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Prezado(a) Colega:

Cumprimentando-o(a) cordialmente, temos a satisfação de apresentar a Edição n. 16 Outubro/2021 do EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA relacionada aos processos que
envolvem crimes dolosos contra a vida, composta de recentes ementas publicadas nos portais do
Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul (TJ/MS).
Outrossim, focado no propósito do aprimoramento técnico e cultural dos membros do
Ministério Público, colacionamos textos, artigos e demais informações relevantes, que são inerentes a
atuação do Promotor de Justiça na defesa da vida no Tribunal do Júri.
Nesse mês de Outubro/2021, contamos com a participação dos Promotores de Justiça e
Coordenadores-Adjuntos do Núcleo de Crimes Cibernéticos-NUCIB, Michel Maesano Mancuelho e
Felipe Almeida Marques, no bem elaborado artigo jurídico NOTAS SOBRE A ATUAÇÃO NA
DEFESA DA VIDA SOB A PERSPECTIVA DA INVESTIGAÇÃO TECNOLÓGICA.
Nessa edição colacionamos imagens da Campanha “Tribunal do Júri em defesa da vida”,
elaborada pela Assessoria de Comunicação deste Ministério Público.
No capítulo pensamentos de Júri, trazemos a temática “Mitos envolvendo o emprego de
armas de fogo”.
Por fim, nos Clássicos de Júri, coletamos excertos da retórica aristotélica, extraídos da obra
“Aristóteles - Crítica e interpretação” de Jonathan Barnes, com o tema “Linguagem, emoção e lógica”.
Ressaltamos que essa pesquisa será realizada de forma periódica, trazendo diversificados
julgados que envolvam a temática Tribunal do Júri, além de constar demais excertos, tudo com o
propósito de contribuir para a atuação criminal das Promotorias e Procuradorias de Justiça.
Boa leitura a todos.

Mato Grosso do Sul, 15 de outubro de 2021.

HELTON FONSECA BERNARDES
Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal - CAOCRIM
LÍVIA CARLA GUADANHIM BARIANI
Promotora de Justiça e Coordenadora-Adjunta do NOJÚRI
LUIZ EDUARDO SANT’ANNA PINHEIRO
Promotor de Justiça e Coordenador-Adjunto do NOJÚRI em coadjuvação
E-mail: nojuri@mpms.mp.br
Telefone: (67) 3316-2839 / 3318-2014
Avenida Ricardo Brandão, nº 232 – Itanhangá Park – Campo Grande (MS)
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1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
1.1. RO EM HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL
DO JÚRI NO QUESITO GENÉRICO. CONSTITUCIONALIDADE DE
APELAÇÃO
DA
ACUSAÇÃO
QUANDO
A
DECISÃO
FOR
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO
SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
DISTINÇÃO INTERPRETATIVA PARA FINS RECURSAIS ENTRE
ACUSAÇÃO E DEFESA, SOB PENA DE FERIR O CONTRADITÓRIO.
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL
DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA
ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO
DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
1.A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e
provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões
proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito.
2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008)
veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um
quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em "um poder incontrastável e ilimitado".
3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural
constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento
do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de
jurisdição. Precedentes.
4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de
mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença,
simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri
5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri,
dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo
legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios
entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a
condução dialética do processo (par conditio).
6.Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 170559 / MT - MATO GROSSO, RO EM HC,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Publicação: 04/11/2020, 1ª Turma).
EM RESUMO: "a decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta
em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal"
(RHC 124.554/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, 1Turma, DJe de 1º/12/2014).
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2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INFORMATIVO 709 – 20.09.2021
2.1. PRONÚNCIA. POSTERIOR DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA
O STF. MUDANÇA DE RITO. ART. 10 DA LEI N. 8.038/1990. REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE DA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA.

DESTAQUE: A reinquirição de testemunha de defesa, na fase de diligências da ação penal originária,
consoante o art. 10 da Lei n. 8.038/1990, não implica a implícita declaração de nulidade da pronúncia,
proferida quando não havia prerrogativa de foro.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
A diplomação do réu, acusado da prática de homicídio com dolo eventual, no cargo de
Deputado Federal, com a subida dos autos ao Supremo Tribunal Federal, conduz a uma alteração do rito
processual, que passa a prever uma fase de diligências anterior às alegações escritas, na forma do art. 10
da Lei n. 8.038/1990, sem que isso acarrete a nulidade dos atos anteriormente praticados pelo juízo então
competente.
A determinação pela Corte Suprema da reinquirição de testemunhas de defesa, na fase de
diligências da ação penal originária, consoante o art. 10 da Lei n. 8.038/1990, não implica na implícita
declaração de nulidade da pronúncia, proferida quando não havia prerrogativa de foro, apenas havendo
uma diferença de rito, sem a previsão legal da mesma etapa no chamado sumário da culpa, primeira fase
do rito dos crimes dolosos contra a vida.
Importante observar, outrossim, que a fase de diligências tinha que ser realmente antecipada
pelo STF naquela ocasião, porque no anterior procedimento ela aconteceria posteriormente, na fase dos
art. 422, parte final, e art. 423, I, do CPP, justamente "para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que
interesse ao julgamento da causa".
Dito de outra forma, enquanto o procedimento adotado pelo STF estava previsto para o
momento anterior aos memoriais, o rito dos crimes dolosos contra a vida apenas o previa para o judicium
causae, ou seja, para a sua segunda etapa. Logo, nada mais apropriado do que realmente considerar a
medida adotada na Suprema Corte como equivalente às diligências daquele segundo momento do
procedimento do Tribunal do Júri, antes apenas do relatório e da inclusão da ação penal em pauta de
julgamento (art. 423, II, do CPP).
RHC 133.694-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em
14/09/2021, DJe 20/09/2021.
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2.2. PRONÚNCIA. VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO
SOCIETATE". INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS TÃO SOMENTE
EM DEPOIMENTOS INDIRETOS (OUVIR DIZER). IMPOSSIBILIDADE.
DESTAQUE: Não é cabível a pronúncia fundada exclusivamente em testemunhos indiretos de "ouvir
dizer".
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
Discute-se nos autos se, na primeira fase do rito do Júri, em que prevalece o princípio do jus accusationis,
consubstanciado no brocardo in dubio pro societate, de forma que a dúvida razoável acerca da autoria
delitiva, enseja a submissão do caso controvertido ao Tribunal do Júri, órgão responsável por perquirir,
em profundidade, a prova angariada nos autos, seria viável a imputação do crime ao acusado baseada,
exclusivamente, em testemunho indireto, ou seja, em relatos de terceiros que ouviram dizer sobre a
autoria delitiva.
Entretanto, entende-se que para a pronuncia, não obstante a exigência da comprovação da materialidade
e da existência de indícios suficientes de autoria nos crimes submetidos ao rito do Tribunal do Júri, órgão
constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sabe-se que esta Corte
Superior não admite a pronúncia fundada, apenas, em depoimento de "ouvir dizer", sem que haja
indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão.
Nesse sentido: "Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada,
exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter
alguém a julgamento pelo Tribunal Popular"(REsp 1674198/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).
HC 673.138-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado
em 14/09/2021.
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3. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL
(destaques do DJ/MS)

3.1. APELAÇÃO CRIMINAL
3.1.1.

APELAÇÃO CRIMINAL MP. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO
GENÉRICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CLEMÊNCIA E LEGÍTIMA
DEFESA DEFENDIDAS EM PLENÁRIO. NECESSIDADE DE
AMPARO EM LASTRO FÁTICO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE
SABER OS MOTIVOS DETERMINANTES DO DECRETO
ABSOLUTÓRIO. ART. 483, III, DO CPP. POSSIBILIDADE DE
ADOTAR MOTIVOS EXTRAJURÍDICOS OU FORO ÍNTIMO.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESPROVIMENTO.

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - TRIBUNAL DO JÚRI HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - QUESITO GENÉRICO - CLEMÊNCIA E LEGÍTIMA
DEFESA - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO
E, CONTRA O PARECER, DESPROVIDO. Exsurgindo que dentre as teses defensivas apresentadas em
plenário, consignadas expressamente em correspondente ata, consta, além da legítima defesa, absolvição
genérica, por clemência, não há como saber quais, efetivamente, os motivos determinantes do decreto
absolutório dos Jurados, máxime considerando que após a Lei n. 11.689/2008, se lhes afigura permitido, ao
responderem quesito genérico previsto no artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal (O jurado
absolve o acusado?), posicionar-se pela absolvição por motivos extrajurídicos, tais como a clemência, a
bondade, a piedade, a indulgência ou por qualquer outro valor humano e, até mesmo, por motivos
desconhecidos de foro íntimo. Conquanto o pedido de clemência e seu acolhimento devem estar amparados
por lastro fático mínimo, nem por essa ótica se justifica o acatamento da pretensão recursal deduzida, posto
que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos diz respeito àquela que não possuí amparo nas
provas produzidas, destoando, de modo inquestionável e flagrante, de todo o acervo probatório. Trata-se,
portanto, de decisão proferida sem qualquer interpretação razoável e totalmente divorciada do conjunto
probatório. Embora sustente-se a existência de elementos de convicção que possam respaldar a versão estatal,
inclusive prova documental, sabe-se que “não importa o fato de existir número maior ou menor de elementos
apontando para a tese rejeitada pelos jurados, desde que haja provas, e essa prova possa convencer os jurados
a votarem em favor de uma das teses aventadas” (TJMS, excerto extraído do voto proferido na Ap. nº
0038560-81.2012.8.12.0001), mesmo porque vislumbrandose duas versões distintas, uma delas favorável à
tese defensiva, nada impede que os jurados a acolham livremente, à luz da íntima convicção com quem
devem julgar. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são
submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes
como sustentáculo às suas pretensões. Recurso conhecido e, contra o parecer, desprovido. A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade
da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade e contra o parecer, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator. (Apelação Criminal nº 0015514-53.2018.8.12.0001 Comarca de
Campo Grande - 1ª Vara do Tribunal do Júri Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros).
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3.1.2.

APELAÇÃO CRIMINAL MP. DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
À
PROVA
DOS
AUTOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS INFIRMAM A TESE DEFENSIVA. PROVA
TESTEMUNHAL QUE APONTA O ACUSADO COMO AUTOR DO
DELITO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. PROVIMENTO.

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TRIBUNAL DO
JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INFIRMAM A TESE ABSOLUTÓRIA PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA O ACUSADO COMO AUTOR DO DELITO ABSOLVIÇÃO DESCABIDA - PROVIMENTO, CONTRA O PARECER. Consoante norma
constitucional, os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando
manifestamente contrários à prova dos autos, como na hipótese, em que os elementos probatórios infirmam
a tese defensiva, apoiada unicamente na autodefesa do réu em seu interrogatório em plenário, a qual sucumbe
quando em confronto com prova testemunhal produzida. Decisão absolutória anulada e submissão do réu a
novo julgamento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, contra o parecer,
deram provimento ao recurso. (Apelação Criminal nº 0029934-05.2014.8.12.0001 Comarca de Campo
Grande - 2ª Vara do Tribunal do Júri Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques).

3.1.3.

APELAÇÃO CRIMINAL DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
CONEXO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DOS MAUS
ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. EMBORA ESTEJA
COMPROVADA
DUAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS
ANTERIORES, A AGRAVANTE NÃO FOI SUSTENTADA EM
PLENÁRIO. AFASTAMENTO CONFORME O ART. 492, I, CPP.

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA
DE LESÃO CORPORAL - PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA
REINCIDÊNCIA - CERTIDÃO DE ANTECEDENTES QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE
DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES - AGRAVANTE NÃO SUSTENTADA EM
PLENÁRIO - AFASTAMENTO - PLEITO PELA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DE AUMENTO NO
CRIME DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. Considerando que o apelante ostenta duas condenações definitivas anteriores, as quais estão
descritas na folha de antecedentes criminais (mencionada na sentença), correta a negativação dos
antecedentes, não havendo qualquer reparo a ser feito no decisum neste ponto. Conforme o disposto no art.
492, I, “b”, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689/08, o juiz-presidente do Tribunal do Júri
somente poderá reconhecer, na fixação da pena, circunstâncias atenuantes ou agravantes que foram levadas
à discussão nos debates orais realizados em plenário. No presente caso, a ausência de debate acerca da
agravante da reincidência obsta sua inclusão no cálculo da pena. Embora a legislação não tenha previsto
percentuais mínimo e máximo de aumento da pena-base pela incidência das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, é razoável e proporcional o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial do artigo 59 do
Código Penal valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente
cominadas ao delito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por maioria, em parte com
o parecer, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor, vencido o Relator.
(Apelação Criminal nº 0000618-11.2019.8.12.0020 Comarca de Rio Brilhante - Vara Criminal
Relator(a): Des. Jonas Hass Silva Júnior).
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3.1.4.

APELAÇÃO
CRIMINAL
DEFESA.
LAUDO
PERICIAL
HOMOLOGADO.
PERITO
CREDENCIADO
JUNTO
AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PORTANTO, PERTENCENTE AOS
QUADROS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO. DEVE
SER CONSIDERADO PERITO OFICIAL. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 159 DO CPP. IMPROVIMENTO.

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL A
RESPEITO DA SANIDADE MENTAL DA APELANTE - PRELIMINARES DE NULIDADE DA
DECISÃO PELO FATO DO EXAME TER SIDO ELABORADO POR PERITO NÃO OFICIAL E
PSICÓLOGA - PREFACIAIS REJEITADAS - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO
LAUDO PERICIAL POR OUTRO PERITO - EXAME DE SANIDADE MENTAL REALIZADO NA
ACUSADA DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS - RECURSO IMPROVIDO. Se o profissional
que realizar o laudo pericial na apelante for credenciado junto ao Tribunal de Justiça e, portanto, pertencente
aos quadros de funcionários públicos do Estado, deve ser considerado como perito oficial, preenchendo os
requisitos do artigo 159, caput, do Código de Processo Penal. Inexiste qualquer exigência legal para que o
diagnóstico de sanidade mental da acusada, ora apelante, seja elaborado exclusivamente por médico
psiquiatra, bem como não há nenhum impedimento em nosso ordenamento jurídico quanto à sua realização
por psicólogo. Tendo o laudo pericial elaborado pela psicóloga Ignez Charbel Stephanini respondido todos
os quesitos das partes, inclusive, quanto a situação mental da acusada/apelante na época dos fatos, afirmando
categoricamente que ela possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do suposto ato ilícito
praticado, não há falar em violação ao artigo 26, caput, do Código Penal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator. (Apelação Criminal nº 0007631-50.2021.8.12.0001 Comarca de Campo Grande - 1ª
Vara do Tribunal do Júri Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro).

3.2. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
3.2.1.

RESE DEFESA. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO. RECORRENTE
CONDUZINDO VEÍCULO AUTOMOTOR EMBRIAGADO E EM
ALTA VELOCIDADE. POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE
DOLO EVENTUAL. EXAME COMPETE AO TRIBUNAL
POPULAR. IMPROVIMENTO.

EMENTA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DEFENSIVO - TRIBUNAL DO JÚRI
- PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO HOMICÍDIO CULPOSO
- INCABÍVEL - PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA PRONÚNCIA - RECURSO
IMPROVIDO. I. Nos termos do artigo 413 do CPP, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios
suficientes de sua autoria. No caso em comento, existem elementos no sentido de que, na ocasião dos fatos,
o embargante conduzia veículo automotor embriagado e em alta velocidade, de modo a cristalizar a
possibilidade da ocorrência de dolo eventual, cujo exame derradeiro compete ao Tribunal Popular, o qual é
o juiz natural da causa. II. Recurso improvido. Com o parecer. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados da 3ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (Recurso em sentido
estrito/Recurso ex officio nº 0003085-49.2021.8.12.0001 Comarca de Campo Grande - 2ª Vara do
Tribunal do Júri Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza).
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3.2.2.

RESE
DEFESA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
FAVORECIMENTO PESSOAL. PRONÚNCIA. JUÍZO DE
ADMISISBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVA MÍNIMA DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS VEROSSIMILHANTES DE
AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. MESMA SISTEMÁTICA PARA
QUESTÕES PERIFÉRICAS COMO DESCLASSIFICAÇÃO OU
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.

EMENTA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DEFENSIVO - HOMICÍDIO
QUALIFICADO E FAVORECIMENTO PESSOAL - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PLEITO
EXTENSIVO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
OU ATIPICIDADE DA CONDUTA, OU IMPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA, E
SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO PARA DELITO DIVERSO DE CRIME
DOLOSO CONTRA A VIDA, BEM COMO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO
FÚTIL - TESES NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO - PRESENÇA DE ELEMENTOS
INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IMPOSSIVEL ANTE
OS INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA - QUESTÕES QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO PELO JÚRI PRONUNCIA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Consoante entendimento jurisprudencial, a
pronúncia do acusado para o julgamento perante o Tribunal do Júri, notadamente tratando-se de mero juízo
de admissibilidade da acusação, não exige na primeira fase do processamento dos crimes dolosos contra a
vida (ius accusationis), a existência dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito
condenatório, admitindo como suficiente, a existência de prova mínima da materialidade, e indícios
verossimilhantes de autoria ou de participação do réu na conduta imputada. E mesma sistemática é adotada
para apreciação das questões periféricas como a desclassificação delitiva, ou o afastamento de qualquer
qualificadora, situações estas apenas possíveis quando a evidência dos autos não permitir a mais tênue dúvida
a respeito das questões alegadas, nem outra versão em linha contraposta, pois, caso contrário, caberá a
apreciação pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. Recursos desprovidos, de acordo com o
parecer. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, com o parecer, negaram
provimento aos recursos. (Recurso em Sentido Estrito nº 0043947-33.2019.8.12.0001 Comarca de
Campo Grande - 1ª Vara do Tribunal do Júri Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto).

3.2.3.

RESE DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CONEXO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 415 DO
CPP. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO ACOLHIDA. QUESTÃO
INTIMAMENTE RELACIONADA AO MÉRITO DA ACUSAÇÃO.
SUMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
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RECURSO EM SENTIDO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO (ARTs. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 150, TODOS DO CP). ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 415 DO CPP IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE
SENTENÇA - PRONÚNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. I Nos termos do artigo 415,
do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer diante de prova inconteste,
perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, acerca de alguma das circunstâncias nele referidas, sendo
vedado ao magistrado, nesta fase, aprofundar-se no exame das provas, imiscuindo-se na competência do
Conselho de Sentença. II - Impossível acolher tese de desistência voluntária quando há indícios de que o
delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ademais, a intenção do agente é
questão intimamente relacionada ao mérito da acusação, a qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal
Popular, detentor da competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. III - A exclusão de
qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer em situações excepcionais, quando totalmente
divorciadas do conjunto probatório, sob pena de usurpar-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV - Recurso desprovido, com o parecer. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (Recurso em sentido
estrito/Recurso ex officio nº 0009760-36.2019.8.12.0021 Comarca de Três Lagoas - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva).

3.2.4.

RESE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RÉ.
AUSÊNCIA DE EXAME ANTROPOLÓGICO. DESNECESSIDADE.
INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE, PODENDO SER
DISPENSÁVEL PELO JULGADOR. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA
DEFESA. DÚVIDA RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.

EMENTA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RÉ - EXAME
ANTROPOLÓGICO - DESNECESSÁRIO POR EVIDÊNCIAS DE INTEGRAÇÃO DO ÍNDIO NA
SOCIEDADE - PRELIMINAR REJEITADA - QUESTÃO DE FUNDO - HOMICÍDIO DOLOSO PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - DÚVIDA
RAZOÁVEL - SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA - PLEITO DE AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E IV § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL IMPOSSIBILIDADE - QUESTÕES A SEREM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO
DESPROVIDO. São criminalmente responsáveis pelos seus atos os indígenas que já estejam integrados à
sociedade, podendo ser dispensado pelo julgador a realização de exame antropológico. Havendo prova da
materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva juízo de probabilidade , somado ao fato de
existir dúvida razoável acerca de alegada legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia da recorrente,
cabendo ao Tribunal Popular a análise mais aprofundada do quadro probatório. O entendimento
jurisprudencial segue no sentido de que as qualificadoras somente devem ser refutadas por ocasião da
pronúncia quando inexistirem indícios que as sustentem ou quando se mostrem despropositadas e
manifestamente incoerentes com o acervo probatório, de modo que, em caso contrário, deverão ser
submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente
e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, com o parecer, conheceram do
recurso e negaram-lhe provimento, nos termos do voto do relator. (Recurso em Sentido Estrito nº 000028488.2020.8.12.0004 Comarca de Amambai - Vara Criminal Relator(a): Des. Paschoal Carmello
Leandro).
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3.2.5.

RESE DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA PROÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO APONTOU A PRESENÇA DOS
INDÍCIOS DE AUTORIA, NOS LIMITES EXIGIDOS PELO ART.
413 DO CPP.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ART. 121, § 2º, I
e IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE
LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NO ARTIGO 415 DO CPP - IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA - CONCURSO DE AGENTES - VINGANÇA - CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA
SUBJETIVA - INCOMUNICABILIDADE (ART. 30, DO CP) - EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I - O excesso de linguagem, na pronúncia consiste em emissão de juízo de valor, dando por indubitável
determinada tese apresentada, o que certamente exerce influência sobre o corpo de jurados, composto por
cidadãos leigos. Inocorre quando a sentença apenas aponta a presença dos indícios de autoria, nos limites
exigidos pelo artigo 413 e seu parágrafo primeiro, do CPP, e atendendo ao comando do art. 93, IX, da CF.
II - Nos termos do artigo 415, do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer
diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, acerca de alguma das
circunstâncias nele referidas, sendo vedado ao magistrado, nesta fase, aprofundar-se no exame das provas,
imiscuindo-se na competência do Conselho de Sentença. III - Por força do art. 30, do Código Penal, em se
tratando de concurso de agentes, as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando
elementares do crime. Impositiva a exclusão da qualificadora do motivo torpe, imputada em razão do
sentimento de vingança nutrido por um dos agentes contra a vítima, posto que o mesmo não é elementar do
tipo e de natureza eminentemente pessoal, de forma que não se comunica aos demais. IV - Recurso
parcialmente provido, em parte com o parecer. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, para excluir da sentença de pronúncia em relação a
Gilson dos Santos Bergo, a qualificadora do motivo torpe (inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal),
nos termos do voto do Relator. (Recurso em Sentido Estrito nº 0001847-96.2020.8.12.0011 Comarca de
Coxim - Vara Criminal - Infância e Juventude Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva).

3.3. HABEAS CORPUS
3.3.1.

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CITADO POR
EDITAL.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA.
RISCO
CONCRETO DE EVASÃO, POIS PERMANECEU VÁRIOS ANOS
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. INOCORRÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
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EMENTA - HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - RÉU
CITADO POR EDITAL - GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL - RISCO CONCRETO DE
EVASÃO - GRAVIDADE CONCRETA DO SUPOSTO CRIME - AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal a ser
reparado na decisão que manteve a prisão preventiva com fundamento na aplicação da lei penal, tendo em
vista o risco concreto de evasão do paciente que permaneceu por vários anos em local incerto e não sabido.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, com o parecer, denegaram a
ordem, nos termos do voto da relatora. (Habeas Corpus Criminal nº 1413317-41.2021.8.12.0000 Comarca
de Campo Grande - 1ª Vara do Tribunal do Júri Relator(a): Desª Elizabete Anache).

3.3.2.

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PACIENTE
NÃO ENCONTRADO AO LONGO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO.
AUSÊNCIA
DE
POSSÍVEIS
ENDEREÇOS
PARA
SUA
LOCALIZAÇÃO. CIÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE
ATUALIZAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA
JUSTIFICADA.
DENEGAÇÃO.

EMENTA - HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PACIENTE
NÃO ENCONTRADO AO LONGO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE POSSÍVEIS
ENDEREÇOS PARA A SUA LOCALIZAÇÃO - CIÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE
ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DESATUALIZADO E
EM NOME DE TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AOS AUTOS - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS
INSUFICIENTES - PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA COMO FORMA DE GARANTIA DA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ORDEM
DENEGADA. Não há constrangimento ilegal a ser reparado no decreto de prisão preventiva do paciente em
razão da sua não localização no curso do processo e, além disso, quando há necessidade de citação ficta
porque o parquet não logrou êxito na localização de outros possíveis endereços para a sua cientificação.
Comprovante de residência antigo e em nome de terceira pessoa estranha aos autos, sem qualquer
comprovação quanto à eventual ligação com o paciente, somado ao fato de que o documento foi digitalizado
de forma incompleta (parte superior cortada), não possui o condão de afastar o decreto prisional com base
na aplicação da lei penal e conveniência da instrução. A singela alegação de que o paciente desconhecia a
necessidade de atualização do seu endereço resta afastada pelo fato de ele, embora tecnicamente primário,
já ter sido condenado no passado por fato de natureza criminal e, bem por isso, conhecedor do trâmite
processual e das obrigações de um processo criminal, o que é reforçado pelo fato de ele, ainda na polícia,
acompanhado de advogado particular, supostamente confessar a prática, em tese, do delito pelo qual passou
a ser investigado. O fato de o paciente possuir predicados favoráveis (atividade lícita, por exemplo), por si,
não justifica a substituição da prisão, mormente quando demonstrada a necessidade da permanência da
constrição de liberdade como forma de garantia da conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Com
o parecer. Ordem denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, com o parecer,
denegaram a ordem, nos termos do voto da relatora. (Habeas Corpus Criminal nº 141274585.2021.8.12.0000 Comarca de Campo Grande - 1ª Vara do Tribunal do Júri Relator(a): Desª Elizabete
Anache).
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3.3.3.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CONEXO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR APÓS A SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REFORÇO
AO
ARGUMENTO
DA
NECESSIDADE DA PRESERVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FATOS INALTERADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO ART. 312 DO CPP. DENEGAÇÃO.

HABEAS CORPUS - TRÁFICO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AGENTE QUE PERMANECEU PRESO
DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL - PRISÃO CAUTELAR MANTIDA - FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - DENEGAÇÃO. I - Para a satisfação dos artigos 93, IX, da
Constituição Federal, e 387, § 1º, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória que mantém a
custódia cautelar de pessoa que permaneceu presa durante toda a instrução criminal não requer
fundamentação exaustiva, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que levaram à
sua decretação em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do
art. 312 do mesmo diploma. II - A superveniente prolação de sentença condenatória é um grande reforço ao
argumento da necessidade de preservação da custódia cautelar de pessoa que permaneceu presa durante todo
o trâmite processual, em especial quando persistem os motivos que ensejaram a sua decretação e
permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, fatores determinantes ao
indeferimento do pleito de recorrer em liberdade. III Ordem denegada. COM O PARECER DA PGJ A C Ó
R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade
da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, denegaram a ordem de habeas corpus, nos
termos do voto do Relator. (Habeas Corpus Criminal nº 1414194-78.2021.8.12.0000 Comarca de
Aquidauana - Vara Criminal - Infância e Juventude Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva).

3.4. REVISÃO CRIMINAL
3.4.1.

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ EXAMINADA TANTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA QUANTO PELO ÓRGÃO AD QUEM. ARGUMENTOS
REVISIONANTES QUE NÃO SE INSEREM EM QUALQUER DAS
HIPÓTESES LEGAIS. PRETENSÃO EQUIVALENTE EM
“TERCEIRA VIA RECURSAL”. NÃO CONHECIMENTO.

EMENTA - REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA TANTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANTO
PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL AD QUEM - ARGUMENTOS REVISIONANTES QUE NÃO SE
INSEREM EM QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS - REVISÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA. A presente ação incorre em mero inconformismo da defesa, não se baseando em nenhuma
das hipóteses legais, nem lastreada em fato ou provas novas, revestindo-se a pretensão em tentativa
infindável de interposição de nova apelação criminal em “terceira via recursal”, objetivando na presente
oportunidade, revisitar sua condenação em aspectos já tratados em julgados de 1º e 2º grau. Revisão criminal
não conhecida, de acordo com o parecer. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os juízes da 1ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por
unanimidade, não conheceram do pedido revisional, nos termos do voto do Relator. (Revisão Criminal nº
1406854-83.2021.8.12.0000 Comarca de Deodápolis - Vara Única Relator(a): Des. José Ale Ahmad
Netto).
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3.4.2.

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO
CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR
A QUATRO ANOS. EFEITO SECUNDÁRIO E NATURAL DA
CONDENAÇÃO, INDEPENDENTE DA NATUREZA DO DELITO
PRATICADO. NÃO ACOLHIMENTO.

EMENTA - REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DA PGJ DE
NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, EXTIRPAÇÃO DE QUALIFICADORA,
REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – ACOLHIDA – MÉRITO –
AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA –
NÃO ACOLHIMENTO – REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA,
JULGADA IMPROCEDENTE. Quanto aos pedidos de absolvição, extirpação de qualificadora, redução
da pena e alteração de regime prisional, tem-se que não atende aos pressupostos processuais de
admissibilidade, porquanto a requerente pretende a rediscussão de matérias debatidas exaustivamente na
ocasião do acórdão da apelação, e, portanto, nestes pontos, a revisional não deve ser conhecida.
Considerando que a requerente foi condenada à pena superior a quatro anos, a perda do cargo ou função
pública se apresenta como efeito secundário e natural da condenação, independentemente da natureza do
delito praticado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão
permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, conheceram
parcialmente da revisional e, na parte conhecida, julgaram improcedente. (Revisão Criminal nº 141275277.2021.8.12.0000 Comarca de Campo Grande - 1ª Vara do Tribunal do Júri Relator(a): Des. Jonas
Hass Silva Júnior).

3.5. DESAFORAMENTO
3.5.1.

DESAFORAMENTO
REQUERIDO
PELO
MP.
MEDIDA
EXCEPCIONAL. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA
SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. TEMOR CAUSADO
À
POPULAÇÃO
PELOS
ACUSADOS.
ALEGAÇÕES
DEMONSTRADAS. DEFERIMENTO.

EMENTA - DESAFORAMENTO REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - MEDIDA
EXCEPCIONAL - INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE IMPARCIALIDADE
DOS JURADOS - EVIDENTE A PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS - ALEGAÇÕES
DEMONSTRADAS. PEDIDO DEFERIDO. I - Comprovada a dúvida sobre a imparcialidade dos jurados,
em razão do temor causado à população pelos acusados, defere-se o desaforamento para assegurar a isenção
do julgamento pelo Conselho de Sentença. II - Pedido deferido. De acordo com o parecer. A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 1ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, deferiram o pedido, nos termos do voto do Relator.
(Desaforamento de Julgamento nº 1404681-86.2021.8.12.0000 Comarca de Campo Grande - 1ª Vara
do Tribunal do Júri Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva Requerente: M. P. E.).
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3.5.2.

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. COMPROVAÇÃO DE DÚVIDA
SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. RÉU SER MEMBRO
DE FAMÍLIA COM GRANDE PENETRAÇÃO NA COMUNIDADE
FRONTEIRIÇA, ESTANDO EM GUERRA PELO DOMÍNIO DO
TRÁFICO NA REGIÃO. UTILIZAÇÃO DE GRAVE VIOLÊNCIA E
INTIMIDAÇÃO À POPULAÇÃO EM GERAL. PRESUNÇÃO DE
COMPROMETIMENTO DA IMPARCILIDADE DO JÚRI.
DEFERIMENTO.

EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PEDIDO DE
DESAFORAMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL - DÚVIDA SOBRE IMPARCIALIDADE DOS
JURADOS - INFORMAÇÕES QUE CORROBORAM COM O PLEITO - PEDIDO DE
DESAFORAMENTO DEFERIDO. I - Comprovada a dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, em razão
do “réu ser membro de família com grande penetração na comunidade fronteiriça, estando a mesma em
guerra pelo domínio do tráfico na região, pela qual utilizam de grave violência e intimidação à população
em geral, estando, inclusive envolvido na mortes de autoridades no lado paraguaio, de forma que os crimes
de tais estirpe geram forte comoções na comunidade (“para o bem ou para o mal”),” (p. 495), mostrado-se
bastante plausível a presunção de comprometimento da imparcialidade do júri, justificando-se, assim, o
desaforamento. II - Com o parecer, pedido de desaforamento deferido, devendo a sessão do Tribunal do Júri
ser realizada na comarca de Naviraí/MS, para onde deverão ser remetidos os autos de imediato. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 1ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça,
na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, deferiram o pedido, nos termos do voto do Relator.
(Remessa Necessária Criminal nº 0000032-77.2011.8.12.0044 (044.11.000032-7) Comarca de Sete
Quedas - Vara Única Relator(a): Des. Emerson Cafure).
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4. ARTIGO JURÍDICO
4.1. NOTAS SOBRE A ATUAÇÃO NA DEFESA DA VIDA SOB A
PERSPECTIVAS DA INVESTIGAÇÃO TECNOLÓGICA

MICHEL MAESANO MANCUELHO
Promotor de Justiça no Ministério Público de Mato Grosso do Sul e Coordenador-Adjunto do
NUCIB (Núcleo de Crimes Cibernéticos). Pós-graduado (nível especialização) em Direito
Processual Civil. Pós-graduando em Perícia Digital e Computação Forense (IPOG) e em Cyber
Threat Intelligence (Idesp/Daryus).

FELIPE ALMEIDA MARQUES
Promotor de Justiça no Ministério Público de Mato Grosso do Sul e Coordenador-Adjunto do
NUCIB (Núcleo de Crimes Cibernéticos). Pós-graduado (nível especialização) em Direito
Tributário. Pós-graduando em Perícia Digital e Computação Forense (IPOG) e em Cyber Threat
Intelligence (Idesp/Daryus).

No âmbito dos crimes cibernéticos, costuma-se classificá-los entre crimes cibernéticos puros ou
próprios, de um lado, e crimes cibernéticos impróprios ou impuros, de outro lado.
Os primeiros são aqueles nos quais o bem jurídico tutelado é o sistema de informação tecnológico,
vale dizer, o ataque se dá contra o sistema informatizado ou o funcionamento das aplicações.
Impróprios ou impuros são os crimes cibernéticos no qual a informática funciona como meio para
consecução de outro delito.
Há tipos penais que foram estruturados para exigir a utilização da informática para tipificação. São
exemplos desta categoria os crimes de invasão de dispositivo informático (art. 154-A, CP), fraude eletrônica
(171, § 2º-A, CP), induzimento ou instigação ao suicídio ou automutilação por meio de rede de computadores
ou rede social (art. 122 §§ 4º e 5º, CP), furto qualificado mediante fraude cometida por meio de dispositivo
eletrônico/informático ou internet (155 §§ 4º-B e 4º-C, CP), calúnia, injúria e difamação por meio das redes
sociais ou internet (141 § 2º, CP), inserção de dados falsos em sistemas de informação (art. 313-A, CP),
modificação ou alteração de sistema de informação (313-B, CP), interceptação telemática sem autorização
ou com objetivos não autorizados em lei (art. 10, Lei 9.296/1996), crime contra ordem tributária utilizando
programa de processamento de dados (art. 2º, V, Lei 8.137/1990), divulgação de propaganda eleitoral ou
durante período eleitoral de fatos que sabe inverídicos por meio da internet ou redes sociais (art. 323 § 2º I,
Código Eleitoral) e acessar sistema de apuração de votos para alterar o resultado ou interferir sistema de
tratamento de dados da Justiça Eleitoral (art. 72, Lei das Eleições).
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Porém, temos uma imensidade de outros crimes que ordinariamente são praticados sem a utilização
de recursos de informática, embora também sejam compatíveis com a utilização da tecnologia como meio
de execução, como no caso da ameaça que pode ser praticado por meio de redes sociais, não havendo, no
ponto, qualquer tratamento diferenciado por parte da lei penal.
Com a crescente implementação e evolução de novas tecnologias e das TICs (Tecnologias da
Informação e Comunicação) é difícil imaginar crimes que não possam ser praticados utilizando-se o
ambiente digital como meio de execução.
Há algum tempo poderia seria inimaginável pensar em um homicídio praticado exclusivamente por
meio da computação. Todavia, podem ser exploradas vulnerabilidades no dispositivo eletrônico marcapasso
cardíaco, invadi-lo por meio do bluetooth e provocar a morte de uma pessoa. Também há notícia de invasão
em carro enquanto este estava em tráfego, podendo provocar intencionalmente um acidente. Como se
costuma dizer: tudo que for conectado, pode ser invadido; toda companhia ou já foi ou será invadida por
crackers.
O fato é que a tecnologia, em especial a informática, permeia a nossa vida em todos os espaços.
Há uma camada digital que, se não se sobrepõe, perpassa a camada real da vida hodierna.
Assim sendo, mesmo para os crimes que não são praticados diretamente por meio da informática,
atualmente a investigação tecnológica deve olhar para uma série de “rastros” digitais.
Segundo o princípio das trocas, de Edmond Locard, todo contado deixa uma marca, o criminoso
deixa muito de si na cena do crime e leva consigo também elementos deste cenário.
Quando trazemos este conceito para a investigação tecnológica precisamos nos ater as
peculiaridades do ambiente digital e compreender, por baixo da interface gráfica e amigável das aplicações,
como os sistemas são arquitetados e desenvolvidos para o consumidor final. De fato, é o nosso olhar que
deve ser calibrado e treinado para enxergar artefatos digitais que antes não teriam sido identificados por um
olhar desarmado. Essa é a essência da investigação tecnológica.
Uma investigação tradicional trabalha basicamente com as fontes de prova e meios de obtenção de
provas previstos no Código de Processo Penal: testemunhal, documental, reconhecimento de pessoas, busca
e apreensão, interceptação telefônica etc.
Invariavelmente, contudo, as técnicas tradicionais são ineficazes, notadamente diante do nível de
profissionalismo de organizações criminosas.
A investigação tecnológica trabalha em duas vertentes: primeiro, a coleta das informações e
evidências; depois, o tratamento e a análise dessas informações, para produzir conhecimento a partir delas
e, via de consequência, utilizar esse conhecimento como prova em processos criminais.
Em um primeiro momento, a coleta de evidências pode se dar em meio aberto e a partir de fontes
fechadas, não havendo, graduação de importância entre elas, já que são complementares. Fazendo uma
pequena digressão, para BARRETO e WENDT (2020), fontes abertas são aquelas de livre acesso, sem
obstáculos à obtenção de dados e conhecimentos e as fontes fechadas são aquelas cujos dados são protegidos
ou negados.
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Aplicando a investigação tecnológica na investigação de crimes dolosos contra a vida, é possível
traçar diversas linhas de investigação, seja na atribuição de autoria delitiva, trazendo elementos sobre a
localização do suspeito ou afastando um álibi apresentado pelo investigado.
Dentre as inúmeras possibilidades, a investigação tecnológica trabalha com afastamento de dados
telemáticos (e-mail, arquivos em nuvem), o que pode trazer informações de localização através do endereço
IP ou mesmo no uso de aplicações que utilizam o GPS dos dispositivos informáticos, como celulares e
tablets, para enviar dados georeferenciados aos dispositivos de aplicação, que os armazena.
Além disso, ficam guardadas com o provedor de aplicação imagens, áudios e vídeos que porventura
tenha sido salvas no backup em nuvem - serviços como icloud e Google Drive - do celular e tais informações
são compartilhadas com as autoridades incumbidas da persecução penal, mediante afastamento do sigilo
telemático devidamente autorizado judicialmente.
Tais arquivos de multimidia, além de enriquecer a investigação com imagens e vídeos que auxiliem
na atribuição de autoria, podem carregar metadados extremamente interessantes para investigação de crimes
dolosos contra a vida, como localização georeferenciada, autor, dispositivo utilizado para captura, data e
hora da captura da imagem ou vídeo, dentre outras.
Paripassu, o ideal é sempre conjugar as técnicas investigativas no intuito de obter maior número de
informações possível. Nesse sentido, é recomendável o uso de fontes abertas e fontes fechadas antes de
qualquer oitiva de testemunha, interrogatório ou mesmo pedidos de busca e apreensão, com o objetivo de
coletar maior número de informações possível sobre a testemunha e sobre o investigado. Isso fará com que
o depoimento ou artefatos buscados e apreendidos se tornem muito mais ricos e as informações trazidas pela
testemunha muito mais fidedignas.
Assim, concluindo, atualmente não é mais possível considerar a persecução penal de crimes dolosos
contra a vida sem o uso da investigação tecnológica seja no intuito de aprimorar a prova levada ao tribunal
do júri, seja com o objetivo de torná-la mais acessível aos sete julgadores, que muito embora detenham
idoneidade moral, podem não compreender na totalidade a mensagem levada a seu julgamento.
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5. ANEXOS
5.1. TRIBUNAL DO JÚRI EM DEFESA DA VIDA
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6. PENSAMENTOS DE JÚRI
6.1. MITOS ENVOLVENDO O EMPREGO DE ARMAS DE FOGO
MITO 1: “DISPARO DE ADVERTÊNCIA”
O mito do disparo de advertência frequentemente encontra defensores nos meios de comunicação, pois
parece ser unânime a ideia de que a pessoa injustamente agredida tem o dever de realizar um “disparo de
advertência” antes de atirar contra o agressor.
Ocorre que, conforme Portaria Interministerial n. 4226/2010 (Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes
de Segurança Pública), “os chamados ‘disparos de advertência’ não são considerados prática aceitável”,
por não atenderem aos princípios elencados na Diretriz n. 02 e em razão da imprevisibilidade de seus efeitos.
Em esclarecimento, observa-se que a aludida Diretriz refere-se aos princípios da necessidade, legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade.
Analisando esses vetores interpretativos, percebe-se que não há legitimidade em defender-se a ideia de,
indiscriminadamente, disparar uma arma de fogo como advertência ou como forma de intimidação. Para
tanto, existem técnicas que empregam a denominada “ação de choque” que compreende a verbalização, a
linguagem corporal, entre outros meios que não envolvam a aplicação deste instrumento letal, a arma de
fogo.

MITO 2: “PODER DE PARADA” (STOPPING POWER)
O “Poder de Parada” (Stopping Power), consiste na capacidade de um projétil incapacitar um alvo
humano imediatamente.
Pelo fato desse mito incidir diretamente sobre direitos fundamentais, é necessário fazer a análise dos
requisitos da legítima defesa (usar moderadamente, meios necessários, repelir agressão injusta, atual ou
iminente a direito seu ou de outrem). Assim, a discussão quanto ao número de disparos/golpes, repousa
sobre o “usar moderadamente”.
Afirmar que um calibre invariavelmente incapacitaria um ser humano, seria o mesmo que dizer que
determinado golpe de certo lutador sempre nocautearia seu oponente. O mito da incapacitação por meio
de apenas um disparo, salvo quando atingir o tronco encefálico ou a medula cervical é, em princípio,
capaz de incapacitar imediatamente um ser humano.
Fora dessas hipóteses não há como garantir que uma agressão injusta se encerre com apenas um disparo
contra o agressor.

MITO 3: “DOUBLE TAP”
Da técnica Double Tap o atirador efetua dois disparos, no menor tempo possível, a fim de provocar
uma “colisão/soma” das áreas respectivas cavidades temporárias.
Em um confronto armado real, no mundo dos fatos, não garante, de forma alguma, a incapacitação
do agressor, pois o corpo humano, até onde se sabe, não está programado para “desligar” após ser atingido
pelo segundo disparo.
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Desse modo, com relação à quantidade necessária de disparos para incapacitar um alvo humano, ressalte-se:
“não há um número determinado. Devem ser efetuados múltiplos disparos até cessar a agressão”.
Observa-se, então, os parâmetros de legalidade, da necessidade, proporcionalidade e da razoabilidade, pois
não há uma verdade absoluta em confrontos armados, por tratar-se de questão de sobrevivência. Enquanto
não cessar a injusta agressão, não cessará a resistência.

MITO 4: “DEVERIA TER ATIRADO NA PERNA/BRAÇO/MÃO”
Quando o atirador busca atingir braços ou pernas, aumenta a probabilidade de erro o que implica
proporcional crescimento da possibilidade de se acertar alvos indesejados, como pessoas inocentes. Portanto,
durante um confronto armado, com todos os elementos que o circundam (como a luta pela sobrevivência),
observa-se a considerável dificuldade em se atingir o oponente.
Desse modo, mostra-se desarrazoado, no mundo dos fatos, do “ser”, que se exija de uma pessoa em
legítima defesa a conduta de mirar em pequenos e “errantes” alvos como braço ou pernas que, quando
atingidos, podem igualmente levar ao resultado morte. Ademais, sabe-se que em confrontos armados, “a
orientação mundial é: ser capaz de atirar múltiplos disparos o mais rápido possível na região do tronco da
ameaça”.

MITO 5: “LÂMINAS x ARMAS DE FOGO”
O uso de uma arma de fogo contra um agressor armado com uma faca, um machado, uma enxada ou outros
instrumentos similares sempre suscita discussões acaloradas. Sabe-se que instrumentos como facas geram
perfurações e cavidades permanentes, aliás, tão ou mais expressivas do que as geradas por armas como
pistolas e revólveres.
No caso, deve ser observado se há o contexto de agressão, ou seja, a determinação do oponente em usar
uma faca com propósitos criminosos. O agente que estiver armado, terá como reação convencional,
procurar incapacita-lo rapidamente, sob pena de sofrer graves lesões ou morte.
Nesse contexto, observado o princípio da legalidade, necessidade, razoabilidade, mostra-se legítimo o
emprego de armas de fogo contra instrumentos como facas e outros e efeitos análogos, visando à preservação
da integridade física e da vida de quem está sendo injustamente agredido.

MITO 6: “TIRO NAS COSTAS e TIRO PELAS COSTAS”
“Tiro nas costas” e “tiro pelas costas” diferenciam-se na medida em que o primeiro ocorre de acordo com a
movimentação dos agentes envolvidos no conflito, sem evidenciar necessariamente um araque inesperado,
abrupto. Já o segundo, caracteriza-se quando há um ataque súbito, dificultando em muito e até mesmo
impossibilitando a defesa da pessoa atingida.
É plenamente possível que um agressor hostil, que se encontrava de frente para a vítima e que resolveu se
virar, seja atingido por ela com um “tiro nas costas”, sem que esta sequer perceba a movimentação brusca
daquele agressor. Noutra hipótese, é perfeitamente possível de se reconhecer a legítima defesa diante de um
“tiro nas costas”, é aquela em que o agressor atira ´para trás enquanto empreende fuga, o que é muito comum
em confrontos armados.
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É perfeitamente possível que alguém atinja um agressor com um “tiro nas costas” ou “pelas costas”
sem que seja prontamente excluída a legítima defesa, tampouco que se configura de forma imediata
uma qualificadora do crime de homicídio.

MITO 7: “FOI EXCESSO”
Um agressor indisposto a cessar o ataque, o ofendido ou um terceiro pode efetuar o número de disparos
necessários para cessar a agressão injusta. Em diferentes situações cotidianas, o ser humano não responde
aos estímulos externos de maneira imediata.
A pessoa agredida injustamente realizará o número de disparos necessários para garantir sua sobrevivência
e, nessa dinâmica peculiar, pode sequer perceber que se encerrou a agressão que estava colocando sua vida
em risco. Nesse caso, ocorreria o instituto da legítima defesa subjetiva por erro plenamente justificável.

MITO 8: “NEM ESPEROU O AGRESSOR ATIRAR PRIMEIRO”
Esperar que alguém seja atingido por um tiro para que só então possa reagir a uma agressão injusta é uma
lógica irracional.
Aquele que está para ser agredido tem o direito de se defender legitimamente, posto que o art. 25 do
Código Penal prevê a possibilidade de repelir injusta agressão atual ou IMINENTE é o “que ameaça
acontecer em breve”. Observa-se que “independentemente da profissão que exerça, seja na área de
segurança pública ou não, a pessoa que se encontra na iminência de ser agredida, inevitavelmente, estará
exposta ao imprevisível”.

FONTE: Leonardo, Allan Antunes Marinho. Armas de Fogo e Legítima defesa: a desconstrução de oito
mitos, 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.
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7. CLÁSSICOS DO JÚRI
7.1. EXCERTOS DA RETÓRICA ARISTOTÉLICA

LINGUAGEM, EMOÇÃO E LÓGICA
A filosofia moderna não se ocupa muito com a retórica. A antiga, sim; a filosofia às vezes era hostil e às
vezes amistosa, mas nunca ignorou a retórica. Com efeito, uma das questões que preocupavam os filósofos
era precisamente a questão de qual atitude a filosofia devia assumir para com a retórica. Se a retórica é
uma arte, então ela é em princípio é o tipo de coisa que um filósofo poderia estudar.
A tarefa da oratória, supunha-se universalmente, é persuadir; e bons oradores têm a capacidade de
persuadir com seus discursos. O objeto da retórica era estudar e ensinar essa capacidade, e a retórica é
uma arte apenas na medida em que pode atingir seu objeto com o uso de meios intelectualmente
respeitáveis.
Segundo Aristóteles, um discurso tem duas partes: você tem de enunciar sua causa e tem que prová-la.
O orador precisa ficar sabendo, antes de tudo, sobre o bom estilo - isto é, sobre o estilo eficiente, sobre o
estilo que servirá aos fins persuasivos da arte. Assim, há observações sobre a frieza do estilo e sobre ter um
vocabulário apropriado, observações sobre a maneira pela qual um discurso pode ser tornado impressivo
ou grandioso ou brilhante, observações sobre ritmos de prosa e o equilíbrio dos períodos.
Aristóteles gasta algum tempo com metáfora. Defende que metáforas inadequadas tornarão um discurso
frígido, ao passo que a metáfora apropriada acrescentará brilhantismo e vivacidade. Em geral, está claro
que "as metáforas não devem ser implausíveis, senão elas não serão compreendidas; tampouco devem ser
óbvias, senão elas não terão efeito".
Quanto as emoções, Aristóteles lida com um número de emoções particulares, uma após a outra, tentando,
em cada caso, explicar três coisas: o que é ter a emoção em questão; a que tipo de pessoas a emoção
tipicamente se dirige; e que espécie de razões a fazem estar tipicamente dirigida a elas.
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Explica que "as emoções são aqueles sentimentos que nos mudam de tal maneira que afetam nosso juízo
e que são acompanhadas por dor ou prazer".
A razão por que, na Retórica, Aristóteles refere-se ao efeito das emoções sobre o juízo é clara: o orador
quer persuadir, ou, em outras palavras, afetar o juízo - e a estimulação das emoções é, portanto, relevante
apenas na medida em que as emoções afetam o juízo. É temerário procurar alguma reflexão filosófica
profunda por trás da sentença. As descrições das emoções individuais também são feitas com as
necessidades do orador em mente, e devemos acautelar-nos de ver uma teoria ética ou psicológica em algo
que tem a intenção de ser uma ajuda prática para os oradores públicos.
À guisa de ilustração, aqui está um sumário do que Aristóteles diz sobre a pena, em II 8. A definição inicial
é "a pena pode ser definida como um sentimento de dor frente a um mal aparente, destrutivo ou doloroso,
que sucede a alguém que não o merece e que podemos esperar que suceda a nós mesmos ou a algum
amigo nosso - e suceda a nós logo".
Aristóteles também infere da definição que, se você sente pena, então acredita que algumas pessoas são
boas; pois você tem de acreditar que o infortúnio que dá origem a seu sentimento de pena é imerecido, e
portanto (duvidosamente) que os sofredores são bons. A caracterização de pena como um estado de espírito
termina com a afirmação de que sentimos a pena se "nos lembrarmos de desventuras semelhantes que
aconteceram a nós ou a nossos amigos ou se esperamos que elas aconteçam no futuro".
Finalmente, de quem sentimos pena? Apenas das pessoas que são bem parecidas conosco - pois, de outro
modo, não vamos supor o que lhes sucedeu pode nos suceder. Aristóteles também diz que temos que conhecer
as pessoas de quem sentimos pena: ele quer dizer que não podemos ter pena de estranho? Ou será que ele
está apenas dizendo a trivialidade de que, para ter pena de alguém, temos de saber - ou ao menos crer que ele sofreu alguma desventura?
Seja como for, não sentimos pena de pessoas que são bem próximas de nós. Assim exemplifica: "Amásis não
chorou, eles dizem, quando viu seu filho ser conduzido à morte, mas chorou quando viu um amigo
implorando: a última visão despertava pena, a primeira era terrível". A proximidade é presumivelmente a
proximidade de afeição, não de sangue; você não pode ter pena de alguém que você ama.
O assunto do orador e sua plateia determinam, ambos, em algum grau, a espécie de argumento que ele usa.
Quanto a plateia, Aristóteles assinalou que os discursos são ouvidos, não lidos, e o público é não é composto
de lógicos sutis.
Logo, os argumentos de um orador têm de ser curtos e simples e eles podem, na verdade, omitir o material
que a plateia suprirá sem dificuldade. Ademais, o orador, tem de persuadir uma plateia efetiva. Portanto,
seus argumentos têm de tomar como premissas proposições que a plateia provavelmente acreditará e
aceitará.
Em segundo lugar, o assunto. Oradores não argumentam sobre questões técnicas: eles não tentarão provar
teoremas geométricos ou oferecer ciência médica. Portanto, normalmente não estão preocupados com o
que é conhecimento firme e certo. Novamente, suas preocupações dizem respeito ao que os homens fazem e, no mundo da ação, não há regras sem exceção, e as coisas não acontecem invariavelmente da mesma
maneira.
Logo, as premissas do argumento de um orador consistirão predominantemente em proposições que valem
"na maior parte", uma vez que as premissas de argumentos retóricos em geral valerão apenas na maior
parte dos casos.
FONTE: ARISTÓTELES/ Jonathan Barnes (org): Aristóteles - Crítica e interpretação 2. Filosofia antiga I.
Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2009, p. 329 e ss.
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