JURI: DECISÃO ABSOLUTÓRIA E RECURSO DA ACUSAÇÃO POR
MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS –
DESCABIMENTO.
Guilherme Madi Rezende1
Uma das alterações trazidas ao Código de Processo Penal pela Lei n. º
11.689/2008 diz com a formulação obrigatória de quesito redigido nos seguintes
termos: “o jurado absolve o acusado?”. É o que se extrai da leitura do artigo 483 do
mencionado diploma.
Esse quesito – de formulação obrigatória, repita-se – tem dupla natureza:
serve tanto para que nele sejam condensadas as teses defensivas, como, por
exemplo, a legítima defesa, sem que sejam necessários quesitos relativos à cada um
dos elementos que a compõe, como se fazia anteriormente; como também serve
para que o jurado possa absolver por qualquer razão, ainda que não jurídica,
sustentada ou não pela defesa, como clemência, por exemplo.
Sobre essa natureza do chamado terceiro quesito, vale a transcrição de trecho
de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que bem a ilustra: “não
se atrela o questionamento a esta ou aquela tese adrede debatida durante o
julgamento da causa. É quesito obrigatório e ponto. Disso resulta, então, que quer se
queira ou não, até por clemência, por piedade, por bondade ou algo semelhante, os
Senhores Jurados estão aptos para o exercício da absolvição. Na atualidade, para os
fins absolutórios, não se lhes exige, por conseqüência, qualquer vinculação temática
com esta ou aquela proposição da defesa técnica resultante dos debates em Plenário
de julgamento, como era feito no passado recente” 2.
Importa notar que a nova redação do artigo 483 do diploma processual
alterou, num ponto específico, a sistemática das decisões dos jurados. Na
sistemática antiga os jurados eram indagados apenas sobre matéria de fato. As
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respostas “sim” e “não” eram dadas à questões objetivas relacionadas aos fatos, tais
como se o réu, no dia tal, em tal lugar, desferiu os tiros.
Embora os jurados tivessem – como continuam tendo – liberdade para
decidir como quisessem, já que suas decisões não eram – e continuam não sendo –
motivadas, era possível – e nesse particular ainda é – aferir se a decisão dos jurados
encontrava algum respaldo no conjunto probatório, mantendo-a ou não, nos exatos
termos do que dispõe o artigo 593, inciso III, alínea “a” do Código de Processo
Penal.
No tocante aos quesitos de fato, nada mudou.
Porém, como já dito linhas acima, a sistemática mudou. Já não são mais
formulados quesitos apenas relativos aos fatos.
Com efeito, o terceiro quesito não diz necessariamente com os fatos. Diz
com a sensibilidade do jurado ao analisar o caso que lhe é apresentado. O jurado
pode absolver por clemência, piedade, compaixão ou qualquer sentimento que lhe
mova a tomar tal decisão. É livre para tanto.
A diferença marcante aqui é que a decisão absolutória tirada por votação ao
terceiro quesito, por não ser necessariamente um quesito de fato, não permite que se
afira se a decisão tem amparo ou não na prova dos autos.
Ao tornar obrigatória a formulação desse quesito – ainda quando a única tese
defensiva seja a negativa de autoria, já reconhecida em quesito antecedente – o
legislador garante ao jurado o direito de absolver por suas próprias razões, mesmo
que elas não encontrem amparo na prova objetivamente produzida nos autos.
Ora, nenhum sentido há em garantir ao jurado esse direito e depois cassar a
decisão que dele decorra.
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Assim, a decisão dos jurados que, ao votarem o terceiro quesito, entendem
por absolver o acusado não é passível de recurso da acusação com base no artigo
593, inciso, III, alínea “a” do Código de Processo Penal.
Não há decisão absolutória calcada no terceiro quesito que seja
manifestamente contrária à prova dos autos, já que ela não reflete a resposta a um
quesito de fato, mas reflete a vontade livre dos jurados, vontade essa que foi, por
expressa disposição de lei, desvinculada da prova dos autos.
Nada há de teratológico nisso na medida em que a instituição do júri,
insculpida na Constituição no capítulo destinado às garantias e direitos
fundamentais, visa a ser uma instituição que se preste a garantir ainda mais o jus
libertatis, cumprindo, destarte, sua função ao permitir que os jurados, como
representantes da sociedade, de forma soberana decidam pela absolvição do
acusado.
Por tudo isso, não cabe recurso da acusação, com fundamento no artigo 593,
inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, quando a decisão absolutória dos
jurados estiver calcada no terceiro quesito, isso é, quando os jurados, de forma livre,
soberana e imotivada, responderem “sim” ao quesito “o jurado absolve o acusado?”.
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