
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 410.161 - PR (2017/0186975-0)
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
IMPETRANTE : RAFAEL JUNIOR SOARES E OUTROS
ADVOGADOS : WALTER BARBOSA BITTAR  - PR020774    

RAFAEL JUNIOR SOARES  - PR045177    
LUIZ ANTONIO BORRI  - PR061448 

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 
PACIENTE  : VANDA DE SOUZA PEPILIASCO 

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: 

Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado em favor de 

VANDA DE SOUZA PEPILIASCO, apontando como autoridade coatora o Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, tendo em vista o julgamento da Apelação n.º 1.409.147-3, 

cujo acórdão está assim sumariado (fls. 61/62):

APELAÇÕES CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. 
PRETENSÃO PELA DEFESA DE NULIDADE DO JULGAMENTO SOB 
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A 
PERSECUÇÃO PENAL ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS 
REQUERIDAS E NÃO REALIZAÇÃO DA CONTRAPROVA DO 
EXAME DE DNA - PREJUÍZO NÃO CONSTATADO - 
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO DNA POR NÃO MAIS 
EXISTIR O OBJETO DO EXAME - LAUDO APRECIADO EM 
CONJUNTO COM AS DEMAIS PROVAS. ARGUIÇÃO DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A ALEGADA PARCIALIDADE 
DA MAGISTRADA PRESIDENTE DURANTE O INTERROGATÓRIO E 
QUESTIONAMENTO À RÉ SOBRE INFORMAÇÃO NÃO EXISTENTE 
NO PROCESSO - DESACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
PAS DE NULITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES DE NULIDADE 
AFASTADAS. INSURGÊNCIA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO SOBRE 
A REPRIMENDA FIXADA. PENA-BASE - CULPABILIDADE E 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE AVALIADAS - 
MANUTENÇÃO COM ELEVAÇÃO DO QUANTUM. CONDUTA 
SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME - 
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - AFASTAMENTO. 
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEUTRO IMPOSSIBILIDADE DE 
SER CONSIDERADO NEGATIVAMENTE À ACUSADA. 
AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL - 
IN APLICABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA 
NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - VEDAÇÃO DO BIS 
IN IDEM. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

 

Segundo os autos, a paciente foi condenada perante o Tribunal do Júri da 

Comarca de Londrina, PR, a 8 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática 
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do crime previsto no art. 121, caput , do Código Penal, sendo a condenação mantida em 

grau de apelação, momento em que a reprimenda foi reduzida para 8 anos e 4 meses de 

reclusão, mantidas as demais cominações da sentença.

Ao que interessa, a discussão trazida na presente impetração diz com a 

existência de nulidade no julgamento do Tribunal do Júri, porquanto a eminente 

magistrada condutora do feito e presidente da Corte Popular teria submetido a acusada a 

flagrante constrangimento quando do seu interrogatório, notadamente porque dirigiu duras 

críticas à conduta defensiva e procedeu de modo inadequado em relação à pessoa da 

interroganda, tecendo juízos valorativos e interrompendo a todo momento suas 

declarações.

Nesse sentido, assevera que o próprio Ministério Público Estadual, em sede 

de apelação, opinou pela anulação do julgamento ante evidente conduta parcial da 

magistrada que presidia a sessão do Júri, o que revelaria a plausibilidade do direito.

Noutra sede, com maior extensão, os impetrantes apontam a ilegalidade do 

comportamento da MMª Juíza que, após o término das oitivas de todas as testemunhas e 

do interrogatório, se dirigiu à acusada e lhe questionou acerca de suposta ameaça por ela 

endereçada a testemunha ouvida no decorrer da instrução criminal.

Aduzem que, não bastasse o inusitado questionamento, a magistrada 

declarou que a inquirição se fazia necessária por ela ter sido comunicada através de 

telefonema de pessoa anônima de que a acusada ameaçou testemunha.

Afirmam, como isso, que não estando o fato devidamente documentado no 

processo para fins da ampla defesa e do julgamento, não poderia o Júri prosseguir, 

sobretudo porque tal afirmação dita pela magistrada condutora do feito causou aos jurados 

a sensação condenatória e contaminou a íntima convicção dos juízes leigos.

Requerem, assim, liminarmente, a suspensão do procedimento de apelação 

até o julgamento de mérito do presente writ, no qual se deverá declarar a nulidade da 

sessão plenária do Tribunal do Júri de Londrina-PR.

Postula-se, ainda, a concessão de prazo para o depósito das mídias contendo 

a gravação da mencionada sessão do Júri.

Indeferida a liminar (fls. 181/183) e prestadas informações (fls. 9823/9853), 

opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento da impetração ou pela sua 

denegação (fls. 9856/9859).

Estes autos vieram distribuídos por prevenção do Resp nº 1.220.036/PR 

interposto pela ora paciente, na mesma causa, contra acórdão de recurso em sentido estrito 

que rechaçou excesso de linguagem na pronúncia suscitado pela defesa. O recurso especial 

não foi provido. 

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 410.161 - PR (2017/0186975-0)
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. JÚRI. INTERROGATÓRIO DA RÉ. CONDUTA 
DO JUIZ. FIRMEZA. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. 
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE 
PREJUÍZO. 
1 - A condução pelo togado do interrogatório da ré, durante o júri, de forma 
firme e até um tanto rude, não importa, necessariamente, em quebra da 
imparcialidade do magistrado e nem influência negativa nos jurados, tanto 
mais se, como na espécie, sequer recurso sobre o mérito da condenação 
apresentou a defesa.
2 - O mesmo se diga quanto a ter a juíza perguntado à ré se esta tinha 
ameaçado testemunha, conforme telefonema que recebera a magistrada 
momentos antes da sessão de julgamento, porquanto teve a defesa 
oportunidade de se manifestar, bem assim a própria ré que negou o fato.
3 - Em matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser 
demonstrado prejuízo, ausente na espécie.
4 - Ordem denegada.

  

VOTO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA(Relatora): 
Como se vê, pretende a defesa anular o Júri, argumentando que a 

magistrada que o presidiu agiu com parcialidade, influenciando negativamente os jurados, 

ao fazer à ré, em plenário, surpreendendo a todos, questionamento sobre uma ligação 

anônima que tinha a recebido, momentos antes do julgamento ser iniciado, dando conta de 

que a ora paciente teria ameaçado uma testemunha.

A súplica, contudo, não encontra guarida.

Com efeito, trata-se de habeas corpus assestado contra acórdão de apelação 

que já foi objeto de recurso especial e de recurso extraordinário, conforme esclarece a 

própria defesa, sendo certo, então, em tais hipóteses, que somente é cabível o writ mercê 

da demonstração de flagrante ilegalidade, pois apresenta-se como um indevido sucedâneo 

recursal, atalhando os caminhos próprios dos meios processuais legalmente cabíveis e, no 

caso concreto, manejados.

E, nesse sentido, bem elucidou a questão da possível parcialidade da 

magistrada que presidiu o júri, rechaçando a tese defensiva o acórdão em xeque, de 

maneira clara e percuciente (fls. 61/82):

No que tange à pretensão de nulidade do julgamento face a parcialidade 
com que teria a magistrada a quo conduzido o interrogatório da ré e trazendo 
fato novo inexistente nos autos, também não procede.

Analisando a mídia digital que contém o interrogatório da acusada 

Documento: 82153859 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página  3 de 6



 

 

Superior Tribunal de Justiça

observa-se que a juíza singular conduziu aquele de forma firme e embora 
tenha por vezes sido um pouco rude, e em determinados momentos ter 
interrompido a ré, o fez com o intuito de aclarar os fatos, esclarecendo o que 
estava sendo dito, mas, sempre oportunizando àquela narrar sua versão.

Com relação a ter a juíza a quo mencionado que o processo perdurou por 
anos e que houve vários recursos, bem ainda ter questionado a acusada o 
porquê dela ter ido ao gabinete de um desembargador, não passam de fatos 
ocorridos no decorrer do processo que não acarretam prejuízo algum e 
foram inclusive mencionados pela própria ré em seu interrogatório que por 
mais de uma vez disse que aquela era 16ª vez que prestava declarações.

Outrossim, o fato da magistrada presidente do Tribunal do Júri ter 
perguntado a ré se ela procurou uma testemunha para fazer ameaças, com 
base em uma ligação que não constava dos autos, embora tenha feito sem 
comunicar com antecedência a defesa e a acusação, não demonstrou-se qual 
o prejuízo sofrido efetivamente pela acusada, pois consoante acima 
apontado, há prova suficiente nos autos a amparar sua condenação, tanto 
que a defesa sequer aponta que a decisão dos jurados é manifestamente 
contraria à prova dos autos.

Além disto, a defesa pôde se manifestar sobre tal ligação anônima nos 
debates e a ré dela se defender em seu interrogatório, tanto que negou o fato.

Assim, tendo em vista que as alegadas preliminares não acarretaram 
prejuízo ou cerceamento da defesa da ré, não há nulidade a ser declarada, 
pois no processo penal incide o princípio pas de nullité sans grief, 
expressamente positivado no art. 563, do Código de Processo Penal, 
segundo o qual não se declara nulidade sem a presença de prejuízo:

"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo 
para a acusação ou para a defesa".

Como se vê, não reconheceu o acórdão atacado a parcialidade da 

magistrada, deixando assente que Sua Excelência, embora tenha sido "firme" com a ré, ora 

paciente, não desbordou seu comportamento, conduzindo o julgamento com isenção que é 

esperada do togado em um plenário do Júri.

Ora, agir com firmeza e até um tanto de forma rude, não é motivo para 

imputar à magistrada a pecha da falta de imparcialidade. O juiz não é mero espectador do 

julgamento e tem, não só o direito, mas o dever (art. 497 do Código de Processo Penal) de 

conduzi-lo e, ao interrogar a ré, na espécie vertente, não há notícia de que tenha tratado de 

alguma prova ou emitido qualquer opinião sobre elementos colhidos na instrução ou na 

própria sessão do Júri, isto, sim, causa plausível de quebra da parcialidade, de modo a 

influenciar o ânimo dos jurados, tanto que, sequer, houve, por parte da defesa, recurso 

acerca do mérito da condenação.

Penso que a quebra da imparcialidade tem de estar atrelada a alguma 

conduta do magistrado que possa desequilibrar a balança do contraditório, ou seja, 

favorecer, para qualquer dos lados, a atuação das partes. 

Não há, no caso concreto, qualquer fato ou demonstração que possa fazer 

concluir ter a juíza togada pendido para o lado da acusação, em ordem a fazer com que os 

jurados condenassem indevidamente a ré, ora paciente. Sequer houve, repita-se, recurso 
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alegando julgamento contrário à prova dos autos.

Também não foi identificado, como visto, qualquer prejuízo para a defesa, 

quanto ao fato de ter feito a magistrada referência a uma ligação anônima referindo 

possível ameaça a testemunha pela ré.

Conforme bem consignado no acórdão da apelação, à defesa e à própria ré 

foi dada a possibilidade de se manifestar, tanto que negou o fato, não havendo, de igual 

modo, identificação de qualquer prejuízo.

Assim, mutatis mutandis :

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO 
RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO 
CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato 
apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico 
para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 
Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da 
eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, 
do Código de Processo Penal.

HOMICÍDIO SIMPLES. INDEFERIMENTO DO ADIAMENTO DA 
SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ANTE O NÃO 
COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA COM 
CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. SUSPENSÃO DA SESSÃO 
COM O OBJETIVO DE CONDUZI-LA COERCITIVAMENTE. NÃO 
LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO DILIGENCIADO PELO OFICIAL DE 
JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO 
ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE 
INEXISTENTE.

1. Nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 461 do Código de Processo Penal, 
não há nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a testemunha 
arrolada com caráter de imprescindibilidade não é inquirida por não haver 
sido encontrada no endereço constante dos autos. Precedentes.

2. Na espécie, embora a testemunha tenha sido arrolada com cláusula de 
imprescindibilidade, foi intimada e não compareceu ao julgamento, tendo a 
magistrada singular suspendido a sessão para que o oficial de justiça a 
conduzisse coercitivamente, não tendo sido ela encontrada no endereço 
declinado no processo, o que afasta a mácula suscitada na impetração.

INFLUÊNCIA DOS JURADOS PELO MEMBRO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O 
QUESTIONAMENTO FEITO À MÃE DA VÍTIMA DURANTE OS 
DEBATES TERIA COMPROMETIDO A IMPARCIALIDADE DO 
CONSELHO DE SENTENÇA. PREJUÍZO AO RÉU NÃO 
EVIDENCIADO. EIVA NÃO CARACTERIZADA.

1. O artigo 497, inciso III, prevê como atribuição do juiz presidente do 
Tribunal do Júri "dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de 
linguagem ou mediante requerimento de uma das partes".

2. Diante das peculiaridades do julgamento pelo Tribunal do Júri, em 
que não raras vezes as partes proferem dizeres impensados ou espontâneos, 
cabe ao magistrado aferir, caso a caso, se excessivas ou aptas a contaminar o 
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conselho de sentença, só sendo possível a anulação do julgamento se o 
prejuízo à acusação ou defesa for extreme de dúvidas, nos termos do artigo 
563 da Lei Penal Adjetiva. Precedentes.

3. No caso em apreço, embora tenha sido registrado em ata que a 
acusação questionou a mãe da vítima sobre sua dor durante os debates, 
tendo ela respondido afirmativamente com um aceno, não há qualquer 
evidência nos autos de que tal fato tenha interferido na imparcialidade do 
conselho de sentença, ou mesmo sido determinante para o veredicto 
proferido pelos jurados, motivo pelo qual é inviável a anulação do 
julgamento.

CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE 
RECONHECIMENTO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. 
VEREDICTO QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA PRODUZIDA 
NOS AUTOS. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA.

1. Havendo suporte probatório apto a amparar a decisão dos jurados, 
inviável a anulação do julgamento, como pretendido, já que nas apelações 
interpostas com espeque na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código 
de Processo Penal a decisão colegiada deve tão somente concluir se houve 
ou não contrariedade aos elementos de convicção colacionados aos autos, 
indicando em que se funda e dando os motivos de seu convencimento.

2. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, avaliar se os 
elementos de convicção constantes dos autos são aptos a atestar que o 
paciente teria praticado o crime em legítima defesa, pois seria necessário 
aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é 
vedada na via eleita. Precedentes.

ILEGALIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO 
APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA.

1. A questão referente à apontada ilegalidade da prisão do paciente não 
foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede 
qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, 
evitando-se com tal medida a atuação em indevida supressão de instância.

2. Habeas corpus não conhecido.
(HC 282.691/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 
julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.
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