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 NOTA TÉCNICA 07/2019  

 

EMENTA: Mera referência ao silêncio do acusado, 

no Tribunal do Júri, não constitui objeto de vedação. 

Independência funcional do membro do Ministério 

Público.  Eventual menção ao silêncio, em prejuízo 

do acusado, deve ser apurada no caso concreto. 

Interpretação Restritiva.  

 

O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL CRIMINAL CAOP-CRIM, 

alicerçado nos artigos 33, inciso V, da Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público)1 e art. 38, inciso III, da Lei Complementar n°. 13/1991 (Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado do Maranhão)2, expede a presente 

Nota Técnica n° 07/2019, sem caráter vinculativo, aos órgãos de execução do 

Ministério Público do Estado do Maranhão com atuação na área criminal, 

fundamentando-se nas razões que passa a apresentar.  

Em novembro de 2018, o Min. Gilmar Mendes, em decisão monocrática 

no Agravo n° 1095712/SP, indeferiu o pedido da defesa e negou seguimento ao 

recurso que pleiteava a anulação da sessão de julgamento de um réu 

considerado culpado por homicídio privilegiado, sob a alegação de que a simples 

menção, pelo promotor de justiça, do silêncio do réu é, por si só, causa de 

nulidade de julgamento, não havendo exigência legal de que tal alusão seja feita 

com argumento de autoridade.  

Após indeferir o pleito, o Exmo. Ministro oficiou o Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) para que adotasse medidas de uniformização de 

condutas em processos do Júri para garantir o respeito ao direito ao silêncio, 

com a consequente não valoração negativa ao imputado.  

                                                 
1 Art. 33. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do 
Ministério Público, competindo-lhes, na forma da Lei Orgânica: (...) V - exercer outras 
funções compatíveis com suas finalidades, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão de 
execução, bem como a expedição de atos normativos a estes dirigidos. 
 
2 Art. 38 – Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do 
Ministério Público, competindo-lhes: (...) III – remeter informações técnico-jurídicas, sem 
caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade; 
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Nesse sentido, foi expedida a Nota Técnica n° 05/2019, do Conselho 

Nacional dos Procuradores de Justiça (CNPG), que adotou entendimento no 

sentindo de que a mera referência ao silêncio do acusado não constitui objeto de 

vedação. 

Não obstante a existência da Nota Técnica retro, devido a densidade 

institucional da questão, foi solicitado a este Centro de Apoio Operacional 

Criminal análise acerca da temática apresentada. Desse modo, expede-se a 

presente Nota Técnica, a fim de auxiliar os membros do Ministério Público do 

Maranhão, com atuação no Tribunal do Júri, sob os fundamentos que passa a 

expor.  

Preliminarmente, cabe destacar que acertado foi o entendimento adotado 

pela Nota Técnica n° 05/2019 do CNPG, pois prestigia a atuação dos membros 

no Ministério Público não apenas como acusador, mas também como fiscal do 

ordenamento jurídico, seguindo, inclusive, precedente do Supremo Tribunal 

Federal, senão vejamos:  

 

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU 

OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (HC 

152.141/Piauí. Rel. Min. Roberto Barroso. DJe: 01/02/2018).  

 

Nos termos do entendimento adotado pela Máxima Corte, “o princípio do 

pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à 

parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a 

relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 

132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 

Com efeito, preceitua o art. 478, II, do Código de Processo Penal, que é 

vedada a menção ao silêncio do acusado, quando feita em seu prejuízo. A 

redação dada pela Lei 11.689/2008, expressamente indica quais são as 

restrições de discurso impostas as partes (Ministério Público e defesa), 
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evidenciando que a regra é a ampla liberdade de fala de ambas, não cabendo 

cerceamento do discurso, salvo com fundamento em lei.  

Nos moldes do art. 5° da LINDB, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos 

fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”, ou seja, por 

intermédio da interpretação é que se atinge a objetividade jurídica pretendida 

pela norma quando de sua criação. É entendimento da doutrina majoritária que 

qualquer norma, por mais clara que seja sua redação, carece de interpretação.  

Quando falamos das leis penais e processuais penais, interpretá-las 

significa buscar seu alcance e correta aplicação ao caso penal, sendo estas a 

única fonte formal de incriminação, razão pela qual a hermenêutica adquire 

maior relevância nesse ramo do direito.  

Hermeuticamente, quanto aos seus efeitos e resultados, a interpretação 

pode ser: a) declarativa – que se limita a declarar o pensamento expresso na 

lei; b) extensiva – que amplia o alcance da norma para além dos seus termos, 

partindo do pressuposto de que o legislador escreveu menos do que queria dizer 

(minus scripsit quam voluit); c) restritiva -  que parte do pressuposto de que o 

legislador escreveu mais do que realmente pretendia (plus scripsit quam voluit), 

diminuindo o alcance da lei3.  

No mundo jurídico em geral, o princípio da interpretação restritiva se 

manifesta sempre que se limita o sentido de uma norma, pois a interpretação 

restritiva leva em consideração a vontade da lei, tratando a norma jurídica como 

algo independente da vontade do legislador e que possui significado próprio4. 

Até mesmo porque há casos onde o legislador, quando da criação da lei, fez uso 

de expressões com sentido extremamente amplo, sendo incompatível com a 

finalidade da norma, cabendo ao operador do direito restringir seu sentido para 

assegurar uma aplicação razoável e justa.  

 

Uma interpretação restritiva ocorre toda vez que se limita o sentido da 

norma, não obstante a amplitude de sua expressão literal. Em geral, o 

                                                 
3 MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 25 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000. 
4 COELHO, Luiz Fernando. Lógica jurídica e interpretação das leis. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981. 
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intérprete vale-se de considerações teleológicas e axiológicas para fundar o 

raciocínio. Supõe, assim, que a mera interpretação especificadora não 

atinge os objetivos da norma, pois lhe confere uma amplitude que prejudica 

os interesses, ao invés de protegê-los.5 

  

Especificamente no Direito Penal, não obstante a norma admita 

interpretação extensiva de seus preceitos, por efeito do princípio nullum crimen 

sine lege (não há crime sem lei anterior que o defina) a interpretação restritiva se 

faz mais necessária, sob pena de haver limitações de direitos e garantias 

fundamentais reconhecidos e estabelecidos constitucionalmente.  

Ademais, não há razão de limitar-se ao valor literal da norma 

considerando apenas o significado técnico dos termos empregados, devendo 

haver mínimo esforço interpretativo quando de sua aplicação.  

No caso em comento, a interpretação da norma contida no art. 478 do 

CPP se dá de maneira restritiva, uma vez que a restrição imposta pela referida 

norma não alcança a simples menção ao silêncio do réu, somente configurando 

caso de nulidade quando a referência ao silêncio é feita com argumento de 

autoridade que influencie negativamente o ânimo dos jurados, acarretando 

prejuízo efetivo ao acusado. 

O mencionado argumento de autoridade de que goza o representante do 

Ministério Público concede ao órgão acusador determinada vantagem no 

discurso da criminalidade e, a depender do caso concreto, pode levar a uma 

condenação com indícios mínimos, por força da autoridade que representa o 

argumento de um Promotor em seu local de fala, bastando isso para a formação 

do convencimento dos jurados quanto a culpa do réu.  

Isso, contudo, não representa uma situação costumeira dentro do Poder 

Judiciário, ao contrário, de modo que não se pode presumir que todas as 

menções ao silêncio do acusado foram feitas com uso de argumento de 

autoridade, sob pena de vedar ao Membro do Ministério Público, atuante no Júri, 

o exercício de sua independência funcional.  

                                                 
5 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 
2003. P. 297 
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Independência funcional assegurada, sobretudo, no exercício da 

atividade-fim do membro ministerial, conforme entendimento reafirmado pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público no Enunciado n° 06 de 2009:  

Os atos relativos à atividade-fim do Ministério Público são insuscetíveis de 

revisão ou desconstituição pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Os 

atos praticados em sede de inquérito civil público, procedimento preparatório 

ou procedimento administrativo investigatório dizem respeito à atividade 

finalística, não podendo ser revistos ou desconstituídos pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público, pois, embora possuam natureza 

administrativa, não se confundem com aqueles referidos no art. 130-A, § 2°, 

inciso II, CF, os quais se referem à gestão administrativa e financeira da 

Instituição6. 

Ressalte-se que garantir ao membro do Parquet o exercício de sua 

independência funcional, no âmbito do júri, ao não restringir a fala das partes 

(MP ou defesa) também representa uma forma de assegurar a soberania dos 

vereditos dos jurados.   

A vedação imposta pelo art. 478, I e II, do CPP, em nosso entendimento, além 

de ingênua, beira a inconstitucionalidade. Cerceia-se o direito de qualquer 

das partes de explorar as provas lícitas constantes dos autos. Somente as 

ilícitas é que estão vedadas pela Constituição Federal (art. 5.º, LVI). Ora, a 

contrário senso, são admissíveis no processo todas as provas obtidas por 

meios ilícitos. 

(...)  

Quem irá impedir que qualquer das partes fale em plenário sobre tais temas 

proibidos? Ninguém terá condições de promover censura prévia ao discurso 

de quem quer que seja. 

(...) 

No mais, quando houver referência a tais temas, não havendo protesto das 

partes, nada será inscrito em ata, razão pela qual nulidade alguma existirá. E, 

ainda, havendo a referência, torna-se crucial que o juiz presidente, quando 

houver protesto da parte contrária, faça inscrever em ata exatamente em que 

                                                 
6 Conselho Nacional do Ministério Público. Enunciado n° 6, de 28 de abril de 2009. Disponível 
em: < http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Enunciados/Enunciado-006.pdf >. Acesso em: 
outubro de 2019.  
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termos foi feita a menção, para futura avaliação do tribunal. Trata-se, por 

óbvio, de nulidade relativa, dependente da prova de prejuízo7. 

 

Portanto, eventual menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, por 

qualquer das partes deverá ser avaliada no caso concreto pelas autoridades 

competentes, assim como suas consequências (previstas em lei), não havendo 

que se falar em uniformização de condutas e falas dos membros do Parquet 

Estadual, sob pena de cercear direitos legalmente garantidos, uma vez que a 

menção só é vedada quando utilizada como argumento de autoridade. 

Ante o exposto, o Centro de Apoio Operacional Criminal expede a 

presente Nota Técnica, portanto sem caráter vinculativo, a fim de subsidiar a 

atuação dos membros do Ministério Público Estadual, em conformidade com 

Artigo 38, III da Lei Complementar 13/1991. 

 

 

 

São Luís, 23 de outubro de 2019. 

 

 

 

Sandro Carvalho Lobato de Carvalho 

Promotor de Justiça 

Coordenador do Núcleo do Júri do CAOP-CRIM 

 

 

De acordo: 

José Cláudio Cabral Marques 

Promotor de Justiça 

Coordenador do CAOP-CRIM   

 

                                                 
7 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6°. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015.   


