram extintas as 

punibilidades. (fls. 16990/16997-vol. 75) 

 

 

   4º Júri - 31.03.2014 – 4º pavimento, 3º andar: 

   A. S. S. e outros, foram acusados como incursos no 

art. 121, § 2º, IV (oito vezes), c.c. o 29, ambos do CP, 

porque, com unidade de desígnios, efetuaram disparos e 

concorreram para as mortes das vítimas Claudemir Marques, 

Douglas Alva Edson de Brito, Francisco Antonio dos Santos, 
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Francisco Rodrigues Filho, José Océlio Alves Rodrigues, 

Sandro Roberto Bispo de Oliveira, Sandoval Batista da Silva 

e Valmir Marques dos Santos; e, ainda, como incursos no art. 

121, § 2º, IV, c.c. o 14, II (duas vezes) e 29, todos do 

Estatuto Repressivo, tendo como vítimas Marco Antonio de 

Moura e Davi Ferreira de Lira. 

   A r. sentença foi de parcial procedência, 

condenados os réus por 04 (quatro) homicídios qualificados, 

imposta, a cada um deles, a pena de 48 anos de reclusão, em 

regime inicial fechado. Foram eles absolvidos das imputações 

de homicídios consumados contra as vítimas Claudemir 

Marques, Douglas Alva Edson de Brito, Francisco Antonio dos 

Santos e Valmir Marques dos Santos, nos termos do art. 386, 

V, do CPP, bem como das tentativas de homicídio contra as 

vítimas Marco Antonio de Moura e Davi Ferreira de Lira, com 

fulcro no art. 386, VI, da Lei Processual. Por fim, restou 

decretada a perda dos cargos públicos ainda exercidos pelos 

sentenciados A. S. M., J. A. D. S. e C. R. S., nos termos do 

art. 92, I, “b”, do CP.(fls. 17308/17817-vol. 76) 

 

   5º Júri - 09.12.2014 -3º pavimento, 2º andar: 

   C. C. L. S., foi acusado como incurso no art. 121, 

§ 2º, IV (setenta e três vezes), c.c. o 29, ambos do CP, 

porque, com unidade de desígnios, efetuou disparos e 

concorreu para as mortes das vítimas Adalberto Oliveira dos 

Santos, Adão Luís Ferreira de Aquino, Adelson Pereira de 

Araújo, Alex Rogério de Araújo, Alexander Nunes Machado da 

Silva, Agnaldo Moreira, Antonio da Silva Souza, Antonio Luiz 

Pereira, Antonio Márcio dos Santos Fraga, Carlos Almirante 
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Borges da Silva, Carlos Antonio Silvano dos Santos, Carlos 

César de Souza, Cosmo Alberto dos Santos, Dimas Geraldo dos 

Santos, Edilson Alves da Silva, Edson Luiz de Carvalho, 

Edvaldo Joaquim de Almeida, Elias Palmejiano, Emerson 

Marcelo de Pontes, Gabriel Cardoso Clemente, Geraldo Martins 

Pereira, Geraldo Messias da Silva, Grimário Valério de 

Albuquerque, Jarbas da Silveira Rosa, Jesuíno Campor, João 

Carlos Rodrigues Vasques, João Gonçalves da Silva, Osvaldo 

Moreira Flores, Jodilson Ferreira dos Santos, Jorge Sakai, 

Josenias Ferreira de Lima, José Marcolino Monteiro, José 

Carlos Clementino da Silva, José Carlos Inajosa, José Cícero 

Ângelo dos Santos, José Cícero da Silva, José Domingues 

Duarte, José Elias Miranda da Silva, José Jaime Costa da 

Silva, José Jorge Vicente, José Martins Vieira Rodrigues, 

Juarez dos Santos, Lucas de Almeida, Luiz Carlos Lins Guerra, 

Luiz Cesar Leite, Luiz Enrique Martin, Mamede da Silva, 

Marcelo Couto, Marcelo Ramos, Marcos Antonio Adelino Ramos, 

Marcos Rodrigues de Melo, Marcos Sérgio Lino de Souza, Mário 

Felipe dos Santos, Mário Gonçalves da Silva, Maurício Calió, 

Nivaldo Aparecido Marques, Nivaldo Barreto Pinto, Nivaldo de 

Jesus Santos, Ocenir Paulo de Lima, Paulo Antonio Ramos, 

Paulo César Moreira, Paulo Roberto da Luz, Paulo Rogério 

Luiz de Oliveira, Reginaldo Ferreira Martins, Rogério 

Azevedo Silva, Roberto Aparecido Nogueira, Roberto Rodrigues 

Teodoro, Rogério Presaniuk, Sérgio Ângelo Bonani, Valter 

Gonçalves Caetano, Vanildo Luiz, Vivaldo Virgulino dos 

Santos e Walter Antunes Pereira. 

   A r. sentença foi de procedência parcial, 

condenado o réu por 52 (cinquenta e dois) homicídios 

qualificados e imposta a pena de 624 anos de reclusão, em 

regime inicial fechado, eis que não reconhecida a semi-
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imputabilidade desse acusado pelos jurados. Foi ele, ainda, 

absolvido das demais imputações descritas na pronúncia, com 

fulcro no art. 386, VI, do CPP. (fls. 19509/19512-vol. 85, 

dos autos em apenso)  

     Irresignados, os réus condenados apelaram e, em 

sede de preliminar, pleitearam o reconhecimento de  nulidades 

(desistência de testemunha em plenário, dispensa de 

testemunha ouvida em plenário, suposta quebra da 

imparcialidade do juiz, suposta ausência de 

incomunicabilidade de testemunha em plenário, pendência de 

decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre questão 

prejudicial ao mérito versando sobre a competência do 

Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes praticados 

por policiais militares, suposto desrespeito ao silêncio em 

prejuízo aos acusados, menção nos debates à decisão de 

pronúncia e ao acórdão confirmatório da pronúncia, nulidade 

em razão da incompetência do Juiz do Tribunal do Júri em 

decretar a perda da função pública).  

    No mérito, sustentaram que a decisão do Conselho 

de Sentença fora manifestamente contrária à prova dos autos, 

pois não teria havido a individualização da conduta dos réus, 

e os sentenciados teriam agido no estrito cumprimento do 

dever legal e em legítima defesa, bem como acobertados por 

inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, 

requereram que fosse aplicado o instituto da continuidade 

delitiva em substituição ao concurso material de crime e o 

afastamento das qualificadoras. (fls. 17484/17537, 

17401/17432, 17434/17459, dos autos principais; fls. 

19541/19584-réu Cirineu, autos em apenso) 
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   Contrarrazões do Ministério Público (fls. 

17570/17643-autos principais e fls. 19600/19673-réu Cirineu, 

autos em apenso) e pareceres da Procuradoria de Justiça 

Criminal (fls. 17650/17665-autos principais e fls. 

19722/19786-réu Cirineu, autos em apenso) manifestaram-se 

pela rejeição de todas as preliminares de nulidade e pelo 

não provimento dos recursos dos réus.  

   Determinou-se o apensamento dos autos desmembrados 

relativos ao réu C. C. L. S. (apelação n. 0007473-

49.2014.8.26.0001), para julgamento conjunto com os autos da 

apelação dos demais corréus (autos n. 0338975-

60.1996.8.26.0001), por versar a acusação sobre os mesmos 

fatos (fls. 19799-réu C., autos em apenso e fls. 17673, autos 

principais). 

   Os eminentes Desembargadores integrantes da 

Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça de São Paulo, "Por votação unânime, rejeitaram as 

preliminares e, por maioria de votos, anularam os julgamentos 

de primeiro grau,vencido em parte, o E. Relator, Des. Ivan 

Sartori, que estendia a absolvição dos réus R. A. S., M. M. 

R. e E. E. aos apelantes. Declara voto vencedor o E. Revisor, 

Des. Camilo Léllis, e o E. 3º Juiz, Des.Edison Brandão”. 

   Esta Procuradoria-Geral de Justiça opôs Embargos 

de Declaração (fls. 17835-863; fls. 19946-975-réu C., autos 

em apenso), que foram rejeitados por unanimidade pela douta 

Câmara Julgadora, em voto do ilustre relator Des. IVAN 

SARTORI (fls. 17866-874; fls. 19978-986-réu Cirineu, autos 

em apenso), pelos seguintes fundamentos:    

 

  “ACÓRDÃO 
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  Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 

0338975-60.1996.8.26.0001/50002, da Comarca de São Paulo, em que são interessados 

V. A. M., L. A. A. T., C. DO C. B. S., Í D. N. J., C. A. S., J. C. DO P., M. G. 

L., A. DOS S. C., R. A. DE P., V. S. G., P. L. M. R., M. G. DE O., R. L. S. P., W. 

T. A. DE A., A. A. R. G., M. H. F. J., R. R. P., A. M. F., B. Y. DE S., M. G. M., 

C. A. DOS S., E. P. C., S. M. M., E. A. C. L., S. B. DA S., O. P., S. S. DOS A., 

J. C. D., F. T., G. P. DOS S. F., E. T., P. P. DE O. M., M. J. DE L., P. E. DE M., 

A. M. S., S. S., H. W. DE M., W. A. C. S., Z. T., A. L. A. M., R. DO C. F., R. Y. 

Y., R. R. DOS S., A. D. S., M. A. DE M., M. R. P., A. C., R. H. DE O., W. M. DE 

S., S. DE S. D., L. A. A., H. A., M. DE O. C., S. N. S., P. E. F., L. DE J. M., M. 

A. S. F., R. H., A. S. S., W. C. L., A. DA S. M., T. P., J. C. F., J. A. D. DOS 

S., C. R. DA S., F. Z. H., A. J. DA S., D. M. B., M. DO N. P., J. R. L., S. F. DE 

O., J. F. DOS S. e S. G. L. e Embargante M. P. DO E. DE S. P., é embargado C. 4 C. 

DE D. C..  

 

  ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de 

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

 

  O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVAN SARTORI 

(Presidente), CAMILO LÉLLIS E EDISON BRANDÃO. 

 

  São Paulo, 8 de novembro de 2016 

 

  IVAN SARTORI 

  RELATOR 

  Assinatura Eletrônica 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nºs 0338975-60.1996.8.26.0001/50002 e 0007473-

49.2014.8.26.0001/50000 

Comarca: SÃO PAULO 

Juízo de Origem: 2ª Vara do Júri Foro Regional de Santana 

Juiz: José Augusto Nardy Marzagão / Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo 

Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Criminal 

Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Embargada: COLENDA QUARTA CÂMARA CRIMINAL 

 

  VOTO DO RELATOR 

   

Ementa: Embargos de declaração Apelações ministerial e da   Defesa -

Homicídios qualificados pelo emprego de recurso que  dificultou a 

defesa das vítimas - Mortes ocorridas em operação que  visava conter 

rebelião de detentos no pavilhão nove, do antigo Complexo 

Penitenciário do Carandiru - Arguições de nulidade  afastadas - 

Decisão dos jurados em manifesta contrariedade aos elementos dos autos 

Julgamentos de primeiro grau anulados, por   maioria de votos, 

vencido em parte o Relator, que estendia a   absolvição dos réus 

Roberto Alberto da Silva, Maurício Marchese Rodrigues e Eduardo 

Espósito aos demais acusados - Julgado sem   falhas - Rejeição. 

 

  O acórdão lançado nestes autos afastou as preliminares e, por maioria de 

votos, deu provimento aos recursos defensórios para anulação dos julgamentos de 

primeiro grau, prejudicada a análise do reclamo ministerial, todos tirados da 

procedência de ação penal por homicídios qualificados pelo emprego de recurso que 

dificultou a defesa das vítimas, mortas em operação que visava conter rebelião de 

detentos no pavilhão nove, do antigo Complexo Penitenciário do Carandiru. 

  Agora, embarga de declaração o Ministério Público, apontando omissão e 

contradição no julgado, nitidamente inconformado com a decisão, a par de pretender 

prequestionamento. 

  Argumenta a douta Procuradora de Justiça, Dra. Jaqueline Mara Lorenzetti 

Martinelli, que o julgado deixou de considerar a aplicação dos arts. 29 “caput” do 

CP, 155, 167, 182 e 593, III “d”, do CPP e, ainda, 5º, XXXVIII “c”, da CF, porquanto: 

a) as condutas foram sim individualizadas, na medida em que denunciados e condenados 

aqueles que estavam nos pavimentos indicados pela acusação e que efetuaram disparos 

contra os detentos que lá se encontravam; b) os votos do Revisor e 3º Juiz deixaram 

de analisar o conjunto probatório que sustentava a versão acusatória; e c) a lei 

não autoriza a anulação do julgamento por discordância do juízo de valor decorrente 

da interpretação das provas, mas, apenas, na hipótese de veredicto manifestamente 

contrário à prova dos autos, o que não é o caso (fls. 17.835/63). 

 Esse o relatório. 
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  O aresto embargado apreciou a temática controvertida com amplitude, bem 

externando os motivos determinantes do resultado, inclusive quanto às razões pelas 

quais foram os julgamentos anulados (fls. 17.716/17.831). 

  E era mesmo despiciendo que os doutos Revisor e 3º Juiz discorressem acerca 

do conjunto probatório que sustentava a acusação, porquanto limitada a divergência 

à extensão das absolvições dos réus Roberto Alberto da Silva, Maurício Marchese 

Rodrigues e Eduardo Espósito, aos demais acusados (fls. 17.810/5 Des. Camilo Léllis 

e 17.816/831 Des. Edison Brandão).(grifo nosso) 

  Por isso que nele não se vislumbram as falhas apontadas pelo embargante. 

  Ademais, o julgador não está obrigado a pronunciar-se sobre tudo quanto 

colocado pelas partes ou dispositivos por elas referidos, quando já encontrou as 

razões de seu convencimento. 

  No respeitante, traga-se a orientação do Supremo Tribunal Federal: 

 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. 

Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedentes (...) 

Desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos 

de defesa apresentados. Fundamentação calcada em razões suficientes para a 

formação do convencimento. Reafirmação da jurisprudência em sede de 

repercussão geral reconhecida. Precedente (...) A jurisdição foi prestada, 

na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante 

contrárias à pretensão do ora recorrente, tendo o Superior Tribunal de 

Justiça, como se observa dos julgados proferidos, explicitado suas razões 

de decidir. 5. O art. 93, inciso IX, da Constituição não determina que o 

órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa 

apresentados, mas, sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes 

à formação de seu convencimento. 6. Ao reconhecer a repercussão geral desse 

tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 

nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10) 

(...).” (ARE 795648 AgR/SP, Primeira Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 

29.05.2014); 

 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 

Ausência da alegada omissão, por ter o acórdão embargado sido claro em 

afirmar, com base no AI 664.459 (questão de ordem), DJ 06.09.2007, que a 

preliminar de repercussão geral é exigida para o conhecimento de todo 

recurso extraordinário, inclusive criminal. Precedente anterior à 

interposição do recurso extraordinário. Ao fundamentar sua decisão, o órgão 

judicante não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas, sendo 

suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento. Não 

observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal. Embargos de declaração rejeitados.” (AI 762150AgR-ED/MT, 

Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 15.04.2011). 

 

  O que se pretende, em verdade, é rediscutir matéria já amplamente decidida. 

 

  Rejeitam-se os embargos. 

 

  IVAN SARTORI 

  Desembargador Relator”. 

 

 

 

II. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL  

 

   Da forma como decidiram, os v. Acórdãos impugnados 

negaram vigência aos seguintes artigos: artigo 619 do Código 

de Processo Penal; artigo 29, “caput”, do Código Penal; 

artigos 155, 167 e 182 do Código de Processo Penal; artigo 
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593, III, “d”, do Código de Processo Penal, que serão 

analisados a seguir nos quatro tópicos abaixo indicados. 

 

II.1. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ARTIGO 619 DO CPP 

 

   O citado artigo apresenta o seguinte teor: 

 

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. 

 

   Pois bem. 

   Após o julgamento da apelação dos recorridos que, 

por votação unânime, rejeitou as preliminares e, por maioria 

de votos, anulou os julgamentos de primeiro grau, verificou-

se que o v. acórdão, complementado pelos votos vencedores, 

revelou contradições e omissões que buscamos fossem supridas 

por meio de embargos de declaração. 

   Em resumo, constatou-se que:  

    O voto vencedor do Revisor que abriu a divergência 

com o voto vencido do Des. Relator, apesar de reconhecer o 

excesso na conduta dos policiais que resultou na morte de 

dezenas de detentos, assentou sua decisão sob o argumento de 

que “a conduta de cada policial não foi individualizada; não 

se sabe quem fez o que; nem quem atirou em quem, e o que 
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cada um fez no momento dos fatos”, até porque, “a perícia 

realizada no local foi inconclusiva, não apontando a conduta 

de cada um dos envolvidos no evento. Não se realizou 

confronto balístico, para se saber de qual ou quais armas 

saíram os tiros fatais que vitimaram cada uma das vítimas”. 

(fls. 17812-autos principais e fls.19923-réu C., autos em 

apenso)  

    E, em razão desses dois pontos, ausência de 

individualização da conduta e inexistência de laudo de 

confronto balístico, o douto Revisor concluiu que “não havia 

como o Júri condenar com a certeza necessária, e assim o 

fazendo julgou manifestamente contrário à prova dos autos, 

impondo-se a anulação dos julgamentos realizados”. (fls. 

17813-autos principais e fls. 19924-réu C., autos em apenso) 

   O voto do terceiro Juiz acompanhou a divergência, 

dada a “enorme dificuldade à individualização de cada 

conduta”, porquanto “não houve... a elaboração dos 

evidentes, óbvios, e necessários, exames de balística que 

indicariam, com certeza matemática, de qual arma partiu cada 

projétil, imputando, com certeza absoluta, a cada qual sua 

exata conduta.” (fls. 17818 e 17822-autos principais e fls. 

19929 e fls. 19933-réu C., autos em apenso) 

   Assim, por constatar que o julgado, por meio do v. 

acórdão complementado pela declaração dos votos vencedores, 

ressentia-se de contradições e omissões, na medida em que 

deixou de considerar a aplicação do artigo 29, “caput”, do 

Código Penal e dos artigos 155, 167, 182, 593, III, “d”, 

todos do Código de Processo Penal, expressamente, em nossos 

embargos de declaração, requeremos que fossem supridas pois: 
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   1)Relativamente ao artigo 29, “caput”, do Código 

Penal, não foi considerado que: ”os acusados foram 

denunciados por terem concorrido para o evento morte dos 

detentos atingidos por disparos de arma no interior do 

pavimento em que cada um deles atuou em conjunto com o grupo 

de policiais destacado para aquele local”, não se imputando 

a eles a autoria da execução direta dos homicídios 

verificados, sendo que se cuidou de coautoria, “em que cada 

corréu, agindo em concurso com os demais – art. 29 do Código 

Penal – colaborou de modo efetivo com a ação do outro para 

a realização da obra comum”. Além disso, a autoria não foi 

analisada sob o enfoque dos crimes multitudinários em que “é 

física e humanamente impossível (e aqui se trata da chamada 

‘prova diabólica’) a descrição detalhada de uma ação 

específica”, posto que “não se poderia exigir do órgão 

responsável pelas investigações a identificação exata, 

precisa e cronometrada da atuação particularizada e peculiar 

de cada um dos executores”. (fls. 17848-851; fls. 19959-962-

réu C., autos em apenso); e 

   2) relativamente aos artigos 155, 167, 182 do 

Código de Processo Penal, não foi considerado que “a 

legislação processual prevê que o juiz formará sua convicção 

pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 

judicial”, que “a falta do laudo de exame de corpo de delito, 

quando não possível a sua realização por haverem desaparecido 

os vestígios, pode ser suprida pela prova testemunhal” e que 

“quanto ao laudo da prova pericial, determina a lei que o 

juiz não ficará adstrito a ela, podendo aceita-lo ou rejeitá-

lo, no todo ou em parte”. (fls. 17852-854; fls. 19963-965-

réu C., autos em apenso) 
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   Além disso, os v.julgados embargados, ao afirmaram 

a imprescindibilidade de uma prova pericial reconhecidamente 

impossível de ser realizada, não enfrentaram a questão de 

que “o resultado negativo ou inconclusivo do laudo de 

confronto balístico não serviria para o fim pretendido pelo 

v. julgado recorrido (individualização das condutas), na 

medida em que os réus foram acusados de terem concorrido 

para os homicídios a eles imputados e não de terem sido seus 

executores diretos”. (fls. 17853; 19964-965-réu Cirineu, 

autos em apenso) 

       Conforme se constata, portanto, a douta Câmara 

julgadora deixou de apreciar nos vv. Acórdãos recorridos, 

apesar de expressamente pedido nos Embargos de Declaração  

(fls. 17835-863; fls. 19946-975-réu C., autos em apenso), o 

artigo 29, “caput”, do Código Penal, à luz da conceituação 

dos crimes societários e multitudinários e da denúncia por 

participação englobada, bem como não apreciou os artigos 

155, 167 e 182 do Código de Processo Penal, deixando, pois, 

de esclarecer a contradição existente no v. Acórdão que 

afirma a imprescindibilidade de uma prova pericial – exame 

de confronto balístico - reconhecidamente impossível de ser 

realizada – dado o desaparecimento dos projéteis retirados 

dos corpos das vítimas. 

   Ora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou 

posicionamento, mediante a sua Corte Especial, no sentido de 

que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, 

pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam 
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a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência 

de sua expressa referência no acórdão impugnado2. 

   Recentemente, assim decidiu o E. STJ: 

ADMINISTRATIVO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO ESTADO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS  MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. 

DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.   DANO   MORAL   NÃO  

CONFIGURADO.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA DIALETICIDADE.  FALTA  

DE  PREQUESTIONAMENTO.  INCIDÊNCIA  DA SÚMULA 211/STJ  1.  

Impõe-se  o  não  conhecimento  do recurso especial por 

ausência   de  prequestionamento,  entendido  como  o  

necessário  e indispensável   exame  da  questão  pela  

decisão  atacada,  apto  a viabilizar a pretensão recursal. 

Incidência da Súmula 211/STJ. 

2.  Consigne-se  que  os agravantes nem sequer suscitaram 

ofensa aos referidos dispositivos nos embargos de 

declaração, a fim de provocar eventual  manifestação  da 

Corte a quo; e, ainda, que esta Corte não considera  

suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria 

tenha  sido  suscitada  pelas  partes, mas que a respeito 

dela tenha havido debate no acórdão recorrido. Agravo 

regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) 

 

    

   Impróprio alegar, hoje, o prequestionamento 

explícito como óbice ao não conhecimento do Recurso Especial.  

   De fato, a Egrégia Corte Paulista anulou o 

julgamento porque considerou que o Tribunal do Júri decidiu 

de forma manifestamente contrária à prova dos autos, na 

medida em que não houve a individualização da conduta de 

cada corréu, com a realização do exame de confronto balístico 

para se conhecer quem fez o que. Consequentemente, foi 

                                            

2ED nº 162.608/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, j. 16/06/1999. 

No mesmo sentido: REsp 106.671-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3ª T., j. 10/3/97, DJU 

14.4.97, p. 12.742; RSTJ 102/170; REsp 6.886-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3ª T., j. 

4/2/92, DJU 24/2/92, p. 1.867; AI nº 330.984/SP, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 

13/02/2001, DJU 23/02/2001, p. 562/563. 
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discutida a responsabilidade penal de cada corréu e a 

imprescindibilidade do exame de confronto balístico para a 

individualização das condutas, matérias essas que estão 

disciplinadas no art. 29, “caput”, do Código Penal e nos 

155, 167 e 182, do Código de Processo Penal. 

   Portanto, ao Tribunal a quo era obrigatória a 

apreciação dos aludidos dispositivos legais, para o 

conhecimento e julgamento das questões suscitadas, o que, 

infelizmente, acabou não se verificando nos vv. Acórdãos da 

Apelação e sua complementação pelos Embargos de Declaração. 

   Imprescindível a discussão pelo Tribunal Estadual 

dos artigos embargados, inclusive para viabilizar a 

interposição de recurso especial, por contrariedade ao 

disposto expressamente na legislação ordinária. 

   A propósito, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já deu provimento aos recursos especiais interpostos 

por esta Procuradoria-Geral de Justiça, com base no artigo 

105, inc. III, letra “a”, da CF, reconhecendo a negativa de 

vigência do artigo 619 do CPP, a saber: 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

VIGÊNCIA AO ART. 619 DO CPP. 

É de se dar provimento ao apelo nobre quando, apesar da 

reiterada oposição de embargos de declaração, a e. Corte 

a quo não examina as alegações alinhadas no recurso 

integrativo. 

Recurso provido (STJ, RESP nº 604.409/SP, Quinta Turma, 

rel. Min. FÉLIX FISCHER, DJU de 23/08/2004, p. 269). 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. 

MAJORAÇÃO DA PENA. LEIS NºS 9.099/95 E 10.459/01. 

ESCLARECIMENTO. 

Os pontos relevantes e pertinentes à causa devem sempre 

ser fundamentadamente abordados. A recusa ou a omissão, 

em sede de incidente de esclarecimento, configura 

violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 

Recurso provido (STJ, RESP nº 493.145/SP, rel. Min. 

FÉLIX FISCHER, DJU de 20/10/2003, p. 289). 
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RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 

619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. 

Uma vez que a pretensão deduzida pelo recorrente, em 

sede de embargos declaratórios, de que fosse suprida 

omissão e sanada obscuridade no aresto embargado, não 

foi apreciada pela Corte a quo, tenho que  se mostra 

configurada a violação do art. 619 do Código de Processo 

Penal. 

Por conseguinte, resta prejudicada a análise das outras 

razões suscitadas no recurso especial – violação dos 

artigos 21 da Lei 7492/86 e 381, III, do Código de 

Processo Penal. 

Recurso conhecido e parcialmente provido para que outra 

decisão seja proferida, analisando a omissão apontada 

pelo ora recorrente. 

(RESP 674898/RJ, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 01.03.2005, DJ 21.03.2005 p. 

431) 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

VIGÊNCIA AO ART. 619 DO CPP. 

É de se dar provimento ao apelo nobre quando, apesar da 

reiterada oposição de embargos de declaração, a e. Corte 

a quo não examina as alegações alinhadas no recurso 

integrativo.Recurso provido. 

(RESP 604409/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 23.08.2004 p. 269) 

 

 

 

   Convém destacar que a douta Câmara julgadora, ao 

apreciar o recurso de apelação dos réus, por maioria, anulou 

o julgamento por entender que a decisão dos jurados foi 

manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento 

da ausência de individualização da conduta e inexistência de 

laudo de confronto balístico. No entanto, tal decisão, sem 

apresentar qualquer argumento para afastar a incidência de 

normas  penais e processuais relativas e aplicáveis ao caso 

em apreço, não debateu o artigo 29, “caput”, do Código Penal, 

à luz da conceituação dos crimes multitudinários e da 

denúncia por participação englobada, e nem também discutiu 

os artigos 155, 167, 182 do Código de Processo Penal, que 

admitem a formação da convicção do julgador pela livre 

apreciação da prova produzida em contraditório judicial, 
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podendo a prova testemunhal suprir a falta do exame pericial 

ante o desaparecimento dos vestígios, sendo que, em todo 

caso, o julgador não ficará adstrito ao laudo, podendo 

aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. 

 

   No ponto, lembramos JOSÉ FREDERICO MARQUES3, 

verbis: 

“Encerrada a motivação, o juiz decide, o que o faz na parte 

dispositiva da sentença, que é, como disse Manzini: “la vera 

sede di ogni giudicato” ou como se exprimiu Afonso Fraga, “o 

elemento substancial do julgado, a sua crase sanguínea, a 

sua vida jurídica” 

   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: 

“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 

                                            

3 Instituições de Direito Processual Civil, revista, atualizada e complementada por Ovídio 
Rocha Barros Sandoval, Volume III, Millenium Editora, Campinas/SP, 2000, p. 466.  
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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 CPC4, 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). 

 

   Dessa forma, existindo na legislação ordinária 

normas específicas e obrigatórias para o reconhecimento da 

responsabilidade penal por coautoria e participação, e 

solução legal para suprir a prova pericial quando os 

vestígios tiverem desaparecido, impunha à douta Câmara 

julgadora esclarecer quais foram os motivos que a levaram a 

afastar a aplicação de tais artigos penais e processuais 

penais. A despeito dessas circunstâncias, recusou-se a fazê-

lo, inclusive em oportuna oposição de Embargos de Declaração 

por este recorrente. 

    Assim, tendo sido violado o artigo 619, do CPP, 

urge seja cassado o v. acórdão que rejeitou os Embargos de 

Declaração interpostos para que outro seja proferido, de 

modo a esclarecer as omissões e contradições relacionados às 

normas legais indicadas. 

    Caso não se entenda pela contrariedade ao artigo 

619, do CPP, pede-se seja considerada prequestionada a 

matéria nos termos do artigo 1025, do Código de Processo 

Civil, que dispõe: 

 

                                            

4 Ou contrariedade ao art. 619, do CPP, se se tratar de questão processual penal. 
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Art. 1.025.  Consideram-se incluídos no acórdão os elementos 

que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, 

ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou 

rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes 

erro, omissão, contradição ou obscuridade. 

 

   Passamos, assim, a apontar as razões de nosso 

Recurso Especial ante a negativa de vigência dos artigos 29, 

“caput”, do Código Penal; e dos artigos 155, 167, 182, e 

593, III, “d”, do Código de Processo Penal. 

 

 

II.2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 29, CAPUT, DO CP 

 

   O aludido preceito do Código de Penal dispõe: 

 

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime 

incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 

culpabilidade. 

 

    Os acusados foram denunciados por terem concorrido 

para o evento morte dos detentos atingidos por disparos de 

arma no interior do pavimento em que cada um deles atuou em 

conjunto com o grupo de policiais destacado para aquele 

local. 

   Ou seja, os policiais condenados, sem exceção, 

foram acusados de terem participado e concorrido para o 

resultado morte das vítimas nos pavimentos em que atuaram.   
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   Assim, não se imputou aos acusados a autoria da 

execução direta dos homicídios verificados, mas, sim, o 

concurso no massacre ocorrido e, dessa forma, todos os que 

tomaram parte das infrações – mortes em cada pavimento - 

devem responder por elas, pois contribuíram de modo efetivo 

e eficaz para a produção da “obra comum”, cada qual 

colaborando conscientemente com a conduta dos companheiros 

de tropa.  

    Trata-se, portanto, de coautoria dos apelantes nos 

crimes de homicídio praticados em cada pavimento, em que 

cada corréu, agindo em concurso com os demais – art. 29, 

“caput”, do Código Penal - colaborou de modo efetivo com a 

ação do outro para a realização da obra comum.  

   Destaque-se que os policiais condenados admitiram 

que estiveram nos pavimentos indicados na denúncia e que 

efetuaram disparos contra os detentos, ainda que alegando, 

em suas defesas, que assim agiram apenas para revidar 

agressão originada dos detentos. (vide interrogatórios dos réus 

conforme anotado pelo v. voto vencido a fls. 17750/17751-autos principais 

e fls. 19861/19862-autos em apenso, a cujos fundamentos aderiram os 

doutos votos vencedores, exceção feita à divergência, conforme 

esclarecido pelo v. acórdão que rejeitou os embargos a fls. 17866-874; 

19978-986-réu Cirineu, autos em apenso) 

  Nesse contexto em que é fato incontroverso – e que 

não demanda prova -  que os réus estavam nos pavimentos 

indicados pela acusação e que efetuaram disparos contra os 

detentos que lá encontraram, somado ao fato de que os 

acusados foram denunciados e condenados como tendo 

concorrido para os homicídios a eles imputados, não se pode 

cogitar de ausência de individualização da conduta de cada 
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qual deles, já que a acusação, desde a formulação da 

denúncia, não imputou a eles a autoria direta. 

   Como se sabe, a denúncia deve, tanto quanto 

possível, especificar a contribuição individual para a obra 

comum. Evidentemente, esse esforço de especificação é, em 

hipóteses específicas e peculiares, absolutamente inviável. 

É o que se dá, por exemplo, nos crimes societários e nos 

chamados delitos multitudinários.  Nesses casos, quando não 

é possível individualizar e determinar a conduta de cada um 

dos autores do crime — notadamente se todos os agentes, de 

maneira difusa e indistinta, concorreram para as infrações 

— é perfeitamente admissível a acusação contra todos os 

suspeitos, por participação englobada. (Cf., nesse sentido: 

José Antonio Paganella Boschi — Ação Penal, 2ª ed., Rio de 

Janeiro, Aide Editora, 1997, pp.191-192). 

   Nos chamados crimes multitudinários é física e 

humanamente impossível (e aqui se trata da chamada “prova 

diabólica”) a descrição detalhada de uma ação física 

específica. Não se poderia exigir do órgão responsável pelas 

investigações a identificação exata, precisa e cronometrada 

da atuação particularizada e peculiar de cada um dos 

executores, afinal, as tarefas eram variadas e poderiam, 

indistintamente, ser realizadas por qualquer um dos muitos 

ocupantes, alguns deles, por sinal, nem mesmo devem ter 

figurado na denúncia. (cf., nesse sentido: Márcio Augusto 

Friggi de Carvalho – Crimes Multitudinários-Homicídio 

Perpetrado por Agentes em Multidão, Curitiba, Juruá Editora, 

2016, pp.152-153) 

   Por tal razão, não há como apontar na denúncia o 

autor do disparo que produziu especificamente a morte de 



   MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
    PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
    Autos n. 0338975-60.1996.8.26.0001 

 

26 

 

determinada vítima, mas sim o fato de o grupo de policiais, 

“...em acordo tácito e ciente da possibilidade do resultado 

comum, por absoluto egoísmo e desprezo quanto à vida alheia, 

prosseguir compartilhando os atos de agressão e de 

participação por presença estimuladora.” (idem, p. 150) 

   Abordando semelhante questão, atinente aos 

chamados crimes societários, Carlos Frederico Coelho 

Nogueira esclarece, com sua habitual proficiência, ser muito 

difícil, diante da complexidade de certas figuras típicas 

criminais, descobrir qual foi a conduta, na prática 

delituosa, de cada sócio, cada gerente, de cada diretor, de 

cada administrador desta ou daquela empresa ou entidade 

(Comentários ao Código de Processo Penal, São Paulo, Edipro, 

2001, p.620). 

   Com base nessa premissa, vêm sendo admitidas 

denúncias que englobam genericamente os líderes e executores 

que integram organizações criminosas. 

   Até porque a “...jurisprudência do STF vem se 

orientando no sentido de que é admitida a narração genérica 

dos fatos, sem discriminação da conduta específica de cada 

denunciado (CPP, art. 41), quando se trata de crime 

multitudinário, eis que só a instrução pode esclarecer quem 

concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita ou ao 

resultado com ela obtido; no caso, a denúncia indica o fato 

imputado ao paciente e possibilita o exercício da defesa” 

(RT 742/533, apud Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo 

Penal Interpretado, São Paulo, Atlas, 2000, p.175). 

   A questão não é nova e, desde há muito, o E. STJ 

tem entendido que, nos crimes multitudinários e de 
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participação englobada, não se exige a descrição minuciosa 

da conduta de cada partícipe: 

 

HC SUBSTITUTIVO - MORTE DE TRAFICANTE PRESO EM DEPENDÊNCIAS 

POLICIAIS, SUBMETIDO A TORTURA - CRIME EM TESE, COM INDÍCIOS 

DE AUTORIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE - 

REEXAME DE PROVAS DEFESO NA VIA ELEITA - DENÚNCIA QUE 

DESCREVE, RAZOAVELMENTE, OS ACONTECIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE 

DA DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA ATIVIDADE DOS VÁRIOS ACUSADOS - 

CIRCUNSTÂNCIA A SER MELHOR EXPLICITADA NA FASE INSTRUTÓRIA. 

1. Havendo crime, em tese, e indícios suficientes da autoria, 

não se cogita do trancamento da ação penal, em seu 

nascedouro. 

2. O "habeas corpus" não possibilita a exclusão sumária dos 

denunciados, se, para tanto, torna-se necessário aprofundar-

se no material probatório, com reexame de fatos e provas. 

3. Nos crimes multitudinários, não se exige, na peça de 

acusação, a descrição minuciosa da conduta de cada 

participante, cuja atividade melhor será apurada no decorrer 

da fase instrutória. 

4. Ordem denegada. 

(HC 7.223/CE, Rel. Ministro ANSELMO SANTIAGO, SEXTA TURMA, 

julgado em 13/10/1998, DJ 23/11/1998, p. 211)(grifo nosso) 

 

 

RHC - CRIME MULTITUDINARIO - DENUNCIA - DESCRIÇÃO MINUCIOSA 

- DESOBRIGAÇÃO. 

- EM SE TRATANDO DE CRIME MULTITUDINARIO, BASTA QUE A 

DENUNCIA NARRE A PARTICIPAÇÃO ENGLOBADA DOS DENUNCIADOS, NÃO 

SE EXIGINDO MINUDENCIA DO COMPORTAMENTO PESSOAL DE CADA UM 

DOS ENVOLVIDOS. 

- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

(RHC 4.668/SP, Rel. Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI, QUINTA 

TURMA, julgado em 23/08/1995, DJ 25/09/1995, p. 31117)(grifo 

nosso) 

 

   E a atual jurisprudência do E. STJ segue no mesmo 

sentido: 

PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO 

AGRAVO REGIMENTAL.   DECISÃO   MONOCRÁTICA  QUE  NÃO  CONHECEU  

DO  RECURSO ESPECIAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  INÉPCIA DA 

DENÚNCIA. NULIDADE DE ATOS  DE  INSTRUÇÃO  E  DA  DECISÃO  

DE  PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO  PROBATÓRIO. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA   DECISÃO   

RECORRIDA.   SÚMULA   283/STF.   REEXAME  DE  

PROVAS.IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO, SÚMULA 284/STF. 

... 
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2.  Não  há  se  falar em inépcia da denúncia. Conforme se 

extrai da peça acusatória, houve a narrativa das condutas 

criminosas imputadas aos  acusados  acerca  da prática do 

crime de homicídio qualificado, com  todas  as  

circunstâncias  relevantes, de maneira suficiente ao 

exercício do direito de defesa. 

3.  A  jurisprudência  desta  Corte  admite,  nos  crimes de 

autoria coletiva, a validade da peça acusatória que, apesar 

de não descrever minuciosamente as ações individuais dos 

acusados, demonstra um liame entre  o  agir  e  a  suposta  

prática  delituosa,  estabelecendo  a plausibilidade  da  

imputação  e possibilitando o exercício da ampla defesa. 

Precedentes. 

... 

8. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1432770/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 

29/06/2016)(grifo nosso) 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. 

HOMICÍDIO E FRAUDE  PROCESSUAL.  CRIME  DE  AUTORIA  COLETIVA.  

REGULARIDADE  DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. REFORMATIO IN PEJUS. 

NÃO OCORRÊNCIA. 

1. O art. 41 do Código de Processo Penal preceitua que a 

denúncia ou queixa  conterá  a  exposição  do  fato criminoso, 

com todas as suas circunstâncias,  a  qualificação do acusado 

ou esclarecimentos pelos quais  se  possa  identificá-lo,  a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das 

testemunhas. 

2.  In  casu, está disposta a exposição do fato delituoso, 

em toda a sua  essência  e  com  todas  as  suas  

circunstâncias  de maneira a individualizar  o quanto 

possível a conduta imputada aos recorridos, as  tipificações,  

a  fim  de  viabilizar  a  persecução  penal  e o 

contraditório,  bem  como  a qualificação dos recorridos e, 

ainda, o rol de testemunhas. 

3.  Nos  crimes  de autoria coletiva é válida a peça 

acusatória que, apesar  de  não  descrever  minuciosamente  

a atuação individual dos acusados,  demonstra  um  liame  

entre  o  agir  e a suposta prática delituosa,   estabelecendo   

a   plausibilidade   da   imputação   e possibilitando  o  

exercício  da ampla defesa (REsp n. 1.398.551/AL, Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/10/2015). 

4.  Se  o  objeto  do recurso especial interposto pelo 

Parquet era o reconhecimento  da violação do art. 41 do 

Código de Processo Penal e o  afastamento  da  declaração de 

inépcia pelo Tribunal de origem, é descabido  falar  em  

reformatio in pejus pelo provimento do recurso especial. 

5. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1533799/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 

17/03/2016)(grifo nosso) 

 

 

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (QUATRO VEZES). 

"CHACINA DE TERRA NOVA". ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCIA. 
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NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO 

ACUSADO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS 

EXIGIDOS E DESCREVE O CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. 

1. Verifica-se, no presente caso, a narrativa suficiente e 

clara das condutas delituosas e da suposta autoria, bem como 

das circunstâncias que as permearam, possibilitando o 

exercício da ampla e plena defesa do ora recorrente/réu. 

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no 

sentido de que, nos crimes de autoria coletiva, é 

prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação 

de cada acusado, bastando a demonstração do liame entre o 

agir do réu e a suposta prática delituosa, bem como a 

plausibilidade da imputação, possibilitando o exercício da 

ampla defesa e contraditório. 

3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 617.269/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 

28/08/2015)(grifo nosso) 

 

   Ora, a denúncia, como dito acima, insiste-se, não 

imputou a autoria direta dos homicídios aos réus, mas sim o 

concurso de todos eles no massacre ocorrido e, dessa forma, 

todos os que tomaram parte das infrações – mortes em cada 

pavimento – devem responder por elas, pois contribuíram de 

modo efetivo e eficaz para a produção da “obra comum”, cada 

qual colaborando e concorrendo com a conduta dos companheiros 

de tropa. 

   Essa a razão pela qual o quesito relativo à autoria 

de cada homicídio foi formulado da seguinte forma aos 

senhores jurados integrantes do Conselho de Sentença de cada 

um dos julgamentos realizados: 

“... 

2)o réu..., qualificado nos autos, com unidade de desígnios 

com terceiros, concorreu para a prática da ação, efetuando 

disparos e contribuindo para o resultado morte? 

...” (vide como exemplo: fls. 13705-vol. 58, autos principais; fls. 19438-

réu Cirineu, autos em apenso) 
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   Ao responderem afirmativamente a esse quesito, os 

senhores jurados reconheceram que os recorridos concorreram 

para a prática dos homicídios que lhes foram imputados, em 

absoluta consonância com o que prevê o artigo 29, “caput”, 

do Código Penal. 

   Ao contrário, os v. Acórdãos recorridos, ao exigir 

a prova da individualização da conduta de cada um dos réus 

para conhecer quem fez o que por meio do exame de confronto 

balístico, negou vigência ao artigo 29, “caput”, do Código 

Penal, que prevê a responsabilidade penal não só do autor 

direto, mas também de quem, de qualquer modo, concorre para 

o crime.  

  O venerando aresto, portanto, data vênia, ao 

anular o julgamento pelo júri por entender que a conduta de 

cada corréu não fora perfeitamente individualizada, negou 

vigência ao artigo 29, caput, do Código Penal, razão pela 

qual merece ser cassado por esta Egrégia Corte Superior. 

 

II.3 – NEGATIVA DE VIGÊNCIA E VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 155, 167, 

182 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

   Os citados preceitos do Código de Penal dispõem: 

 

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação 

da prova produzida em contraditório judicial, não podendo 
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fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas. 

 

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por 

haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal 

poderá suprir-lhe a falta. 

 

Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo 

aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. 

 

   Na douta análise dos ilustres Julgadores, a 

ausência do exame de confronto balístico impedia a 

individualização da conduta de cada um dos corréus, tornando 

a decisão condenatória dos senhores Jurados manifestamente 

contrária à prova dos autos. 

   Depreende-se da decisão dos doutos votos 

vencedores, a conclusão de que a única prova capaz de 

autorizar a condenação de cada um dos corréus seria a 

elaboração do exame de confronto balístico e, ainda assim, 

se este indicasse de forma concreta que da arma utilizada 

por determinado réu saíram os projéteis que atingiram esta 

ou aquela vítima fatal. 

  No entanto, a legislação processual prevê que o 

juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo, apenas, 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 



   MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
    PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
    Autos n. 0338975-60.1996.8.26.0001 

 

32 

 

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155, do CPP).  

  Além disso, a falta do laudo de exame de corpo de 

delito, quando não possível a sua realização por haverem 

desaparecido os vestígios, pode ser suprida pela prova 

testemunhal (artigo 167, do CPP). 

  Destaque-se que, se até mesmo o laudo de exame de 

corpo de delito (no caso, todos os exames necroscópicos foram 

realizados e juntados aos autos a fls. 1431/1935, tornando a 

materialidade dos delitos de homicídio inquestionável), única prova 

com caráter de indispensabilidade para infrações que deixam 

vestígios (artigo 158, do CPP), pode ser suprido pela prova 

oral quando não for possível sua elaboração por haverem 

desaparecido os vestígios, quanto mais a ausência do laudo 

de confronto balístico cuja impossibilidade de realização 

foi expressamente reconhecida no v. acórdão ora recorrido. 

   E mais, quanto ao laudo da prova pericial, 

determina a lei que o juiz não ficará adstrito a ela, podendo 

aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte (artigo 182, do 

CPP).  

   Ora, é bem verdade que se verifica uma tendência 

natural na prática forense de se atribuir a essa espécie de 

prova um valor quase absoluto. Em grande parte isso se deve 

à necessidade de as partes e o juiz se valerem das opiniões 

de especialistas, que, "por meio de exames, possam aclarar 
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e ampliar-lhes o campo de cognição, relativo a fatos que 

exijam conhecimentos científicos, específicos e técnicos5". 

   O próprio Código de Processo Penal, como se disse, 

adotou um sistema razoavelmente rígido quanto à admissão da 

prova pericial, tornando-a, em princípio, indispensável para 

determinadas hipóteses (CPP, art.158), a ponto de nem mesmo 

a confissão poder supri-la.  

   Isto não significa que ele esteja vinculado ao seu 

resultado, até porque não se trata de exceção ao sistema da 

persuasão racional e a hipótese específica se sujeita à 

intima convicção dos jurados e, em última análise, à 

soberania dos veredictos, que é seriamente violada quando o 

Tribunal se substitui ao juiz natural e elabora uma análise 

crítica e valorativa da prova de maneira aprofundada. 

   A preocupação com a verdade objetiva - que está na 

base da compulsória consulta à experiência pericial - não 

pode servir de estorvo ao raciocínio jurídico. Bem se sabe 

que a averiguação judicial dos fatos objeto da imputação é 

essencialmente uma investigação histórica, que tem como meta 

a comprovação da verdade, para fins práticos.  

   Inspira-se, portanto, nesse método das 

investigações históricas e com estas partilha critérios e 

características6, a principal das quais consiste em que, por 

elas, a evidência a que se chega no es sino una probabilidad, 

                                            

5 Cf. FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO – Prova Penal, 1ª ed., Rio de Janeiro, Aide 
Editora, 1994, p.79. 
6EUGENIO FLORIAN – De Las Pruebas Penales (versão castelhana de Jorge Guerrero), 

Bogotá, Ed. Temis, 1992, p.56. 
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y si ella se aproxima a la certeza, no es sino por una suma 

de probabilidades7. 

   Não se pode, portanto, ampliar a elasticidade do 

dispositivo legal, em detrimento da regra que atribui ao 

juiz (no caso o julgamento soberano dos jurados) a liberdade 

para descobrir a verdade e apreciar as provas (CPP, art. 

155), pois não seria razoável que estes (os jurados), agindo 

com indiferença, relegassem a outro ramo do conhecimento uma 

tarefa que é sua e que só poderá operar validamente de acordo 

com o método e categorias da especulação jurídica. 

   Na verdade, todos os métodos que não encontrem 

vedação nas regras de direito material e processual são  

plenamente aptos “a conduzir à certeza moral, como critério 

da verdade para o juiz, ao entregar a prestação jurisdicional 

do Estado8."  

   Em suma, a prova pericial, versando apenas sobre 

os fatos e constituindo, essencialmente, a emissão de um 

conceito técnico, não há de se submeter a um juízo 

apriorístico  e absoluto da lei, mas ao juízo concreto e 

relativo do juiz9. 

   Essa tarefa, como parece intuitivo, deve ser 

realizada de maneira mais proficiente em plenário do Júri, 

na presença dos protagonistas do processo, com a garantia 

que pressupõe a relação direta entre juízes leigos e os réus. 

                                            
7 Cf. BAIN, Logique ded. et ind., trad. de COMPAYRE, Paris, 1881, vol. II, p. 

626, apud FLORIAN, ob. cit., p. 56. 
8Cf. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA – A Prova por Indícios no Processo 

Penal, São Paulo, Ed. Saraiva, 1994, p. 103. 
9Cf., nesse sentido, JOSÉ JESUS CAZETTA JÚNIOR, Revista Justitia (170):114. No 

mesmo sentido: cf.. EUGENIO FLORIAN –  op. cit., pp. 309 e 318. 
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   Ora, o voto vencedor do ilustre Desembargador 

Revisor, que foi acompanhado pelo voto do eminente 3º Juiz, 

reconheceu a impossibilidade de realização do referido laudo 

de confronto balístico seja porque, “na época dos fatos não 

se dispunha, no instituto de criminalística, do maquinário 

necessário para a realização do exame...”, seja porque, nos 

dias atuais, “o confronto balístico não pode ser realizado, 

em razão do surpreendente extravio dos projéteis 

apreendidos”. (fls. 17812-autos principais e fls. 19923-

autos em apenso), deixando de considerar todas as demais 

provas cautelares produzidas na fase da investigação e em 

juízo e que foram submetidas ao crivo do corpo de Jurados. 

   Destaque-se, também, que o resultado negativo ou 

inconclusivo do laudo de confronto balístico não serviria 

para o fim pretendido pelo v. julgado recorrido 

(individualização das condutas), na medida em que os réus 

foram acusados de terem concorrido para os homicídios a eles 

imputados e não de terem sido seus executores diretos. 

   Ademais, é certo que o Juiz não fica adstrito ao 

laudo. Pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, 

para formar seu convencimento, conforme dispõe o artigo 182 

do CPP, de maneira que a prova pericial deve ser considerada 

pelo Juízo e pelos Jurados, em conjunto com as demais provas 

contidas nos autos. 

   Sobre os temas ora debatidos e por nós defendidos, 

já decidiu o E. STJ: 

 

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. JÚRI.PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NOVA. 
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SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO INADEQUADO NA VIA ESTREITA DO 

HABEAS CORPUS. INCURSÃO PROBATÓRIA.SEMI-IMPUTABILIDADE.  

TRANSTORNO DELIRANTE PERSISTENTE. INCIDENTE DE INSANIDADE 

MENTAL. CONTRADIÇÃO ENTRE OS LAUDOS PSIQUIÁTRICOS.CHAMAMENTO  

DO FEITO À ORDEM. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. NULIDADE DOS 

QUESITOS.  DECISÃO  DO  CONSELHO  DE  SENTENÇA CONTRÁRIA À 

PROVA DOS AUTOS.   NÃO   OCORRÊNCIA.   INCERTEZA  ACERCA  DA  

INCAPACIDADE  DE COMPREENSÃO  DOS  ATOS  PRATICADOS  À  ÉPOCA  

DOS FATOS. DECISÃO DOS JURADOS   APOIADA  EM  OUTRAS  PROVAS  

PRODUZIDAS  EM  JUÍZO.  ORDEM DENEGADA. 

1.  O  pedido de absolvição, formulado com fulcro no art. 

386, V, do CPP,  c/c  o  art.  26,  caput, do CP não foi 

submetido a exame pelo Tribunal  de  origem.  Trata-se,  

portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, 

em que é incabível, dada a via estreita do writ e a 

necessidade de incursão fático-probatória. 

2.  À  vista de laudos psiquiátricos antagônicos, a 

inimputabilidade do  paciente  à época dos fatos não ficou 

cabalmente demonstrada, de tal  sorte que a Juíza Presidente 

do Tribunal do Júri chamou o feito à  ordem  para  a  

realização  de novo exame de sanidade mental, nos termos do 

art. 149 do CPP. 

3.  Embora  o último exame realizado tenha atestado que, à 

época dos fatos  (1995), o paciente estava sob o abrigo do 

caput do art. 26 do CP,  por  apresentar  quadro  de 

esquizofrenia paranoide, esse mesmo laudo  também concluiu 

que "a evolução da doença é caracterizada por surtos  com  

remissões", de tal sorte que não se pode ter certeza de que,  

após  o  primeiro  diagnóstico  da  doença,  o  paciente 

fosse inteiramente  incapaz  de  compreender  o  caráter  

ilícito dos atos delitivos praticados. 

4.  A  decisão  do  Tribunal do Júri que, apoiada em outras 

provas - depoimentos  de  testemunhas e interrogatório do 

acusado em Plenário -,  além da prova pericial, decide pela 

condenação do réu, afastando a  tese  defensiva de sua 

inimputabilidade, não pode ser considerada manifestamente 

contrária à prova dos autos. 

5.  Ordem denegada. 
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(HC 139.513/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 

TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)(grifo nosso) 

 

 

 

HABEAS  CORPUS.  AÇÃO  PENAL ORIGINÁRIA. DEPUTADO ESTADUAL. 

DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E PECULATO. NULIDADE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA.INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS. 

DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.ARTIGO 89 DA LEI N. 8.666/93. 

EXAME PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE.PROVA EMPRESTADA. 

CONTRADITÓRIO NOS PRESENTES AUTOS. PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO 

PERANTE O PROCESSO DE ORIGEM. INÉRCIA DA DEFESA DEVIDAMENTE 

INTIMADA PARA O ATO. ARTIGO 565 DO CPP. NULIDADE. NÃO 

OCORRÊNCIA.ACESSO  À  INTEGRALIDADE DE AUTOS DE INQUÉRITO 

CIVIL E DE REQUISIÇÃO DE   DOCUMENTOS   PERANTE   O   TRIBUNAL  

DE  CONTAS.  INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. MODIFICAÇÃO. 

INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS.DESNECESSIDADE  DE  

TRÂNSITO  EM JULGADO DO PROCESSO ORIGINÁRIO PARA TRASLADO   

DE  PEÇAS.  INVESTIGAÇÕES  E  AÇÕES  DE  NATUREZA  CÍVEIS 

PRESIDIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FORO POR PRERROGATIVA DE 

FUNÇÃO.INEXISTÊNCIA.  DESNECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS PELA CORTE  A  QUO.  RÉUS  COM  ADVOGADOS 

DIFERENTES. PRAZO EM DOBRO. NÃO INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.INDEFERIMENTO  DAS  DILIGÊNCIAS. 

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. 

... 

2.  O  crime  do  artigo  89  da  Lei  n.  8.666/93, possui 

natureza material,  exigindo  para  sua  tipificação,  a 

demonstração de dolo específico e prejuízo ao erário público 

(HC n. 299.029/GO, Rel. Min. ROGERIO  SCHIETTI CRUZ, Sexta 

Turma, Dje 23/9/2015), sendo, contudo, despiciendo   para   

a  comprovação  da  materialidade  delitiva,  a realização 

de exame pericial. 

3.  Mesmo  em  crimes  materiais  que deixam vestígios, é 

possível a aferição  da  materialidade  delitiva por outros 

elementos de prova, lícitos  e  adequados, para demonstrar 

a verdade real dos fatos, não sendo  o  exame  pericial  a  
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única  forma  idônea  para aferição da materialidade 

delitiva. Precedentes. 

... 

13. Ordem denegada. 

(HC 351.763/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)(grifo 

nosso) 

   

   Assim, ao afirmar que a decisão dos jurados foi 

manifestamente contrária à prova dos autos ante a não 

individualização da conduta de cada um dos corréus (por não 

ter sido realizado o exame de confronto balístico, cuja elaboração os 

próprios julgadores reconheceram ser absolutamente inviável ante o 

desaparecimento dos projéteis retirados dos corpos das vítimas), 

constata-se que os v. Acórdãos incorreram em negativa de 

vigência e violação aos artigos 155, 167 e 182, do CPP.  

   Com efeito, afirmaram a imprescindibilidade de uma 

prova pericial reconhecidamente impossível de ser realizada, 

com o gravame de se omitirem em analisar a possibilidade do 

livre convencimento dos jurados baseados em outras provas do 

processo. 

   O venerando aresto, portanto, merece ser cassado, 

para que prevaleça a decisão soberana do Egrégio Tribunal do 

Júri.  

 

 

II.4. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 593, III, “d” DO CPP 
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   Cumpre salientar, inicialmente, que este Recurso 

Especial não tem a finalidade de discutir o teor das provas 

juntadas aos autos, ante a vedação expressa na Súmula 7 dessa 

Corte Especial, mas tão-somente a validade da conclusão a 

que chegou o Tribunal a quo, ao desprezar as duas versões 

existentes nos autos, quanto à autoria imputada aos acusados. 

   Em outros termos, não se cuida de simples reexame 

da prova, mas de revaloração dos critérios jurídicos 

utilizados para concluir que a decisão do Egrégio Tribunal 

do Júri foi arbitrária.  

   A propósito da possibilidade de revaloração dos 

critérios jurídicos, via Recurso Especial, firme é o 

entendimento da Corte Especial:  

 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO 

JÚRI.SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 

EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 

1. Não se aplica o enunciado da Súmula n. 7 do STJ quando ocorre 

apenas a revaloração da prova na via especial, sem que a 

controvérsia esbarre no revolvimento probatório. 

2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente 

é cabível quando manifestamente improcedente ou descabida, o 

que não é o caso dos autos, nos termos do próprio acórdão 

impugnado. 

3. A existência de dúvidas razoáveis quanto ao pleito da 

acusação deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 

4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1156770/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015)(grifo 

nosso) 
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO 

CONSUMADO PARA TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA 

POSSE TRANQÜILA DA RES FURTIVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

COMPROVADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. 

PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME 

FECHADO. ART. 33, § 2º, "B", DO CÓDIGO PENAL. 

1. Pacífico o entendimento nesta Corte de que o crime de roubo 

se consuma no momento, ainda que breve, em que o agente se torna 

possuidor da res furtiva, subtraída mediante grave violência 

ou ameaça, não se mostrando necessário que haja posse tranqüila, 

fora da vigilância da vítima. 

2. A divergência jurisprudencial restou configurada tendo em 

vista que, além de ter sido efetuado o necessário cotejo 

analítico das teses supostamente divergentes, os arestos 

paradigmas, ao contrário do alegado pelos agravantes, guardam 

similitude fática com a hipótese sub judice. 

3. Não se trata de reexame do conjunto fático-probatório dos 

autos, que encontra óbice no Enunciado nº 7 da Súmula desta 

Corte, mas, sim, de revaloração dos critérios jurídicos 

utilizados na apreciação dos fatos incontroversos. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento, concedido habeas 

corpus, de oficio, para garantir ao réu Raimundo Alécio de Souza 

Freitas o direito de iniciar no regime semi-aberto o cumprimento 

da pena que lhe foi imposta na ação penal de que aqui se trata. 

(AgRg no REsp 826.605/SP, Rel. Ministro  PAULO GALLOTTI, SEXTA 

TURMA, julgado em 21.02.2008, DJ 10.03.2008 p. 1)(grifo nosso) 

 

 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 

REVALORAÇÃO DA PROVA. ATO LIBIDINOSO. CRIME EQUIPARADO A 

HEDIONDO. REGIME PRISIONAL. SEMI-ABERTO. POSSIBILIDADE.   

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90 

DECLARADA PELO STF. 
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I - Em nosso sistema, atentado violento ao pudor engloba atos 

libidinosos de diferentes níveis, inclusive, os contatos 

voluptuosos e os beijos lascivos. 

II - Se, em segundo grau, restou entendido que o acusado 

praticou atos próprios do ilícito imputado, não cabe a 

desclassificação fulcrada no princípio da proporcionalidade. 

III - A revaloração da prova delineada no próprio decisório 

recorrido, suficiente para a solução do caso, é, ao contrário 

do reexame, permitida no recurso especial. 

IV - Impropriedade da aplicação do princípio da 

proporcionalidade. 

V - O Pretório Excelso, nos termos da decisão Plenária proferida 

por ocasião do julgamento do HC 82.959/SP, concluiu que o § 1º 

do art. 

2º da Lei nº 8.072/90 é inconstitucional. 

VI - Assim, uma vez atendidos os requisitos constantes do art. 

33, § 2º, "b", e § 3º, c/c o art. 59 do CP, quais sejam, a 

ausência de reincidência, a condenação por um período superior 

a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a existência de 

circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, deve o paciente 

cumprir a pena privativa de liberdade no regime inicial semi-

aberto (Precedentes). 

Recurso provido. Habeas corpus concedido de ofício para afastar 

o óbice previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e fixar 

o regime semi-aberto para o início do cumprimento da reprimenda. 

(REsp 831.058/RS, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 13.09.2007, DJ 12.11.2007 p. 276) (grifo nosso) 

 

 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, IV DO CP. 

REEXAME E REVALORAÇÃO DE PROVAS. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO 

SOCIETATE. 

I - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos 

e delineados no decisório recorrido não implica no vedado 

reexame do material de conhecimento (Precedentes). 

II - Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal 

do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de 
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ocorrer, provada a materialidade, caso se verifique ser 

despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio 

in dubio pro societate (Precedentes). 

III - Na hipótese vertente, o v. acórdão atacado, ao confirmar 

a r.decisão que havia impronunciado o recorrido, não evidenciou 

ser abusiva e despropositada a acusação. Desse modo, 

configurada a dúvida sobre a participação do recorrido nos fatos 

em apuração, deve-se levar a solução da causa ao Tribunal 

Popular, constitucionalmente encarregado desta missão (ex vi 

art. 5º, inciso XXXVIII, da CF). 

Recurso especial provido. 

(REsp 878.334/DF, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 05.12.2006, DJ 26.02.2007 p. 639)(grifo nosso) 

 

   Dispõe o Código de Processo Penal: 

 

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de cinco dias: 

... 

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: 

... 

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova 

dos autos. 

... 

§ 3º - Se a apelação se fundar no nº III, letra “d” deste 

artigo, e o Tribunal ad quem se convencer de que a decisão 

dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, 

dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; 

não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação”. 

 

   No caso em exame, a decisão do Júri em nada 

afrontou a evidência probatória, ao contrário do que 

consignam os v. Acórdãos recorridos. 
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   Observa-se, em primeiro lugar, que da simples 

leitura dos v. Acórdãos recorridos podem ser extraídas, ao 

menos, duas versões antagônicas:  

 

   - a 1ª versão, base da tese acusatória, consistiu 

em asseverar que os policiais acusados efetuaram disparos e 

concorreram para as mortes verificadas no pavilhão em que 

atuaram em conjunto com o grupo destacado pela Policia 

Militar para aquele setor; e, em contraposição 

 

   - a 2ª versão, base de uma das teses defensivas, 

afirmando que houve confronto entre os detentos e os 

policiais militares e não foi individualizada a conduta de 

cada um deles por meio do laudo de confronto balístico (não 

realizado), tornando inviável a responsabilização penal dos 

agentes acusados. 

 

   A respeito da prova existente nos autos e que 

amparava a versão acusatória, pedimos vênia para transcrever 

trechos do v. Voto vencido, que demonstra a existência de, 

ao menos, duas versões contrapostas, além de evidenciar 

material probatório a dar respaldo para a versão acusatória 

acolhida pelo Conselho de Sentença. Registra-se que os 

fundamentos para a análise das provas existentes nos autos, 

à exceção da divergência contida nos v. Votos vencedores, 
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foram integralmente acolhidos por estes, conforme 

esclarecido pelo v. Acórdão que rejeitou os Embargos10. 

   Passamos à transcrição dos trechos que evidenciam 

a existência de duas versões e das provas que as respaldam: 

 “... 

  Ocorre que, segundo se aponta, a ação policial resultou 

na morte de 111 detentos e ofensas às integridades corporais 

de tantos outros que ali habitavam. 

  Daí este processo. 

  A materialidade restou evidenciada pelos laudos 

necroscópicos de fls. 1.431/1.935, de lesão corporal de fls. 

1.944/2.097, 2.405/87, 2.507/46 e 3.567/86, bem como do local 

(fls. 1.133/1.278). 

  Nas oportunidades em que ouvidos, os réus externaram 

negativa, sustentando, em síntese, que, ao adentrarem o 

pavilhão, viram detentos desfalecidos no chão e que a 

escuridão, fumaça, chão úmido e escorregadio dificultavam a 

ação policial. Os detentos ainda praticavam atos para 

infectá-los com sangue dos muitos reclusos que se sabiam 

aidéticos. Além do mais, o barulho era ensurdecedor e, em 

meio à gritaria, ouviram tiros partindo do interior do 

pavilhão. Ao atingirem o piso dos pavimentos, as tropas foram 

recebidas a tiros pelos detentos, razão pela qual atiraram 

em revide às agressões que recebiam (Justiça Militar - fls. 

1.321/48, 1.353/99, 4.277/81, 4.294/6, 4.307/11, 4.317/20, 

4.321/23, 4.324/29, 4.394/4.402, 4.315/24, 4.444/50, 

4.467/75, 4.483/5, 4.494/8, 4.508/9, 4.517/20, 4.531/4, 

4.544/51, 4.573/80, 4.594/4.602, 4.621/33, 4.635/9, 4.646/9, 

4.670/6, 4.685/9, 4.701/7, 4.717/24, 4.733/8, 4.748/53, 

4.770/5, 4.788/92, 4.801/2, 4.826/30, 4.837/9, 4.847/50, 

4.859/62, 4.870/2, 4.879/83, 4.910/2, 4.921/3, 4.932/33, 

4.940/3; e Justiça Comum fls. 8.070/135). (grifo nosso) 

... 

  As vitimas, por sua vez, de um modo geral, disseram 

que não ofereceram qualquer resistência e que os policiais 

já entraram atirando (fls. 5.063/6, 5.136/50, 5.151/62, 

5.163/70, 5.196/5.204, 5.205/32, 5.262/87, 5.312/400, 

                                            
10 “... era mesmo despiciendo que os doutos Revisor e 3º Juiz discorressem acerca do 

conjunto probatório que sustentava a acusação, porquanto limitada a divergência à extensão 

das absolvições dos réus... aos demais acusados.” (fls. 17872; 19984-réu Cirineu, autos 

em apenso) 
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5.421/38, 5.476/565, 5.592/695, 5.725/45, 5.773/803, 

5.957/69, 6.004/23 e 6.071/117).(grifo nosso) 

  Em plenário, apenas os ofendidos Antonio Carlos Dias, 

Marco Antonio de Moura e Luiz Alexandre de Freitas foram 

ouvidos, todos corroborando a acusação. (grifo nosso) 

... 

  Por seu turno, o trabalho pericial de fls. 1.133/1.278 

foi corroborado pelas palavras do perito Osvaldo Negrini 

Neto, nas vezes em que ouvido em plenário.Ele contou que 

atuou no caso e que chegou à Casa de Detenção por volta de 

20h30. Ali ficou reunido no pavilhão da diretoria, onde 

também estavam o diretor e alguns oficiais. Ficaram 

conversando acerca da possibilidade de dar início aos 

trabalhos, porém houve orientação para que não entrasse no 

local, porque não havia campo para a perícia, pois havia 

muito sangue e alto risco de contaminação. Os presos foram 

removidos dos locais onde foram mortos, não obstante o pedido 

para que tudo fosse preservado. No dia dos fatos, conseguiu 

chegar apenas até o 1º andar, local onde visualizou 

aproximadamente 90 cadáveres, nenhum deles nu. Acredita que, 

possivelmente, tenham sido retirados de outros locais e 

levados para aquele pavimento. Segundo a Polícia Militar, 

ali estariam aguardando para ser encaminhados ao IML. Não 

prosseguiu com a perícia no dia, devido à falta de luz, 

higiene e segurança, mesmo porque havia alto risco de 

contaminação pelo vírus HIV, considerado que muitos eram os 

detentos acometidos desse mal. Na oportunidade, foi 

acompanhado por policiais do Choque, que lhe forneceram 

holofotes, cuja fiação alcançava apenas o 1º andar. Assim, 

ficou de voltar na terça-feira seguinte, para dar 

prosseguimento aos trabalhos, mas, diante da notícia de nova 

rebelião, acabou retornando uma semana depois, oportunidade 

em que vistoriou todas as celas. Para chegar ao número de 

mortes apontadas em cada pavimento, fez associação com o 

número de disparos que havia nas celas e o número de detentos 

que habitava cada uma delas, chegando a conclusão acerca do 

número de detentos que haviam sido mortos em cada andar. 

Constatou que, no 3º pavimento, houve um recrudescimento da 

batalha, concluindo que, ali, a violência foi muito maior do 

que nos outros andares, pois a maioria dos vestígios de 

marcas de balas estava no interior das celas daquele 

pavimento... O critério para estimar-se o número de mortes 

em cada um dos pavimentos baseou-se na verificação dos 

vestígios, cela por cela, e identificação dos moradores das 

celas, chegando-se, assim, ao número de mortos em cada um 

dos andares. Mais de 450 projéteis foram retirados dos corpos 

das vítimas, mas, no local, não se encontrou 

nenhum...Encaminhou ao IML aqueles retirados das vítimas, 

com vistas à realização de confronto, que nunca foi realizado 

e nem mesmo chegou a ser iniciado. O exame balístico não foi 

feito, porque não havia equipamento suficiente para tanto, 

pois, com a aparelhagem que o Instituto de Criminalística 

possuía à época, os confrontos levariam 72 anos para ser 
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concluídos...(mídias de fls. 13.696, 14.444, 16.655,17.365, 

17.670 e 19.436, dos autos em apenso).(grifos nossos) 

... 

  E a testemunha Moacir dos Santos, que à época, era 

diretor de disciplina da Casa de Detenção, contou que, no 

dia, por volta das 13h, houve um desentendimento entre os 

detentos do 2º e 3º andar do pavilhão 9, que resultou em 

dois feridos. Depois disso, houve um tumulto ali, que 

desencadeou uma briga entre facções daqueles 

andares....Diante disso, acionaram o alarme e a Polícia 

Militar foi chamada, pois a situação estava fora de controle. 

Os presos estavam todos armados de faca e paus e, caso a 

polícia não fosse chamada para restabelecer a ordem, eles se 

matariam entre si. Logo depois,chegaram o Choque, a ROTA, o 

GATE e os bombeiros. Arrombaram o portão e os presos que 

estavam no térreo já foram se entregando, mas, a ROTA entrou 

contrariando orientação de que antes seria tentado o diálogo, 

atropelando todo mundo e passando a fuzilar os detentos logo 

na entrada. Os corpos acabaram caindo praticamente a seus 

pés, o que foi presenciado pelas autoridades que estavam 

presentes, inclusive. O fuzilamento dos presos foi por todos 

presenciado, mas eles não tiveram coragem de confirmar. A 

ROTA invadiu o pavilhão sem autorização e as autoridades 

estavam atônitas presenciando tudo, permanecendo omissas com 

o que ocorreu. Os magistrados presenciaram o fuzilamento dos 

presos, mas eles não tiveram coragem de assumir, pois 

poderiam depor contra eles mesmos. Chegou a falar para um 

dos juízes que os presos que estavam sendo chamados para 

carregar os mortos estavam todos sendo fuzilados... Acredita 

que as armas que a polícia disse ter encontrado foram 

“plantadas pelos policiais” (fls.mídias de fls. 13.695 e 

16.656).(grifo nosso) 

  O depoimento dessa testemunha foi contrariado pelos 

magistrados que estavam presentes no dia e tudo acompanharam. 

  O hoje Desembargador Ivo de Almeida disse que era juiz 

corregedor à época... Contou que, no dia, chegou à Casa de 

Detenção por volta das 13h30 e dali saiu às 19h. Quando a 

polícia entrou, estava começando a escurecer. Houve 

tentativas de diálogo, mas o clima era de histeria. O Dr. 

Pedrosa já tinha tentado conversar com os detentos e não 

conseguiu. Havia muita gente e muito barulho, uma situação 

caótica. Chegou a ouvir barulho de tiros, que vinham do 

interior daquele prédio. Havia muita gritaria, barulho de 

tiro e coisas quebrando. Diante do fracasso das negociações, 

houve uma reunião e um consenso em favor da entrada da 

polícia, que ali ingressou com autorização.... Moacir era o 

chefe de disciplina e, até onde sabe, nenhum civil acompanhou 

a Polícia Militar, de forma que, em nenhum momento, pode ter 

visto a polícia executar detentos. Todos os civis ficaram 

juntos e, do campo de visão que tinham, não se viu nenhuma 

execução de presos... (fls. 7.602/10 e mídia de fl. 

13.694).(grifo nosso) 
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...  

  O também hoje Desembargador Fernando Antonio Torres 

Garcia narrou que, à época, era juiz corregedor e que, no 

dia dos fatos, recebeu telefonema informando acerca do 

problema. Chegou à Casa de Detenção por volta de 15h30. Ali 

se encontrou com o Dr. Pedrosa, o Cel. Ubiratan e outros 

militares. O Coronel disse que já havia conversado com o 

Secretário de Segurança Pública e que ele já havia autorizado 

a entrada, caso necessário... Havia muita gritaria e era 

impossível manter qualquer tipo de contato com os presos. 

Pode até ter ouvido disparos de arma de fogo antes da entrada 

da Polícia Militar, porém, não mais se recorda... Quando a 

polícia entrou, não viu nenhum tiro ser desferido. Com base 

na sindicância, chegou à conclusão de que houve confronto 

entre a polícia e os detentos. Na época, os três juízes 

concluíram que a tabela elaborada pelo perito para apuração 

das mortes era um procedimento não recomendável. Não houve 

reconhecimento e, dessa forma, só um exame de balística 

poderia apurar a autoria, de modo a permitir que cada um 

respondesse pelos seus excessos (fls. 7.590/6 e mídias de 

fls. 13.697 e 17.155).(grifo nosso) 

... 

  Além disso, versões apresentadas pelos detentos 

ofendidos parecem fantasiosas, não encontrando apoio no 

conjunto probatório, devendo, por isso, ser recebidas com 

reservas. (grifo nosso) 

... 

  Mas, pelo que se percebe, as versões apresentadas pelos 

acusados mostram-se harmônicas e coerentes, além de estarem 

em consonância com a narrativa das testemunhas, 

principalmente com o quanto declarado pelas autoridades 

presentes no local. (grifo nosso) 

... 

  O Cel. Wilton Brandão Parreira Filho, que também 

estava no local disse que foi informado pelos policiais... 

que estava ocorrendo troca de tiros entre os detentos...O 

efetivo empregado foi de 340 homens, entre oficiais e praças. 

Controlada a rebelião, observou grande número de facas, 

barras de ferro, estiletes e, ainda, 13 armas de fogo com 

cápsulas deflagradas e intactas, tudo apreendido em poder 

dos detentos (fls. 240/3).(grifo nosso) 

...  

  Então, parece que, antes da entrada dos policiais, já 

havia detentos mortos e armas no local, inclusive porque já 

se ouviam tiros do interior do pavilhão. 
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  É verdade que a perícia concluiu não terem sido 

constatados “quaisquer vestígios que pudessem denotar 

disparos de arma de fogo realizados em sentidos opostos aos 

descritos”, de modo a denotar confronto envolvendo presos e 

policiais (fl. 1.170). (grifo nosso) 

... 

  Também não se pode desprezar o parecer técnico da Casa 

de Detenção a externar que “exceção feita a 03 celas do 3º 

piso, onde houve recrudescimento da rebelião, em nenhuma 

outra cela foram encontrados indícios de provas materiais de 

mortes de detentos em seu interior” (fl. 4.199) e que os 

“indícios de tiros ou rajadas disparados no interior do 

pavilhão não se destinavam a um preso visível, mas 

constatação se havia alguém escondido ou emboscado” (fl. 

4.200).(grifo nosso) 

... 

  Realmente, na sindicância realizada pelos três juízes 

corregedores, chegou-se à conclusão de que houve excesso, 

porém, sem a possibilidade de identificar quem se excedeu 

(fls. 3.615/24 e 7.611/3).(grifo nosso) 

  Também se chegou à conclusão de que a tabela elaborada 

pelo perito, que serviu de base para as imputações, não era 

recomendável. 

... 

  Desse modo, parece que não tem como saber se os 

policiais acusados atingiram, de fato, as vítimas cujas 

mortes foram a eles imputadas. 

  Exceto o policial Nakaharada (já falecido), nenhum 

outro foi reconhecido e, dessa forma, só um exame de 

confronto balístico poderia apurar a autoria em relação aos 

excessos praticados. 

  Não houve essa prova, capaz de individualizar as 

condutas. (grifo nosso) 

... 

  Saliente-se que 362 armas utilizadas pelos policiais 

foram apreendidas (fls. 148/55, 664 e 7.386), mais de 450 

projéteis foram extraídos dos corpos das vítimas (fls. 

2.999/3.087 e mídia de fl. 14.444) e, ainda assim, o exame 

não foi realizado. (grifo nosso) 

... 
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  Mas, desta feita, ele não foi realizado porque não 

localizados os projéteis extraídos dos corpos das vítimas 

(fl. 13.416)! (grifo nosso)” (fls. 17716-809; 19823-919-réu Cirineu, 
autos em apenso) 

 

   Conclui-se, dessarte, que a decisão condenatória 

proferida pelo Júri, se deu por escolha a uma das versões 

trazidas aos autos, devidamente alicerçada no arcabouço 

probatório constante dos autos: depoimentos das vítimas 

(detentos sobreviventes); perícia do local e conclusão do 

perito Osvaldo Negrini; depoimentos da testemunha e do 

próprio perito; laudos necroscópicos dos detentos vítimas; 

interrogatórios dos acusados que admitiram ter desferido 

disparos contra os detentos; apreensão e perícia das centenas 

de armas dos policiais e das centenas de projéteis extraídos 

dos corpos das vítimas;  conclusão da sindicância de que 

houve excesso por parte dos policiais. 

   Os eminentes julgadores Revisor e 3º Juiz, por meio 

dos votos vencedores, no entanto, “concordando com o eminente 

Desembargador Relator, divergindo tão somente no que toca à 

absolvição dos condenados como proposto” (fls. 17810; 19921-

réu Cirineu, autos em apenso), culminaram por anular o 

julgamento, afirmando que a decisão dos jurados seria 

manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que 

a “conduta de cada policial não foi individualizada”  porque 

“não se realizou confronto balístico, para se saber de qual 

ou quais armas saíram os tiros fatais que vitimaram cada uma 

das vítimas”, não obstante tenha sido reconhecido que o 

“confronto balístico não pode ser realizado, em razão do 

surpreendente extravio dos projéteis apreendidos”  (fls. 

17812; fls. 19923-réu Cirineu, autos em apenso). 
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    No voto vencedor e condutor da divergência, 

entendeu-se que “...embora se reconheça a ocorrência de 

excesso em algumas condutas, não se é capaz de apontar, com 

a certeza necessária que se exige para uma condenação, a 

quem atribuir tais excessos, e se eles foram dolosos ou 

culposos...Não se sabendo a individualização da conduta de 

cada policial, não havia como o Júri condenar com a certeza 

necessária, e assim o fazendo julgou manifestamente 

contrário à prova dos autos, impondo-se a anulação dos 

julgamentos realizados”. (fls. 17813-autos principais e fls. 

19924-autos em apenso, grifos nossos) 

   Já o voto declarado e vencedor do eminente 3º Juiz 

fundamentou a necessidade de realização de novo júri porque 

“em situações em que as condutas não são descritas de forma 

minudente, este procedimento é extremamente comum no 

judiciário brasileiro como um todo...porque isto não implica 

juízo de valor, senão o de que existe indicação de possível 

dúvida razoável, a abranger a autoria das condutas 

mencionadas nas peças iniciais” e porque “... caberá ao 

magistrado zelar pelos direitos dos acusados, prestigiando 

a decisão soberana dos jurados, sempre em consonância com o 

devido processo legal, que permite sem qualquer sombra de 

dúvida, que o feito seja novamente remetido ao exame do 

plenário do júri, exame novo e último, já que aos senhores 

jurados, no limite, caberá a decisão final quanto ao mérito.” 

(fls. 17823-autos principais e fls. 19934-autos em apenso, 

grifos nossos)  

   Ora, a lei determina a reprodução do Júri se a 

decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos 

autos. E tal hipótese é evidentemente distinta da situação 
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em que o órgão julgador apenas entende haver “dúvida”, ou 

faltar “certeza necessária”, como transcrito nos votos 

acima. O que é “manifesto” não admite dúvidas. Tampouco é 

compatível com avaliação subjetiva do “grau de certeza”. 

   Como leciona ARY AZEVEDO FRANCO: 

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, 

senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos 

vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã 

consciência, e possibilidade de afirmações díspares? 

Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da 

observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, 

não da força dominadora da realidade indubitável, mas da 

apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de 

evidência. 

Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser 

divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe 

emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer 

que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do 

Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente 

contrária à prova”.(“O Júri e a Constituição Federal de 

1946”, Forense, 1956, p. 262) 

 

   JOSÉ FREDERICO MARQUES não diverge do mestre: 

      “Manifesto é o que é certo (quod certum est), segundo 

STRYKIO.  É aquilo que se apresenta evidente, unívoco e sem 

possibilidade de dúvidas.  Sem esses atributos, a 

discordância entre a prova dos autos e o veredicto não 

autoriza a rescisão deste”.(“O Júri no Direito Brasileiro”, 

Saraiva, 1955, p. 193) 
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Para HERMÍNIO MARQUES PORTO: 

“... o critério atual, que limita impugnações às decisões 

populares sem amparo em contingente qualquer das provas, 

merecendo prevalecer decisão dos jurados que encontre amparo 

em parcela de prova, embora contrastante com versões outras” 

(“Júri”, RT, 1973, p. 339) 

 

   Mais recentemente, JÚLIO FABBRINI MIRABETE 

advertia: 

“... somente é viável a repetição do julgamento, pelo mérito, 

em que o ‘error in judicando’ é reconhecido somente quando 

a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da 

prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada 

no processo e representa uma distorção da função judiciária 

do Conselho de Sentença”.(“Processo Penal”, Atlas, 1992, p. 

615) 

 

   Repita-se, no caso dos autos, a violação ao inciso 

III do artigo 593 do Código de Processo Penal é flagrante. 

Pois este dispositivo prevê que caberá apelação quando “for 

a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos 

autos”.   

   Venia concessa, não se procura obter do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça a reavaliação de dados 

probatórios, impossível na sede especial, a teor de sua 

Súmula número 7.  O que se pretende é a valoração desses 

aspectos fáticos que, claramente, inocorreu quando da 

prolação dos V. Acórdãos recorridos. 
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   Como, pacificamente, tem orientado a Suprema 

Corte, “se se trata de examinar o critério legal de 

valorização da prova, e caso não é de simples apreciação 

desta, de acordo com a Súmula 279” (RTJ 56/65; 72/472; 

91/674), pois “concluir se a decisão é ou não manifestamente 

contrária à prova dos autos, importa valoração e não reexame 

das provas” (RTJ 109/341). 

   Isto porque, quando o recurso de apelação é 

interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, 

sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à 

prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a 

realização da análise acerca da existência ou não de suporte 

probatório mínimo para a decisão tomada pelos jurados 

integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a 

cassação do veredicto caso este seja manifestamente 

contrário à prova dos autos. Isto é, se a decisão for 

temerária, irrefletida ou teratológica, adjetivos dos quais 

não se revestem as decisões reiteradas dos diversos Conselhos 

de Sentença constituídos para o julgamento do caso, tanto 

que não constaram no v. acórdão. 

    Em outras palavras, há que se lembrar que a decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não 

tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte   ou   

justifique,  e  não  aquela  que  apenas  diverge  do 

entendimento dos Juízes togados a respeito da matéria como 

sendo suficiente ou não para uma condenação. 

   Nesse sentido, o recurso de apelação interposto 

pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza 

a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento 
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realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar 

do juízo de valor resultado da interpretação das provas. 

   É que, existindo duas versões amparadas pelo 

conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada 

a decisão dos jurados, em respeito ao princípio 

constitucional da soberania dos veredictos. 

Disso decorre que a opção dos jurados por uma das 

versões sustentadas pelo conjunto probatório não enseja a 

nulidade do julgamento para realização de novo Júri, sob 

pena de se ferir a soberania dos veredictos prevista 

constitucionalmente (artigo 5º, XXXVIII, “c”, CF). 

   Insiste-se mais uma vez, existindo duas teses 

contrárias e havendo plausibilidade na  escolha  de  uma  

delas  pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual  

cassar  a  decisão  do Conselho de Sentença para dizer que 

esta  ou  aquela  é a melhor solução, sob pena de ofensa ao 

art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. 

    Essa a posição do Egrégio Supremo Tribunal 

Federal:  

JÚRI. HOMICIDIO. DECISÃO ABSOLUTORIA, PELA EXCLUDENTE DA 

LEGITIMA DEFESA PROPRIA, ANULADA EM GRAU DE APELAÇÃO. ARTIGO 

593, III, "D", DO CPP. VALORAÇÃO DA PROVA. CONCLUIR SE A 

DECISÃO E OU NÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS, 

IMPORTA VALORAÇÃO, E NÃO REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES DA 

CORTE. "IN CASU" - EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES, AUTORIZANDO 

AO JÚRI OPÇÃO VALIDA POR UMA - A ABSOLUTORIA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.(RE 99344, 

Relator(a):  Min. OSCAR CORRÊA, Primeira Turma, julgado em 

13/05/1983, DJ 06-04-1984 PP-05107 EMENT VOL-01331-04 PP-

00685 RTJ VOL-00109-01 PP-00338)  

 

 

Ementa: Constitucional, Penal e Processo Penal. Habeas 

Corpus. Tribunal do Júri. Homicídio duplamente qualificado, 

lesão corporal agravada pela violência doméstica e posse 

ilegal de arma de fogo – artigos 121, § 2º, incisos I e IV, 
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129, § 9º, ambos do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/03. 

Absolvição. Apelação da acusação provida sob o fundamento de 

contrariedade à prova dos autos. Existência de duas versões 

plausíveis. Afronta à soberania dos veredictos do Tribunal 

do Júri (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição 

Federal). Apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP. 

Precedentes. 

1. A soberania dos veredictos do tribunal do júri, prevista 

no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal 

resta afrontada quando o acórdão da apelação interposta com 

fundamento no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP acolhe a 

tese de contrariedade à prova dos autos, prestigiando uma 

das vertentes verossímeis, in casu a da acusação em 

detrimento da defensiva sufragada pelo conselho de sentença 

(HC 75.072, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 

27/06/1997; HC 83.691, Primeira Turma, Rel. Min. Joaquim 

Barbosa, DJ de 23/04/2004; HC 83.302, Primeira Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/05/2004; HC 82.447, Segunda 

Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 27/06/2003; HC 

80.115, Segunda Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 

23/05/2000). 2. Premissas fáticas: (i) o paciente foi 

denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 

121, § 2º, incisos I e IV, 129, § 9º, ambos do Código Penal, 

e 12 da Lei 10.826/03, porquanto, no dia 18/10/2007, teria 

efetuado disparos de arma de fogo contra determinada pessoa 

e provocado lesões corporais em sua companheira, motivado 

por suposto relacionamento amoroso das vítimas; e (ii) o 

Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de 

Teresópolis/RJ acolheu a tese de negativa autoria, advindo 

apelo da acusação, fundado em contrariedade à prova dos autos 

(CPP, art. 593, III, d), que restou provido para submetê-lo 

a novo júri. 

3. In casu, diversamente do que afirmado no voto condutor do 

acórdão da apelação, há, sim, duas vertentes probatórias 

sustentáveis, a da defesa, consistente em inquirições de 

duas testemunhas no sentido da ausência de autoria, e a da 

acusação, de igual modo sustentada por testemunhas cujas 

versões o Tribunal afirmou mais consistentes, em detrimento 

da negativa de autoria sufragada pelo Conselho de Sentença 

e respaldada, reiteradamente, pelo Ministério Público 

estadual, ao opinar no recurso da apelação e nos embargos de 

declaração decorrentes do acórdão nele proferido, e também 

pela manifestação do Ministério Público Federal nestes 

autos, in verbis: “Há, portanto, além do depoimento do réu, 

outros elementos capazes de embasar o juízo absolutório 

firmado pelos jurados. De fato, não poderia o tribunal de 

origem deliberar sobre quais depoimentos seriam idôneos para 

formação do convencimento dos jurados. Isso porque cabe ao 

Conselho de Sentença, e apenas a ele, avaliar a consistência 

de cada elemento de convicção, examinar eventuais 

contradições, e, ao final, decidir. Se há lastro probatório, 

mínimo que seja, a sustentar a versão acolhida pelo júri, 

esta não pode ser afastada pela instância revisora, ao 

reavaliar a prova sob sua perspectiva”. 

4. Destarte, ressaindo nítida a existência de duas versões 

plausíveis do fato, não é dado ao Tribunal de Justiça 

proceder a exame técnico e exauriente das provas para, alfim, 
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escolher a vertente probatória que melhor se ajusta a sua 

convicção, afastando a versão escolhida pelo conselho de 

sentença, que, como é cediço, julga ex conscientia. 

5. A ausência de agravo regimental da decisão que negou 

seguimento ao recurso especial implica o não conhecimento do 

presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição no Tribunal 

a quo, sendo certo ainda que se o referido regimental tivesse 

sido interposto, o acórdão dele decorrente seria impugnável, 

em tese, pela via do recurso extraordinário, a evidenciar, 

igualmente, o descabimento do writ substitutivo desse 

recurso, o que não impede a análise das razões da impetração 

na perspectiva da concessão de habeas corpus de ofício. 

6. Habeas corpus não conhecido; ordem concedida, de ofício, 

em consonância com o parecer ministerial, para anular o 

acórdão proferido no recurso de apelação e, via de 

consequência, restabelecer a sentença absolutória. (HC 

126516, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 

em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 12-06-2015 

PUBLIC 15-06-2015)(grifo nosso) 

 

 

   No mesmo sentido são as decisões deste Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

 

CRIME. ERRO ESSENCIAL INEVITÁVEL. 

Os pacientes foram denunciados e pronunciados nos termos do 

art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, todos do CP. 

Submetidos ao Tribunal do Júri, restaram absolvidos pelo 

Conselho de Sentença que reconheceu terem eles agido por 

erro de tipo invencível (art. 20 do CP) - imaginaram estar 

atirando em um animal em vez de nas pessoas que haviam 

adentrado a sua propriedade. O Ministério Público apelou, e 

o Tribunal a quo anulou o julgamento ao fundamento de que a 

decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos 

autos. Daí a impetração deste habeas corpus, alegando que a 

decisão feria a soberania dos vereditos do júri e, 

subsidiariamente, requerendo a anulação do acórdão em razão 

da eloqüência acusatória, a qual pode influenciar na decisão 

dos jurados no novo julgamento. Para o Min. Relator, com 

base também no parecer da Subprocuradoria, no caso dos autos, 

o juiz da pronúncia já reconhecia haver teses conflitantes, 

assim, se os jurados optaram por uma das versões 

apresentadas, não há a hipótese de que essa decisão seja 

manifestamente contrária à prova dos autos. Outrossim, ao 

Conselho de Sentença, somente a ele, cabe dirimir o conflito 

quando da votação dos quesitos. Note-se que a tese 

absolutória, baseada no erro invencível dos pacientes, foi 

acolhida no momento do julgamento, consubstanciada nos 

interrogatórios, depoimentos e laudos acostados no processo. 

Com esse entendimento, a Turma, ao prosseguir o julgamento, 

por maioria, concedeu a ordem. HC 70.962-SP, Rel. Min. Nilson 

Naves, julgado em 4/3/2008. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC70962
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PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA 

CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A 

NOVO JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS 

VEREDICTOS 1. Quando o recurso de apelação é interposto 

contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o 

fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova 

dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização 

da análise acerca da existência ou não de suporte probatório 

para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho 

de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto 

caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. 

2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo 

art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a 

Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento 

realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar 

do juízo de valor resultado da interpretação das provas. 

3. No caso, duas eram as versões, a respeito do homicídio 

que vitimou Harry Michael Frock, ou ele foi vítima de um 

assalto (latrocínio), ou foi vítima de um homicídio cometido 

a mando do próprio acusado, seu sogro. 

4. A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no 

sentido da versão acusatória, revela a existência de prova 

para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua 

irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao 

contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo 

duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido 

nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em 

respeito ao princípio constitucional da soberania dos 

veredictos. 

5. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 

05/10/2016)(grifo nosso) 

 

 

HC. RESTABELECIMENTO. JÚRI. 

O paciente foi levado ao Tribunal do Júri e lá o conselho de 

sentença, por maioria de votos, desclassificou o homicídio 

de doloso para culposo e reconheceu o crime de porte ilegal 

de arma de fogo. Recorreram tanto a defesa quanto o MP: a 

defesa pleiteou o reconhecimento da consunção entre o porte 

de arma e o homicídio, com a redução das penas, e o MP 

afirmou que a decisão dos jurados fora manifestamente 

contrária às provas dos autos. O acórdão da apelação entendeu 

que a decisão dos jurados era manifestamente contrária às 

provas dos autos e julgou prejudicado o recurso da defesa em 

face do novo julgamento a ser realizado pelo Tribunal do 

Júri. É assegurada a soberania dos veredictos à instituição 

do Júri, com a organização que a lei lhe dá, e de suas 

decisões cabe apelação, em caso de decisões manifestamente 

contrárias à prova dos autos. Quando do julgamento, o 

conselho de sentença, após os debates, acolheu uma das 

versões existentes nos autos e, assim, exercitou sua 

soberania nos termos do art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988; não 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=voltarformulariopesquisalivre&b=&livre=J%DARI+SOBERANIA+MANIFESTAMENTE+CONTR%C1RIA&&b=INFJ&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1
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se pode, pois, falar em decisão manifestamente contrária à 

prova dos autos. Diante disso, a Turma concedeu a ordem para 

restabelecer a decisão do Júri e determinar que o Tribunal 

de Justiça examine a apelação da defesa. HC 120.967-MS, Rel. 

Min. Nilson Naves, julgado em 3/12/2009.(grifo nosso) 

 

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. JÚRI. NOVO JULGAMENTO. 

CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 

I. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova 

dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas 

aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova 

existente no processo. 

II. A decisão que anula o julgamento do Tribunal Popular, 

porque contrário à prova existente no feito, deve fundamentar 

devidamente tal contrariedade. 

III. Recurso conhecido e provido a fim de restabelecer a 

decisão condenatória proferida contra o recorrido. 

(REsp 163.760/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 11/04/2000, DJ 15/05/2000, p. 178)(grifo nosso) 

 

RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JURI. HIPOTESE EM QUE O ACERVO 

PROBATORIO LEVA A DUAS VERSÕES CONFLITANTES SOBRE A POSIÇÃO 

DO REU NA OCORRENCIA DELITUOSA. RECURSO COM FUNDAMENTO NAS 

LETRAS 'A' E 'C', DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ALEGADA 

OFENSA AO ART. 593, INCISO III, LETRA 'D', DO CODIGO DE 

PROCESSO PENAL. 

SE A PROVA DOS AUTOS AUTORIZA O RECONHECIMENTO DE DUAS 

VERSÕES SOBRE O CRIME: UMA FUNDADA NA PALAVRA DO CO-REU, 

NEGANDO A SUA PARTICIPAÇÃO; E A OUTRA EXTRAIDA DE PARTE DA 

PROVA TESTEMUNHAL, QUE LHE ATRIBUIU CULPA SOLIDARIA, NÃO E 

PROIBIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA OPTAR POR UMA DAS VERSÕES 

EM CONFRONTO. 'IN CASU', OS MEMBROS DO JURI PREFERIRAM A 

TESE MAIS SEGURA, PORQUE VAZADA EM PARTE DA PROVA 

TESTEMUNHAL, QUANDO RECONHECERAM QUE O RECORRIDO ERA CO-

AUTOR DO CRIME DE HOMICIDIO. 

CONSEQUENTEMENTE, A DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR 

PARTE DO TRIBUNAL 'A QUO', POR ENTENDER QUE A DECISÃO DOS 

JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS, 

OFENDEU AO ART.  593, INC. III, DO CODIGO DE PROCESSO PENAL, 

O QUE MERECE REPARO ATRAVES DO ESPECIAL. A JURISPRUDENCIA DA 

SUPREMA CORTE JA CONSAGROU O ENTENDIMENTO DE QUE A OPÇÃO, 

POR UMA DAS VERSÕES FLUENTES DA PROVA, NÃO ENSEJA NULIDADE 

DO JULGAMENTO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E MANTER A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO 

JURI. 

(REsp 32.745/AC, Rel. Ministro JOSE CANDIDO DE CARVALHO 

FILHO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/1993, DJ 17/05/1993, p. 

9375)(grifo nosso) 

   

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC120967
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=voltarformulariopesquisalivre&b=&livre=J%DARI+SOBERANIA+MANIFESTAMENTE+CONTR%C1RIA&&b=INFJ&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1
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    Na hipótese dos autos, como acima demonstrado,  não 

há dúvida que existem duas versões sobre os mesmos fatos, 

cada qual sustentada por elementos probatórios específicos, 

tendo os doutos integrantes do Conselho de Sentença optado 

por uma delas, pelo que sua decisão não é manifestamente 

contrária à prova dos autos. 

   Além disso, a lei também não autoriza novo 

julgamento diante da interpretação no sentido de que “não 

havia como o Júri condenar com a certeza necessária”, como 

fez o v. Voto vencedor condutor da divergência (fls. 17813; 

19924-réu C., autos em apenso), mas única e exclusivamente, 

quando for a decisão dos jurados “manifestamente contrária 

à prova dos autos”. 

   Se prova do fato e de sua autoria existem, a 

interpretação e a valoração acerca da suficiência de tal 

prova para responsabilização penal do acusado pelo fato a 

ele imputado compete, insistimos, exclusivamente ao Conselho 

de Sentença, sob pena de ofensa à soberania do seu veredicto. 

 

  O Excelso Pretório tem prestigiado a orientação, 

assentando: 

 

       “Via de regra, em qualquer ação criminal há duas 

versões sobre o fato: a do réu e a da acusação.  Optando por 

uma delas, não se pode dizer que o julgador tenha decidido 

contra o texto da lei e que sua decisão seja nula”  (RECr  

nº 99.344.4  - RS -  Min. OSCAR CORRÊA - RT 586/419) 

 

 

     “A apelação de mérito contra a decisão dos jurados é 

recurso, não apenas de efeito restrito à cassação de julgado, 
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mas também de devolução incompleta de conhecimento da causa, 

que deve cessar, se e quando baste o exame para verificar 

que o veredicto não é manifestamente contrário à prova dos 

autos, e, sim, que, ex informata conscientia, escolheu uma 

dentre as versões plausíveis que o conjunto contraditório da 

prova admita; esse, porém, não é o caso se, ao veredicto, 

não se opõe apenas outra versão dos fatos, acaso melhor, mas 

a frontal incompatibilidade da decisão com circunstâncias 

objetivas evidenciadas por prova material inequívoca”  (HC 

nº 68.047-0 - MS - 1ª T. - Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - DJU 

105/4932, 1.6.90). 

   

   O Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA proclamou: 
 

 

“O art. 593, III, "d", e seu § 3º, do Código de Ritos, 

permite a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença 

se o Tribunal verificar que a decisão é manifestamente 

contrária à prova dos autos, submetendo o réu a novo Júri. 

A norma não permite a substituição da decisão dos jurados 

pela do órgão julgador, para não ferir e morte o princípio 

da soberania dos veredictos. Impossibilidade de anular a 

decisão dos jurados que optaram por uma corrente de 

interpretação da prova a eles apresentada” (REsp 1360248/RS, 

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 

05/08/2014, DJe 12/08/2014) 

 

 

  Diante desse quadro, ao interpretar que os fatos 

comprovados e reconhecidos como verdadeiros pelo v. Acórdãos 

proferidos na Apelação, não constituem prova segura da 

responsabilidade penal dos acusados, e que por isso 

justificável fossem os Recorridos submetidos a novo 

julgamento por seus próprios pares, sem dúvida, os vv. 

Acórdãos impugnados contrariaram o art. 593, III, “d”, e seu 
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§ 3º, do Código de Processo Penal, justificando assim o 

acolhimento do presente recurso para, cassados, seja mantida 

a condenação dos Recorridos proferida pelo E. Tribunal do 

Júri. 

 

 

III. DO PEDIDO DE REFORMA 

 

 

   Diante do exposto, aguarda o Ministério Público do 

Estado de São Paulo que seja deferido o processamento do 

presente Recurso Especial e conhecido e provido pelo Colendo 

Superior Tribunal de  Justiça para: 

 

 

   1- ante a negativa de vigência e violação ao artigo 

619, do Código de Processo Penal, seja anulado o v. acórdão 

de fls. 17866/874, determinando-se à Egrégia Corte de São 

Paulo o acolhimento dos Embargos de Declaração para 

apreciação dos dispositivos legais supramencionados;  

 

 

   2- caso entenda suficientemente discutidas as 

questões federais suscitadas, sejam cassados os vv. Acórdãos 

impugnados, restabelecendo-se as r. sentenças proferidas 

pelo E. Tribunal do Júri, que condenaram os recorridos, haja 

vista a negativa de vigência e violação ao artigo 29, “caput” 

do Código Penal (descrição das condutas adequadas ao caráter 

multitudinário do delito), aos artigos 155, 167, 182, do 

Código de Processo Penal (possibilidade de se suprir, por 

outros meios de prova, laudo de confronto balístico de 

inviável realização) e art. 593, III, “d” e 3º, do Código de 
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Processo Penal (não caracterização de julgamento 

manifestamente contrário às provas dos autos por mera 

cogitação de dúvida ou falta de suficiente certeza quanto 

aos fatos, em especial quando o Conselho de Sentença opta 

por uma das versões trazidas na fase instrutória ao feito).  

 

    Consigne-se, por fim, que a soberania dos 

veredictos do Tribunal do Júri foi também violada pelos v. 

acórdãos recorridos, em afronta ao que dispõe o artigo 5º, 

XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, motivando a 

interposição de Recurso Extraordinário nesta mesma 

oportunidade.  

 

   São Paulo, 16 de dezembro de 2016.  

 

 

   Gianpaolo Poggio Smanio 

   Procurador-Geral de Justiça  

 

 

    Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli 

    Procuradora de Justiça 

 

 

   Sandra Jardim 

    Procuradora de Justiça 

 


