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Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS.

DUPLO HOMICÍDIO, AMBOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO

JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
POSSIBILIDADE.

1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do
Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso
XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º,
inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir

a decisão proferida pelo júri popular.  
2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência

ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do
Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer
outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do
precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel.
Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o
Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a
responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo
Júri.

3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação
manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o
Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do
recurso.

4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via
eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A
prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que
sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência ou não-culpabilidade.”

 
I. A HIPÓTESE

 
1. Trata-se de habeas corpus, substitutivo do recurso ordinário

constitucional, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal



de Justiça, da relatoria do Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do
TJ/CE). A decisão atacada considerou que o juiz de primeiro grau fundamentou
adequada e suficientemente a prisão imediata do réu, condenado pelo Tribunal do Júri,
independentemente do julgamento de recursos pendentes.

 
2. Colhe-se dos autos que o paciente, em 9.11.2006, juntamente com um

cúmplice, desferiu diversos disparos de arma de fogo que causaram a morte de uma
primeira vítima. Na sequência, ainda na companhia do corréu, e com o objetivo de
ocultar a prática do delito anterior, desferiu novos disparos de arma de fogo contra uma
segunda vítima, que também veio a falecer.

 
3. O Tribunal do Júri da Comarca de Ibiúna/SP condenou o paciente a 25

anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. A sentença negou ao réu o direito de
recorrer em liberdade. Em habeas corpus sucessivos, o paciente questionou, primeiro
perante o Tribunal de Justiça de São Paulo e, por último, perante o Superior Tribunal de
Justiça, a legitimidade da decisão que lhe recusou o direito de recorrer em liberdade.
Em ambas as instâncias, a ordem foi denegada1.

 
4. Neste habeas corpus, o paciente (e ao mesmo tempo impetrante) reitera

as teses suscitadas nas instâncias de origem. Argumenta que a superveniência da
sentença condenatória não valida a manutenção da custódia, tendo em vista que afronta
o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em especial porque não demonstrados
elementos concretos justificadores da prisão preventiva para a garantia da ordem
pública. Aduz que a prisão processual já supera o prazo de 7 anos, a autorizar a imediata
expedição do alvará de soltura.

 
5. Com essa argumentação, o impetrante requer a imediata concessão de

liminar para que possa aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado da condenação. No
mérito, postula a concessão da ordem com a confirmação da liminar deferida.

 
6. O eminente relator deferiu a liminar, em 05.5.2016.

 
II. A QUESTÃO PROCESSUAL

 
7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus impetrado em

substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal de 1988. De modo
que, na linha da jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (HC
109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 108.390, Rel. Min. Rosa Weber), a hipótese é de
extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

 
8. Não obstante, passo a examinar a possibilidade de concessão da ordem

de ofício.

 
III. A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO E A SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL

JÚRI

 
9. A Constituição Federal de 1988 prevê a competência do Tribunal do Júri

para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê,
ademais, a soberania dos seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os
tribunais não podem substituir a decisão proferida.



 
10. Ao discorrer sobre a soberania da deliberação do Tribunal popular,

Guilherme de Souza Nucci afirma que “o veredito popular é a última palavra, não
podendo ser contestada, quanto ao mérito, por qualquer Tribunal togado...”2. É certo
que a legislação e a jurisprudência admitem a invalidação do julgamento, notadamente
em caso de decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou de nulidade ocorrida
no processo, nos termos do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal. Veja-se,
nessa linha, o RHC 132.632-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, em que a decisão
absolutória do júri foi invalidada a pedido da acusação. Porém, como regra geral, o
Tribunal não poderá substituir uma decisão do júri, mas apenas determinar a realização
de novo julgamento3.

 
11. À vista deste quadro constitucional e legal, nada impede o imediato

cumprimento de decisão condenatória pelo Tribunal do Júri.

 
12. Como já assentei, a presunção de inocência é princípio (e não regra) e,

como tal, pode ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com
outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes. No caso específico da
condenação pelo Tribunal do Júri, na medida em que a responsabilidade penal do réu já
foi assentada soberanamente pelo Júri, e o Tribunal não pode substituir-se aos jurados
na apreciação de fatos e provas (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c), o princípio da
presunção de inocência adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse
constitucional na efetividade da lei penal, em prol dos bens jurídicos que ela visa
resguardar (CF/1988, arts. 5º, caput e LXXVIII e 144). Assim, interpretação que
interdite a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri representa
proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a
integridade física e moral das pessoas.

 
13. Essa forma de solucionar a questão se mostra compatível com a lógica

adotada nas deliberações do Plenário Físico (HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki;
ADCs 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio) e do Plenário Virtual por este Tribunal (ARE
964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki), relativamente à exequibilidade das
condenações criminais após o julgamento em segundo grau de jurisdição. É que, como
já observado, tendo em vista a competência privativa do Tribunal do Júri e a soberania
dos seus veredictos, o Tribunal não pode rediscutir autoria ou materialidade, ante a
impossibilidade de substituir os jurados na apreciação de fatos e provas5. Daí ser
legítima a execução antecipada da condenação. Sobre a matéria, veja-se a lição do
eminente professor José Afonso da Silva6:

 
“[...] Veredictos são exatamente as decisões tomadas pelos jurados a
respeito de cada questão de fato, a eles submetida em forma de
quesitos. A ‘soberania dos veredictos’ significa precisamente a
imodificabilidade dessas decisões de fato. Se o Júri decidir que
Fulano matou Sicrano, o Tribunal Superior não pode modificar
essa decisão, ainda que as provas não sejam assim tão precisas. É
verdade que há o problema de julgamento contra as provas dos autos,
que permite, mediante recurso, a determinação de novo Júri. Essa
soberania tem razão de ser, pois sem ela é inútil manter a instituição
do Júri, que hoje não tem mais a expressiva significação democrática
que orientou seu surgimento...” (grifos acrescidos)

 
14. Por esse conjunto de razões, como regra geral quase absoluta,

prevalecerá a decisão do Tribunal do Júri. Ademais, no caso de crimes dolosos contra a



vida, mais notoriamente nos de homicídio, a celeridade da resposta penal é
indispensável para que a Justiça cumpra o seu papel de promover segurança jurídica,
dar satisfação social e cumprir sua função de prevenção geral.

 
15. Anote-se, por importante, que, caso haja indícios fortes de nulidade do

processo ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses
incomuns, o Tribunal competente para o julgamento do recurso de apelação, no
exercício do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão
condenatória até o julgamento final do recurso. Isto sem contar a permanente
possibilidade de impetração de habeas corpus, “sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, inciso LXVIII).

 
16. No caso concreto, portanto, não ficou demonstrada a ilegalidade da

prisão do paciente, por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque a sentença
condenatória demonstrou a real necessidade de garantia da ordem pública, ante a
periculosidade concreta do agente. Afinal, trata-se de réu condenado a 25 anos de
reclusão, por dois homicídios qualificados contra vítimas diferentes, em continuidade
delitiva, havendo menção expressa na sentença condenatória de elementos empíricos
idôneos evidenciadores da real necessidade de garantia da ordem pública, nos exatos
termos do art. 312 do CPP. Em segundo lugar, porque a decisão condenatória proferida
pelo Tribunal do Júri pode ser executada prontamente, pelos motivos expostos acima.

 
17. Diante do exposto, não conheço do habeas corpus, ante a inadequação

da via eleita, e não concedo a ordem de ofício. Fixo a seguinte tese de julgamento: “A
prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso,
não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.”

    
LUÍS ROBERTO BARROSO

Redator para acórdão

 
_____________

 
Notas:

 
1 O parecer do Ministério Público Federal noticia a superveniência do trânsito em julgado da
condenação do paciente, por meio de consulta à página oficial do STJ e do STF. Essa
informação, contudo, não foi considerada pelo relator originário do processo.

2 Guilherme de Souza Nucci, Tribunal do Júri, 2015, p. 31.

3 É certo que o art. 593, III, “c” c/c § 2º prevê a possibilidade de o tribunal ad quem, no âmbito
da apelação, retificar a aplicação da pena ou da medida de segurança nos casos de erro ou
injustiça. Porém, ainda neste caso, é mantida a soberania do veredicto do Tribunal do Júri, já
que não são os jurados que, diretamente, fixam a pena ou aplicam a medida de segurança.

4. “Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela Lei nº 263, de
23.2.1948) I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz
singular; (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948) II - das decisões definitivas, ou com
força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948) III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948) a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948) b) for a sentença do juiz-presidente contrária à
lei expressa ou à decisão dos jurados; (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948) c) houver
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; (Redação dada
pela Lei nº 263, de 23.2.1948) d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova
dos autos. (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948) § 1o Se a sentença do juiz-presidente



for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad
quem fará a devida retificação. (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948) § 2o Interposta a
apelação com fundamento no no III, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se Ihe der provimento,
retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. (Incluído pela Lei nº 263, de
23.2.1948) § 3o Se a apelação se fundar no no III, 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. (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948) § 4o Quando cabível a
apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da
decisão se recorra. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 263, de 23.2.1948)”

5. Deve-se conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 597 do Código de Processo
Penal, para se excluir a possibilidade de que o texto do dispositivo seja interpretado no sentido
de obstar a execução provisória da pena depois da decisão condenatória proferida pelo
Tribunal do Júri, de modo a compatibilizá-lo com as exigências constitucionais de soberania
dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c) e de efetividade e credibilidade do sistema de justiça
criminal no caso de crimes dolosos contra a vida.

6 José Afonso da Silva, Comentário contextual à Constituição, 2014, p. 140.
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