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Recorridos: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro  

               Monica Tereza Azeredo Benício (assistente de acusação) 

               Marinete da Silva e Agatha Arnaus Reis (assistentes de acusação)  
 

 

DECISÃO 
 

  

Trata-se de recurso especial, tempestivo, com fundamento no 

artigo 105, III, “a” da Constituição da República, interposto contra acórdão 

da 4ª Câmara Criminal, assim ementado (fls. 6538/6564): 
 

“Recurso em Sentido Estrito. Decisão que pronunciou 

os recorrentes pelo artigo 121, §2°, inciso IV e V, do 

Código Penal, duas vezes; e artigo 121, §2°, inciso IV e 

V, n/f do artigo 14, II, ambos do Código Penal; e do 

artigo 180, do Código Penal, todos n/ do artigo 69, 

deste diploma legal. Complexa e demorada 

investigação, através de interceptações telefônicas, 

rastreamento de transição de dados, e mais de 40 

depoimentos. Materialidade comprovada e sérios 

indícios de autoria. Decisão expõe os fatos e provas 

dos indícios de autoria, conforme a regra do artigo 

413, do Código de Processo Penal. A sentença de 

pronúncia é pautada em juízo de admissibilidade 

meramente superficial, de viabilidade processual, de 

prova da materialidade e indícios de autoria do 

acusado. Não se pode esquecer que nessa fase 

processual não se julga o acusado, mas tão somente a 

admissibilidade da acusação. A análise aprofundada 

das provas técnica e oral compete ao Júri Popular 

realizar, bem como decidir sobre a autoria, 

culpabilidade e qualificadoras imputadas, sob pena de 

usurpação da competência do juiz natural. Recursos 

desprovidos.” 
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Inconformado, o recorrente interpôs recurso especial, alegando 

violação aos artigos 414 e 415, II, do Código de Processo Penal e artigo 121, 

§2º, I, IV e V, do Código Penal. Requer a absolvição sumária, ou, 

subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de 

autoria ou participação. Requer, ainda, a exclusão das qualificadoras de 

“motivo torpe” e de “outro meio que dificultou a defesa da vítima”, em 

relação ao homicídio contra Marielle Franco, bem como a exclusão das 

qualificadoras de “garantir a impunidade de outro crime” e de “outro 

meio que dificultou a defesa da vítima”, no que tange aos crimes 

praticados contra Anderson Gomes e Fernanda Chaves (fls. 6632/6666). 

 

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público às 

fls. 6684/6692; pela assistente de acusação Monica Benicio às fls. 

6694/6717 e pelas assistentes de acusação Marinete da Silva e Agatha Reis 

às fls. 6746/6756. 
 

Relatado de forma sucinta, passo a decidir. 

 

O acórdão, soberano na análise das provas, negou provimento 

ao apelo e manteve a pronúncia do recorrente. Insta destacar o excerto do 

voto-condutor: 

 
“(...)Inconteste a existência de crimes contra vida da 

competência do Tribunal do Júri, afastando de plano 

a pretensão de absolvição sumária com base no inciso 

I, do artigo 415, do Código de Processo Penal. O 

artigo 413 do Código de Processo Penal, na primeira 

fase de procedimento do Júri, para fim de pronúncia, 

exige a prova da materialidade do crime doloso 

contra vida, e quanto à autoria e culpabilidade apenas 

indícios mínimos e sérios que o imputado tenha 

concorrido de alguma forma para o crime. Nesta 

primeira fase do procedimento, não se exige um juízo 

de certeza quanto à autoria e culpabilidade com base 

na valoração da instrução criminal, pois esta cabe ao 

Júri Popular, sob pena de nulidade por invasão de sua 

competência. A prova oral colhida nos autos trouxe 
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sérios e concretos indícios da participação ativa dos 

réus no crime – disponível no E-JUD. Foram inúmeros 

depoimentos, de duração expressiva, que cabe ao Júri 

Popular analisar e decidir a procedência dos mesmos.  

(...)A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada 

de forma suficiente, em sintonia com a regra do 

artigo 413, do Código de Processo Penal, ao exigir 

apenas o convencimento acerca da existência de crime 

da competência do Júri e de indícios de autoria, 

competindo ao juiz natural da causa – Tribunal do 

Júri, apreciar todas as alegações que compõem as 

teses defensivas, quaisquer que sejam quando 

dependam de valoração subjetiva da prova(...)Não se 

pode esquecer que nessa fase processual não se julga 

o acusado, mas tão-somente a admissibilidade da 

acusação. Compete ao Júri decidir quanto à autoria e 

à existência das qualificadoras imputadas(...)” (fls. 

6548, 6563-6564). 

 

 

Inicialmente, verifica-se que o recorrente não esclareceu de 

que maneira o acórdão teria violado os dispositivos legais apontados, 

limitando-se a rediscutir as provas acostadas aos autos. 

 

Trata-se, assim, de motivação recursal deficiente e incapaz de 

permitir a compreensão acerca da controvérsia, porquanto as razões 

recursais não demonstram no que consistiu a negativa de vigência à lei 

federal.   

 

O inconformismo sistemático, manifestado em recurso carente 

de fundamentos relevantes, que não demonstre como o acórdão recorrido 

teria ofendido os dispositivos alegadamente violados e que nada acrescente 

à compreensão e ao desate da quaestio iuris, não atende aos pressupostos de 

regularidade formal dos recursos de natureza excepcional. 
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Isso impede a exata compreensão da controvérsia, 

circunstâncias que atraem a incidência da Súmula 284 do STF. 

 

Neste sentido: 

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONSELHO DE 

SENTENÇA. VOTAÇÃO. NULIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 

DO STF. 

1. Ao suscitar a nulidade do julgamento do Tribunal 

do Júri por suposta imposição de argumento de 

autoridade pelo representante do Ministério Público, 

a defesa considera violado o art. 483, III, do Código 

de Processo Penal, cujo conteúdo normativo não 

guarda relação alguma com a tese construída. 

2. Não se conhece do recurso especial quando suas 

razões não demonstrarem mínima associação com o 

dispositivo de lei federal tido por contrariado ou 

negada a sua vigência. Incidência, por analogia, da 

Súmula n. 284/STF.  

PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A 

ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO 

DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 282 

E 356 DO STF. 

1. A defesa alega a violação do princípio da 

congruência, sob o argumento de que a tese do dolo 

eventual não foi objeto da denúncia nem da decisão 

de pronúncia, mas somente surgiu por ocasião do 

julgamento plenário do Tribunal do Júri. 2. Inviável a 

análise do tema no âmbito do recurso especial, 

porquanto não foi objeto de discussão prévia pela 

instância ordinária. 3. O prequestionamento é 

requisito imprescindível ao conhecimento da 

pretensão recursal por esta Corte Superior, inclusive 

quando a irresignação se fundamentar em matéria de 

ordem pública, sob pena de indevida supressão de 
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instância. Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 

282 e 356/STF. DESCLASSIFICAÇÃO DA 

CONDUTA. QUESITAÇÃO. NULIDADE. 

INEXISTÊNCIA. 1. Verifica-se nos autos que, 

consoante afirmado pela instância ordinária, a 

quesitação aos jurados obedeceu às disposições legais, 

uma vez que elaborada com redação clara e 

compreensível acerca da tese sustentada pela defesa 

com o propósito de obter a desclassificação da 

conduta imputada ao réu, não havendo se falar em 

nulidade ou contrariedade ao art. 482 do CPP. 

DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REGIME 

PRISIONAL. 1. Constatada a ausência de informação 

segura sobre o tempo em que o condenado 

permaneceu cautelarmente preso, caberá ao Juízo da 

execução aplicar a regra do art. 387, § 2º, do CPP. 

2. Agravo regimental desprovido.” 

(AgRg no AREsp 1449193/SP, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, 

DJe 17/09/2019, g.n.) 

 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA 

OFENSA AO ART. 413 DO CPP. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. DECOTE DA 

QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 

7/STJ. 

1. No tocante à alegada violação ao art. 413 do 

Código de Processo Penal, verifica-se que essa tese 

deduzida no recurso especial não foi debatida de 

forma específica na origem e não houve a oportuna 

provocação do exame dela por meio de embargos de 

declaração, sendo patente a falta de 

prequestionamento. Destarte, no ponto, tem 

incidência a vedação prescrita nas Súmulas n. 282 e 

356/STF. 
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2. Incide a Súmula n. 284 do STF nos pontos em que 

a deficiência da fundamentação recursal inviabiliza a 

exata compreensão da controvérsia. 

3. A jurisprudência desta Corte Superior é a de que 

somente devem ser excluídas da sentença de 

pronúncia as circunstâncias qualificadoras 

manifestamente improcedentes ou sem nenhum 

amparo nos elementos dos autos, sob pena de 

usurpação da competência constitucional do Tribunal 

do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta 

descrita é suficiente para determinar que o Conselho 

de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou 

não da qualificadora referente ao recurso que 

dificultou a defesa da vítima, não havendo que se 

falar em ausência de fundamentação. 

4. Assim, reconhecido pelo Tribunal a quo, de forma 

fundamentada, que a qualificadora tem suporte nos 

elementos fático-probatórios dos autos, o decote da 

majorante, além de ofender o princípio da soberania 

dos veredictos, demanda imprescindível reexame de 

prova, o que é defeso em recurso especial, em virtude 

do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 

5. Agravo regimental desprovido.” 

(AgRg no AREsp 1422122/TO, Rel. Ministro 

ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019, 

g.n.). 

 

Ademais, quanto aos artigos supostamente violados, para a 

modificação da conclusão a que chegou o Colegiado, conforme pretende o 

recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e provas produzidos no 

processo, o que não é permitido às instâncias superiores, que atuam 

apreciando apenas questões de direito infraconstitucional e/ou 

constitucional. 
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A jurisprudência é pacífica a respeito, impondo-se observar os 

verbetes nº 279 e 07, das Súmulas do STF e STJ, respectivamente, que 

vedam o reexame de fatos e/ou de provas.  

 

Com efeito, a leitura do acórdão impugnado revela que o 

entendimento adotado se encontra em perfeita harmonia com a orientação 

pacificada das instâncias superiores, não ensejando acesso às vias 

excepcionais, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ: “Não se conhece 

do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida”. 

  

Nesse sentido:  
 

 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO 

DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO NO 

JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. INIMPUTABILIDADE DA ACUSADA. 

NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO 

DE SENTENÇA. COAÇÃO ILEGAL NÃO 

CARACTERIZADA. 

1. Consoante o artigo 413 do Código de Processo 

Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de 

admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento 

jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de 

indícios de sua autoria, não se demandando aqueles 

requisitos de certeza necessários à prolação de um 

édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase 

processual, resolvem-se contra o réu e a favor da 

sociedade. 

2. Presentes a materialidade e indícios suficientes de 

autoria em desfavor da recorrente, e inexistindo prova 

inconteste acerca da sua total inimputabilidade, é 
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impossível a sua absolvição sumária, como pretendido, 

uma vez que, para se concluir que não teria agido 

com dolo, é indispensável a análise aprofundada dos 

fatos e provas contidos nos autos, providência vedada 

na via eleita. 

3. Afirmar se a agente não tinha capacidade de 

entender o caráter ilícito ou fato e de agir de acordo 

com esse entendimento é tarefa que deve ser analisada 

pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo 

com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e 

com o auxílio do conjunto fático-probatório 

produzido no âmbito do devido processo legal, 

mormente quando a decisão de pronúncia já precluiu, 

como na espécie. Precedentes. 

4. Recurso desprovido.” 

(RHC 83.453/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 

25/08/2017, g.n.) 

 

“PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO 

TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, II, III E IV, 

DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO 

VERIFICAÇÃO. 2) VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE 

DESCABIDA. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 564, IV, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. 

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO 

ESPECIFICADA A OMISSÃO. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 

STF. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CPP. 4.1) 

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ÓBICE 

DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, 

CONFORME SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA - STJ. 4.2) EXCESSO DE LINGUAGEM. 

INOCORRÊNCIA. 5) AGRAVO DESPROVIDO.  

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas 

hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida 

em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil 
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- CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, 

por se tratar de recurso que impugnava julgado 

contrário à jurisprudência desta Corte. Ademais, o 

julgamento colegiado do agravo regimental supre 

eventual vício da decisão agravada. 

2. Descabe em recurso especial a análise de violação a 

dispositivos e princípios constitucionais (precedentes). 

3. Não pode ser conhecida a suposta existência de 

falta de fundamentação em relação à tese defensiva, 

por não ter sido especificada nas razões do apelo raro 

qual seria a referida tese, a atrair o óbice da Súmula 

284 do Pretório Excelso. 

4. In casu, para se afastar a sentença de pronúncia, 

seria necessário o revolvimento de fatos e provas, 

vedado conforme o óbice da Súmula 7/STJ, pois o 

Tribunal de origem apontou elementos concretos para 

concluir pela existência de indícios de autoria. 

5. Na pronuncia, a instância ordinária deve se limitar 

a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a 

existência de prova da materialidade e de indícios 

suficientes de autoria, em estrita observância ao 

disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, 

sem emitir qualquer juízo de valor, como ocorreu no 

caso dos autos (AgRg no AREsp 618.051/SP, Rel. 

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 

01/08/2018). 

6. Agravo regimental desprovido.” 

(AgRg no AREsp 1191884/PE, Rel. Ministro JOEL 

ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 

09/10/2018, DJe 26/10/2018, g.n.) 

 

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS 

QUALIFICADOS TENTADOS E HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA 

COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. IMPEDIMENTO DO 

PROCURADOR DE JUSTIÇA. NATUREZA DÚPLICE 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM QUALQUER GRAU 

DE JURISDIÇÃO. PROCURADOR QUE NÃO 

ELABOROU O PARECER E SUSTENTOU 
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ORALMENTE NOS TERMOS DA PEÇA 

MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS 

NECANDI. DISPOSITIVO DE LEI DISSOCIADO DAS 

RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

284 DO STF. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA 

E DE IMPRONÚNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 

N. 7 DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, 

NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 

1. A ausência de debate, pela Corte estadual, da tese 

de desrespeito à coisa julgada impede o conhecimento 

da matéria por falta do necessário prequestionamento. 

2. O Ministério Público, no exercício da ação penal 

pública, atua de forma dúplice, ou seja, intervém 

tanto como parte quanto como fiscal da lei (rectius: 

fiscal do Direito), em qualquer instância de jurisdição. 

3. Não há demonstração de prejuízo, fundamental 

para o reconhecimento de qualquer nulidade, no 

contexto em que o Procurador de Justiça - que 

sustentou oralmente no julgamento dos embargos 

infringentes e de nulidade, e, enquanto promotor de 

justiça, ofertara a denúncia e acompanhara diversos 

atos processuais no primeiro grau - não foi quem 

assinou o parecer, ausentes, outrossim, evidências de 

que as palavras dele hajam influenciado as razões de 

decidir do Tribunal, mormente quando não 

extrapolaram a essência da peça ministerial. 

4. Não merece conhecimento a alegação defensiva de 

ausência de animus necandi na situação em que o 

artigo apontado como violado está dissociado das 

razões recursais. 

5 Concluir pela absolvição sumária do réu ou pela sua 

impronúncia demanda o reexame fático-probatório do 

processo, nas hipóteses em que as instâncias ordinárias 

apontam elementos dos autos a demonstrar haver 

provas da materialidade e indícios mínimos de autoria 

e nas que concluem haver incerteza quanto à 

incidência das excludentes de ilicitude. 

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, não provido.” 





         

 
 
 
 
 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Segunda Vice-Presidência 

 

Beco da Música, 175 – Sala 210 – Lâmina IV 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20021-315  

Tel.: + 55 21 3133-2000 – E-mail: gb2vp@tjrj.jus.br 
 

 

(REsp 1458961/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 

22/11/2019, g.n.) 

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A 

PRECEITO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO DE 

AGENTES. INVOCADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 

413 E 414, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL, C.C. O ART. 25 DO CP. NÃO 

CONSTATAÇÃO. INCERTEZA PELAS INSTÂNCIAS 

LOCAIS QUANTO À INCIDÊNCIA DA 

APONTADA LEGÍTIMA DEFESA PELOS AGENTES. 

FUNDADA DÚVIDA. MATERIALIDADE DELITIVA, 

INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORA A 

PRIORI CONSTATADOS PELAS INSTÂNCIAS 

INAUGURAIS. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DA 

ACUSAÇÃO POSITIVO. FASE DE INSTRUÇÃO 

PRELIMINAR. PRESERVAÇÃO À SOBERANIA DOS 

VEREDICTOS E À COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

NATURAL DO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA 

FUNDAMENTADA E MANTIDA. INVERSÃO DO 

JULGADO. SÚMULA N.° 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. Não se afigura possível, na estreita via do recurso 

especial, de fundamentação e contornos vinculados, a 

análise de eventual ofensa a preceito constitucional, in 

casu, ao art. 93, inciso IX, da CF/88, ainda que para 

fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à 

competência do Supremo Tribunal Federal 

estabelecida pelo constituinte originário no art. 102, 

inciso III, do referido diploma.  

2. É entendimento consolidado nesta Corte que 

somente não será pronunciado o acusado, com 

mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e 

até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição 

sumária, quando induvidosa a ausência do animus 

necandi na conduta do agente; quando convencido o 
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juiz quanto à incidência de causa descriminante 

prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais 

circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação 

da materialidade delitiva do fato denunciado, 

imprescindíveis ao prosseguimento da persecução 

criminal. 

3. A contrário senso, na hipótese em que 

confirmados, em juízo, a existência da materialidade 

delitiva qualificada, não manifestamente improcedente, 

e os indícios da autoria dolosa dos agentes, 

aquilatados pelo julgador em raso convencimento 

motivado, tem exortado esse Tribunal Superior que a 

manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob 

pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à 

instituição do Júri, notadamente à soberania dos 

veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma 

exauriente, na segunda fase meritória - do judicium 

causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas 

partes, conforme interpretação filológica e sistemática 

dos arts. 413, § 1.º, 414, caput, e 415, todos do Código 

de Processo Penal. 

4. As instâncias ordinárias, ao sopesarem o 

delineamento fático e probatório, até então carreado 

aos autos na prelibatória fase do judicium 

accusationis, concluíram pela suficiência de elementos 

constitutivos do tipo penal capitulado no art. 121, § 2.º, 

inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, imputado aos Pronunciados, e sem certeza 

quanto à incidência da ventilada causa justificante da 

legítima defesa, contexto apto à definição da 

competência e ao julgamento do feito pela instituição 

do Júri. 

5. A desconstituição do julgado, no intuito de se 

excluir a ilicitude das condutas denunciadas e abrigar-

se a despronúncia dos Imputados ou, ainda, o decote 

da qualificadora relacionada ao recurso que tornou 

impossível a defesa da vítima, não encontra guarida na 

via eleita, visto que, além de afrontar os postulados da 

competência popular e da soberania dos veredictos, 

seria necessário o revolvimento do contexto fático-
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probatório, providência incabível, conforme 

inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 

6. Agravo regimental desprovido.” 

(AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 

18/06/2019, DJe 01/08/2019, g.n.) 

 

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO 

ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR 

MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E 

COMETIDOS MEDIANTE RECURSO QUE 

DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E TEVE 

OBJETIVO DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE EM 

RELAÇÃO A OUTROS CRIMES. FURTO 

QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 

MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE AUTORIA. DELAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DOS CORRÉUS RESPALDADA 

POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS E OUTROS 

ELEMENTOS DE PROVA. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 

FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O 

JULGADO PARADIGMA. EXCESSO DE 

LINGUAGEM NO ACÓRDÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À 

ADMISSÃO DE LAUDO PERICIAL CONTRAPOSTO 

POR DOCUMENTO ELABORADO POR OUTRO 

ÓRGÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO 

FEDERAL, COMO INDÍCIO DE PROVA. 

COMPETÊNCIA SOBERANA DO TRIBUNAL DO 

JÚRI PARA AVALIAR, QUANTO AO MÉRITO, 

QUAL DOCUMENTO DEVE PREVALECER. 

ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO 

DAS QUALIFICADORAS À RECORRENTE. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NA 

CORTE DE ORIGEM. AGRAVO NÃO 

CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.034 DO 

CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 
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CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO 

PROVIDO. 

1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de 

admissibilidade da acusação; não é exigido, nesse 

momento processual, prova incontroversa da autoria 

do delito - bastam indícios suficientes de que o réu 

seja seu autor e certeza quanto à materialidade do 

crime. 

2. A aduzida divergência jurisprudencial apontada 

pela defesa, acerca da decisão de pronúncia 

fundamentada exclusivamente em delação de corréu 

colhida em fase inquisitorial - não confirmada em 

juízo, mas apoiada em testemunho por ouvir dizer -, 

não foi efetivamente demonstrada, em razão da 

ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido 

e o julgado paradigma. Na espécie, as testemunhas de 

auditu que prestaram depoimento (algumas na fase 

inquisitorial, outras em juízo) apontaram as fontes de 

suas impressões, ou seja, relataram de quem teria 

vindo a informação sobre a autoria delitiva, o que 

permite às partes o confronto dialético que caracteriza 

o contraditório sobre as provas. (...) 

5. A suposta falta de fundamentação do acórdão 

recorrido no tocante à admissão de laudo pericial 

como evidência suficiente de autoria é improcedente, 

pois as instâncias ordinárias salientaram a existência de 

outros indícios a legitimar a pronúncia da recorrente. 

Ademais, há documentos (laudos e notas técnicas) 

elaborados por dois órgãos oficiais da Polícia Civil do 

Distrito Federal, e a definição sobre qual deles, no 

mérito, deve prevalecer, por ser verdadeiro ou mais 

verossímil, é da alçada do juízo natural, o Conselho de 

Sentença. Não compete ao STJ efetuar análise 

aprofundada desses e de outros elementos de prova, 

ao propósito de assentar qual das versões antagônicas 

há de prevalecer, visto que tal providência ensejaria 

revolvimento do acervo fático-probatório delineado 

nos autos, em afronta ao disposto na Súmula n. 7 

desta Corte. 
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6. No que tange à alegada violação do art. 30 do CP, 

quanto à impossibilidade de comunicação das 

qualificadoras, não houve o imprescindível 

prequestionamento, porquanto o Tribunal de origem 

limitou-se a mencionar que há indícios de todas elas e 

a discorrer sobre as que foram apontadas na decisão 

de pronúncia, sem, contudo, decidir se cada uma delas 

poderia ser comunicada à recorrente. Ultrapassado, 

eventualmente, o óbice quanto ao conhecimento, a 

análise do tema envolveria inevitável exame 

aprofundado da prova, o que é vedado pela Súmula n. 

7 do STJ. 

7. Agravo não conhecido com fulcro no parágrafo 

único do art. 1.034 do CPC, em face da ausência de 

interesse recursal. 

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, desprovido.” 

(REsp 1750906/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

12/02/2019, DJe 15/03/2019). 

 

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO 

CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA 

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. 

ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA 

DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO. 

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como 

substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se 

desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, 

com a exceção de quando a ilegalidade apontada é 

flagrante, hipótese em que se concede a ordem de 

ofício. 

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito 

mas apenas de admissibilidade da acusação, 

direcionando o julgamento da causa para o Tribunal 

do Júri, órgão competente para julgar os crimes 

dolosos contra a vida. Para tanto, basta a 
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demonstração da materialidade do fato e a existência 

de indícios suficientes de autoria ou de participação, 

conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo 

Penal.  

3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, 

elemento indiciário da existência de crime doloso 

contra a vida, não se revela despropositada a 

submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da 

conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, 

na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal. 

4. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

12/03/2019, DJe 29/03/2019, g.n.) 

    

 

 

Por fim, não demonstrou o recorrente que o acórdão 

vergastado importou em ofensa à legislação infraconstitucional, sendo certo 

que mera menção aos dispositivos legais não enseja a admissibilidade 

recursal.  

 

 

À conta de tais fundamentos, DEIXO DE ADMITIR o recurso 

especial interposto.  

 

Publique-se.   

 

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2021. 

 

Desembargador MARCUS BASÍLIO 

Segundo Vice-Presidente 
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