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PAULO 

DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 
contra  decisão  proferida  pelo  Ministro  SEBASTIÃO REIS  JÚNIOR,  do 
Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos 
do HC 527.660/SP.

Consta  dos  autos,  em síntese,  que o  paciente  foi  condenado pelo 
Tribunal do Júri à pena de 100 anos e 10 meses de reclusão, em regime 
inicial fechado, como incurso nos artigos 288-A; dez vezes no artigo 121 §2º,  
incisos I e IV e §6º c/c artigo 29 do Código Penal, sendo oito delas na forma  
consumada (vítimas Adalberto, Antônio, Eduardo, Fernando, Leandro, Manoel,  
Thiago Marcos e Tiago Teixeira) e duas delas na forma do artigo 14, inciso II  
(vítimas Amauri  e  Marcos),  todos  na forma do artigo  70 “caput” do Código  
Penal; uma vez artigo 121 §2º, incisos I e IV e §6º c/c artigo 29 “caput” do  
Código Penal (vítima Wilker); duas vezes no artigo 121 §2º, incisos I e IV e §6º  
c/c artigo 29 “caput” do Código Penal (vítimas Jailton e Joseval) na forma do  
artigo 70 “caput” do Código Penal, e artigo 288A do mesmo diploma legal  (Doc. 
4 - fl. 75). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 

 O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao 
recurso de Apelação defensivo,  para o fim de cassar,  em relação a ele, a r.  
decisão  condenatória  de  fls.  7286/7296,  com esteio  no artigo  593,  III,  ‘d’,  do  
Código de Processo Penal, e determinar a realização de novo julgamento perante  
o E. Tribunal do Júri (Doc. 2 – fl. 72).  Decidiu, ainda, pela manutenção da 
custódia, já que permanecem as razões que determinaram sua prisão preventiva  
por ocasião do encerramento do julgamento ora anulado (Doc. 2 – fl. 66). Eis a 
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ementa do julgado (Doc. 2 – fl. 1): 

Organização  paramilitar  cujos  membros  praticaram 
diversos  homicídios  qualificados  por  “motivo  torpe”  e 
mediante  “recurso  que  dificultou  a  defesa  das  vítimas”  (17 
homicídios  consumados  e  7  homicídios  tentados)  – 
Preliminares: (i) de inépcia da denúncia, por suposto déficit na 
descrição  dos  fatos;  (ii)  de  nulidade  da  prova  extraída  do 
aparelho  celular  pertencente  ao  sentenciado  SÉRGIO,  sem 
autorização  judicial;  (iii)  de  nulidade  do  feito  em  razão  de 
suposto cerceamento de defesa, que teria se caracterizado pelo 
indeferimento de pedido de exibição, durante o julgamento em 
Plenário, dos documentos juntados às fls. 6996/7016 pela defesa 
do  sentenciado  FABRÍCIO;  (iv)  de  nulidade  da  sentença 
condenatória,  por  suposta  ausência  de  correlação  entre  a 
decisão de pronúncia e o quesito relativo à autoria formulado 
aos  jurados  –  Preliminares  afastadas  –  Recursos  defensivos 
visando a realização de novo julgamento, sob a alegação de que 
a  decisão  é  manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos  – 
Materialidade e autoria devidamente demonstradas – Decisão 
que expressa juízo compatível com o conjunto probatório, com 
relação  aos  sentenciados  FABRÍCIO e  THIAGO,  devendo ser 
preservada em face do princípio constitucional  da ‘soberania 
dos veredictos’ (artigo 5º,  XXXVIII,  ‘c’,  da CF) – Presença de 
indícios  desfavoráveis  ao  sentenciado  SÉRGIO que,  contudo, 
não superam o impasse jurídico decorrente das dúvidas sérias 
que dimanam das provas defensivas – Situação que caracteriza, 
do ponto de vista jurídico-processual, o reconhecimento de que 
o julgamento do Tribunal do Júri é “manifestamente contrário à 
prova dos autos” (art.  593, III,  ‘d’,  do Cód. de Proc. Penal) – 
Necessidade  de  compatibilização  do  princípio  da  “soberania 
dos veredictos” com os princípios da “plenitude de defesa”, da 
“presunção de  inocência” e  do “duplo  grau de  jurisdição” – 
Precedentes do STJ e STF. Recursos dos sentenciados FABRÍCIO 
e  THIAGO desprovidos  –  Recurso  do  sentenciado  SÉRGIO 
provido, com a cassação do veredicto condenatório em relação 
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a  ele  e  determinação  da  realização  de  novo  julgamento 
perante  o  Tribunal  do  Júri. Determinação  para  o  início  de 
cumprimento  das  penas  dos  sentenciados  FABRÍCIO  e 
THIAGO  e  para  a  manutenção  da  custódia  provisória  de 
SÉRGIO, até a realização do novo julgamento, ante a presença 
dos pressupostos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal. 

Inconformada, a defesa impetrou  Habeas Corpus perante o Superior 
Tribunal de Justiça, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo 
Ministro Relator, com arrimo nos seguintes fundamentos: 

A concessão de liminar em habeas  corpus  é  medida de 
caráter  excepcional,  cabível  apenas  quando  a  decisão 
impugnada  estiver  eivada  de  ilegalidade  flagrante, 
demonstrada de plano. 

Na  espécie,  contudo,  embora  o  Tribunal  local  tenha 
anulado o julgamento do Tribunal do Júri, determinando que 
outro  fosse  realizado,  manteve  a  custódia  do  paciente,  por 
entender que  permanecem as razões que determinaram sua prisão  
preventiva por ocasião do encerramento do julgamento ora anulado. A 
extrema  gravidade  dos  fatos  a  ele  imputados,  que  tiveram  
considerável repercussão social, somada a perspectiva de que,  
em caso de condenação no novo julgamento, estará sujeito a  
penas  severas  -  à  semelhança  das  que  foram  impostas  aos  
demais  -,  recomenda  a  manutenção  da  custódia  para  a  
proteção  da  ordem  pública  e  garantia  da  aplicação  da  lei  
penal,  sendo  claramente  insuficientes  para  substitui-la  
qualquer  das  medidas  cautelares  previstas  no  artigo  319  do  
Cód. de Proc. Penal (fls. 81/82 - grifo nosso). 

In  casu,  a  Corte  estadual  disse  que  permanecem  os 
fundamentos  que  determinaram  a  necessidade  da  prisão  no 
momento do julgamento pelo Tribunal do Júri, contudo, não foi 
juntada aos autos a sentença. 

Contudo,  ainda  que  assim  não  fosse, com  razão  o 
Tribunal  a quo quando mencionou que a gravidade concreta 
dos fatos justificam a manutenção da custódia. 
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Com essas considerações, por ora, não observo a presença 
de  constrangimento  ilegal  apto  à  concessão  da  medida  de 
urgência. 

Ante o exposto, indefiro a liminar. 

Nesta  ação,  a  defesa  sustenta,  em  suma,  que  o  paciente  sofre 
constrangimento ilegal,  em razão da manutenção da custódia  cautelar. 
Alega  que  nenhum  argumento  concreto  foi  colacionado  pelos  eminentes  
julgadores  do  Tribunal  Togado  a  justificar  a  continuidade  do  encarceramento  
provisório do Paciente enquanto aguarda o julgamento por novo Júri. Aduz que, 
estando em liberdade, o paciente jamais colocaria em risco a ordem pública ou a  
regularidade da vida em sociedade. Afirma que a necessidade de encarceramento  
do ora Paciente vinha prescrita e apoiada da decisão condenatória imposta pelo  
Conselho de Sentença e, havendo esta sido cassada pela decisão retromencionada,  
veio  ao  chão  também,  necessariamente,  a  premência  de  segregação  cautelar. 
Requer, assim, a concessão da ordem,  para que aguarde em liberdade até a  
realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Osasco/SP.

É o relatório. Decido. 

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL conhecer de  Habeas  Corpus voltado contra  decisão proferida 
por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a 
tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na 
aplicação  desse  enunciado  tem  sido  abrandado  por  julgados  desta 
CORTE  somente  em  caso  de  manifesto  constrangimento  ilegal, 
prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. 
p/  Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES,  Primeira Turma, DJe de 
25/4/2018;  HC 128.740,  Rel.  Min.  MARCO AURÉLIO,  Rel.  p/  Acórdão 
Min.  ROSA WEBER,  Primeira  Turma,  DJe  de  24/10/2016;  HC 138.945-
AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 

Na  espécie,  entretanto,  não  se  constata  a  presença  de  flagrante 
ilegalidade  apta  a  justificar  a  intervenção  antecipada  da  SUPREMA 
CORTE. 
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Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do  Supremo  Tribunal  Federal,  INDEFIRO  A  ORDEM  DE  HABEAS 
CORPUS. 

Publique-se.
Brasília, 6 de novembro de 2019. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente
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