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CPP  PELA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.

DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

1.  Como  corolário  do  sistema  processual  penal

acusatório,  adotado  pela  Constituição  Federal  de

1988, o juiz não pode atuar de ofício, sendo vedada

a condenação sem acusação penal.

2.  O art.  385  do  Código  de  Processo  Penal,  que

prevê a possibilidade de condenação ainda que o

Ministério  Público  tenha  deliberado  pela

absolvição, não foi recepcionado pela Constituição

de 1988. O enunciado só faz sentido em um sistema

inquisitório, ou tendencialmente inquisitório, e não

em um sistema acusatório,  que deve primar  pela

imparcialidade  dos  julgamentos,  como  garantia
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fundamental  dos  acusados,  essencial  à  realização

do  devido  processo  legal  (art.  5º,  LIV,  da

Constituição). 

3.  O princípio da obrigatoriedade da ação penal é

nada  mais  que  um  aspecto  do  princípio  da

legalidade, segundo o qual a atuação do Ministério

Público é pautada pela estrita vinculação à lei.

4.   O processo de competência do Tribunal do Júri

também  é  regido  pelo  princípio  acusatório,  de

forma que somente os fatos alegados pelas partes

em  plenário  merecem  ser  apreciados  e  julgados

pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao

princípio  acusatório  e  consequente  nulidade  do

julgamento. 

5. Pelo desprovimento do recurso especial.

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado

do Rio de Janeiro que deu provimento ao apelo da defesa para declarar a nulidade da

sessão plenária de julgamento do Tribunal do Juri. 

O recorrente sustenta que, a teor do art. 385 do CPP, nos crimes de

ação penal pública, pode o juiz proferir sentença condenatória ainda que o Ministério

Público opine pela absolvição. Aduz que a previsão legal não importa em violação ao

sistema  acusatório,  tratando-se  de  decorrência  lógica  do  princípio  da

indisponibilidade da ação penal pública, previsto no art. 42 do CPP.
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Vieram os autos ao Ministério Público Federal.

Feito o relatório, passo a opinar.

A  controvérsia  cinge-se  à  determinar  se,  após  manifestação  do

Ministério  Público  pedindo  a  absolvição  do  réu,  em  sustentação  oral  na  sessão

plenária  de  julgamento  do  Tribunal  do  Juri,  seria  defeso  aos  jurados  proferirem

veredicto condenatório.

 Prima facie, insta salientar que o paradigma do  sistema processual

penal  acusatório,  adotado  pela  Constituição  Federal  de  1988,  configura  um  dos

pilares  do sistema de garantias  individuais  em nosso ordenamento jurídico.  Neste

sistema processual, o juiz é um sujeito passivo rigidamente separado das partes e o

julgamento é um debate paritário, iniciado pela acusação, à qual compete o ônus da

prova, e desenvolvido, com a participação da defesa,  mediante um contraditório

público.

Nesse  sistema,  marcado  pela  distinção  clara  entre  as  funções  de

acusar, defender e julgar, compete ao Ministério Público, como regra, e ao ofendido,

como exceção, promover a ação penal pública, na forma da lei (arts. 5º, LIX, e 129, I,

da CF, e 257, I, do CPP). 

Como  corolário  do  sistema  acusatório,  o  juiz  não  pode  atuar  de

ofício, sendo vedada a condenação sem acusação penal. A concepção norteadora do

processo penal do tipo acusatório é a ideia de que o juiz está adstrito aos termos da

manifestação final do Ministério Público, não podendo o magistrado substituir-se ao

órgão acusador e, assim, conhecer ex officio de matéria atribuída à avaliação exclusiva

do autor da ação penal.  
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Impende salientar que há algumas dificuldades na  estruturação de

um modelo efetivamente acusatório ante o caráter inquisitivo do nosso Código de

Processo  Penal e  seu  texto  originário,  de  forma  que  apenas  uma  interpretação

conforme o texto  constitucional do processo penal pode dirimir tais inconvenientes,

de forma a permitir a afirmação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF) e de

sua indispensável imparcialidade.

Firmadas as premissas, impõe-se a conclusão de que  o art. 385 do

Código de Processo Penal  não foi  recepcionado pela Constituição de 1988.  Eis  a

redação do citado dispositivo legal:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença

condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela

absolvição, bem  como  reconhecer  agravantes,  embora  nenhuma

tenha sido alegada. Destaques do signatário

Com efeito, tal enunciado só faz sentido em um sistema inquisitório,

ou tendencialmente inquisitório, e não em um sistema acusatório, que deve primar

pela  imparcialidade  dos  julgamentos,  como  garantia  fundamental  dos  acusados,

essencial à realização do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição).

Isso porque, quando o Ministério Público  delibera pela absolvição,

significa o mesmo que “retirar a acusação”. A consequência deve ser o trancamento

da ação penal, pois o órgão ministerial não pretende mais exercitar o ius persequendi

e o ius puniendi.  Por razões lógicas, resta ao Poder Judiciário encerrar a ação penal,

em observância aos princípios da imparcialidade e da demanda ou inércia judicial.
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O juiz, ao condenar o acusado em contrariedade à posição ministerial

sobre  a  absolvição,  condena  sem  acusação,  tornando-se  parcial  e  assumindo

automaticamente a figura de acusador, o que não é admissível no direito acusatório

moderno, em que lhe é reservada a posição de garantidor.

Isso não significa que o magistrado está irremediavelmente vinculado

à  manifestação  ministerial.  Enquanto  sujeito  imparcial  e  garantidor  dos  direitos

fundamentais,  quando o juiz  considerar  improcedentes  as  razões  lançadas,  deve

invocar,  analogicamente, o art.  28 do CPP, e remeter os autos ao chefe do órgão

ministerial competente, para que decida definitivamente sobre o tema. 

Dessa  forma, no  sistema  penal  acusatório  democrático,  é

incompatível  a  condenação  do  réu  em  contrariedade  à  tese  ministerial  de

absolvição. Ao agir dessa maneira, o juiz se confunde com o acusador e quebra a

regra dos princípios do  onus probandi e do contraditório,  uma vez que não mais

existe entre as partes litigantes posições opostas,  quando a acusação e a defesa

expõem a mesma tese. 

Não se descura do entendimento contrário de parte da doutrina e da

jurisprudência, inclusive por parte dessa E. Corte Superior, no sentido de que o art.

385 do CPP teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

Tal posicionamento invoca, como o fez o recorrente, o princípio da

obrigatoriedade da ação penal,  previsto no art. 42 do CPP1,  como respaldo para o

dispositivo legal refutado, ao fundamento de que, ao consagrar a impossibilidade de

desistência da ação penal, leva-se em conta a indisponibilidade do objeto processual

1 Art. 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. 
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penal.  Portanto,  o  pedido  de  absolvição  realizado  pelo  órgão  ministerial  não

equivaleria à retirada da acusação, mas uma mera opinião, emitida na qualidade de

custos legis.

Essa  concepção  não  considera,  no  entanto,  que  o  princípio  da

obrigatoriedade  da  ação  penal  é  nada  mais  que  um  aspecto  do  princípio  da

legalidade, segundo o qual o Ministério Público não pode atuar de forma arbitrária,

ou seja, sem pautar suas manifestações pelas leis, pela Constituição e pelos tratados

internacionais dos quais o país é signatário.

Dessarte,  por obrigatoriedade da ação penal não se deve entender

um  dever  impossível  de  processar  todo  e  qualquer  crime,  mas  a  obrigação  de

oferecer a denúncia, se e quando presentes seus pressupostos e requisitos legais, e

não no sentido de levar adiante uma acusação que se revelou infundada, isto é, sem

justa causa.

Quando o membro do Ministério Público se manifesta pela absolvição

do réu, isso não implica, sem mais, na desistência da ação penal, o que é vedado pelo

art.  42 do CPP.  Na realidade,  em razão da estrita vinculação à lei,  a  atividade do

Parquet  não pode se  basear  em considerações  de oportunidade ou conveniência,

ressalvados os casos previstos na própria legislação, a exemplo das Leis nº 9.099/95 e

12.850/13. 

Faz-se  mister  destacar,  ainda,  que,  ante  a  relevância  jurídica  dos

argumentos apresentados, os precedentes anteriores do STJ, no sentido de que o art.

385 do CPP teria sido recepcionado pela Constituição, merecem ser superados.
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No mais, o fato de a condenação ter se dado no âmbito do Tribunal

do Juri não afasta a sua nulidade.

Cumpre ressaltar que o processo de competência do Tribunal do Júri

também é regido pelo princípio acusatório, de forma que somente os fatos alegados

pelas  partes  em  plenário  merecem  ser  apreciados  e  julgados  pelo  Conselho  de

Sentença. 

Nesse passo, a partir do pedido de absolvição formulado pelo titular

da  ação  penal,  deve  se  reconhecer  a  impossibilidade  de  submissão  do  réu  ao

Conselho de Sentença.

Não  há  que  se  falar  em  violação  ao  princípio  da  soberania  dos

veredictos, positivado no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição, porque esse princípio

deve ser compreendido no sentido de que o Tribunal do Juri é competente para julgar

os  crimes  dolosos  contra  a  vida,  sendo,  em  regra,  vedado  ao  Tribunal  togado

reformar,  pelo  mérito,  a  decisão  proferida  pelos  jurados  no  exercício  de  sua

competência constitucional,.

O  princípio  da  soberania  dos  veredictos  não  autoriza,  todavia,  o

Tribunal do Juri a conhecer de matéria não alegada pela acusação em plenário.

Nesse diapasão,  os jurados só poderiam ter conhecido da acusação

que lhes fosse apresentada em plenário, não sendo lícito ao magistrado presidente

da sessão submeter à votação fatos não alegados pelo órgão acusador, sob pena de

violação ao princípio do acusatório, como já ressaltado, e consequente nulidade do

julgamento.
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Do  exposto,  manifesta-se  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL pelo

desprovimento do recurso especial.

Brasília, 8 de novembro de 2016.

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO

Subprocurador-Geral da República


