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JURI – INCIDENTE OCORRIDO EM PLENARIO - FALTA DE 

IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA NO ATO – ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE – PRECLUSÃO – APLICAÇÃO DO ART. 571, III, DO 

CPP.” 

O mero pedido da defesa de registro, em ata, de incidente ocorrido 

em Plenário, sem que haja a expressa arguição de nulidade, torna 

preclusa a sua alegação em sede de apelação.  

(D.O.E., p. )      
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO 
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO STADO DE 
SÃO PAULO 

 

  
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, nos autos de APELAÇÃO CRIMINAL 
NÚMERO 9000018-55.2006.8.26.0001, da Comarca da 
Capital, em que figuraram como apelantes e respectivamente 
como apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO e 
ALEXANDRE ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, vem, com 
elevado respeito, à presença de Vossa Excelência, com 
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da 
Constituição Federal, no artigo 1.029 do Código de Processo 
Civil, no artigo 26 da Lei nº 8.038/90 e no artigo 255 do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, 
interpor RECURSO ESPECIAL em face do V. acórdão 
prolatado pela Colenda Décima Quinta Câmara de Direito 
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, 
encartado a fls. 1460/1467v, pelos seguintes motivos: 

 
1 – RESUMO DOS AUTOS 
 
 
 

ALEXANDRE ANDRÉ PEREIRA DA SILVA foi 
denunciado e regulamente processado por infração ao artigo 
121, parágrafo 2º, inciso IV, por 3 (três) vezes, na forma do 
artigo 69, ambos do Código Penal. Submetido a julgamento 
por seus pares, pelo Egrégio II Tribunal do Júri da Comarca 
da Capital, ele foi condenado nos exatos termos da 
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pronúncia e recebeu expiação de 36 (trinta e seis) anos de 
reclusão, em regime inicial fechado. 

 

Descontentes com esse desenlace ambas as 
partes recorreram à Superior Instância, buscando a reforma 
do r. “veredicto”. 

 

O Ministério Público, reputando insuficiente a 
pena para a prevenção e reprovação do crime, conforme 
determinado pelo legislador no artigo 59 do Código Penal, 
requereu fosse a mesma elevada. O combativo defensor, de 
outra banda, pugnou pela anulação do julgamento. Alegou, 
em sede de preliminar, cerceamento de defesa e falta de 
imparcialidade dos jurados devido à “manifestação 
infundada” da promotora de justiça em plenário, bem como a 
violação do artigo 479 do Código de Processo Penal. No 
mérito, aduziu ter a decisão afrontado manifestamente a 
prova dos autos, a comprometer-lhe a eficácia, e, 
subsidiariamente, postulou, ainda, o reconhecimento da 
figura do crime continuado, prevista no artigo 71 “caput” do 
Código Penal. 

 
A 15ª Câmara criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça de São Paulo, por maioria de votos, entendeu por 
bem acolher a preliminar relativa a eventual maltrato ao 
artigo 479 do Código de Processo Penal e, 
consequentemente, determinou a anulação do julgamento, 
tendo por prejudicadas as demais questões. 

 
O V. Acórdão está vazado nos seguintes 

termos: 
 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Registro: 2018.0000427114 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação nº 9000018-55.2006.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, 
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em que é apelante/apelado A. A. P. DA S., é apelado/apelante M. 

P. DO E. DE S. P. 

 

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Por maioria de votos, acolheram somente a preliminar relativa 

ao artigo 479 do Código de Processo Penal para anular o 

julgamento, ficando prejudicado o exame do mérito; vencido o 

Relator, Des. Camargo Aranha Filho, que a rejeitava. Acórdão 

com o Revisor, Des. Poças Leitão.  

 

Sustentou oralmente o Exmo. Dr. Eugenio Carlo 

Balliano Malavasi e fez uso da palavra o Exmo. Sr. Procurador 

de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade como voto do 

Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a 

participação dos Exmos. Desembargadores POÇASLEITÃO, vencedor, 

CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), vencido, CAMARGO ARANHA 

FILHO (Presidente) e WILLIAN CAMPOS. 

 

São Paulo, 18 de maio de 2017. 

 

Poças Leitão 

RELATOR DESIGNADO 

Assinatura Eletrônica 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

VOTO Nº 31.612 (Relator designado) 

APELAÇÃO Nº 9000018-55.2006 São Paulo 

Apelantes e Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO ALEXANDRE ANDRÉ 

PEREIRA DA SILVA 

 

Pela r. sentença de fls. 1245/1247, da 2ª Vara do 

Júri da Comarca de São Paulo, cujo relatório se adota, 

Alexandre André Pereira da Silva, por infração ao artigo 121, § 

2º, inciso IV, por três vezes, na forma do artigo 69, ambos do 

Código Penal, foi condenado à pena total de trinta e seis (36) 

anos de reclusão, no regime prisional inicial fechado. 

 

Inconformados, recorrem a Justiça Pública e o 

réu. Aquela pleiteia o aumento das penas-base para cada um dos 

crimes. Este, por seu turno, argui as seguintes preliminares: 

cerceamento de defesa; imparcialidade dos jurados devido à 

manifestação infundada da digna Promotora de Justiça; e 

violação ao disposto no artigo 479 do Código de Processo Penal, 

diante da leitura, pela assistente de acusação, de um relatório 

não encartado aos autos. Quanto ao mérito, aduz que a decisão 

dos senhores jurados afrontou manifestamente a prova dos autos. 

Pede, assim, a anulação do julgamento. Subsidiariamente, 

postula o reconhecimento do crime continuado (fls. 1261/1265 e 

1320/1358). 
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As contrarrazões estão às fls. 1275/1287 e 

1360/1365. 

 

A digna Drª Procuradora de Justiça, em seu 

Parecer de fls. 1386/1393, opinou pela rejeição das matérias 

preliminares, e pelo provimento do recurso ministerial, 

improvendo-se aquele da defesa. 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Pese embora o posicionamento da ilustre 

representante do “Parquet” de Segunda Instância, por maioria 

acolhe-se a preliminar referente à violação do quanto disposto 

no artigo 479do Código de Processo Penal para anular o 

julgamento, consoante a seguir se verá, restando prejudicada a 

análise das demais preliminares e do mérito dos recursos.  

 

Analisando-se os autos, e, em especial, a Ata de 

Julgamento verifica-se que a ilustre advogada assistente de 

acusação procedeu à leitura de um relatório sobre fatos que não 

guardam relação direta com os crimes julgados nestes autos 

(fls.1251), mas que, à evidência, influenciou os senhores 

jurados na formação de suas convicções, como bem-posto pelo 

nobre Dr. Defensor em suas razões de apelação. 

 

É certo que tal fato prejudicou sensivelmente a 

situação do réu, eis que foi trazido ao Conselho de Sentença 

documento novo que a ilustre defesa dele não tinha 

conhecimento, ou seja, ela foi pega de surpresa, fato este que 

viola o quanto disposto no artigo 479 do Código de Processo 

Penal, verbis: 

 

“Durante o julgamento não será permitida a 

leitura ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos 

autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-

se ciência à outra parte. ”  

 

Ora, sendo assim, patente é a violação aos 

princípios da ampla defesa e do contraditório, 

constitucionalmente consagrados bem como a ocorrência da 

nulidade aventada pela ilustre Defesa, que contaminou o 

julgamento, uma vez que o tal documento lido em Plenário pela 

Assistente de Acusação, pode ter influenciado os senhores 

jurados, eis que são julgadores leigos, lembrando-se que a lei 

não contém palavras inúteis. 

 

Como é da jurisprudência: 

 

“A plenitude de defesa é aquela atribuída ao 

acusado de crime doloso contra a vida, no Plenário do Júri e, 

vale dizer, é bem mais “ampla” do que a ampla defesa garantida 

a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo. 
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[...].”(TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, Des. Rel. Sérgio 

Coelho, publicada em 17/06/2015). 

 

Dessarte, acolhe-se a referida preliminar para 

anular o julgamento realizado em 10 de julho de 2014 pelo 2º 

Tribunal do Júri da Comarca da Capital, devendo o réu ser 

submetido a novo julgamento, oportunamente, restando 

prejudicada a análise das demais matérias preliminares e o 

exame do mérito dos recursos. 

 

POÇAS LEITÃO 

Relator designado 

 

 

Entendendo conter o V. Acórdão contradição, 
por ter acolhido a alegação de nulidade suscitada pela 
defesa, nas razões de apelação, o Ministério Público opôs 
Embargos de Declaração, os quais, por unanimidade, foram 
rejeitados, tal como consta do V. Acórdão a seguir transcrito: 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Registro: 2018.0000579535 

 

 

ACÓRDÃO 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Embargos de Declaração nº 9000018-55.2006.8.26.0001/50000, da 

Comarca de São Paulo, em que é embargante A. A. P. DA S., é 

embargado 15 C. C. DOT.. 

 

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Conheceram e rejeitaram os embargos, mas passando a integrar o 

Acórdão estes esclarecimentos, em reforço ao que já constara. 

V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão. 

 

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores POÇAS LEITÃO (Presidente), WILLIAN CAMPOS E 

RICARDO SALE JÚNIOR. 

 

São Paulo, 2 de agosto de 2018. 

 

Poças Leitão 

RELATOR 
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Assinatura Eletrônica 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

VOTO Nº 35.741 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 9000018-55.2006 São Paulo 

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 

EMBARGADA: Col. 15ª Grupo de Câmaras do Tribunal de Justiça 

INTERESSADO: ALEXANDRE ANDRÉ PEREIRA DA SILVAO 

 

Ministério Público opôs os presentes Embargos de 

Declaração contra o V. Acórdão de fls. 1402/1407, aduzindo ter 

havido nele contradição, porquanto reconheceu a nulidade do 

julgamento diante da leitura de simples documento cujo teor não 

guarda relação com os fatos tratados nos autos e, ainda, 

omissão, pois não teria analisado a preclusão consumativa 

quanto ao pleito de anulação do ato ante a falta de protesto no 

momento oportuno, ou seja, quando da Sessão do Plenário do 

Tribunal do Júri. 

 

Requer, nesses termos, sejam os embargos 

conhecidos e acolhidos, pronunciando-se esta E. Câmara acerca 

dos supostos vícios ora apontados (fls. 1909/1915). 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Conhece-se dos embargos que, contudo, restam 

rejeitados. 

 

É que o V. Acórdão de fls. 1402/1407 não padece 

das alegadas contradição ou omissão. De fato, o referido 

“decisum” foi redigido com extrema clareza e examinou 

integralmente a preliminar arguida pela douta defesa. 

 

Basta que se leia o r. “decisum”, onde se 

encontram indicados os motivos pelos quais foi referida 

preliminar acolhida pela douta maioria para anular o julgamento 

realizado no Tribunal do Júri, conforme as razões expostas no 

v. aresto ora impugnado. 

 

Houve, é certo, a leitura indevida de um 

documento (relatório) pela Assistente de Acusação (Defensora 

Pública), documento este que não chegou a ser juntado ao 

processo com antecedência mínima de três dias conforme prevê o 

artigo 479 do Código de Processo Penal, “caput” e seu parágrafo 

único, verbis: 

 

“Durante o julgamento não será permitida a 

leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido 

juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias 

úteis, dando-se ciência à outra parte. ” 
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Parágrafo único: Compreende-se na proibição deste 

artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como 

a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, 

croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar 

sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos 

jurados. ” 

 

Mas, mesmo diante da proibição legal, teve 

início, mas apenas na réplica, a leitura do teor do tal 

documento proibido contra o que a defesa na hora protestou, 

requerendo que fosse consignado em ata, o qual, obviamente, 

influenciou os jurados e tudo com a anuência da Drª Promotora 

de Justiça que se encontrava em plenário e que certamente não 

desconhecia o documento, pois, do contrário, teria se insurgido 

contra o ato da sua assistente de acusação. É que ambas estão 

do mesmo lado e ocupando a mesma bancada a da acusação. E não 

deixa de causar espécie, circunstância já observada, que a 

leitura vedada legalmente deu-se apenas no início da réplica 

(fls. 1251), surpreendendo sobremaneira a defesa. 

 

Quer dizer, a assistente de acusação que, antes, 

era testemunha protegida, guardou sua arma, aliás proibida, 

para apresentá-la, de repente, no início da réplica, depois de 

conhecer os argumentos da defesa pouco antes apresentados. 

 

Claro que o que foi lido serviu para influenciar 

os jurados no sentido da condenação do réu, pois, caso 

contrário pergunta-se: qual o interesse da sua leitura? E 

porque o Ministério Público se calou ante a ilegalidade 

ocorrida? Afinal, o “Parquet” não deixa de atuar como “custos 

legis”, além de ostentar a titularidade da ação penal. 

 

É o quanto basta, pois, para se declarar nulo o 

julgamento, visto que restou claro que houve a ofensa aos 

princípios constitucionalmente consagrados, quais sejam: o da 

ampla defesa e do contraditório. 

 

Pelo mesmo motivo não há que se falar em 

preclusão do pedido contido na preliminar, a uma, porque o 

digno Defensor se insurgiu sim contra a leitura do documento, 

no momento oportuno, conforme expressamente constou da ata de 

julgamento, in verbis: 

 

 

“(...) no início da réplica a Assistente de 

Acusação passou a promover a leitura de um relatório sobre 

fatos correlatos àquele discutido no processo. O ilustre 

Defensor solicitou que ficasse consignado que não teve ciência 

do documento lido pela Assistente de Acusação, bem como a 

utilização do documento em plenário, pois não trata diretamente 

do crime versado nos autos. (...)”. (fls. 1251). 
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Segundo porque, diante da nulidade absoluta ora 

verificada, este Tribunal pode (e deve) reconhecê-la, diante do 

expresso pedido da defesa. Comprovado está, pois, o efetivo 

prejuízo suportado pelo então réu, ora embargado. 

 

 

É certo, por outro lado, que a digna Drª 

Promotora de Justiça, em suas contrarrazões de apelação, nada 

disse, como podia, sobre eventual preclusão da matéria ora 

nestes embargos ventilada (fls. 1360/1365). 

 

Ademais, a Col. Câmara Julgadora, por maioria de 

votos, decidiu de acordo com seu entendimento, expondo as 

razões de seu convencimento, nada mais sendo necessário dizer. 

O que foi dito já era o quanto bastava, não havendo, portanto, 

os vícios alegados. 

 

Assim, inviável, pois, o acolhimento dos Embargos 

Declaratórios.  

 

Dessarte, conhece-se dos embargos de declaração 

que, no entanto, restam rejeitados, mas passando a integrar o 

Acórdão estes esclarecimentos, em reforço ao que já constara. 

 

 

POÇAS LEITÃO 

Relator 

 

 
A Douta Defensoria Pública, na condição de 

assistente da acusação, ao tomar ciência da r. decisão 
proferida nos aclaratórios, convencida de que a mesma 
ainda padecia de contradição, opôs novos Embargos de 
Declaração, os quais, também por votação uníssona, foram 
rejeitados. 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Registro: 2019.0000471828 

 

 

ACÓRDÃO 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Embargos de Declaração nº 9000018-55.2006.8.26.0001/50001, da 

Comarca de São Paulo, em que é interessado A. A. P. DA S. e 

Embargante Â M. DE M. F., é embargado C. 15ª C. DE D. C.. 
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ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade 

como voto do Relator, que integra este acórdão. 

 

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores WILLIAN CAMPOS (Presidente) e CAMARGOARANHA 

FILHO. 

 

São Paulo, 13 de junho de 2019. 

 

Poças Leitão 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

VOTO Nº 37.501 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 9000018-55.2006 São Paulo EMBARGANTE: 

ÂNGELA MARIA DE MORAES FERREIRA (Assistente de Acusação) 

EMBARGADA: Col. 15ª Grupo de Câmaras do Tribunal de Justiça 

INTERESSADO: ALEXANDRE ANDRÉ PEREIRA DA SILVA 

 

 

Ângela Maria de Moraes Ferreira, na qualidade de 

Assistente de Acusação, através do digno Dr. Defensor Público, 

opôs os presentes Embargos de Declaração contra o V. Acórdão de 

fls. 1402/1407, declarado às fls. 1421/1424, aduzindo ter 

havido nele obscuridade, uma vez que não teria destacado qual o 

prejuízo sofrido pelo réu com a leitura do relatório, e 

omissões, eis que não considerou a jurisprudência majoritária 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o 

disposto no artigo 479 do Código de Processo Penal enseja 

nulidade relativa, e não absoluta, bem como não considerou, 

ainda, “a jurisprudência do STF, que entende haver preclusão da 

arguição de nulidade na hipótese de não observância do prazo 

prescrito no artigo 571, VIII, do CPP.” 

 

Requer, nesses termos, sejam os embargos 

conhecidos e acolhidos, pronunciando-se esta E. Câmara acerca 

dos supostos vícios ora apontados, com o prequestionamento da 

matéria (fls. 1431/1446, com cópias de fls. 1447/1453). 

 

É O RELATÓRIO. 

 

Por primeiro, o prequestionamento depende de a 

parte haver sustentado, previamente, a questão, ou seja, 

informado, expressamente, na inicial ou em grau recursal, o 

dispositivo legal ou constitucional, que poderia, 

eventualmente, ter sido violado na decisão final. 
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Não é esse o caso dos autos, eis que o 

embargante, em suas razões limita-se a apresentar o 

“prequestionamento”. 

 

Não havendo debate sobre o tema em sede de 

apelação ou contrarrazões e, pretendendo a parte inovar perante 

os Tribunais Superiores, opondo embargos de declaração perante 

o Tribunal recorrido para prequestionar, não há que se falar em 

embargos de declaração “prequestionadores”, e, sim, “pós-

questionadores”, os quais não são aceitos pela jurisprudência. 

 

"Embargos declaratórios opostos após a formação 

do acórdão, com o escopo de prequestionar tema 

não agitado, anteriormente, no processo. Na 

hipótese, não haveria 'pre-questionamento', mas 

'pós-questionamento."(1ª T., REsp 31.257-0-SP-

Edcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 

11.4.1994, DJU23.05.1994, p. 12.560, apud MEDINA, 

José Miguel Garcia. O prequestionamento nos 

recursos extraordinário e especial. 3ª ed. atual. 

ampl. São Paulo: RT, 2002. p. 337). 

 

Não é suficiente opor embargos de declaração para 

prequestionar determinado tema, eis que a matéria tem que ter 

sido, de alguma forma, considerada pelas partes, ou tratar-se 

de matéria apreciável, de ofício, pelo Tribunal local. 

 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Violação à norma 

constitucional - Descabimento - Fundando-se os 

embargos de declaração no pressuposto de violação 

à legislação constitucional e 

infraconstitucional, o tema deve ser agitado 

através de recursos extraordinário e especial 

porquanto os embargos aclaratórios não se 

revestem de idoneidade jurídico-processual para 

corrigir eventual equívoco do julgado quanto à 

aplicação de norma constitucional ou legal - 

Embargos rejeitados”(Embargos de Declaração n. 

888113-1/8 - São Paulo - 26ª Câmara de Direito 

Privado- Relator: Renato Sartorelli - 06.06.05 - 

V.U.). 

 

Por outro lado, o V. Acórdão ora embargado não 

padece dos vícios apontados. Aliás, as questões aqui trazidas 

já foram objeto de embargos declaratórios opostos anteriormente 

pelo “Parquet”, cujo teor é de conteúdo idêntico ao ora aqui 

ventilado. 

 

Daí porque, pede-se venia para transcrever parte 

do voto condutor do Acórdão desta Colenda Câmara o qual, à 

unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos de declaração 

opostos anteriormente pelo Ministério Público e que farão parte 

também deste julgado. 
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“Conhece-se dos embargos que, contudo, restam 

rejeitados. 

 

É que o V. Acórdão de fls. 1402/1407 não padece 

das alegadas contradição ou omissão. De fato, o referido 

“decisum” foi redigido com extrema clareza e examinou 

integralmente a preliminar arguida pela douta defesa. 

 

Basta que se leia o r. “decisum”, onde se 

encontram indicados os motivos pelos quais foi referida 

preliminar acolhida pela douta maioria para anular o julgamento 

realizado no Tribunal do Júri, conforme as razões expostas no 

v. aresto ora impugnado. 

 

Houve, é certo, a leitura indevida de um 

documento (relatório) pela Assistente de Acusação (Defensora 

Pública), documento este que não chegou a ser juntado ao 

processo com antecedência mínima de três dias conforme prevê o 

artigo 479 do Código de Processo Penal, “caput” e seu parágrafo 

único, verbis: 

 

“Durante o julgamento não será permitida a 

leitura de documento ou a exibição de objeto que 

não tiver sido juntado aos autos com a 

antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, 

dando-se ciência à outra parte.” 

 

Parágrafo único: Compreende-se na proibição deste 

artigo a leitura de jornais ou qualquer outro 

escrito, bem como a exibição de vídeos, 

gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui 

ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo 

versar sobre a matéria de fato submetida à 

apreciação e julgamento dos jurados.” 

 

Mas, mesmo diante da proibição legal, teve 

início, mas apenas na réplica, a leitura do teor do tal 

documento proibido contra o que a defesa na hora protestou, 

requerendo que fosse consignado em ata, o qual, obviamente, 

influenciou os jurados e tudo com a anuência da Drª Promotora 

de Justiça que se encontrava em plenário e que certamente não 

desconhecia o documento, pois, do contrário, teria se insurgido 

contra o ato da sua assistente de acusação. 

 

É que ambas estão do mesmo lado e ocupando a 

mesma bancada a da acusação. E não deixa de causar espécie, 

circunstância já observada, que a leitura vedada legalmente 

deu-se apenas no início da réplica (fls. 1251), surpreendendo 

sobremaneira a defesa. 

 

Quer dizer, a assistente de acusação que, antes, 

era testemunha protegida, guardou sua arma, aliás proibida, 
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para apresentá-la, de repente, no início da réplica, depois de 

conhecer os argumentos da defesa pouco antes apresentados. 

 

Claro que o que foi lido serviu para influenciar 

os jurados no sentido da condenação do réu, pois, caso 

contrário pergunta-se: qual o interesse da sua leitura? E 

porque o Ministério Público se calou ante a ilegalidade 

ocorrida? Afinal, o “Parquet” não deixa de atuar como “custos 

legis”, além de ostentar a titularidade da ação penal. 

 

É o quanto basta, pois, para se declarar nulo o 

julgamento, visto que restou claro que houve a ofensa aos 

princípios constitucionalmente consagrados, quais sejam: o da 

ampla defesa e do contraditório. 

 

Pelo mesmo motivo não há que se falar em 

preclusão do pedido contido na preliminar, a uma, porque o 

digno Defensor se insurgiu sim contra a leitura do documento, 

no momento oportuno, conforme expressamente constou da ata de 

julgamento, in verbis: 

 

“(...) No início da réplica a Assistente de 

Acusação passou a promover a leitura de um 

relatório sobre fatos correlatos àquele discutido 

no processo. O ilustre Defensor solicitou que 

ficasse consignado que não teve ciência do 

documento lido pela Assistente de Acusação, bem 

como a utilização do documento em plenário, pois 

não trata diretamente do crime versado nos autos. 

(...)”. (fls. 1251). 

 

Segundo porque, diante da nulidade absoluta ora 

verificada, este Tribunal pode (e deve) reconhecê-la, diante do 

expresso pedido da defesa. Comprovado está, pois, o efetivo 

prejuízo suportado pelo então réu, ora embargado. 

 

É certo, por outro lado, que a digna Drª 

Promotora de Justiça, em suas contrarrazões de apelação, nada 

disse, como podia, sobre eventual preclusão da matéria ora 

nestes embargos ventilada (fls. 1360/1365). 

 

Ademais, a Col. Câmara Julgadora, por maioria de 

votos, decidiu de acordo com seu entendimento, expondo as 

razões de seu convencimento, nada mais sendo necessário dizer. 

O que foi dito já era o quanto bastava, não havendo, portanto, 

os vícios alegados”. 

 

Assim, nada havendo, aqui, a ser acrescido, 

inviável, então, o acolhimento dos embargos declaratórios. 

 

Dessarte, conhece-se dos embargos de declaração 

que, no entanto, restam rejeitados. 

 

POÇAS LEITÃO 



       MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

SETOR DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS CRIMINAIS 

  15 

APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO 9000018-55.2006.8.26.0001 

Relator 

 

 

 
2 - CONTRARIEDADE AO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL 

 
 
 

 O presente Recurso Raro tem como objetivo 
primeiro demonstrar a esse Colendo Superior Tribunal de 
Justiça que, ao contrário do quanto decidido pela Colenda 
15ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São 
Paulo, não houve qualquer violação ao artigo 479 do Código 
de Processo Penal, a justificar a  invalidação do julgamento 
do ora recorrido. 

 
A anulação do plenário deu-se por conta da 

leitura, pela Douta Assistente de Acusação, durante a 
réplica, de documento não juntado nos autos do processo. 

 
A regra processual norteadora da matéria está 

hospedada no artigo 479 do Código de Processo Penal, 
assim redigido: 

   
 

Art. 479. “Durante o julgamento não será 
permitida a leitura de documento ou a exibição 
de objeto que não tiver sido juntado aos autos 
com a antecedência mínima de 3 (três) dias 
úteis, dando-se ciência à outra parte. (Redação 
dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

 
Parágrafo único. Compreende-se na proibição 
deste artigo a leitura de jornais ou qualquer 
outro escrito, bem como a exibição de vídeos, 
gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui 
ou qualquer outro meio assemelhado, cujo 
conteúdo versar sobre a matéria de fato 
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submetida à apreciação e julgamento dos 
jurados”. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

 
 

O preceito processual tem por objetivo 
regulamentar uma das regras processuais destinada a 
disciplinar o julgamento em plenário. 

 
Por força desse dispositivo legal, a parte, 

acusação ou defesa, que pretenda fazer a leitura de 
documento, ou apresentar objeto em plenário, por ocasião do 
julgamento, deverá providenciar a juntada aos autos até três 
dias antes, possibilitando a intimação do adversário 
processual para ciência e evitar, assim, eventual surpresa no 
plenário. 

 
O artigo 479 “caput” do Código de Processo 

Penal traz concretamente a regra geral sobre como a parte 
deve agir diante de eventual leitura de peça ou apresentação 
de objeto em plenário. 

 
No entanto, se o citado dispositivo legal, em 

seu “caput”, traz a regra genérica para essa questão, no 
parágrafo único, elenca exceções, ou seja, situações em que 
não há obrigatoriedade de ser dada prévia ciência à parte 
adversa. 

 
A exigência da ciência imposta pelo “caput” do 

artigo 479 do Código de Processo Penal deve ser aplicada à 
leitura de peça (ou documento), ou objeto que tiver relação 
direta com o fato julgado. 

 
A exemplo, as partes poderão fazer a leitura de 

revistas de qualquer natureza, jornais de qualquer tipo, 
periódicos em geral, livros, papéis, entre outros, desde que 
não guarde relação com o fato julgado na oportunidade. 

   
Nesse sentido, o texto legal é claro: 
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“Compreende-se na proibição deste artigo a 
leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem 
como a exibição de vídeos, gravações, 
fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer 
outro meio assemelhado, cujo conteúdo 
versar sobre a matéria de fato submetida à 
apreciação e julgamento dos jurados”. 
(negritei)- art. 479, p. único, CPP. 

 

E qual argumento foi levado em consideração 
pela Augusta 15ª Câmara Criminal para anular o julgamento? 
A leitura de documento não juntado aos autos conforme 
estabelecido no artigo 479 “caput” do Código de Processo 
Penal. 

 
Todavia, a leitura desse relatório não estava 

disciplinada pela regra geral do citado artigo 479 “caput”, 
mas, sim, pela a do parágrafo único, também já mencionado.  

 
Nenhuma irregularidade ficou, então, 

configurada. 
 

Confira-se o V. Acórdão: 
 

Aponta-se que no início da réplica, a Douta 
Assistente de Acusação “passou a promover a leitura de um 
relatório sobre fatos correlatos àquele discutido no processo. 
O Ilustre defensor solicitou que ficasse consignado que não 
teve ciência do documento lido pela Assistente de 
Acusação,  bem como a utilização do documento em 
plenário, pois não trata diretamente do crime versado nos 
autos” (fls. 1423 - Acórdão proferido em sede de embargos 
de declaração reproduzindo a ata de votação juntada a fls. 
1251). 

 

Analisando o quanto consignado em ata, a 
despeito de a Douta Assistente ter procedido a leitura do 
“documento”, a própria defesa entendeu tratar-se de “fatos 
correlatos” sem relação com o crime apurados nos autos.  
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E para eventual anulação exige-se que o 
documento ou objeto, lido ou apresentado em plenário, 
guarde relação com o fato julgado. 

 
Nesse sentido: 

 
 

“a exibição e leitura em plenário de reportagens 
genéricas acerca da violência policial não 
contraria o disposto no art. 479 do Código de 
Processo Penal, uma vez que, consoante 
dispõe seu parágrafo único, a antecedência 
mínima e a ciência à outra parte são exigidas 
apenas quanto aos elementos probatórios 
que possuam relação direta com os fatos 
submetidos ao Tribunal do Júri. 2. Não 
demonstrando a defesa que os documentos 
se relacionavam com os fatos sub judice, 
em observância ao princípio do pas de 
nullite sans grief, não há prejuízo a justificar 
a declaração de nulidade (...) (AgRg no REsp 
1654684/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
6ª T., julgado em 04/09/2018) 

 

“o art. 479 do Código de Processo Penal 
dispõe acerca da necessidade de juntada de 
documentos ou objetos que serão utilizados 
pelas partes na sessão plenária dentro do 
prazo legal de 3 (três) dias úteis a contar do dia 
designado para o julgamento, em obediência 
aos princípios do contraditório, da não 
surpresa, da lealdade processual e da paridade 
de armas. Referida disposição normativa 
alcança os jornais, escritos, vídeos, gravações, 
fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer 
meio assemelhado que digam respeito 
diretamente à situação fática submetida a 
julgamento pelo Conselho de Sentença. 2. Se o 
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documento ou objeto não guarda relação 
direta com os fatos retratados nos autos e 
imputados ao agente, desnecessária sua 
juntada dentro do tríduo legal. 3. Referência 
doutrinárias e repertórios jurisprudenciais que 
não digam respeito ao caso submetido a 
julgamento não estão abrangidos pela 
proibição constante do art. 479 do CPP. 4. 
Eventuais nulidades decorrentes da 
inobservância do art. 479 do Código de 
Processo Penal são de natureza relativa e, 
como tal, exigem a demonstração de efeito 
prejuízo pela parte dita prejudicada. Máxima 
pas de nullite sans grief. Precedentes. (..)(REsp 
1339266/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, 6ª T., julgado em 
03/06/2014, DJe 24/06/2014) 

 

“a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça vem consolidando o entendimento de 
que a leitura, em Plenário, de documento ou a 
exibição de objeto, a que se refere o art. 479 do 
CPP, deve versar sobre a matéria de fato, 
submetida à apreciação dos jurados, ou que 
diga respeito ao agente, não se inserindo, no 
alcance da norma, a folha de antecedentes da 
vítima. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg 
no AREsp 1067705/RS, Rel. Ministro NEFI 
CORDEIRO, 6ª T., julgado em 19/09/2017, DJe 
27/09/2017). 

 
Dessa forma, com base no quanto consignado 

na própria ata, não houve qualquer violação do dispositivo 
processual aplicado à espécie. 

 
Em primeira conclusão, o documento lido pela 

Douta Assistente de Acusação não era referente ao caso 
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julgado. Ausente, pois, motivação idônea para se declarar o 
julgamento nulo. 

 
 
 

2 - CONTRARIEDADE AO ARTIGO 571, INCISO VIII, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 
 
 
 

Caso superado o argumento precedente, por 
esse Colendo Superior Tribunal de Justiça, é de ser discutido 
outro aspecto da norma processual em estudo. 

 
Mesmo a prevalecer a posição de 

contrariedade  ao artigo 479 “caput” do Código de Processo 
Penal, pela leitura do citado relatório, a irregularidade por ele 
ocasionada consubstanciaria apenas nulidade relativa e, à 
falta de arguição no momento oportuno pela parte 
interessada, no caso a defesa, o ato ficaria convalidado. 

 
Para Walfredo Cunha Campos, referente ao 

art. 479 do CPP, “tem-se entendido que a nulidade é 
relativa, devendo a infringência da norma em comento ser 
registrada em ata e comprovar-se o prejuízo sofrido pela 
parte adversária (...) (Curso Completo de Processo Penal, 
2018, Editora jus Podium, p. 1013/1014) 

 
No mesmo sentido: 

 

“a jurisprudência deste Sodalício firmou-se no 
sentido de que eventuais nulidades 
processuais devem ser arguidas na primeira 
oportunidade que a parte tiver de se 
manifestar nos autos, bem como deve ser 
comprovada a ocorrência de efetivos 
prejuízos, de acordo com o princípio pas de 
nullité sans grief. 2. Tendo sido assentado, pela 
Corte a quo, a inexistência de prejuízos para a 
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defesa, não há que se falar em nulidade 
processual pela não observância do disposto 
no art. 479 do Código de Processo Penal. 
Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo 
regimental desprovido. (AgRg no REsp 
1594256/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 5ª 
T., julgado em 07/11/2017) negritei e sublinhei 
 

“Eventuais nulidades decorrentes da 
inobservância do art. 479 do Código de 
Processo Penal são de natureza relativa e, 
como tal, exigem a demonstração de efetivo 
prejuízo pela parte dita prejudicada. Máxima 
pas de nullité sans grief. Precedentes. (REsp 
1307086/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, 6ª T., julgado em 
03/06/2014, DJe 18/06/2014) 

 

  E, sendo o descumprimento da norma do artigo 
479 “caput” do Código de Processo Penal considerada 
juridicamente pela doutrina e pela jurisprudência como 
gerador de  nulidade relativa, é de ser investigado se a 
defesa cumpriu todas as etapas para eventual declaração de 
nulidade pelo Poder Judiciário. 

   
O artigo 517 do Código de Processo Penal 

estabelece: 
 
As nulidades deverão ser arguidas: 
 
 
... 
 
VIII - as do julgamento em plenário, em 
audiência ou em sessão do tribunal, logo 
depois de ocorrerem.  
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Em outros termos, ocorrendo nulidade relativa 
durante o plenário, a parte fica responsável em adotar três 
providências para o reconhecimento do vício processual: 
       

1ª) arguir a nulidade relativa logo após a sua 
ocorrência; 

        
2º) fazer constar na ata a ocorrência do vício 

apontado; 
        
3º) demonstração do prejuízo. 

        
Após a leitura de documento pela Douta 

Assistente de Acusação, o fato ficou assim consignado na 
ata: 
 

“No início da réplica, a Assistente de Acusação 
passou a promover a leitura de um relatório 
sobre fatos correlatos àquele discutido no 
processo. O Ilustre defensor solicitou que 
ficasse consignado que não teve ciência do 
documento lido pela Assistente de Acusação,  
bem como a utilização do documento em 
plenário, pois não trata diretamente do crime 
versado nos autos” (fls. 1251). 
  
A despeito de ter o nobre Defensor pedido para 

consignar o fato na ata, não fez nenhuma a arguição 
concreta de nulidade, como é possível verificar pela leitura 
do registro escrito do julgamento, ou seja, não houve 
arguição para que o juiz reconhecesse a suposta nulidade 
ocorrida em plenário. 

 
O que se observa por parte da defesa, de 

forma objetiva, é apenas o pedido de consignação de leitura 
de documento sobre fato correlato que não tratava do fato 
versado nos autos, pela Assistente de Acusação. 
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Nessas condições, mesmo se, por apreço a 
argumentação, fosse a leitura do relatório considerada um 
fato caracterizador de nulidade, por falta de requerimento 
específico da defesa, a mesma deixou de existir e o ato foi 
convalidado. 

 
 
 

2 - CONTRARIEDADE AO ARTIGO 563, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL 
 
 
 

O V. Acórdão ora recorrido, por derradeiro, 
atenta ainda contra o disposto no artigo 563 do Código de 
Processo Penal. 

 
ARTIGO 563 do CPP “Nenhum ato será 
declarado nulo, se da nulidade não resultar 
prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 
 
 
Com efeito, a defesa deixou de demonstrar em 

que poderia consistir seu prejuízo pela ocorrência do ato, 
como seria imprescindível para o reconhecimento da 
nulidade, tal  como preceituado nesse artigo legal.  

 
Não parece enfadonho repisar que o prejuízo, 

em tal hipótese, não pode ser presumido porque, como já 
demonstrado, trata-se de nulidade de cunho relativo. 

 
 
 
Nessa linha: 

 
 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS PROCESSO PENAL NULIDADE 
INOCORRÊNCIA PAS DE NULLITÉ SANS 
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GRIEF (CPP, art. 563) PRINCÍPIO 
APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E 
RELATIVAS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE 
PRESUME PRECEDENTES CONDENAÇÃO 
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO 
EXCEPCIONALIDADE DE SUA 
DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE HABEAS 
CORPUS INADMISSIBILIDADE NO CASO 
REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO 
PROCESSUAL ADEQUADO PRECEDENTES 
MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE 
SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS MATÉRIA 
SOB RESERVA DE LEI INCIDÊNCIA, NA 
ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A 
RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA 
TJ/PA n. 1.258/2012 CONVOCAÇÃO DE 
MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, 
PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
POSSIBILIDADE PLENA LEGITIMIDADE 
DESSE ATO CONVOCATÓRIO ESCOLHA 
FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA 
(PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARÁ ESTRITA OBSERVÂNCIA 
DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ 
n. 72/2009 INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL 
(CF, art. 5º, INCISO LIII) SIGNIFICADO E 
IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE  
POSTULADO CONSTITUCIONAL O TEMA DA 
COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE 
SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO 
DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA O STATUS QUAESTIONIS NA 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL 
LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL 
IMPOSTA AOS RECORRENTES VALIDADE 
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JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, 
EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO 
COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARÁ PRECEDENTES 
RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” 
(RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. 
Celso de Mello, DJe de 15/03/2017). 
 
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO 
PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE 
PROCESSUAL. PRONÚNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE 
RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. 
PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. 
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO 
QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. 
ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, 
o postulado pas de nullité sans grief exige a 
efetiva demonstração de prejuízo para o 
reconhecimento de nulidade. 2. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 
firme no sentido de que a participação de 
julgador impedido, quando do julgamento do 
recurso no órgão colegiado do tribunal, não 
acarreta automática nulidade da decisão 
proferida se, excluindo-se o voto do referido 
magistrado, o resultado da votação 
permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” 
(HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: 
Min. Edson Fachin, DJe de 05/08/2016)  
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 
SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES 
DE NULIDADE DECORRENTE DA 
DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES 
PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO 
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INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE 
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO 
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os princípios constitucionais do juiz natural e 
do promotor natural têm seu emprego restrito 
às figuras dos magistrados e dos membros do 
Ministério Público, não podendo ser aplicados 
por analogia às autoridades policiais ou ao 
denominado delegado natural, que obviamente 
carecem da competência de sentenciar ou da 
atribuição de processar, nos termos 
estabelecidos na Constituição da República.  
2. A conexão probatória e objetiva estabelecida 
entre os crimes antecedentes e os delitos 
imputados ao Recorrente torna prevento o 
Juízo.  
3. O inquérito é peça informativa que não 
contamina a ação penal. Precedentes. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal no sentido de que o princípio do 
pas de nullité sans grief exige, em regra, a 
demonstração de prejuízo concreto à parte 
que suscita o vício, independentemente da 
sanção prevista para o ato, podendo ser ela 
tanto a de nulidade absoluta quanto à 
relativa, pois não se 
decreta nulidade processual por mera 
presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual 
se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda 
Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 
01/02/2016). 
 
Para finalizar, seja porque o documento lido 

não tinha relação com o fato julgado, seja porque a defesa 
não cumpriu suas obrigações diante da ocorrência de uma 
suposta nulidade relativa, seja porque não há indício de 
prejuízo decorrente do ato inquinado de irregularidade, o v. 
Acórdão da Corte Paulista, como já salientado, contraria o 
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disposto nos três dispositivos legais apontados: artigos 479, 
571, inciso VIII, e 563, todos do Código de Processo Penal e 
deve, portanto, ser cassado, para ser restabelecida o r. 
Veredicto de 1º grau. 
 
 Ante o exposto, demonstrada a contrariedade 
ao artigo 479, parágrafo único do Código de Processo penal, 
uma lei federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo 
aguarda seja deferido o processamento do presente 
RECURSO ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada 
apreciação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mereça 
CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a cassação do v. 
acórdão de fls. 1400/1406, com restabelecimento integral da 
r. sentença de fls. 1245/1247, pela qual ALEXANDRE 
ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, ora recorrido foi condenado 
nos precisos termos da “sentença de pronúncia”. 
  

São Paulo,  18 de julho de 2019. 
  
  

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NUSDEO 

           PROCURADOR DE JUSTIÇA 

  
 

  
 

 


