Superior Tribunal de Justiça
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 60.575 - MG (2019/0104976-3)
RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADOS
RECORRIDO

: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
: LUIZ CARLOS DE SOUZA JUNIOR (PRESO)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ARMANDO FERREIRA - MG000115D
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO RÉU COM ROUPAS CIVIS EM
PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO PROCESSO. NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal do Júri, juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra
a vida, é instituição que desempenha papel fundamental na efetividade da justiça e
no exercício da sociedade democrática, nos termos preceituados no art. 5º,
XXVIII, da Constituição Federal.
2. O Conselho de Sentença, no uso de suas prerrogativas constitucionais, adota o
sistema da íntima convicção, no tocante à valoração das provas, de forma que "a
decisão do Tribunal do Júri, soberana, é regida pelo princípio da livre convicção, e
não pelo art. 93, IX, da CF." (HC 82.023/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. 17/11/2009, DJe 7/12/2009).
3. A Carta Magna prevê a plenitude de defesa como marca característica e
essencial à própria instituição do Júri, garantindo ao acusado uma atuação
defensiva plena e efetiva, ensinando o doutrinador Guilherme de Souza Nucci que
"O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de
defesa,valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se
qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa
perfeita,dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres humanos." (NUCCI,
Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015. p. 35).
4. Havendo razoabilidade mínima no pleito da defesa, como se vislumbra do
pedido pela apresentação do réu em Plenário com roupas civis, resta eivada de
nulidade a decisão que genericamente o indefere.
5. A nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão
Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente
julgamentos ocorrem nessa condição.
6. Desponta-se constrangimento ilegal quando, pleiteada a substituição dos trajes,
dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o
pedido, havendo cerceamento da plenitude de defesa do réu nesse ponto, haja
vista não lhe ser proibido buscar a melhor forma, dentre dos parâmetros da
razoabilidade, de se apresentar ao júri.
7. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão do Juízo da 1ª Vara
Criminal de Poços de Caldas/MG, na ação penal n.º 0518.17.013273-3, de forma
permitir ao réu, ora recorrente, usar roupas civis na Sessão do Tribunal do Júri.
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Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar
parcial provimento ao recurso em mandado de segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.
Brasília (DF), 13 de agosto de 2019 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Relator
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