
 

 

Superior Tribunal de Justiça

  

HABEAS CORPUS Nº 234.758 - SP (2012/0041290-0)
  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR:  Trata-se de 

habeas corpus  com pedido liminar impetrado em favor de Daniel Rosa, em 

que é apontado como órgão coator o Tribunal de Justiça de São Paulo.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado à pena de 14 

anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º, I 

e IV, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 514/07, da 1ª Vara 

Criminal da comarca de Ourinhos/SP. A defesa recorreu, tendo o Tribunal de 

origem negado provimento ao recurso (Apelação Criminal n. 

990.10.161537-1).

Na presente impetração, sustenta-se a nulidade do processo, por 

ausência de defesa técnica efetiva, pois o patrono do paciente, na sessão 

plenária do Tribunal do Júri, teria utilizado apenas quatro minutos para proferir 

sua sustentação oral.

Invoca a aplicação da Súmula 523/STF, asseverando que, após a 

sustentação proferida, deveria ter a magistrada declarado o réu indefeso, 

dissolvendo o Conselho de Sentença e preservando-se, assim, em última 

análise, o princípio do devido processo legal  (fl. 6).

Pede a concessão da ordem, com a anulação da sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri.

Indeferida a liminar (fls. 83/84), o Ministério Público Federal proferiu 

parecer com a seguinte ementa (fl. 93):

HABEAS CORPUS . CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
VEREDICTO CONDENATÓRIO RATIFICADO PELA CORTE 
ESTADUAL, EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA 
NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO JÚRI POPULAR, 
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SOB ALEGATIVA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA 
FALTA DE EFETIVA DEFESA TÉCNICA. TEMA NÃO SUSCITADO 
PERANTE O PRETÓRIO A QUO . IMPOSSIBILIDADE DE SUA 
APRECIAÇÃO PELO STJ, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. CONSEQUÊNCIA DA DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO 
APELO INTERPOSTO CONTRA AS DECISÕES PROFERIDAS PELO 
TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDÊNCIA DA SÚM. 713 DO STF. PARECER 
PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS .

É o relatório.
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Superior Tribunal de Justiça

  
HABEAS CORPUS Nº 234.758 - SP (2012/0041290-0)

  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (RELATOR): 

 Na presente impetração, alega-se que o paciente teria ficado indefeso na 

sessão do Tribunal do Júri que culminou com a sua condenação.

Inicialmente, observa-se que a matéria objeto da impetração não foi 

suscitada e debatida previamente pelo Tribunal a quo, razão pela qual o 

habeas corpus  não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

Contudo, verifica-se a existência de ilegalidade flagrante, que 

autoriza a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do 

Código de Processo Penal.

Passa-se a um breve retrospecto do processo, que resultou na 

condenação do paciente.

Em 13/9/2007, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o 

paciente e o corréu, Márcio Aparecido dos Santos, imputando-lhes a prática 

do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (fls. 106/108). 

Recebida a peça acusatória, foi decretada a prisão preventiva de ambos (fls. 

111/113). 

Não localizado o paciente, deferiu-se o pedido de citação por edital 

(fls. 125/126). No entanto, sobreveio a sua prisão, realizando-se, então, a sua 

citação pessoal. Designou-se-lhe defensor dativo (fl. 129), o qual apresentou 

defesa, na qual postulou a improcedência da acusação (fls. 133/136). 

Iniciou-se a instrução criminal em 11/11/2008, com a presença do 

mesmo defensor, a qual foi concluída em 28/1/2009, também sob a 

assistência deste. O defensor dativo apresentou alegações finais, postulando 

a absolvição do paciente (fls. 154/160). Sobreveio a decisão de pronúncia (fls. 
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161/165), tendo o paciente manifestado o desejo de dela não recorrer (fls. 

166/167).

Houve, então, a designação de novo defensor dativo, tendo em vista 

que o anterior não atuava no procedimento do Tribunal do Júri (fl. 169).

Intimado o novo defensor para que se manifestasse, nos termos do 

art. 422 do Código de Processo Penal, apresentou ele petição na qual 

afirmava não ter nada a requerer, bem como não apresentou rol de 

testemunhas (fl. 171). Sobreveio decisão condenatória pelo Tribunal do Júri,  

fixando o Juiz a pena de 14 anos de reclusão (fl. 185/188). O paciente 

manifestou o desejo de recorrer (fl. 190), tendo o defensor dativo apresentado 

as razões recursais (fl. 193). O Tribunal a quo negou provimento ao recurso 

(fls. 209/213). A condenação transitou em julgado para o Ministério Público 

em 8/10/2010 e para a defesa, em 27/12/2010.

De próprio punho, então, o paciente ajuizou revisão criminal (Ação 

n. 0233814-39.2011.8.26.0000). O Relator, então, abriu vista à Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo para que promovesse a defesa do paciente. 

A Defensoria manifestou-se, pleiteando a procedência da revisão criminal (fls. 

225/242). A ação ainda está em tramitação perante a Corte a quo. 

Feitas essas considerações, observo que, no caso, consta da ata da 

sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri que (fl. 176 – grifo 

nosso):

[...]
Após as saudações de estilo, o representante do Ministério Público fez 

a acusação, nos limites da pronúncia, requerendo a condenação do réu 
pelo crime de homicídio qualificado. O representante do Ministério 
Público usou da palavra das 14:03 horas até às 15:14 horas. A seguir, 
pela MMa. Juíza, às 15:14 horas, foi determinada uma pausa. 
Retomados os trabalhos, às 15:21 horas. Na sequência, o doutor 
defensor usou da palavra das 15:47 horas às 15:51 horas. A defesa 
sustentou a tese de negativa de autoria. Na sequência, pela MMa. Juíza 
Presidente foi indagado ao representante do Ministério Público se 
pretendia fazer uso da palavra em tréplica, obtendo resposta negativa.

[...]
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Como se verifica, o defensor dativo utilizou apenas quatro minutos 

para fazer toda a defesa do paciente no plenário do Tribunal do Júri, na qual 

trouxe a tese de negativa de autoria. 

O art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal assegura a plenitude de 

defesa nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri. Na mesma linha, o 

art. 497, V, do Código de Processo Penal estatui que é atribuição do juiz 

presidente do Tribunal do Júri nomear defensor ao acusado, quando 

considerá-lo indefeso, podendo, neste caso dissolver o Conselho e designar 

novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo 

defensor.

A esse respeito:

A plenitude de defesa assenta-se na possibilidade de o acusado se 
opor ao que contra ele se afirma. Trata-se de uma variante do princípio 
da ampla defesa (art. 5º, LV). Significa que, no processo penal, se requer 
defesa técnica substancial do réu, ainda, que revel (art. 261, CPP), para 
que se verifique a realização efetiva desse mandamento constitucional. 
Há também de ser observado o art. 497, V, do Código de Processo 
Penal, que manda seja dado defensor ao réu, quando o magistrado o 
considerar indefeso. Demais disso, se houver defesa desidiosa, 
insuficiente, tendenciosa, incorreta tecnicamente, por parte de 
advogado do réu, o feito deve ser anulado e nomeado outro 
defensor, sob pena de violação à plenitude de defesa, assegurada 
pela Constituição de 1988.

(BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada . 9ª ed., rev. e 
atual., São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 248)

É certo que a lei processual penal não estipula um tempo mínimo 

que deve ser utilizado pela defesa quando do julgamento do júri. Contudo não 

se consegue ver razoabilidade no prazo utilizado no caso concreto, por mais 

sintética que tenha sido a linha de raciocínio utilizado.

Na verdade, a exiguidade do tempo utilizado, no caso, aponta no 

sentido de que não houve o desenvolvimento válido de nenhuma tese, 

levando à conclusão de que a defesa do paciente teve caráter meramente 

formal.
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A propósito, transcreve-se lição doutrinária:

Ineficiência da defesa: não há fórmula única, capaz de detectar e 
apontar todas as possibilidades de falhas na atuação da defesa, 
especialmente no que concerne ao Tribunal do Júri. É curial, pois, que o 
magistrado fique atento, avaliando, passo a passo, as teses oferecidas e 
os requerimentos formulados pelo defensor. Constitui-se ineficiência, 
como regra, deixar de requerer a produção de uma prova fundamental ao 
réu; aquiescer à tese condenatória formulada pela acusação, sem 
qualquer benefício para o acusado; deixar o órgão acusatória apresentar 
inverdades aos jurados, sem manifestar-se de qualquer modo; utilizar 
minimamente o seu tempo para construir a tese defensiva (ex.: 
vale-se de alguns minutos para pedir a absolvição); 

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado . 
10ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, págs. 897/898 – grifo nosso)

Ora, se o Ministério Público utilizou mais de uma hora para formular 

a acusação, a outra conclusão não se chega senão à de que não era simples 

a imputação formulada, demandando tempo para a sua explanação. Em 

consequência, não haveria como ser refutada em tão curto espaço de tempo.

Emerge dos autos que a atuação do defensor do paciente, na 

sessão de julgamento do Tribunal do Júri, não caracterizou a insuficiência de 

defesa, mas a sua ausência. Cabia, portanto, a intervenção do Juiz 

presidente, com a nomeação de novo defensor ou a dissolução do Conselho e 

a marcação de novo dia de julgamento, a fim de garantir o cumprimento da 

norma constitucional que garante aos acusados a plenitude de defesa, 

impondo-se que esta tenha caráter material, e não apenas formal. 

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

[...]
Controle jurisdicional da eficiência da defesa: impõe-se, realmente, 

o controle previsto no inciso V do art. 497, aliás, extensível a todos os 
outros procedimentos criminais, não se limitando ao Tribunal do Júri. O 
réu tem direito à ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (art. 5º, 
LV, CF) em feitos criminais comuns, possuindo, particularmente, direito à 
plenitude de defesa no Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, a, CF). Assim, é 
indiscutível dever o magistrado zelar pela eficácia da defesa ao longo do 
processo e, com especial empenho, no plenário do Tribunal do Júri. 
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Quando se trata de procedimento comum, cujo resultado será proferido 
por juiz togado, o controle exercido é menor, uma vez que o magistrado 
pode suprir as falhas da defesa, não somente determinando diligências 
indispensáveis à busca da verdade real, como também, caso entenda 
cabível, a despeito do pedido formulado pelo defensor, aplicar a lei de 
maneira mais favorável ao réu. Tal situação dificilmente se dará no júri, 
constituído de pessoas leigas. Se o defensor, por exemplo, pedir a 
condenação do acusado, é hipótese rara que o Conselho de Sentença o 
absolva. Por isso, o controle jurisdicional sobre a eficiência da defesa é 
fundamental. Denotando uma defesa ineficiente, deve o juiz declarar 
o réu indefeso, dissolvendo o Conselho de Sentença e marcando 
outro julgamento. Antes de nomear defensor dativo ao réu, deve 
conceder-lhe a possibilidade de indicar outro advogado para patrocinar 
seus interesses, não podendo ser novamente aquele que foi 
desconstituído por ato do juiz. Caso fique inerte, o magistrado nomeará 
defensor ao acusado. [...]

É fundamental que a acusação e defesa estejam presentes e 
participando ativamente da sessão de julgamento, visto que os jurados 
são leigos e necessitam de todos os esclarecimentos possíveis para bem 
julgar. Lembremos, ainda, que são soberanos nas suas decisões e 
somente se assegura soberania quando há informação. Logo, se faltar 
acusação ou for esta deficiente ou suficiente para prejudicar seriamente o 
entendimento das provas pelos jurados, é motivo de dissolução do 
Conselho, antes que a nulidade se instaure de modo irreparável. O 
mesmo se diga em relação à grave, é nulidade absoluta. Outras 
deficiências configuram nulidade relativa.

(Ob. cit. - págs. 897 e 968/969 – grifo nosso)

Essa também é a lição de Heráclito Antônio Mossin:

Nos termos do inciso V, do regramento jurídico abordado, deve esse 
magistrado "nomear defensor ao réu, quando o considerar indefeso, 
podendo, neste caso, dissolver o conselho, marcado novo dia para o 
julgamento e nomeado outro defensor".

É de suma importância que haja equilíbrio de competência entre a 
acusação e a defesa. Quando o defensor do acusado não se mostrar à 
altura da defesa de seus interesses processuais este deve ser substituído 
por outro causídico, para que se não permita erro quanto ao julgamento.

De se ponderar que não se exige nesta situação que o defensor seja 
um brilhante orador, um tribuno de escol, mas sim que siba examinar as 
provas dos autos e deduzir o direito que deve ser vertido quanto aos 
interesses processuais e de liberdade do acusado.

A deficiência da defesa pode ser constatada, com certa evidência, 
quando o defensor somente faça elogio ou críticas ácres no plenário ou 
procurando simbolizar a inocência do acusado com citações bíblicas ou 
comparações que não guardam nenhuma pertinência com as questões 
fáticas encartadas nos autos e mesmo de direito.

Defesa proficiente é aquela que com todas as letras combate a 

Documento: 22343316 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  7 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

posição acusatória e sustenta a defensiva, por meio de argumentação 
pronta e eficiente.

(Comentários ao Código de Processo Penal.  2ª ed., Barueri: Ed. 
Manole, pág. 947)

Pertinente, ainda, precedente desta Corte da lavra do Ministro Felix 

Fischer, em que ficou consignado que:

[...]
Todo e qualquer réu, não importa a imputação, tem direito a defesa 

(art. 5º, inciso LV da Lex Fundamentalis e art. 261 do CPP). No 
presente caso, a situação é clara, inaplicável a limitação inserida na 
Súmula nº 523-STF.

No processo penal, mais do que em qualquer outra seara, tendo em 
vista que está em jogo a liberdade do acusado ou até o estigma 
causado por condenação, exige-se um rigor adicional na observância 
do princípio da ampla defesa. Mais do que simplesmente se abrir ao 
acusado a chance de se defender, é preciso que a defesa seja 
realmente exercida.

(HC n. 19.192/SP, Quinta Turma, DJ 6/5/2002 – grifo nosso)

Não posso, ainda, deixar de trazer precedentes da Suprema Corte 

no sentido de que a defesa há de ser efetiva, sob pena de se anular o feito:

DEFESA - EFETIVIDADE. O princípio segundo o qual "nenhum 
acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado 
sem defensor" - artigo 261 do Código de Processo Penal - há de ter 
alcance perquirido considerada a realidade.

Exsurgindo dos autos que o defensor designado teve 
desempenho simplesmente formal, em verdadeira postura 
contemplativa, forçoso e concluir que o réu esteve indefeso. "A 
defesa e órgão da administração da Justiça e não mero representante 
dos interesses do acusado. Isto porque ela se exerce, substancialmente, 
para a preservação e tutela de valores e interesses do corpo social, 
sendo, assim, garantia de proteção da própria sociedade" (Nilo Batista - 
Defesa Deficiente, Revista de Direito Penal, página 169) - Por outro lado, 
"se estiver evidente a inércia e desídia do defensor nomeado, o réu 
deve ser tido por indefeso e anulado o processo desde o momento 
em que deveria ter sido iniciado o patrocínio técnico no juízo penal" 
(Frederico Marques - Elementos do Direito Processual Penal - Volume II 
página 423). Longe fica de revelar o exercício do direito de defesa 
alegações finais que, pela generalidade, prestam-se, sob o ângulo 
estritamente formal, a todo e qualquer processo. Nas alegações finais, 
indispensável e que haja o debate sobre as provas coligidas, emitindo a 
defesa juízo sobre o conjunto dos elementos probatórios."

(HC n. 72.573/RJ, Segunda Turma, Ministro Marco Aurélio, DJ 
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8/3/1996 – grifo nosso)

DEFESA - GRAVIDADE DO CRIME. Quanto mais grave o crime, 
deve-se observar, com rigor, as franquias constitucionais e legais, 
viabilizando-se o direito de defesa em plenitude.

PROCESSO PENAL - JÚRI - DEFESA. Constatado que a defesa do 
acusado não se mostrou efetiva, impõe-se a declaração de nulidade 
dos atos praticados no processo proclamando-se insubsistente o 
veredicto dos jurados.

JÚRI - CRIMES CONEXOS. Uma vez afastada a valia do júri realizado, 
a alcançar os crimes conexos, cumpre a realização de novo julgamento 
com a abrangência do primeiro.

(HC n. 85.969/SP, Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe 
1º/2/2008 – grifo nosso)

Diante das circunstâncias expostas, não tendo o Juiz de primeiro 

grau declarado o paciente indefeso, deve ser reconhecida a existência de 

nulidade absoluta, nos termos da primeira parte da Súmula 523/STF:

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a 
sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu.

Por outro lado, no caso, não há como exigir que a nulidade tivesse 

sido suscitada na apelação, uma vez que, embora o paciente tenha 

manifestado pessoalmente sua intenção de recorrer, as razões do referido 

recurso foram subscritas pelo mesmo advogado que atuou perante o Tribunal 

do Júri, o qual, por razões óbvias, jamais levantaria tal tema.

Aliás, transcreve-se a íntegra do arrazoado recursal (fl. 193):

[...]
O apelante não conformado com a condenação, vem por seu 

advogado dativo recorrer pelos seguintes motivos:
O Conselho de Sentença "a quo", votou contra as provas dos autos, 

pois
O acusado não cometeu o crime de homicídio, imputado na denúncia.
Sua defesa sustentou que o motivo do disparo de arma, foi pela prática 

de roleta russa, que é provada nos autos;
A testemunha, única, DAVI REIS declara a prática de Roleta Russa, 

praticada pelos três que estavam alcoolizados e usavam drogas, quando 
houve o disparo de arma;

Assim, não houve homicídio, objeto da denúncia e para tanto deve ser 
agora reconhecido pelos eméritos julgadores [...]
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Por derradeiro, anulado o processo, fica evidenciado o excesso de 

prazo na custódia cautelar do paciente, uma vez que está recolhido ao 

cárcere desde 28/4/2008 (fl. 128).

A propósito:

PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE 
ENTORPECENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Havendo a instrução criminal, bem assim a própria decisão 
condenatória, consagrado a traficância internacional, não há que se falar 
em competência da Justiça Estadual, tendo em vista o disposto no art. 70 
da Lei 11.343/06 e no art. 109, V, da Constituição Federal, o que torna 
nulo todo o processo criminal transcorrido na sede de foro estadual.

2. Anulado o processo e já verificado mais de três anos da prisão, 
é de se constatar a existência de flagrante excesso de prazo, razão 
de se permitir a liberdade provisória sob compromisso.

3. Ordem concedida para anular o processo penal, ab initio , e bem 
assim permitir a liberdade provisória, mediante termo de 
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo.

(HC n. 148.625/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 
Turma, DJe 13/6/2011 – grifo nosso)

Ante o exposto, não conheço do writ, porém concedo habeas 

corpus  de ofício, para anular o processo desde o julgamento pelo Tribunal do 

Júri e determinar que outro seja realizado, no qual o paciente deverá ser 

assistido por outro defensor público ou dativo, mas não sem antes lhe ser 

dada a oportunidade de constituir advogado, devendo ainda ser observada a 

vedação à reformatio in pejus indireta e, ainda, conceder-lhe o direito de 

responder ao processo em liberdade, até decisão final transitada em julgado, 

salvo a superveniência de fatos novos e concretos que justifiquem a 

decretação de nova custódia.
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