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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é do 
Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 302 

JÚRI – IMPRONÚNCIA – EQUIPARAÇÃO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA 

– IMPOSSIBILIDADE  

A decisão de impronúncia é apenas um juízo de inadmissibilidade da 

remessa do processo ao Tribunal do Júri para julgamento, não havendo 

decisão definitiva em favor do acusado, razão pela qual, enquanto não 

extinta a punibilidade, poderá, em qualquer tempo, ser instaurado 

processo contra o réu, se houver novas provas. 

(D.O.E., 12/11/2008, p. 38) 

Redação Alterada na R.O.M. de 04/12/2008, publicada no D.O.E. de 07/01/2009, p. 36. 

 

 

OBSERVAÇÃO: INTERPOR TAMBÉM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Tese-302-X.doc 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos dos Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 

993.07.117100-0/5000, em que é embargada a 1ª Câmara de Direito 

Criminal, sendo réus W.C.G.O.T.P., R.C.R.P., A.R., S.N.S. e  L.A.G.A., 

vem, perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, III, letras 

“a” e “c”, da Constituição da República, e, na forma dos artigos 255, § 2º, 

do RISTJ; e 26 da Lei nº 8.038/90, interpor RECURSO ESPECIAL para o 

COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, contra o v. acórdão de 

fls. 2.375/2.394 e sua complementação de fls. 2.408/2.410, pelos motivos 

adiante aduzidos: 

 

1 - A HIPÓTESE EM EXAME. 

 

Acompanham o presente acórdãos do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, extraídos da Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, 

a saber: 

1 – REsp 622.979/SP – Rel. Min. GILSON DIPP, 5ª Turma, j. 23/08/2005, 

D.J.U. 19/09/2005, p. 366 ; 

2 – REsp 734.309/SR – Rel. Min. FELIX FISCHER, 5ª Turma, j. 
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  W.C.G.O.T.P., R.C.R.P., A.R., S.N.S. e  L.A.G.A. foram 

pronunciados por infração ao artigo 121, “caput” (quatro vezes), c.c. o 

artigo 69, do Código Penal. Inconformados, recorreram “objetivando 

alcançar a absolvição sumária, sob a alegação de que teriam agido sob o manto das 

causas justificativas de legítima defesa de terceiro e estrito cumprimento de dever 

legal” (fls. 2.377) 

    

  A Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal 

de Justiça de São Paulo, por maioria, houve por bem “dar parcial 

provimento para despronunciar e, por conseqüência, absolver o recorrente 

W.C.G.O.T.P., nos termos do voto do 2º Juiz, Des. MARCO NAHUM, mantida no 

mais a r. sentença” (fls. 2.375). 
 

  Transcreve-se a fundamentação do acórdão, com os votos 

vencido e vencedor: 

 
“Recurso em Sentido Estrito. Júri. Homicídios simples. Preliminar de inépcia da 

denúncia e nulidade da decisão de pronúncia. Inocorrência. Peça acusatória que 

atende aos requisitos do art. 41 do CPP. Fatos criminosos narrados de forma 

circunstanciada, com o detalhamento possível. Dolo direto e indireto, embora 

imputados conjuntamente, dizem respeito à vítimas diversas. A pronúncia, por seu 

turno, com linguagem comedida e sóbria, proclamou a admissibilidade da acusação 

abstendo-se de avançar sobre o julgamento da causa. No mérito, postula-se a 

absolvição sumária por legítima defesa de terceiro e estrito cumprimento de dever 

legal. Impossibilidade. Justificativas não demonstradas de forma evidente e 

insofismável. Presença de duas versões, ambas com supedâneo nos autos, uma das 

quais desfavoráveis aos réus. Materialidade demonstrada. Autoria, referida por 

perícia e depoimentos, é admitida em parte pelos réus, quanto aos seqüestradores 
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mortos na invasão do cativeiro. Presentes os requisitos para pronúncia de todos os 

réus, pelo voto do Relator, vencido apenas quanto ao recorrente WAGNER, nos 

termos do voto do 2º Juiz, que o declarará.  

 

  I - Inconformados com a r. sentença proferida pela Magistrada do 

5º Tribunal do Júri desta Comarca de São Paulo (Processo n° 588/98), que os 

pronunciou como incursos no art. 121, caput, por quatro vezes, na forma do 

art. 69, ambos do Código Penal, recorrem em sentido estrito W.C.G.O.T.P., 

R. C. R. P., A. R., S. N. S. e L. A. G. A. objetivando alcançar a absolvição 

sumária, sob a alegação de que teriam agido sob o manto das causas 

justificativas de legítima defesa de terceiro e estrito cumprimento de dever 

legal.  

  O co-réu RODOLFO argúi, ainda, em preliminar, a inépcia da 

denúncia, que não procedeu à necessária individualização da conduta que lhe 

foi imputada, chegando a acusá-lo, simultânea e conjuntamente, de ter agido 

com dolo direto e indireto, e a nulidade da decisão de pronúncia, por 

ausência de fundamentação.  

  Mantida a decisão guerreada opinou a Douta Procuradoria Geral de 

Justiça pelo desprovimento dos recursos.  

 

  II - Em que pese as considerações dos combativos defensores, não 

vejo como acolher os seus reclamos. 

  As preliminares, por inocorrentes, ficam rejeitadas.  

  A peça acusatória, inicialmente ofertada perante a Justiça Castrense 

(fls. 3/14), que à época era competente para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida contra civil, praticados por militar, foi posteriormente aditada 

perante a Justiça Comum, para adequação da capitulação jurídica aos tipos 

previstos no Código Penal, em decorrência da nova regra de competência 

estabelecida pela Lei n° 9.299/96 (fls. 1234/1235).  

  Da leitura de seus termos vê-se que traz em seu bojo todos os 

requisitos indispensáveis expressos no art. 41 do Código de Processo Penal.  
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  Como proposta de acusação, deve a denúncia encerrar completa 

exposição do fato típico imputado, de molde a permitir ao acusado, durante a 

instrução, o pleno exercício do direito de defesa, com possibilidade de 

conhecer e rebater as questões suscitadas na peça ministerial.  

  E no caso em apreço, vê-se que os acusados foram adequadamente 

identificados, as testemunhas de acusação arroladas e os fatos criminosos 

narrados de forma circunstanciada, com o detalhamento possível, em ordem 

a resultar devidamente esclarecido o contexto da operação policial que 

culminou na morte das quatro vítimas, dois reféns e a dupla de roubadores. 

  As condutas dos réus foram, quanto possível, individualizadas, 

narrando-se, em capítulo próprio, sob a epígrafe "IV. Das Condutas", o 

proceder de cada um dos milicianos e a posição em que se encontravam no 

sítio dos acontecimentos (cf. fls. 5/7).  

  Nenhum vício se constata, também, quanto à imputação 

concomitante do dolo direito e indireto. Não irrogados de forma alternativa 

ou subsidiária, dizem respeito à vítimas distintas, eis que a imputação de 

homicídio com dolo direto refere-se à morte dos seqüestradores Francisco 

Neto Fernandes Freitas e Valteran Fernandes de Moura, que mantinham 

cativos, em diminuto barraco, os dezoito operários da obra; o dolo indireto 

(eventual), por seu turno, diz com o homicídio dos reféns João Correia Lima  

Sobrinho e Osmar Moura Nascimento. Pessoas diversas, portanto.  

  No mais, não se vislumbra nenhuma das hipóteses para sua 

rejeição, razão por que de inépcia da denúncia não se há de cogitar.  

  Quanto à decisão de pronúncia, que com sobriedade proclamou a 

admissibilidade da acusação, sem revolver o quadro de provas, não se 

vislumbra o vício apontado, ausência de fundamentação.  

  Com linguagem comedida, própria das decisões dessa natureza, 

examinou os argumentos postos pela defesa, mas absteve-se de avançar sobre 

o mérito da causa, seguindo a lição de ALBERTO SILVA FRANCO, RUI 

STOCO e ADRIANO MARREY, os quais advertem que: "Na 

fundamentação da pronúncia deve o juiz usar de prudência evitando 
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manifestação própria quanto ao mérito da acusação. Cumpre-lhe abster-se 

de refutar, a qualquer pretexto, as teses de defesa, contra-argumentando 

com dados do processo, nem mesmo para acolher circunstâncias 

elementares do crime (...) 'O juiz declara a sanção cabível, uma vez que não 

a aplica', é o que anota José Frederico Marques, acrescentando: O 

magistrado que prolata a sentença de pronúncia deve exarar a sua decisão 

em termos sóbrios e comedidos, afim de não exercer qualquer influência no 

ânimo dos jurados' " (In: Teoria e Prática do Júri, 4.ed, rev. e ampl., São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p.143-144).  

  Fica, assim, rejeitada a matéria preliminar, observando-se que os 

demais argumentos relativos à nulidade da pronúncia, escorados na 

insuficiência do quadro indiciário, confundem-se com o mérito recursal e  

serão com ele examinados. 

  Melhor sorte, porém, não lhes assiste.  

  Os requisitos da pronúncia, materialidade do delito e indícios 

suficientes de autoria estão, ambos, evidenciados nos autos.  

  Aquele, sobretudo, pelos laudos de exame necroscópico (fls. 

825/833), que bem demonstram a existência material do crime. Esta, autoria, 

referida por prova pericial e depoimentos, é admitida em parte pelos réus, 

que confirmam a invasão do cativeiro e os disparos efetuados contra os 

roubadores, negando apenas terem atingido os reféns.  

  Tal dinâmica, se resultasse estreme de dúvidas, conduziria 

forçosamente ao reconhecimento das excludentes de ilicitude invocadas 

pelos combativos defensores.  

  Todavia, há nos autos, também, elementos indicativos de possível 

excesso dos milicianos, cujas condutas, inicialmente permeadas pelas causas 

justificativas, podem ter se desvirtuado no desenrolar dos fatos, resvalando 

para o campo da ilicitude.  

  As excludentes de legítima defesa de terceiro e o estrito 

cumprimento de dever legal, assim, não restam evidentes e insofismáveis 

para que pudessem, nesta fase processual, serem acolhidas pelo Magistrado  
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Togado, mediante decreto de absolvição sumária. 

  O pronunciamento sobre tais questões, complexas e cercadas de 

dúvidas, exige o aprofundado exame do acervo probatório, neste momento 

impossível.  

  Se houve ou não um disparo prévio, provindo da arma de um dos 

seqüestradores, que teria motivado a invasão do cativeiro; se, após dominada 

a situação pelos policiais, novos disparos foram efetuados; se a zona de 

tatuagem constatada pela perícia no cadáver de um dos roubadores, 

indicativa de disparo a curta distância, corresponde ou não a ato de execução  

sumária, são apenas algumas das indagações sobre as quais controvertem a 

acusação e defesa e que, não respondíveis de plano, deverão ser submetidas  

ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência do Tribunal 

Popular.  

  Por ora, encerrado o juízo da formação da culpa, deve-se aguardar 

o julgamento em Plenário, onde as teses reputadas adequadas pela defesa 

poderão, enfim, ser apresentadas aos jurados, estes sim os juízes naturais 

para o julgamento do mérito da causa. 

  No mais, observo apenas que, com relação ao co-réu WAGNER, 

que comandava a operação no dia dos fatos, restei vencido pela Douta 

Maioria, nos termos do voto do Des. MARCO NAHUM, que o declarará.  

  Ante o exposto, deram parcial provimento para despronunciar e, 

por conseqüência, absolver o recorrente W.C.G.O.T.P., nos termos do voto 

do 2º Juiz, Des. MARCO NAHUM, mantida no mais a r. sentença. Acórdão 

com o Relator e o 2º Juiz, Des. MARCO NAHUM, fará declaração de voto 

vencedor.  

 

PÉRICLES PIZA 

Relator 

 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR DO SR. 
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DESEMBARGADOR MARCO NAHUM 

REC. EM SENT. EST. N° 993.07.117100-0 - SÃO PAULO 

 

VOTO N° 13.065 

 

"Recurso em Sentido Estrito. Art. 121, 'caput', c.c. art. 69 (quatro vezes), ambos do 

CP. Co-réus componentes da Policia Militar. Ausência de correlação entre a 

denúncia e a pronúncia quanto ao comandante da operação. Nulidade. 

Insuficiência de provas quanto ao liame subjetivo com os co-réus, no que tange à 

eventual excesso de legítima defesa que teria sido praticado no cumprimento das 

ordens. Impronúncia. Art. 409, parágrafo único, do CPP não recepcionado pela 

CF/88. Absolvição sumária, por analogia ao art. 411 do CPP. Provimento parcial."  

 

  Adotado o relatório apresentado pelo Desembargador Péricles Piza, 

relator destes autos, realço que se trata de Recurso em Sentido Estrito 

impetrado por  W.C.G.O.T.P.,  R.C.R. P.,  A. R. S.,  S.N.S. e L.A.G.A., que 

foram pronunciados por eventual infração ao artigo 121, "caput", c.c. artigo 

69 (quatro vezes), ambos do Código Penal.  

  Todos os recorrentes, ao tempo dos fatos relatados na denúncia,  

eram componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

  Ouso divergir da decisão proferida pelo referido Relator Péricles 

Piza apenas em relação à pronúncia do recorrente W.C.G.O.T.P.. Quanto aos 

demais acusados, também entendo que há elementos de provas de autoria e 

materialidade suficientes para que sejam submetidos a julgamento perante o 

E. Tribunal do Júri.  

  No que tange ao citado recorrente Wagner, data venia, entendo que 

se impõe sua absolvição ou, alternativamente, a nulidade da pronúncia, em 

razão de três fundamentos que serão expostos em ordem inversa (primeiro a  

nulidade da pronúncia, depois a absolvição), a fim de que melhor se possa 

expor as razões:  
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  1. Diz a denúncia que o recorrente Wagner, à época Capitão e 

Comandante do GATE, deu autorização aos demais policiais militares "para  

dispararem suas armas e, simultaneamente, invadir o recinto. A tresloucada  

ação proporcionou quatro mortes - dois reféns e dois delinqüentes..." (fls. 

05).  

 

  Ao individualizar as condutas, ainda afirmou a denúncia que "O 

indiciado Cap. PM V. C. confessa ter autorizado a invasão e a morte dos 

civis Francisco e Valteran, mesmo ciente do nefasto risco imposto aos 

obreiros."  

 

  "A trajetória dos tiros verificou-se de cima para baixo e 

frontalmente, relativamente às posições dos ocupantes do refeitório. O 

ataque originou-se de todos os lados..."  

 

  "Agiram os indiciados VAGNER CÉSAR, RODOLFO, 

AMILTON, SABINO e GUANDALINI, com animus necandi. Com dolo 

direto. Prova disso, aponta o Laudo Necroscópico de fls. 48/49 ferimento em 

F. N. F. F. com zona de tatuagem, vale dizer, projétil disparado a curtíssima 

distância, praticamente à queima-roupa. Ademais, diz Antônio dos Santos 

Macedo (fls. 16, 90/91 e 333/336), que após a retirada dos reféns, com a 

situação dominada, ouviu nova seqüência de tiros, cerca de quatro a cinco, 

dentro do cativeiro, circunstância essa que, acrescida de outras, informam 

execução das vítimas Francisco e Valteran. Reportagem televisiva -fita de 

vídeo apensa aos autos -, registra sons iniciais dos disparos levados a efeito 

pelos indiciados SABINO E AMILTON, como relatam, demonstrando, 

porém, a inocorrência de tiro desfechado no interior do barraco, conforme 

versão policial..."  

 

  Assim, a conduta atribuída pela denúncia, especificamente ao 

acusado Vagner, limita-se à co-autoria caracterizada pelo comando da 
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operação. Teria ele determinado a invasão do local pelos seus subordinados, 

e autorizado que disparassem as armas, o que, segundo a denúncia, "com 

animus necandr, ocasionou o óbito de quatro pessoas.  

 

  Entretanto, depois de realizada a instrução do processo, a decisão 

de pronúncia não atribui ao recorrente aquela conduta dolosa descrita na 

denúncia, ou qualquer outra relacionada a sua eventual responsabilidade 

criminal pela invasão.  

 

  A pronúncia afirma, textualmente, "O réu Vagner confirma que 

permaneceu negociando com um dos seqüestradores, e que em dado 

momento ouviu um disparo no interior do barraco, o qual, segundo lhe 

informou o sargento Sabino, havia sido feito pelo meliante contra um dos 

reféns. Que a partir disto, determinou que o cativeiro fosse invadido...” (fls. 

2209).  

 

  "...Os depoimentos dos réus são uniformes, e de fato, encaminham-

se para a atuação em legítima defesa. Mas para que tal possa ser 

reconhecida nesta fase, necessário que a prova colhida a demonstre de 

forma cabal, indubitável, sob pena de usurpação da competência 

constitucional do Júri. Mas este não é o caso. A prova coligida apresenta 

aspectos que divergem da versão dos réus, ensejando a remessa do caso 

para julgamento pelo Tribunal Popular. Senão vejamos ..." (fls. 2209/2210).  

 

  Em seguida, após fazer o resumo dos interrogatórios dos réus, a 

pronúncia passa a analisar declarações dos reféns que, por óbvio, 

descreveram aquilo que viram dentro do cativeiro. Neste aspecto, a 

pronúncia também se refere ao refém Mauro da Silva Marinho que, ouvido 

apenas no inquérito policial militar, após relatar os fatos, disse que antes da 

invasão não presenciou qualquer disparo de arma de fogo por parte dos 

meliantes contra os reféns (fls. 2210).  
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  Ora, o recorrente não estava denunciado pelo fato do disparo 

efetuado contra o refém, por parte de um dos autores do roubo, não ter 

existido. Ele estava sendo acusado pelo fato de, recebida a notícia desse 

disparo, ter determinado a invasão de maneira tresloucada, com dolo direto e  

eventual no sentido de que matassem os autores do roubo "ciente do nefasto  

risco imposto aos obreiros".  

 

  Não se há de confundir a veracidade da informação que lhe foi 

passada pelo Sargento Sabino, com a determinação da invasão para matar os  

ofendidos. "Ad argumentandum", o Sargento Sabino pode ter se enganado, 

ou  

mesmo mentido a seu comandante. Não importa, para efeito da acusação do  

recorrente Vagner. Por isso, repete-se, não se há de confundir os limites da 

denúncia, que se circunscrevem ao fato da determinação da invasão de 

maneira a matar os ofendidos, com a eventual veracidade da agressão por 

parte de um dos autores do roubo contra um refém. Note-se que, se 

verdadeira a notícia do tiro, o recorrente teria a invasão justificada. Se 

inverídica a notícia, ou seja, se foi induzido a erro sobre um elemento do tipo 

(ausência de dolo, pelo erro), também se justifica a invasão em legítima 

defesa de terceiros.  

 

  Por isso, insiste-se, a veracidade da informação, para efeito da 

acusação contra o recorrente Vagner, é inócua para esta fase do 

procedimento, e a pronúncia prendeu-se a este detalhe, ao invés de 

demonstrar os indícios da acusação contida na denúncia. Em verdade, a 

pronúncia procurou demonstrar os excessos praticados na execução da 

invasão, ao invés de demonstrar que o recorrente Vagner teria agido com 

dolo direto ou eventual.  
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  Evidente que este tipo de ausência de correlação entre a denúncia e 

a pronúncia causou prejuízo à defesa do recorrente que se defendeu da 

acusação de ter determinado a invasão de maneira a colocar em risco os 

reféns e autores do roubo, e não pelo eventual excesso cometido pelos co-

réus durante a invasão.  

 

  Em outras palavras, e à exaustão, insiste-se: acusação de emanar 

ordem que coloca em risco os reféns pela tropa de tiros com os meliantes 

nada tem a ver com a acusação de ter agido em excesso de legítima 

defesa.  

 

  Por isso, data venia, entendo que a pronúncia deve ser anulada, a  

fim de que demonstre, de maneira clara e individualizada, os indícios de 

autoria da conduta descrita na denúncia.  

 

  2. Por outro lado, admitidos apenas os limites da acusação descritos 

pela decisão de pronúncia, tem-se que o acusado deve ser despronunciado, 

nos termos do artigo 409, do Código de Processo Penal. 

 

  É que, "ad argumentandum", admitida a conduta descrita naquele 

ato procedimental, ou seja, que a conduta do acusado apenas se limitou a 

determinar que, em legítima defesa dos reféns, os comandados invadissem 

o local, os srs. Jurados, por certo, também terão que decidir sobre eventual 

excesso praticado pelos policiais que entraram no cativeiro.  

 

  E, neste particular, reconhecida a situação de legítima defesa, e 

admitido que o recorrente determinou a entrada no cativeiro, mas postou-se 

do lado de fora, eventual excesso doloso ou culposo por parte dos 

comandados não lhe pode ser atribuído, por ausência de um mínimo de 

prova do vínculo subjetivo relativo ao excesso praticado.  
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  Afirma o professor Jorge de Figueiredo Dias: "Seguro é ainda que a 

responsabilidade do co-autor só se verifica na precisa medida em que a 

execução se encontre coberta pela decisão conjunta. Se acções de 

singulares co-autores que vão para além dela tiverem lugar (casos ditos de 

excesso), sejam elas praticadas com dolo ou por negligência, só podem ser 

imputadas em princípio ao(s) seu(s) autor(es) singulares (es)... O excesso só 

pode caber na responsabilidade do(s) não excedente(s) na medida em que 

possa imputar-se - o que na prática não constituirá caso raro - ao seu dolo, ao 

menos eventual... "1  

 

  A pronúncia, em nenhum momento, afirma que o recorrente teria  

determinado a invasão de maneira que ficasse demonstrado seu dolo direto 

ou eventual dos homicídios.  

 

  Nem tampouco de maneira indireta, a pronúncia diz que o apelante 

pode ter agido com dolo eventual no que tange a possível excesso de legítima 

defesa praticado pelos co-autores que invadiram o cativeiro.  

 

  Não afirma que ele assumiu o risco de eventual execução dos 

ofendidos por parte dos policiais que executaram sua ordem, assim como 

também não se refere à sua eventual participação nos disparos realizados 

"após a situação dominada".  

 

  Por isso, a pronúncia, assim como fez a denúncia, deveria ter 

individualizado a conduta de cada um dos autores em relação ao fato 

principal (morte das vítimas), em especial a do recorrente Wagner como 

mandante da invasão, de maneira a demonstrar sua responsabilidade criminal 

inclusive no que tange ao eventual excesso praticado pelos co-autores, após 

terem invadido o cativeiro e dominado os autores do roubo.  

                                            
1 Direito Penal, parte geral, questões fundamentais, a doutrina geral do crime, Tomo I 1ª edição brasileira; 2ª edição 
portuguesa. Editora Revista dos Tribunais, Coimbra Editora,p. 793. 
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  Em resumo, e para que se deixe evidente à exaustão, a pronúncia 

apenas afirma que o recorrente Vagner determinou a invasão. Porém, insiste-

se, não afirma quereria agido de maneira dolosa ou mesmo que teria 

assumido, de maneira eventual, a morte dos ofendidos, inclusive dos reféns.  

 

  Por isso, data venia, entendo que o recorrente Vagner deve ser 

despronunciado. Sem prova mínima que demonstre ao menos a probabilidade  

de co-autoria em relação aos eventuais excessos dos co-autores, não se 

justifica que seja submetido a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.  

 

  3. Por fim, despronunciado, tem-se que o recorrente Vagner há  

que ser absolvido.2 

 

  Afirma o referido artigo 409, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal, que a impronúncia não tem o condão de impedir a 

instauração de novo processo contra o recorrente, se houver novas provas, 

enquanto não for extinta a punibilidade.  

 

  Por outro lado, o artigo 5º, inciso LVII, da CF afirma que o estado  

de inocência do cidadão brasileiro somente pode vir a ser alterado por 

sentença condenatória com trânsito em julgado.  

 

  Neste sentido, a sentença absolutória não declara a inocência do 

acusado. Ela apenas rejeita a acusação que pesa sobre o réu e, assim, 

reitera a situação anterior de inocência do acusado, já prevista 

constitucionalmente.   

 

                                            
2 Estes fundamentos que fundamentam a conclusão pela absolvição tiveram como base estudos desenvolvidos pelo Juiz de 
Direito Marcus Alan de Melo Gomes, em exercício na 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém do Pará, em sentença proferida 
nos autos do processo crime que o Ministério Público (4ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri) moveu contra W.O.R. 
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  Por isso, já se afirmou que a assertiva "in dúbio pro societate" não 

encontra fundamento jurídico.3  A dúvida nunca permite a "opção pela 

sociedade" quando se cuida de direito inviolável do homem ou, no caso, do 

direito de liberdade.  

 

  Não obstante, no caso de decisão de pronúncia, verifica-se uma 

excepcionalidade contida no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da CF, 

tendo em vista a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes 

dolosos contra a vida. Após a instrução realizada, ainda que o juiz verifique a 

probabilidade de rejeição da acusação, verificada a hipótese do artigo 409, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve o juiz despronunciar o 

acusado, e não absolvê-lo, tendo em vista sua incompetência em razão da 

matéria para fazê-lo. Por força do citado artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 

"d", da CF, somente o Tribunal do Júri pode absolver.  

 

  Evidente a contradição. Por força constitucional, o acusado não 

pode aguardar a prescrição para se ver livre do "jus accusationis", como 

prevê o referido artigo 409, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 

Após o término da instrução, ou prevalece o "estado constitucional de 

inocência do cidadão" ou ele deve ser condenado, porque demonstrada pela 

acusação sua responsabilidade criminal.  

 

  Não pode existir o cidadão "meio condenado - meio inocente", 

apenas porque é o Tribunal do Júri quem deve apreciar o mérito e, no caso,  

não existem elementos indiciários de autoria e/ou materialidade para que os  

jurados declarem a prestação jurisdicional. E se não há elementos indiciários  

de autoria e materialidade, é porque o juiz monocrático analisou as provas e  

enfrentou o mérito, para concluir que o acusado não poderia ser levado a 

julgamento perante o Tribunal do Júri (note-se que, caso estivesse frente a 

                                            
3 A Constituição, o roubo, e a arma de fogo ineficaz. Boletim do IBCCRIM 166. setembro/2006. pp.18-19. 
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um processo de competência do juiz singular, ao verificar a ausência de 

elementos indiciários de autoria e/ou materialidade, o julgador absolveria o 

acusado, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. 

São situações idênticas com conclusões distintas. Há, neste caso, ofensa ao 

princípio da igualdade).  

 

  Portanto, está evidente que a Constituição Federal de 1988 não 

recepcionou o artigo 409, parágrafo único, do Código de Processo Penal, 

uma vez que esta norma não reconhece, ao acusado despronunciado, seu 

constitucional estado de inocência, mas permite que fique em situação 

indefinida (meio condenado - meio inocente), até que venha a ser extinta sua  

punibilidade.  

 

  Esta ausência de recepção do artigo 409, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal, pela Carta Magna de 1988, já é questão 

enfrentada pela doutrina.  

 

  Neste sentido, afirma Paulo Rangel: "Contudo, não obstante 

tratarmos da impronúncia comentando-a, entendemos que tal decisão não 

espelha o que de efetivo se quer dentro de um Estado Democrático de 

Direito, ou seja, que as decisões judiciais ponham um fim aos litígios, 

decidindo-os de forma meritória, dando, aos acusados e à sociedade, 

segurança jurídica... Se não há indícios suficientes de autoria e provada 

materialidade do fato, ou se apenas há prova da materialidade do fato, mas 

não indícios de que o réu é seu autor deve ser absolvido... A decisão de 

impronúncia é um nada. O indivíduo não está nem absolvido nem 

condenado. Se solicitar sua folha de antecedentes, consta o processo que está 

paralisado pela impronúncia. Se precisar de folha de antecedentes criminais 

sem anotações, não terá. E pior: o Estado disse que não há os menores 

indícios de que ele é o autor do fato, mas não o absolveu. Por quê? Porque 
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essa decisão é resquício do sistema inquisitorial, da época em que o réu tinha 

que, a todo custo, ser condenado..."4  

 

  No mesmo sentido é a opinião de Fauzi Hassan Choukr: "A 

estrutura do presente artigo não foi recepcionada pela CR/88 e pela CADH 

(assim como num exercido histórico pode-se dizer o mesmo em relação à 

CR/46, 67 e EC 01-69). Trata-se de uma situação de non liquet, inadmissível  

no Estado de Direito. Aramis Nassif é uma das poucas vozes a se insurgir 

igualmente contra esta insustentável situação, na qual o Estado não alcança 

qualquer resultado de fundo e impõe a uma pessoa que sobre ela recaia o 

ônus da sujeição à persecução pelo tempo que restar para o decurso do prazo  

prescricional em abstrato... Rigorosamente falando, o resultado alcançado 

por tais silogismos encontrados na doutrina e jurisprudência dominantes são  

marcantemente gravosos para a pessoa acusada. 'Neste ponto, a distorção é  

tamanha que se torna mais desejável seja a pessoa 'pronunciada' e submetida  

a júri, onde inexoravelmente alcançará um resultado de mérito, que ficar 

aguardando a produção de provas numa prescrição vintenária.5  

 

  Assim, considerada a hipótese destes autos, e demonstrada a não 

receptividade do artigo 409, parágrafo único, do Código de Processo Penal, 

entendo que o recorrente deve ser absolvido com fundamento, por analogia, 

no artigo 411, do Código de Processo Penal.  

 

  4. Pelo exposto, ouso divergir do voto do Relator, Desembargador  

Péricles Piza, para absolver o recorrente ou, alternativamente, anular a 

pronúncia. 

 

MARCO NAHUM” (fls. 2.376/2.399 - grifos e notas do original). 

                                            
4 Direito processual penal, 11ª edição, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, pp. 502-503. 
5 Código de processo penal e crítica jurisprudencial. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Lúmren Júris, 2007, pp. 633-634. 
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  O Ministério Público do Estado de São Paulo opôs 

embargos de declaração (2.397/2.403) pedindo fossem analisados os 

artigos 97 da Constituição Federal; 480 a 482 do Código de Processo 

Civil e a Súmula Vinculante nº 10 do Excelso Supremo Tribunal 

Federal, vez que no acórdão houve reconhecimento da 

inconstitucionalidade do artigo 409, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal, nos seguintes termos: 

 

  “Portanto, o v. acórdão, com o devido respeito, não 

analisou os artigos 97 da Constituição Federal; 480 a 482 do 

Código de Processo Civil, conforme será exposto a seguir. 

 

a) Artigo 97 da Constituição Federal 

 

  Constou do v. acórdão: 

 

  “Portanto, está evidente que a Constituição 

Federal de 1988 não recepcionou o artigo 409, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal, uma vez que esta 

norma não reconhece, ao acusado despronunciado, seu 
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constitucional estado de inocência, mas permite que fique 

em situação indefinida (meio condenado – meio inocente), 

até que venha a ser extinta sua punibilidade” (fls. 2.392). 

 

... 

 

  “Assim, considerada a hipótese destes autos, e 

demonstrada a não receptividade do artigo 409, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal, entendo que o 

recorrente deve ser absolvido com fundamento, por 

analogia, no artigo 411, do Código de Processo Penal” (fls. 

2.394). 

    

  Ora, se no acórdão houve reconhecimento da 

inconstitucionalidade de preceito de lei federal, havia necessidade 

de analisar o artigo 97 da Constituição Federal, que determina: 

 

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros ou dos membros do respectivo órgão especial 

poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de 

lei ou ato normativo do Poder Público.” 
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b) Artigos 480 a 482 do Código de Processo Civil 

 

  Considerando que no v. acórdão houve reconhecimento 

da inconstitucionalidade de preceito de lei federal, necessário que 

se analisem os artigos supra mencionados do Código de 

Processo Civil, in verbis: 

  “Art. 480.  Argüida a inconstitucionalidade de lei 

ou de ato normativo do poder público, o relator, ouvido o 

Ministério Público, submeterá a questão à turma ou câmara, a 

que tocar o conhecimento do processo. 

        Art. 481.  Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o 

julgamento; se for acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de 

ser submetida a questão ao tribunal pleno. 

        Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais 

não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição 

de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento 

destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a 

questão.  

        Art. 482.  Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o 

presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. 

        § 1o O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito 

público responsáveis pela edição do ato questionado, se assim o 

requererem, poderão manifestar-se no incidente de 
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inconstitucionalidade, observados os prazos e condições fixados 

no Regimento Interno do Tribunal.  

        § 2o Os titulares do direito de propositura referidos no art. 

103 da Constituição poderão manifestar-se, por escrito, sobre a 

questão constitucional objeto de apreciação pelo órgão especial 

ou pelo Pleno do Tribunal, no prazo fixado em Regimento, 

sendo-lhes assegurado o direito de apresentar memoriais ou de 

pedir a juntada de documentos.  

        § 3o O relator, considerando a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, poderá admitir, por 

despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou 

entidades.” 

 

  Neste sentido, aliás, a orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: 

  PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 213, C/C 

ART. 224, A, DO CÓDIGO PENAL. CRIME HEDIONDO. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 480 E 481 DO CPC. 

  I - Nos termos dos arts. 480 e 481 do CPC, a c. 

Oitava Câmara Criminal do e. Tribunal a quo, no exercício do 

controle difuso de constitucionalidade, somente poderia 

declarar inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, se 
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houvesse demonstrado que a questão foi apreciada por seu 

Órgão Pleno ou pelo Pretório Excelso. 

(Precedentes desta Corte e do c. STF). 

  II - A ofensa a bens personalíssimos, no caso dos 

crimes da mesma espécie, pode ensejar o crime continuado na 

forma preconizada no parágrafo único do art. 71 do Código 

Penal. (Precedentes). 

  Recurso parcialmente provido. 

(REsp 734.309/RS, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 02.08.2005, DJ 22.08.2005 p. 345). 

 

 

c) Súmula Vinculante nº 10 

 

  Conforme consta na página eletrônica do Excelso 

Supremo Tribunal Federal (www.stf.gov.br), no dia 18 de junho p. 

passado foi aprovada a Súmula Vinculante 10, com o seguinte 

teor: 

  “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 

97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não 

declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou 

em parte”. 
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  Destarte, espera o Ministério Público o Estado de São 

Paulo o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, 

declarando-se o V. Aresto, para que sejam analisados os 

referidos preceitos (artigos 97 da Constituição Federal; 480 a 482 

do Código de Processo Civil) e a Súmula Vinculante nº 10, do 

Excelso Supremo Tribunal Federal” (fls. 2.400.2.403). 

 

 

  Contudo, os Embargos foram rejeitados (v. acórdão de fls. 

2.408/2.410), com a seguinte fundamentação: 

 

  “O Ministério Público opõe Embargos de Declaração ao 

acórdão de fls. 2375/2394, proferido por esta 1ª Câmara Criminal, nos 

autos do recurso  

em sentido estrito 993.07.117100-0, da comarca de São Paulo, em que o 

embargante é recorrido.  

 

  Alega que o v. acórdão, "não analisou os artigos 97 da 

Constituição Federal, e 480 a 482 do Código de Processo Civil..." 

Afirma, ainda, que o v. acórdão descumpriu a Súmula Vinculante n° 10, 

do STF  
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  É o relatório.  

 

  O acórdão embargado, na parte em que o Desembargador 

Relator ficou vencido, ou seja, na parte em que, por maioria, absolveu o 

recorrente Wagner César Gomes de Oliveira, entendeu, por primeiro, que 

não havia correlação entre a denúncia e a sentença de pronúncia em 

relação aos atos que teriam sido praticados pelo referido acusado. Além 

disso, também entendeu que não há, no contraditório, prova de que o 

recorrente teria agido  

em co-autoria no que tange a acusação de eventual excesso de legítima 

defesa que teria sido praticado pelos demais acusados. 

 

  Por isso, concluiu que, além da eventual nulidade, o acusado 

deveria ser absolvido, nos termos do artigo 409 do Código de Processo 

Penal  

(fls. 2388/2390) e, despronunciado, no caso presente, o recorrente 

deveria ser absolvido por força do artigo 5°, inciso LVII, da CF (fls. 

2390/2394).  

 

  O embargante prende-se ao voto parcialmente vencedor, para 

afirmar que o acórdão não analisou a Constituição e os artigos citados do 

Código de Processo Civil.  
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  Porém, caso a interpretação da decisão embargada leve a essa 

conclusão, há que se falar em inconstitucionalidade incidental, e, por 

conseqüência, o que é básico, não ofende o artigo 97 da CF, ou ainda os 

referidos preceitos do Código de Processo Civil.  

 

  Além disso, admitido "ad argumentandum" a conclusão do 

embargante, é de se ter em conta que o julgamento foi realizado em data 

anterior à publicação da Súmula Vinculante n° 10, do STF e, assim, a 

retroatividade, neste caso, é tema proibido na seara penal.  

 

  Logo, não se vislumbra qualquer ambigüidade, obscuridade, 

contradição ou omissão do acórdão, que esteja a fundamentar estes 

embargos.  

 

  Nestes termos, rejeitaram os embargos  

 

MARCO NAHUM” (fls. 2.409/2.410). 

 

   

  Assim decidindo, a douta Câmara julgadora negou 

vigência a vários preceitos de leis federais, bem como divergiu de 
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julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça (conforme será 

exposto em tópicos separados). Daí a interposição do presente 

Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” 

e “c”, da Constituição Federal, para que sejam anulados os acórdãos 

recorridos; ou, seja restabelecida a decisão de primeiro grau; ou, 

finalmente, sejam alterados seus fundamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 

VIOLAÇÃO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 
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2.a – DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL 

 

  Conforme já ressaltado, o Ministério Público opôs 

Embargos de Declaração (fls. 2.397/2.403), pedindo fossem analisados 

os artigos 97 da Constituição Federal e 480 a 482 do Código de 

Processo Civil. No entanto, os embargos foram rejeitados (fls. 

2.408/2.410), sem que fossem examinados os aludidos preceitos. 

Portanto, patente a violação ao artigo 619 do Código de Processo 

Penal, que estabelece: 

        “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, 

câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de 

declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua 

publicação, quando houver na sentença ambigüidade, 

obscuridade, contradição ou omissão.” 

   

  Insista-se, a respeitável decisão recorrida, ao rejeitar os 

Embargos de Declaração deixou de motivá-la, nos devidos termos, vez 

que não analisou vários preceitos legais. 
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  A respeito dos Embargos de Declaração, o Colendo 

Supremo Tribunal Federal proclamou o seguinte ensinamento, verbis:  

 

“Os Embargos Declaratórios não se consubstanciam crítica ao 

ofício judicante, mas lhe servem ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, 

atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira 

contribuição da parte em prol do devido processo legal”. (STF-

2ª  Turma, AI 163.047-%/PR, AgRg-Edcl., rel. Min. Marco 

Aurélio, j. 18/12/95, receberam os embargos, v.u., DJU 

8.3.96, p. 6.223). 

 
  Vale ressaltar, ainda, que: “Não supre o prequestionamento 

o fato de os temas suscitados no especial terem sido objeto dos Embargos de 

Declaração” (STJ-RT 784/214), “sendo necessário que o tribunal inferior 

emita juízo acerca da questão federal suscitada no recurso excepcional. Se, 

apesar de provocado via embargos de declaração, o tribunal a quo se nega 

a emitir pronunciamento acerca dos pontos tidos como omissos, 

contraditórios ou obscuros, deve o recorrente especial alegar 

contrariedade ao art. 535, do CPC, pleiteando a anulação do acórdão 
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proferido quando do julgamento dos embargos, ao invés de insistir na tese 

da violação aos dispositivos legais cujas matérias não foram apreciadas e 

solucionadas” (RSTJ 92/121). 

 

  No tocante à ofensa ao artigo 619 do Código de Processo 

Penal cite-se a farta jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

  PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 

NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 619 DO CPP. 

  É de se dar provimento ao apelo nobre quando, apesar 

da reiterada oposição de embargos de declaração, a e. Corte a 

quo não examina as alegações alinhadas no recurso integrativo. 

  Recurso provido. 

(REsp 604409/SP, Rel. MIN.  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 23.08.2004 p. 269). 

 

  RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. 
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  Uma vez que a pretensão deduzida pelo recorrente, em 

sede de embargos declaratórios, de que fosse suprida omissão e 

sanada obscuridade no aresto embargado, não foi apreciada 

pela Corte a quo, tenho que  se mostra configurada a violação 

do art. 619 do Código de Processo Penal. 

Por conseguinte, resta prejudicada a análise das outras razões 

suscitadas no recurso especial – violação dos artigos 21 da Lei 

7492/86 e 381, III, do Código de Processo Penal. 

  Recurso conhecido e parcialmente provido para que 

outra decisão seja proferida, analisando a omissão apontada 

pelo ora recorrente. 

(REsp 674.898/RJ, Rel. MIN.  JOSÉ ARNALDO DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01.03.2005, DJ 

21.03.2005 p. 431). 

 

  CRIMINAL. RESP. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSAÇÃO. 

NULIDADE DO PROCESSO. DECISÃO NÃO MOTIVADA. 

FALTA DE FÓRMULA ESSENCIAL AO PROCESSO. 

MATÉRIAS SUSCITADAS EM RECURSO EM SENTIDO 
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ESTRITO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS 

REJEITADOS. OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 

  I - Ofende o art. 619 do Código de Processo Penal o 

acórdão que deixa de analisar questões suscitadas pelo 

embargante, relativamente à falta de fundamentação da decisão 

monocrática e à omissão de formalidade essencial do ato, em 

afronta ao disposto na Súmula 160/STF. 

  II - Nulidade do acórdão recorrido, por apresentar 

relevante omissão, devendo ser devolvido ao Tribunal a quo, 

para que se proceda à apreciação das questões levantadas nos 

embargos de declaração. 

  III - Recurso conhecido e provido, nos termos do voto 

do Relator. 

(REsp 622.979/SP, Rel. MIN.  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 23.08.2005, DJ 19.09.2005 p. 366). 

 

  CRIMINAL. RESP. LOTEAMENTO DE ÁREA 

RURAL SEM AUTORIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM 

PRIMEIRO GRAU. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE 
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PROVAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO NO 

JULGADO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 

  I -  Ofende o art. 619 do Código de Processo Penal o 

acórdão que, no julgamento dos embargos de declaração, deixa 

de analisar as teses lançadas pelo Ministério Público, para 

manter a absolvição da ré, com base na ausência de provas 

para a condenação, mesmo diante da existência de laudo 

pericial e de depoimentos testemunhais. 

  II - Nulidade do acórdão recorrido por apresentar 

relevante omissão, devendo ser devolvido ao Tribunal a quo, 

para que se proceda à apreciação das questões levantadas nos 

embargos de declaração. 

  III -  Recurso conhecido e provido, nos termos do voto 

do Relator. 

(REsp 610.466/DF, Rel. MIN.  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 05.08.2004, DJ 04.10.2004 p. 337). 

 

  PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 180, § 1º, DO 

CÓDIGO PENAL.VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

FAVORÁVEIS. REGIME PRISIONAL. SÚMULA Nº 269/STJ. 

  I - É de se dar provimento ao apelo nobre quando, 

apesar da oposição de embargos de declaração, a e. Corte a quo 

não examina as alegações alinhadas no recurso integrativo. 

  II - O réu reincidente, condenado a pena inferior a 

quatro anos e com circunstâncias judiciais favoráveis, poderá 

iniciar o cumprimento em regime semi-aberto. Artigos 33 e 59 

do Código Penal. (Sumula 269/STJ). 

  Recurso parcialmente provido. 

(REsp 688.972/SP, Rel. MIN.  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 01.03.2005, DJ 11.04.2005 p. 372). 

 

  PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 

ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO AOS 

ARTS. 619 E 571, VIII, DO CPP. SÚMULA 211 DO STJ. 

  I - Configura error in procedendo, detectável de plano, 

a não apreciação de questão jurídica pertinente e, em tese, 
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relevante, suscitada em embargos de declaração (Súmula nº 

211-STJ ). Configurada, pois, a violação ao art. 619 do CPP. 

  II - Tendo em vista a anulação do v. acórdão que 

julgou os embargos de declaração, resta prejudicado o presente 

recurso no ponto em que se alega violação ao art. 571, VIII, do 

CPP. Recurso parcialmente provido. 

(REsp 633.816/RS, Rel. MIN.  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 18.11.2004, DJ 13.12.2004 p. 429). 

 

     

  Finalmente, convém anotar que a Súmula 211 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece: “Inadmissível 

recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de 

embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.” Daí 

a necessidade da interposição do presente recurso, para que seja 

determinado ao Tribunal recorrido que analise integralmente os 

Embargos de Declaração. 

 

2.b – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 
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  O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidindo questão 

semelhante à do presente processo assim entendeu: 

 

  CRIMINAL. RESP. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSAÇÃO. 
NULIDADE DO PROCESSO. DECISÃO NÃO MOTIVADA. 
FALTA DE FÓRMULA ESSENCIAL AO PROCESSO. 
MATÉRIAS SUSCITADAS EM RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS 
REJEITADOS. OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. 
  I - Ofende o art. 619 do Código de Processo Penal o 
acórdão que deixa de analisar questões suscitadas pelo 
embargante, relativamente à falta de fundamentação da decisão 
monocrática e à omissão de formalidade essencial do ato, em 
afronta ao disposto na Súmula 160/STF. 
  II - Nulidade do acórdão recorrido, por apresentar 
relevante omissão, devendo ser devolvido ao Tribunal a quo, 
para que se proceda à apreciação das questões levantadas nos 
embargos de declaração. 
  III - Recurso conhecido e provido, nos termos do voto 
do Relator. 
(REsp 622.979/SP, Rel. MIN.  GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 23.08.2005, DJ 19.09.2005 p. 366 – 
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publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 
Justiça – documento 01). 

 

 

  Para melhor demonstrar o dissídio, transcreve-se o 

relatório e o voto do Culto Ministro Relator: 

 

“RELATÓRIO 

  

  EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP (Relator):  

  

  Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base na alínea “a” do 

permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, que negou 

provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente e rejeitou 

os embargos de declaração opostos contra esta decisão. 

  Consta dos autos ter sido o recorrido denunciado como incurso 

no artigo 12 da Lei 6.368⁄76. 

  Indeferida a liberdade provisória do recorrido, em duas 

oportunidades, interrogado o réu e oferecida a defesa prévia, foi 

determinada a realização de audiência de instrução e julgamento. Neste 
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momento, no entanto, o representante do Parquet ali oficiante requereu a 

desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 16 da 

Lei n.º 6.368⁄76.  

  Aceitando o pedido ministerial, o Juiz de Direito anulou o 

despacho de recebimento da denúncia e passou a proceder nos termos da 

Lei n.º 10.259⁄01. Oferecida proposta de transação, esta foi aceita pelo 

réu e homologada pelo Juízo. Liquidada a prestação determinada – 10 

(dez) dias multa – julgou-se extinta a punibilidade do réu. 

Intimado o Ministério Público, este interpôs recurso em sentido estrito 

contra a decisão que julgou extinta a punibilidade do recorrido, 

pretendendo a reforma da decisão e a anulação da audiência 

homologatória da proposta de transação.    

  Naquela oportunidade, o recorrente alegou a nulidade do 

processo, por incompetência absoluta do Juízo, por falta de motivação da 

decisão e por omissão de formalidade que constituía elemento essencial 

do ato – no caso, o proferimento de sentença fundamentada. 

  Conforme se alegou, o Juiz de Direito não poderia promover a 

desclassificação do delito, senão em sentença. Não poderia, inclusive, 

modificar o rito processual, em razão do momento processual. 

  Pugnou, na petição recursal, a nulidade do processo a partir da 

“audiência processual”, com a cassação da decisão que decretou a 
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extinção da punibilidade e a manutenção do despacho de recebimento da 

denúncia. 

  A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, julgando o recurso de apelação interposto, assim decidiu, 

por maioria (fl. 151): 

  “ A homologação de proposta de transação penal é 

uma decisão. Sentenças e decisões podem ser reformadas através 

de recurso interposto pelo Ministério Público, desde que não 

tenham transitado em julgado. 

  No caso em tela, a homologação da proposta de 

aplicação imediata da pena transitou em julgado. Ela produziu 

seus efeitos materiais e formais. Não há como a rescindir a pedido 

do Ministério Público pelo simples fato de não existir, em nosso 

sistema jurídico, revisão criminal em favor da sociedade. 

  Afastada a rescisão da decisão que homologou a 

proposta de aplicação imediata da pena feita pelo Ministério 

Público, não há como prover o presente recurso para reformar a 

decisão que declarou extinta a punibilidade de Fábio. 

  O cumprimento da pena é causa de extinção da 

punibilidade. Foi imposta a Fábio a pena de 10 (dez) dias-multa. 

Ele recolheu a importância pertinente ao montante da multa que 
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lhe foi imposta. Logo a sua punibilidade não podia deixar de ser 

extinta. 

  Nega-se, por esses motivos, provimento ao recurso 

ministerial.”  

  

  O voto vencido considerou, em suma,  que “a decisão que 

anulou o processo e rejeitou a denúncia não contém a mínima 

fundamentação. Nem uma palavra se dedicou ao assunto. Ninguém sabe 

como e porque foi tomada a inusitada decisão.” (fl. 156).  

  Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso de 

embargos declaratórios, buscando preqüestionar matéria concernente à 

falta de fundamentação da decisão e à omissão de formalidade que 

constituía elemento essencial do ato. 

  Os embargos, no entanto, foram rejeitados nos seguintes 

termos, verbis (fls. 169⁄170) :  

  “A divergência entre voto vencedor e vencido é 

dirimida através de embargos infringentes e de nulidade, o qual, 

devido ser recurso exclusivo da defesa, não pode ser interposto 

pela acusação. Esta, devido a esse fato, pretende que divergências 

entre os votos sejam dirimidas através de embargos de 

declaração. 
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  O voto vencedor reconheceu que a decisão que 

homologou a transação foi correta e que não podia ser anulada 

porque havia transitado em julgado e produzido seus efeitos 

formais e materiais. O voto vencido reconheceu que essa 

homologação constituiu um ato inexistente. 

  Observa-se que a divergência entre os votos 

vencedores e o vencido é justamente o ponto que o Ministério 

Público alega que houve omissão na apreciação dos fatos pelo 

voto vencedor. Verifica-se que o Ministério Público pretende dar 

caráter de infringência aos embargos de declaração e, assim, não 

há como os acolher. 

  Rejeitam-se, por esses motivos, os embargos.”  

  

  Daí a interposição do presente recurso especial, no qual se 

sustenta negativa de vigência ao art. 619 do Código de Processo Penal e 

ofensa aos arts. 381, inc. III e 564, inc. III, alínea “m”, todos do Código 

de Processo Penal. Busca a anulação do acórdão proferido em sede de 

embargos de declaração, para que outro seja proferido ou, entendendo-se 

preenchido o requisito do prequestionamento, a reforma do acórdão 

proferido pelo Tribunal a quo em sede apelação, com a cassação da 

decisão monocrática. 

  Foram apresentadas contra-razões (fls. 183⁄185). 
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  Admitido o recurso (fls. 187⁄188), a Subprocuradoria-Geral da 

República opinou pelo seu provimento (fls. 192⁄198). 

  É o relatório. 

  

RECURSO ESPECIAL Nº 622.979 - SP (2004⁄0004142-1) 

  

VOTO 

  

  EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP (Relator):  

  

  Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base na alínea “a” do 

permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, que negou 

provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente e rejeitou 

os embargos de declaração opostos contra esta decisão. 

  Consta dos autos ter sido o recorrido denunciado como incurso 

no artigo 12 da Lei 6.368⁄76. 

  Indeferida a liberdade provisória do recorrido, em duas 

oportunidades, interrogado o réu e oferecida a defesa prévia, foi 

determinada a realização de audiência de instrução e julgamento. Neste 

momento, no entanto, o representante do Parquet ali oficiante requereu a 
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desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 16 da 

Lei n.º 6.368⁄76.  

  Aceitando o pedido ministerial, o Juiz de Direito anulou o 

despacho de recebimento da denúncia e passou a proceder nos termos da 

Lei n.º 10.259⁄01. Oferecida proposta de transação, esta foi aceita pelo 

réu e homologada pelo Juízo. Liquidada a prestação determinada – 10 

(dez) dias multa – julgou-se extinta a punibilidade do réu. 

  Intimado o Ministério Público, este interpôs recurso em sentido 

estrito contra a da decisão que julgou extinta a punibilidade do recorrido, 

pretendendo a reforma da decisão e a anulação da audiência 

homologatória da proposta de transação.    

  Naquela oportunidade, o recorrente alegou a nulidade absoluta 

do processo, por incompetência absoluta do Juízo, por falta de motivação 

da decisão e por omissão de formalidade que constituía elemento 

essencial do ato – no caso, o proferimento de sentença fundamentada. 

  Conforme se alegou, o Juiz de Direito não poderia promover a 

desclassificação do delito, senão em sentença. Não poderia, inclusive, 

modificar o rito processual, em razão do momento processual. 

  Pugnou, na petição recursal, a nulidade do processo a partir da 

“audiência processual”, com a cassação da decisão que decretou a 

extinção da punibilidade e a manutenção do despacho de recebimento da 

denúncia. 
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  A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo negou, por maioria, provimento ao recurso de apelação e 

rejeitou, por votação unânime, embargos de declaração opostos. 

  Daí a interposição do presente recurso especial, no qual se 

sustenta negativa de vigência ao art. 619 do Código de Processo Penal e 

ofensa aos arts. 381, inc. III e 564, inc. III, alínea “m”, todos do Código 

de Processo Penal. Busca a anulação do acórdão proferido em sede de 

embargos de declaração, para que outro seja proferido ou, entendendo-se 

preenchido o requisito do prequestionamento, a reforma do acórdão 

proferido pelo Tribunal a quo em sede apelação, com a cassação da 

decisão monocrática. 

  Entendo que o recurso deva ser conhecido e provido, no tocante 

ao pedido de anulação do acórdão de embargos de declaração. 

  Da análise dos autos, vislumbra-se a clara ocorrência de ofensa 

ao art. 619 do CPP. O acórdão proferido em sede de embargos de 

declaração incorreu em relevante omissão, ao deixar de analisar as 

questões suscitadas pelo embargante, qual seja, à falta de fundamentação 

da decisão e à omissão de formalidade que constituía elemento essencial 

do ato. 

  Ressalte-se que essas questões foram suscitadas no recurso em 

sentido estrito, porém não debatidas. Novamente ventiladas nos 
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embargos de declaração, o Tribunal a quo deixou de analisá-las, 

incorrendo em ofensa ao art. 619 do CPP. 

  O acórdão, desta forma, é nulo por apresentar omissão, na 

medida que, em nenhum momento houve exame das questões 

apresentadas pelo recorrente, devendo ser devolvido ao Tribunal a quo, 

para que se proceda à sua apreciação, da forma como levantada nos 

embargos de declaração, restando prejudicadas as demais alegações.  

  Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos 

termos da fundamentação acima.  

  É como voto.” (grifos do original). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.b.1 – DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 

 

  Segundo o teor do acórdão impugnado: 
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  “Por isso, concluiu que, além da eventual nulidade, o acusado 

deveria ser absolvido, nos termos do artigo 409 do Código de Processo 

Penal  

(fls. 2388/2390) e, despronunciado, no caso presente, o recorrente 

deveria ser absolvido por força do artigo 5°, inciso LVII, da CF (fls. 

2390/2394).  

 

  O embargante prende-se ao voto parcialmente vencedor, para 

afirmar que o acórdão não analisou a Constituição e os artigos citados do 

Código de Processo Civil.  

 

  Porém, caso a interpretação da decisão embargada leve a essa 

conclusão, há que se falar em inconstitucionalidade incidental, e, por 

conseqüência, o que é básico, não ofende o artigo 97 da CF, ou ainda os 

referidos preceitos do Código de Processo Civil.  

 

  Além disso, admitido "ad argumentandum" a conclusão do 

embargante, é de se ter em conta que o julgamento foi realizado em data 

anterior à publicação da Súmula Vinculante n° 10, do STF e, assim, a 

retroatividade, neste caso, é tema proibido na seara penal.  
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  Logo, não se vislumbra qualquer ambigüidade, obscuridade, 

contradição ou omissão do acórdão, que esteja a fundamentar estes 

embargos.  

 

  Nestes termos, rejeitaram os embargos” (fls. 2.409/2.410). 

 

  

  Enquanto para o paradigma: 

 

  “Da análise dos autos, vislumbra-se a clara ocorrência de 

ofensa ao art. 619 do CPP. O acórdão proferido em sede de embargos de 

declaração incorreu em relevante omissão, ao deixar de analisar as 

questões suscitadas pelo embargante, qual seja, à falta de fundamentação 

da decisão e à omissão de formalidade que constituía elemento essencial 

do ato. 

  Ressalte-se que essas questões foram suscitadas no recurso em 

sentido estrito, porém não debatidas. Novamente ventiladas nos 

embargos de declaração, o Tribunal a quo deixou de analisá-las, 

incorrendo em ofensa ao art. 619 do CPP. 

  O acórdão, desta forma, é nulo por apresentar omissão, na 

medida que, em nenhum momento houve exame das questões 

apresentadas pelo recorrente, devendo ser devolvido ao Tribunal a quo, 
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para que se proceda à sua apreciação, da forma como levantada nos 

embargos de declaração, restando prejudicadas as demais alegações.  

  Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos 

termos da fundamentação acima.”  

 

 

  Em síntese, o acórdão recorrido afirmou: “Logo, não se 

vislumbra qualquer ambigüidade, obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, que esteja a fundamentar estes embargos” 

(fls. 2.410).  Enquanto para o paradigma: “Da análise dos autos, 

vislumbra-se a clara ocorrência de ofensa ao art. 619 do CPP. O 

acórdão proferido em sede de embargos de declaração incorreu 

em relevante omissão, ao deixar de analisar as questões 

suscitadas pelo embargante, qual seja, à falta de fundamentação 

da decisão”. 

 

  Pelo exposto, o acórdão de fls. 2.408/2.410 deverá ser 

anulado, determinando-se que a 1ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo profira nova decisão, analisando os 

artigos referidos nos embargos de declaração de fls. 2.397/2.403. 
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3. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 480 E 481 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

  Caso entenda-se que não ocorreu a nulidade apontada 

no item 2 – violação do artigo 619 do Código de Processo Penal, os 

acórdãos de fls. 2.375/2.394 e 2.408/2.410 deverão ser anulados por 

desrespeitos aos artigos 480 e 481 do Código de Processo Civil, aqui 

aplicados subsidiariamente. De fato, analisando questão idêntica à do 
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presente processo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim 

decidiu: 

 

  PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 213, C/C ART. 
224, A, DO CÓDIGO PENAL. CRIME HEDIONDO. REGIME 
DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 480 E 481 DO CPC. 
  I - Nos termos dos arts. 480 e 481 do CPC, a c. Oitava 
Câmara Criminal do e. Tribunal a quo, no exercício do controle 
difuso de constitucionalidade, somente poderia declarar 
inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, se houvesse 
demonstrado que a questão foi apreciada por seu Órgão Pleno 
ou pelo Pretório Excelso. (Precedentes desta Corte e do c. STF). 
  II - A ofensa a bens personalíssimos, no caso dos crimes 
da mesma espécie, pode ensejar o crime continuado na forma 
preconizada no parágrafo único do art. 71 do Código Penal. 
(Precedentes). 
  Recurso parcialmente provido. 
(REsp 734309/RS, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 02.08.2005, DJ 22.08.2005 p. 345, 
publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 
Justiça – documento 02). 
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  Para melhor demonstrar o dissídio transcreve-se o 

relatório e o voto do Culto Ministro Relator: 

 

 

“RELATÓRIO 

  

  O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de 

recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento nas alíneas a e c, da Lex 

Fundamentalis, em face de v. acórdão prolatado pela c. Sexta Câmara 

Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no 

agravo em execução n.º 70008185928. 

  Depreende-se dos autos que o ora recorrido foi condenado 

como incurso no art. 213, c⁄c art. 224, a, e 226, II, na forma do art. 69, 

caput e art. 71, caput, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 

02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime integralmente 

fechado. 

  Irresignada, apelou a defesa, tendo o v. acórdão dado parcial 

provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena a 09 (nove) anos, 09 

(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e estabelecer o regime inicial 

fechado, permitindo-se, pois, a progressão. 
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  Opostos embargos declaratórios pelo Ministério Público 

Estadual, estes foram rejeitados. 

  Daí o presente recurso especial, em que o Parquet argumenta, 

a par de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 480 e 481, do 

Código de Processo Civil, bem como ao art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072⁄90 e 

aos arts. 69 e 71, do Código Penal. 

Admitido o recurso (fls. 269⁄271), subiram os autos a esta Corte. 

  A douta Subprocuradoria-Geral da República, às fls. 281⁄289, 

se manifestou pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta parte, pelo 

seu provimento. 

  É o relatório. 

 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 734.309 - RS (2005⁄0043835-5) 

 

EMENTA 

  

  PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 213, 

C⁄C ART. 224, A, DO CÓDIGO PENAL. CRIME 

HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 480 

E 481 DO CPC. 
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  I - Nos termos dos arts. 480 e 481 do CPC, a c. 

Oitava Câmara Criminal do e. Tribunal a quo, no exercício do 

controle difuso de constitucionalidade, somente poderia 

declarar inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072⁄90, se 

houvesse demonstrado que a questão foi apreciada por seu 

Órgão Pleno ou pelo Pretório Excelso. (Precedentes desta 

Corte e do c. STF). 

  II - A ofensa a bens personalíssimos, no caso 

dos crimes da mesma espécie, pode ensejar o crime continuado 

na forma preconizada no parágrafo único do art. 71 do Código 

Penal. (Precedentes). 

  Recurso parcialmente provido. 

   

VOTO 

  

  O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Busca-se, no 

presente recurso, em síntese: 1) a anulação do v. acórdão, determinando-

se a instauração de incidente de inconstitucionalidade ou; 2) a reforma, 

para restabelecer o regime integralmente fechado e; 3) o reconhecimento 

do concurso material do delito de estupro, praticado contra vítimas 

diversas. 

  Quanto ao primeiro tópico, o recurso comporta provimento. 
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  O e. Tribunal a quo, assim se manifestou sobre a 

inadmissibilidade do regime integralmente fechado, no que concerne aos 

delitos de natureza hedionda: 

  

  "Tenho que, mesmo em se tratando de crime hediondo, a 

sanção carcerária não deve ser cumprida em regime integralmente 

fechado, devendo restar assegurada ao apenado a possibilidade de 

progressão. 

  Nessa esteira, menciono os seguintes julgados: 

  

  Conforme já me manifestei em inúmeras oportunidades, 

entendo ser inconstitucional o art. 2º , § 1º da Lei dos Crimes 

Hediondos, a estabelecer que os condenados pelas infrações ali 

elencadas deverão cumprir o castigo segregatório em regime totalmente 

fechado. Tal norma, como se verá a seguir impede a adequada 

individualização da pena à pessoa e significa ofensa ao princípio da 

humanidade da sanção, garantias contidas na Lei Maior (art. 5º, incisos 

III, XLVI e XLVII). (Apelação Crime nº 70000293266, Segunda Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Antônio Carlos Netto 

Mangabeira, julgado em 09⁄12⁄99). 

  



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

  Embora não adentrando no exame da inconstitucionalidade 

antevista, mas no sentido da aplicabilidade do regime inicialmente 

fechado, tem decidido a 8ª Câmara Criminal deste Órgão Superior: 

  Tentativa de estupro. Palavra firme e coerente da 

vítima. Reconhecimento efetivado nas duas fases de perquirição 

da culpa. Condenação mantida. A palavra da vítima, firme e 

coerente, apontando o réu, nas duas fases de perquirição da 

culpa, como o autor do ilícito penal, serve de base à condenação, 

ainda mais tratando-se de delito cometido na clandestinidade, 

longe dos olhos de testemunhas presenciais. Cumprimento da pena 

no regime inicialmente fechado. Possibilidade em face do advento 

da lei que define os crimes de tortura. O artigo 1, par-7, da lei n. 

9455⁄9 7, que define os crimes de tortura, deu novo tratamento ao 

que dispõe o par- 1 do artigo 2 da lei n. 8072⁄90, podendo, 

portanto, haver progressão de regime carcerário, quando a pena 

aplicada diz respeito a prática de crimes hediondos, de tortura e 

de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Negaram 

provimento às apelações. (9fls.) (Apelação Crime nº 

70003679412, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, relator: Des. Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, julgado em 1 

0⁄04⁄02). 
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  Apelação. Estupro. Prova. Palavra coerente e 

harmônica da vítima e prova testemunhal. condenação impositiva. 

Regime de pena. Inteligência da expressão 'regime integralmente 

fechado', do § 1º, art. 2º da lei n.9 8072⁄90. interceptação 

conforme a constituição. Cumprimento inicial em regime fechado 

integralmente. Apelos improvidos. (06 fls) (Apelação Crime n º  

70003720455, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, relator: Des. Tupinambá Pinto de Azevedo, julgado em 1 

3⁄03⁄02). 

  

  Revisão criminal. Estupro. Delito hediondo. Coisa 

julgada. 1. Modificação de regime prisional. Réu condenado por 

estupro com sentença transitada em julgado, que determinou o 

cumprimento da pena em regime integralmente fechado. 

Determinação de progressão de regime. Afronta a coisa julgada, 

garantida constitucionalmente. 2. Atenuante. Confissão 

espontânea. Reconhecimento em caso de revisão, viável o 

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a 

sentença monocrática deixa de considerá-la, mesmo tendo o 

requerente admitido em juízo que manteve relações sexuais com a 

vítima aproximadamente por seis meses. À unanimidade, julgaram 

parcialmente procedente a revisional! para reconhecer a 
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atenuante da confissão espontânea reduzindo a pena fixada para 9 

(nove) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias. (5 fls) 

(Revisão Criminal nº 70003018686, Quarto Grupo de Câmaras 

Criminais, Tribunal de Justiça do RS, relator: Des. Roque Miguel 

Fank, julgado em 28⁄12⁄0 1). 

  

  Pessoalmente, considero inconstitucional a obrigatoriedade do 

regime inicial fechado para determinados crimes, pois impede a devida 

individualização da pena e atinge o princípio da humanidade da sanção, 

garantias contidas na Lei Maior (art. 5º, incisos III XLVI e XLVII). 

  Sendo assim, a pena carcerária deve ser cumprida em regime 

inicialmente fechado, à vista do que dispõe o art. 33, § 22, alínea 'a', do 

Código Penal. 

  Em resumo, dou parcial provimento ao recurso defensivo para, 

mantidas as demais cominações sentenciais, fixar o regime inicial 

fechado para cumprimento da sanção carcerária imposta" (fls.184⁄186). 

  

  Em razão dos fundamentos ora expendidos, o Parquet ofereceu 

embargos de declaração, que foram rejeitados ao seguinte fundamento. 

  

  "Assim tenho me manifestado, sobre a matéria, nos mais 

recentes acórdãos de que participei: 
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'Embargos declaratórios. Não constituem a seara adequada para 

a rediscussão da matéria jurídica. Omissão ou ambigüidade 

inocorrente na decisão embargada. A falta de menção expressa no 

acórdão a dispositivo de lei ordinária que o embargante entende 

como violado configura matéria a ser debatida em recurso a ser 

encaminhado aos tribunais superiores. Na adoção ou rejeição de 

uma tese, é impossível prever e fazer constar explicitamente todos 

os dispositivos de lei aplicados ou negados no intrincado da 

fundamentação que conduz ao resultado final da decisão. 

Embargos rejeitados'. 

  

  Se houve ofensa à lei federal, compete aos tribunais superiores 

remediá-la. 

  A Câmara considerou que o art. 2º § 1º, da Lei dos Crimes 

Hediondos contraria todo o sistema que rege as execuções criminais, 

que se baseiam na idéia da progressividade, e a Constituição Federal, 

afrontando o princípio da individualização da pena. 

  Assim é que, além de agredir o art. 52, XLVI, da Constituição, 

o mencionado dispositivo da Lei nº 8.072⁄90, atenta, já de início, contra 

o art. 110 da LEP, que diz que o juiz, na sentença, estabelecerá o regime 

no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de 

liberdade, observado o disposto no art. 33 e seus parágrafos do CP, e 
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também contra o art. 112 da LEP que diz que 'a pena privativa de 

liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência 

para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o 

preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e 

seu mérito indicar a progressão'. 

  Não é outro o princípio convertido em texto expresso de lei, 

que está estampado no art. 33, § 2º, do CP: 'As penas privativas de 

liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o 

mérito do condenado, observados os seguintes critérios...'. 

  A matéria já foi exaustivamente discutida. 

  Texto de lei aberrante que conflita com princípio consagrado 

pela lei maior e por normas expressas do Código Penal e da Lei de 

Execuções Penais não deve ser aplicado, sob pena de comprometimento 

de toda a ordem jurídica em vigor. 

  A menos que se reforme a Constituição, o Código Penal e a Lei 

de Execuções Penais, para torná-los mais gravosos ao condenado, o 

malsinado dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos não tem como ser 

aplicado. 

  O melhor é que se revogasse a Lei dos Crimes Hediondos, 

estabelecendo-se um sistema penal unificado e integrado. 

  É óbvio que o texto do acórdão não trouxe nenhuma dúvida a 

ser esclarecida pelo órgão fracionário, ao Ministério Público, cujos 
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agentes estão suficientemente aptos para manejar os recursos que 

entenderem cabíveis contra a decisão em virtude da qual manifestam a 

sua inconformidade" (fls. 204⁄206). 

  

  De fato, o v. julgado impugnado pela via dos embargos de 

declaração, padece de nulidade, uma vez que, mesmo no caso de controle 

difuso, em se tratando de Tribunal, devem ser observadas as disposições 

dos arts. 480 e 481 do CPC, o que inocorreu in casu. 

  Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: 

  

  "PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 535, II E 481, § ÚNICO 

DO CPC. VIOLAÇÃO COMPROVADA. EFEITO VINCULANTE 

DAS DECISÕES DO PLENÁRIO DO STF. 

  1. Os Tribunais, no exercício do controle difuso de 

constitucionalidade, devem observar a norma dos arts. 97 da 

Constituição e 480-482 do CPC, que determinam a remessa da 

questão constitucional à apreciação do Órgão Especial, salvo se a 

respeito dela já houver pronunciamento deste órgão ou do 

Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, o órgão fracionário está 

dispensado de suscitar o incidente, devendo simplesmente invocar 

o precedente da Corte ou do STF, à cuja orientação fica 

vinculado. O que é ilegítimo, e ofende o art. 481 e seu parágrafo 
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do CPC, é o acolhimento da inconstitucionalidade por órgão 

fracionário, sem submissão da matéria ao Plenário e, ainda mais, 

adotando entendimento contrário ao de precedente do STF. 

  2. Recurso especial provido"  

  (REsp 514246⁄RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, DJU de 08⁄03⁄2004). 

   

  "PROCESSO CIVIL. CONTROLE DIFUSO DA 

CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA DE 

PLENÁRIO. O juiz singular pode deixar de aplicar lei 

inconstitucional; os órgãos fracionários dos tribunais, não - 

porque,  mesmo no âmbito do controle difuso da 

constitucionalidade, os tribunais só podem deixar de aplicar a lei 

pelo seu plenário ou, se for o caso, pelo respectivo órgão especial 

(CF, art. 97), observado o procedimento previsto no artigo 480 e 

seguintes do Código de Processo Civil,  salvo se já houver 

pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 

Federal sobre a questão (CPC, art. 481, parágrafo único). 

Recurso especial conhecido e provido" 

  (REsp 89297⁄MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ari 

Pargendler, DJU 07⁄02⁄2000). 
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  O c. Supremo Tribunal Federal, acerca da necessidade de ser 

observada a reserva de plenário, em caso de declaração de 

inconstitucionalidade por Tribunal, assim já se manifestou: 

  

  “Recurso extraordinário. Art. 97 da Constituição. - Esta 

Primeira Turma, ao julgar o RE 140.948, assim decidiu:  

  "Controle difuso de inconstitucionalidade: reserva de plenário 

(CF, art. 97): inteligência. Tem-se difundido, nos Tribunais, a prática de 

aplicação aos casos concretos posteriores, pelos seus órgãos parciais, 

da precedente declaração de inconstitucionalidade, dispensando-se nova 

remessa da mesma questão ao Plenário; é inadmissível, porém, que 

Turma de Tribunal Regional Federal, cujo Plenário ainda não se tenha 

pronunciado a respeito, substitua a remessa pela invocação de decisão 

plenária do extinto Tribunal Federal de Recursos."  

  Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso 

extraordinário conhecido e provido" 

  (STF, RE 353593-5⁄RS, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, 

DJU de 29⁄11⁄2002). 

  

  Diante do exposto, entendo que o v. acórdão padece de 

nulidade, no que se refere à declaração de inconstitucionalidade do 
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art. 2º, § 1º da Lei n.º 9.072⁄90, devendo a questão ser submetida ao 

Plenário daquela c. Corte, prejudicado o segundo tópico deste recurso. 

  No que se refere ao último tópico, a irresignação, todavia, não 

merece acolhida. 

  A ofensa a bens personalíssimos, no caso dos crimes da mesma 

espécie (estupro com estupro), pode ensejar o crime continuado na forma 

preconizada no parágrafo único do art. 71 do Código Penal. Os requisitos 

devem ser examinados pelo Órgão Julgador a quo, como de fato o foram. 

  Neste sentido, os seguintes precedentes: 

  

  "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 

CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 

CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. 

QUADRILHA ARMADA E ROUBO MAJORADO PELO 

EMPREGO DE ARMA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 

  I - Se, além da conjunção carnal, é praticado outro ato 

de libidinagem que não se ajusta aos classificados de praeludia 

coiti, é de se reconhecer o concurso material entre os delitos de 

estupro e de atentado violento ao pudor. A continuidade delitiva 

exige crimes da mesma espécie e homogeneidade de execução. 

  II - A ofensa a bens personalíssimos, contra vítimas 

diferentes, desde que os crimes sejam da mesma espécie, pode 
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ensejar o crime continuado na forma preconizada no parágrafo 

único do art. 71 do Código Penal. Os requisitos devem ser 

examinados pelo Órgão Julgador (de estupro para estupro e 

atentado violento ao pudor para atentado violento ao pudor). 

  III - Na há que se falar em bis in idem na condenação 

por quadrilha ou bando armada e roubo majorado pelo emprego 

de arma, porquanto além de delitos autônomos e distintos, no 

primeiro o emprego da arma está calcada no perigo abstrato e, no 

segundo no perigo concreto (Precedentes do STJ e do Pretório 

Excelso). 

  Habeas corpus parcialmente concedido. 

  (HC 35.220⁄RS, 5ª Turma, DJU de 08.11.2004) 

   

  "PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO 

ESPECIAL. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO. 

HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. 

ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA A 

MESMA VÍTIMA. CONCURSO MATERIAL. VÍTIMAS 

DIFERENTES. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP. 

  I - Os réus, em princípio, se defendem dos fatos 

imputados e não da sua classificação, que pode ser alterada nos 

limites do art. 383 do CPP. Sendo, o caso, hipótese de emendatio 
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libelli, não há nulidade no processo pela não abertura de vista à 

defesa. 

  II - Se, além da conjunção carnal, é praticado outro ato 

de libidinagem que não se ajusta aos classificados de praeludia 

coiti, é de se reconhecer o concurso material entre os delitos de 

estupro e de atentado violento ao pudor. A continuidade delitiva 

exige crimes da mesma espécie e homogeneidade de execução. 

  III – A ofensa a bens personalíssimos, no caso dos 

crimes da mesma espécie (atentado violento ao pudor com 

atentado violento ao pudor ⁄⁄ estupro com estupro), pode ensejar o 

crime continuado na forma preconizada no parágrafo único do 

art. 71 do Código Penal. Os requisitos devem ser examinados pelo 

Órgão Julgador a quo. 

  Recurso parcialmente provido. 

  (RESP 537.956⁄RR, 5ª Turma, DJU de 24.11.2003) 

  

  Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, 

para anular o v. acórdão increpado, no que se refere à declaração de 

inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º da Lei n.º 9.072⁄90, devendo a 

questão ser submetida ao Plenário daquela c. Corte. 

  É o voto.” (grifos do original). 
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*         *         * 
  

  

  A respeito, confira-se a pacífica orientação do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: 

   

  TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. 

ADICIONAL DE ALÍQUOTA. FUNDO ESTADUAL DE 

COMBATE À POBREZA. QUESTÃO SUBMETIDA À 

APRECIAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. JULGAMENTO DO 

RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. 

  1. Os Tribunais, no exercício do controle difuso de 

constitucionalidade, devem observar a norma dos arts. 97 da 

Constituição e 480-482 do CPC, que determinam a remessa da 

questão constitucional à apreciação do Órgão Especial, salvo se 

a respeito dela já houver pronunciamento deste órgão ou do 

Supremo Tribunal Federal. 
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  2. Reconhecida pelo o órgão fracionário do Tribunal de 

origem a inconstitucionalidade da Lei Estadual 4.056/2002, e 

não havendo no acórdão qualquer referência à anterior julgado 

do órgão especial daquela Corte ou do plenário do STF quanto 

à matéria, deve ser anulado o julgado, por ofensa aos arts. 480 

a 482 do CPC. 

  3. Recurso especial a que se dá provimento. 

(REsp 807.553/RJ, Rel. Ministro  TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.03.2006, DJ 

03.04.2006 p. 300). 

 

  PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

ARGÜIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA 

DE PLENÁRIO. 

  1. "Os Tribunais, no exercício do controle difuso de 

constitucionalidade, devem observar a norma dos arts. 97 da 

Constituição e 480-482 do CPC, que determinam a remessa da 

questão constitucional à apreciação do Órgão Especial, salvo se 

a respeito dela já houver pronunciamento deste órgão ou do 

Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, o órgão fracionário 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

está dispensado de suscitar o incidente, devendo simplesmente 

invocar o precedente da Corte ou do STF, à cuja orientação fica 

vinculado" (REsp 715.310/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 

DJU de 09.05.05). 

  2. Recurso especial provido. 

(REsp 584.745/RJ, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 28.06.2005, DJ 22.08.2005 

p. 197). 

 

  "PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 535, II E 481, § 

ÚNICO DO CPC. VIOLAÇÃO COMPROVADA. EFEITO 

VINCULANTE DAS DECISÕES DO PLENÁRIO DO STF. 

  1. Os Tribunais, no exercício do controle difuso de 

constitucionalidade, devem observar a norma dos arts. 97 da 

Constituição e 480-482 do CPC, que determinam a remessa da 

questão constitucional à apreciação do Órgão Especial, salvo se 

a respeito dela já houver pronunciamento deste órgão ou do 

Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, o órgão fracionário 

está dispensado de suscitar o incidente, devendo simplesmente 

invocar o precedente da Corte ou do STF, à cuja orientação fica 
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vinculado. O que é ilegítimo, e ofende o art. 481 e seu parágrafo 

do CPC, é o acolhimento da inconstitucionalidade por órgão 

fracionário, sem submissão da matéria ao Plenário e, ainda 

mais, adotando entendimento contrário ao de precedente do 

STF. 

  2. Recurso especial provido"  

(REsp 514246⁄RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 

DJU de 08⁄03⁄2004). 

   

 

  Aliás, este é o teor da Súmula Vinculante 10 do Excelso 

Supremo Tribunal Federal: 

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão 

de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 

expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  
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3.1 – DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 

 

  Constou dos acórdãos recorridos: 

 

   

 

  “3. Por fim, despronunciado, tem-se que o recorrente Vagner 

há que ser absolvido. 

 

  Afirma o referido artigo 409, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal, que a impronúncia não tem o condão de impedir a 

instauração de novo processo contra o recorrente, se houver novas 

provas, enquanto não for extinta a punibilidade.  

 

  Por outro lado, o artigo 5º, inciso LVII, da CF afirma que o 

estado de inocência do cidadão brasileiro somente pode vir a ser alterado 

por sentença condenatória com trânsito em julgado.  
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  Neste sentido, a sentença absolutória não declara a inocência do 

acusado. Ela apenas rejeita a acusação que pesa sobre o réu e, assim, 

reitera a situação anterior de inocência do acusado, já prevista 

constitucionalmente.   

 

  Por isso, já se afirmou que a assertiva "in dúbio pro societate" 

não encontra fundamento jurídico.  A dúvida nunca permite a "opção 

pela sociedade" quando se cuida de direito inviolável do homem ou, no 

caso, do direito de liberdade.  

 

  Não obstante, no caso de decisão de pronúncia, verifica-se uma 

excepcionalidade contida no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da 

CF, tendo em vista a competência do Tribunal do Júri para julgar os 

crimes dolosos contra a vida. Após a instrução realizada, ainda que o juiz 

verifique a probabilidade de rejeição da acusação, verificada a hipótese 

do artigo 409, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve o juiz 

despronunciar o acusado, e não absolvê-lo, tendo em vista sua 

incompetência em razão da matéria para fazê-lo. Por força do citado 

artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da CF, somente o Tribunal do Júri 

pode absolver.  
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  Evidente a contradição. Por força constitucional, o acusado não 

pode aguardar a prescrição para se ver livre do "jus accusationis", como 

prevê o referido artigo 409, parágrafo único, do Código de Processo 

Penal. Após o término da instrução, ou prevalece o "estado constitucional 

de inocência do cidadão" ou ele deve ser condenado, porque demonstrada 

pela acusação sua responsabilidade criminal.  

 

  Não pode existir o cidadão "meio condenado - meio inocente", 

apenas porque é o Tribunal do Júri quem deve apreciar o mérito e, no 

caso, não existem elementos indiciários de autoria e/ou materialidade 

para que os jurados declarem a prestação jurisdicional. E se não há 

elementos indiciários de autoria e materialidade, é porque o juiz 

monocrático analisou as provas e enfrentou o mérito, para concluir que o 

acusado não poderia ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri 

(note-se que, caso estivesse frente a um processo de competência do juiz 

singular, ao verificar a ausência de elementos indiciários de autoria e/ou 

materialidade, o julgador absolveria o acusado, nos termos do artigo 386, 

inciso VI, do Código de Processo Penal. São situações idênticas com 

conclusões distintas. Há, neste caso, ofensa ao princípio da igualdade).  

 

  Portanto, está evidente que a Constituição Federal de 1988 não 

recepcionou o artigo 409, parágrafo único, do Código de Processo Penal, 
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uma vez que esta norma não reconhece, ao acusado despronunciado, seu 

constitucional estado de inocência, mas permite que fique em situação 

indefinida (meio condenado - meio inocente), até que venha a ser extinta 

sua  

punibilidade.  

 

  Esta ausência de recepção do artigo 409, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal, pela Carta Magna de 1988, já é questão 

enfrentada pela doutrina.  

 

  Neste sentido, afirma Paulo Rangel: "Contudo, não obstante 

tratarmos da impronúncia comentando-a, entendemos que tal decisão não 

espelha o que de efetivo se quer dentro de um Estado Democrático de 

Direito, ou seja, que as decisões judiciais ponham um fim aos litígios, 

decidindo-os de forma meritória, dando, aos acusados e à sociedade, 

segurança jurídica... Se não há indícios suficientes de autoria e provada 

materialidade do fato, ou se apenas há prova da materialidade do fato, 

mas não indícios de que o réu é seu autor deve ser absolvido... A decisão 

de impronúncia é um nada. O indivíduo não está nem absolvido nem 

condenado. Se solicitar sua folha de antecedentes, consta o processo que 

está paralisado pela impronúncia. Se precisar de folha de antecedentes 

criminais sem anotações, não terá. E pior: o Estado disse que não há os 
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menores indícios de que ele é o autor do fato, mas não o absolveu. Por 

quê? Porque essa decisão é resquício do sistema inquisitorial, da época 

em que o réu tinha que, a todo custo, ser condenado..." 

 

  No mesmo sentido é a opinião de Fauzi Hassan Choukr: "A 

estrutura do presente artigo não foi recepcionada pela CR/88 e pela 

CADH (assim como num exercido histórico pode-se dizer o mesmo em 

relação à CR/46, 67 e EC 01-69). Trata-se de uma situação de non liquet, 

inadmissível  

no Estado de Direito. Aramis Nassif é uma das poucas vozes a se insurgir 

igualmente contra esta insustentável situação, na qual o Estado não 

alcança qualquer resultado de fundo e impõe a uma pessoa que sobre ela 

recaia o ônus da sujeição à persecução pelo tempo que restar para o 

decurso do prazo  

prescricional em abstrato... Rigorosamente falando, o resultado 

alcançado por tais silogismos encontrados na doutrina e jurisprudência 

dominantes são  

marcantemente gravosos para a pessoa acusada. 'Neste ponto, a distorção 

é  

tamanha que se torna mais desejável seja a pessoa 'pronunciada' e 

submetida  
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a júri, onde inexoravelmente alcançará um resultado de mérito, que ficar 

aguardando a produção de provas numa prescrição vintenária.  

 

  Assim, considerada a hipótese destes autos, e demonstrada a 

não receptividade do artigo 409, parágrafo único, do Código de Processo 

Penal, entendo que o recorrente deve ser absolvido com fundamento, por 

analogia, no artigo 411, do Código de Processo Penal.  

 

  4. Pelo exposto, ouso divergir do voto do Relator, 

Desembargador  

Péricles Piza, para absolver o recorrente ou, alternativamente, anular a 

pronúncia” (fls. 2.390/2.394 – grifos do original). 

 

... 

   

  “Por isso, concluiu que, além da eventual nulidade, o acusado 

deveria ser absolvido, nos termos do artigo 409 do Código de Processo 

Penal  

(fls. 2388/2390) e, despronunciado, no caso presente, o recorrente 

deveria ser absolvido por força do artigo 5°, inciso LVII, da CF (fls. 

2390/2394).  
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  O embargante prende-se ao voto parcialmente vencedor, para 

afirmar que o acórdão não analisou a Constituição e os artigos citados do 

Código de Processo Civil.  

 

  Porém, caso a interpretação da decisão embargada leve a essa 

conclusão, há que se falar em inconstitucionalidade incidental, e, por 

conseqüência, o que é básico, não ofende o artigo 97 da CF, ou ainda os 

referidos preceitos do Código de Processo Civil.  

 

  Além disso, admitido "ad argumentandum" a conclusão do 

embargante, é de se ter em conta que o julgamento foi realizado em data 

anterior à publicação da Súmula Vinculante n° 10, do STF e, assim, a 

retroatividade, neste caso, é tema proibido na seara penal.  

 

  Logo, não se vislumbra qualquer ambigüidade, obscuridade, 

contradição ou omissão do acórdão, que esteja a fundamentar estes 

embargos” (fls. 2.409/2.410).  

 

 

  Enquanto para o paradigma: 
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  “Quanto ao primeiro tópico, o recurso comporta provimento. 

  O e. Tribunal a quo, assim se manifestou sobre a 

inadmissibilidade do regime integralmente fechado, no que concerne aos 

delitos de natureza hedionda: 

  

  "Tenho que, mesmo em se tratando de crime hediondo, a 

sanção carcerária não deve ser cumprida em regime integralmente 

fechado, devendo restar assegurada ao apenado a possibilidade de 

progressão. 

  Nessa esteira, menciono os seguintes julgados: 

  

  Conforme já me manifestei em inúmeras oportunidades, 

entendo ser inconstitucional o art. 2º , § 1º da Lei dos Crimes 

Hediondos, a estabelecer que os condenados pelas infrações ali 

elencadas deverão cumprir o castigo segregatório em regime totalmente 

fechado. Tal norma, como se verá a seguir impede a adequada 

individualização da pena à pessoa e significa ofensa ao princípio da 

humanidade da sanção, garantias contidas na Lei Maior (art. 5º, incisos 

III, XLVI e XLVII). (Apelação Crime nº 70000293266, Segunda Câmara 
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Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Antônio Carlos Netto 

Mangabeira, julgado em 09⁄12⁄99). 

  

  Embora não adentrando no exame da inconstitucionalidade 

antevista, mas no sentido da aplicabilidade do regime inicialmente 

fechado, tem decidido a 8ª Câmara Criminal deste Órgão Superior: 

  Tentativa de estupro. Palavra firme e coerente da 

vítima. Reconhecimento efetivado nas duas fases de perquirição 

da culpa. Condenação mantida. A palavra da vítima, firme e 

coerente, apontando o réu, nas duas fases de perquirição da 

culpa, como o autor do ilícito penal, serve de base à condenação, 

ainda mais tratando-se de delito cometido na clandestinidade, 

longe dos olhos de testemunhas presenciais. Cumprimento da pena 

no regime inicialmente fechado. Possibilidade em face do advento 

da lei que define os crimes de tortura. O artigo 1, par-7, da lei n. 

9455⁄9 7, que define os crimes de tortura, deu novo tratamento ao 

que dispõe o par- 1 do artigo 2 da lei n. 8072⁄90, podendo, 

portanto, haver progressão de regime carcerário, quando a pena 

aplicada diz respeito a prática de crimes hediondos, de tortura e 

de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Negaram 

provimento às apelações. (9fls.) (Apelação Crime nº 

70003679412, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 
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RS, relator: Des. Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, julgado em 1 

0⁄04⁄02). 

  

  Apelação. Estupro. Prova. Palavra coerente e 

harmônica da vítima e prova testemunhal. condenação impositiva. 

Regime de pena. Inteligência da expressão 'regime integralmente 

fechado', do § 1º, art. 2º da lei n.9 8072⁄90. interceptação 

conforme a constituição. Cumprimento inicial em regime fechado 

integralmente. Apelos improvidos. (06 fls) (Apelação Crime n º  

70003720455, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, relator: Des. Tupinambá Pinto de Azevedo, julgado em 1 

3⁄03⁄02). 

  

  Revisão criminal. Estupro. Delito hediondo. Coisa 

julgada. 1. Modificação de regime prisional. Réu condenado por 

estupro com sentença transitada em julgado, que determinou o 

cumprimento da pena em regime integralmente fechado. 

Determinação de progressão de regime. Afronta a coisa julgada, 

garantida constitucionalmente. 2. Atenuante. Confissão 

espontânea. Reconhecimento em caso de revisão, viável o 

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a 

sentença monocrática deixa de considerá-la, mesmo tendo o 
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requerente admitido em juízo que manteve relações sexuais com a 

vítima aproximadamente por seis meses. À unanimidade, julgaram 

parcialmente procedente a revisiona! para reconhecer a atenuante 

da confissão espontânea reduzindo a pena fixada para 9 (nove) 

anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias. (5 fls) (Revisão 

Criminal nº 70003018686, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, 

Tribunal de Justiça do RS, relator: Des. Roque Miguel Fank, 

julgado em 28⁄12⁄0 1). 

  

  Pessoalmente, considero inconstitucional a obrigatoriedade do 

regime inicial fechado para determinados crimes, pois impede a devida 

individualização da pena e atinge o princípio da humanidade da sanção, 

garantias contidas na Lei Maior (art. 5º, incisos III XLVI e XLVII). 

  Sendo assim, a pena carcerária deve ser cumprida em regime 

inicialmente fechado, à vista do que dispõe o art. 33, § 22, alínea 'a', do 

Código Penal. 

  Em resumo, dou parcial provimento ao recurso defensivo para, 

mantidas as demais cominações sentenciais, fixar o regime inicial 

fechado para cumprimento da sanção carcerária imposta" (fls. 184⁄186). 

  

  Em razão dos fundamentos ora expendidos, o Parquet ofereceu 

embargos de declaração, que foram rejeitados ao seguinte fundamento. 
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  "Assim tenho me manifestado, sobre a matéria, nos mais 

recentes acórdãos de que participei: 

'Embargos declaratórios. Não constituem a seara adequada para 

a rediscussão da matéria jurídica. Omissão ou ambigüidade 

inocorrente na decisão embargada. A falta de menção expressa no 

acórdão a dispositivo de lei ordinária que o embargante entende 

como violado configura matéria a ser debatida em recurso a ser 

encaminhado aos tribunais superiores. Na adoção ou rejeição de 

uma tese, é impossível prever e fazer constar explicitamente todos 

os dispositivos de lei aplicados ou negados no intrincado da 

fundamentação que conduz ao resultado final da decisão. 

Embargos rejeitados'. 

  

  Se houve ofensa à lei federal, compete aos tribunais superiores 

remediá-la. 

  A Câmara considerou que o art. 2º § 1º, da Lei dos Crimes 

Hediondos contraria todo o sistema que rege as execuções criminais, 

que se baseiam na idéia da progressividade, e a Constituição Federal, 

afrontando o princípio da individualização da pena. 

  Assim é que, além de agredir o art. 52, XLVI, da Constituição, 

o mencionado dispositivo da Lei nº 8.072⁄90, atenta, já de início, contra 
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o art. 110 da LEP, que diz que o juiz, na sentença, estabelecerá o regime 

no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de 

liberdade, observado o disposto no art. 33 e seus parágrafos do CP, e 

também contra o art. 112 da LEP que diz que 'a pena privativa de 

liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência 

para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o 

preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e 

seu mérito indicar a progressão'. 

  Não é outro o princípio convertido em texto expresso de lei, 

que está estampado no art. 33, § 2º, do CP: 'As penas privativas de 

liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o 

mérito do condenado, observados os seguintes critérios...'. 

  A matéria já foi exaustivamente discutida. 

  Texto de lei aberrante que conflita com princípio consagrado 

pela lei maior e por normas expressas do Código Penal e da Lei de 

Execuções Penais não deve ser aplicado, sob pena de comprometimento 

de toda a ordem jurídica em vigor. 

  A menos que se reforme a Constituição, o Código Penal e a Lei 

de Execuções Penais, para torná-los mais gravosos ao condenado, o 

malsinado dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos não tem como ser 

aplicado. 
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  O melhor é que se revogasse a Lei dos Crimes Hediondos, 

estabelecendo-se um sistema penal unificado e integrado. 

  É óbvio que o texto do acórdão não trouxe nenhuma dúvida a 

ser esclarecida pelo órgão fracionário, ao Ministério Público, cujos 

agentes estão suficientemente aptos para manejar os recursos que 

entenderem cabíveis contra a decisão em virtude da qual manifestam a 

sua inconformidade" (fls. 204⁄206). 

  

  De fato, o v. julgado impugnado pela via dos embargos de 

declaração, padece de nulidade, uma vez que, mesmo no caso de controle 

difuso, em se tratando de Tribunal, devem ser observadas as disposições 

dos arts. 480 e 481 do CPC, o que inocorreu in casu. 

  Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: 

  

  "PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 535, II E 481, § ÚNICO 

DO CPC. VIOLAÇÃO COMPROVADA. EFEITO VINCULANTE 

DAS DECISÕES DO PLENÁRIO DO STF. 

  1. Os Tribunais, no exercício do controle difuso de 

constitucionalidade, devem observar a norma dos arts. 97 da 

Constituição e 480-482 do CPC, que determinam a remessa da 

questão constitucional à apreciação do Órgão Especial, salvo se a 

respeito dela já houver pronunciamento deste órgão ou do 
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Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, o órgão fracionário está 

dispensado de suscitar o incidente, devendo simplesmente invocar 

o precedente da Corte ou do STF, à cuja orientação fica 

vinculado. O que é ilegítimo, e ofende o art. 481 e seu parágrafo 

do CPC, é o acolhimento da inconstitucionalidade por órgão 

fracionário, sem submissão da matéria ao Plenário e, ainda mais, 

adotando entendimento contrário ao de precedente do STF. 

  2. Recurso especial provido"  

  (REsp 514246⁄RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, DJU de 08⁄03⁄2004). 

   

  "PROCESSO CIVIL. CONTROLE DIFUSO DA 

CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA DE 

PLENÁRIO. O juiz singular pode deixar de aplicar lei 

inconstitucional; os órgãos fracionários dos tribunais, não - 

porque,  mesmo no âmbito do controle difuso da 

constitucionalidade, os tribunais só podem deixar de aplicar a lei 

pelo seu plenário ou, se for o caso, pelo respectivo órgão especial 

(CF, art. 97), observado o procedimento previsto no artigo 480 e 

seguintes do Código de Processo Civil,  salvo se já houver 

pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 
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Federal sobre a questão (CPC, art. 481, parágrafo único). 

Recurso especial conhecido e provido" 

  (REsp 89297⁄MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ari 

Pargendler, DJU 07⁄02⁄2000). 

  

  O c. Supremo Tribunal Federal, acerca da necessidade de ser 

observada a reserva de plenário, em caso de declaração de 

inconstitucionalidade por Tribunal, assim já se manifestou: 

  

  “Recurso extraordinário. Art. 97 da Constituição. - Esta 

Primeira Turma, ao julgar o RE 140.948, assim decidiu:  

  "Controle difuso de inconstitucionalidade: reserva de plenário 

(CF, art. 97): inteligência. Tem-se difundido, nos Tribunais, a prática de 

aplicação aos casos concretos posteriores, pelos seus órgãos parciais, 

da precedente declaração de inconstitucionalidade, dispensando-se nova 

remessa da mesma questão ao Plenário; é inadmissível, porém, que 

Turma de Tribunal Regional Federal, cujo Plenário ainda não se tenha 

pronunciado a respeito, substitua a remessa pela invocação de decisão 

plenária do extinto Tribunal Federal de Recursos."  

  Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso 

extraordinário conhecido e provido" 
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  (STF, RE 353593-5⁄RS, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, 

DJU de 29⁄11⁄2002). 

  

  Diante do exposto, entendo que o v. acórdão padece de 

nulidade, no que se refere à declaração de inconstitucionalidade do 

art. 2º, § 1º da Lei n.º 9.072⁄90, devendo a questão ser submetida ao 

Plenário daquela c. Corte, prejudicado o segundo tópico deste recurso.” 

... 

   

  “Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, 

para anular o v. acórdão increpado, no que se refere à declaração de 

inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º da Lei n.º 9.072⁄90, devendo a 

questão ser submetida ao Plenário daquela c. Corte.” 

 

  Em síntese, para o acórdão recorrido: 

  “Porém, caso a interpretação da decisão embargada 

leve a essa conclusão, há que se falar em inconstitucionalidade 

incidental, e, por conseqüência, o que é básico, não ofende o 

artigo 97 da CF, ou ainda os referidos preceitos do Código de 

Processo Civil” (fls. 2.410).  
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  Enquanto para o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

  “De fato, o v. julgado impugnado pela via dos 

embargos de declaração, padece de nulidade, uma vez que, 

mesmo no caso de controle difuso, em se tratando de Tribunal, 

devem ser observadas as disposições dos arts. 480 e 481 do CPC, 

o que inocorreu in casu.” 

... 

 

  O c. Supremo Tribunal Federal, acerca da 

necessidade de ser observada a reserva de plenário, em caso de 

declaração de inconstitucionalidade por Tribunal, assim já se 

manifestou: 

  

  “Recurso extraordinário. Art. 97 da Constituição. - Esta 

Primeira Turma, ao julgar o RE 140.948, assim decidiu:  

  "Controle difuso de inconstitucionalidade: reserva de plenário 

(CF, art. 97): inteligência. Tem-se difundido, nos Tribunais, a prática de 

aplicação aos casos concretos posteriores, pelos seus órgãos parciais, da 

precedente declaração de inconstitucionalidade, dispensando-se nova remessa 

da mesma questão ao Plenário; é inadmissível, porém, que Turma de Tribunal 
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Regional Federal, cujo Plenário ainda não se tenha pronunciado a respeito, 

substitua a remessa pela invocação de decisão plenária do extinto Tribunal 

Federal de Recursos."  

  Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso 

extraordinário conhecido e provido" 

  (STF, RE 353593-5⁄RS, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira 

Alves, DJU de 29⁄11⁄2002).” 

 

  É evidente que mais correta a interpretação do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual as decisões recorridas 

devem ser anuladas, para que sejam obedecidos os artigos 97 da 

Constituição Federal e 480 e 481 do Código de Processo Civil. 

 

  De notar-se, por oportuno, que o Ministério Público, 

oportunamente, ingressará com Recurso Extraordinário e Reclamação 

perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, a respeito da violação ao 

artigo 97 da Constituição Federal e desrespeito à aludida Súmula 

Vinculante. 
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4 – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 408, “CAPUT”, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO PENAL 

 

  Dispõe o Código de Processo Penal: 

 

 Art. 408. Se o Juiz se convencer da existência do crime e de 

indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os 

motivos do seu convencimento. 

     

  Trata-se, conforme entendimento doutrinário, de sentença 

interlocutória, da qual não é apreciado o mérito da causa, cuja 

competência é atribuída constitucionalmente ao Tribunal do Júri.  

 

  Assim ensinava JOSÉ FREDERICO MARQUES: 

 “A pronúncia é sentença processual de conteúdo de-
claratório em que o Juiz proclama admissível a acusação, para 
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que esta seja decidida no plenário do Júri” (Elementos de 
Direito Processual Penal, vol. III, Rio de Janeiro: Forense, 
p 176). 

 

  Não diverge deste entendimento ESPÍNOLA FILHO: 

 “A pronúncia é a sentença, em que, julgada procedente 
a denúncia ou queixa, é o réu considerado indiciado em 
infração penal, provada na sua materialidade, para o efeito de, 
com o nome lançado no rol dos culpados e sujeito a prisão 
imediata, ser submetido ao julgamento definitivo pelo tribunal 
do Júri.” (Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, 
vol. IV, Rio de Janeiro: Borsoi, p. 243). 

 

  JÚLIO FABBRINI MIRABETE considera que: 

“Para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, é 
necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da 
“existência do crime”. Não se exige, portanto, prova incon-
troversa da existência do crime, mas que o Juiz se convença de 
sua materialidade. (...) É necessário, também, que existam 
“indícios suficientes de autoria”, ou seja, elementos probatórios 
que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o 
crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, 
depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como Juízo de 
admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista 
certeza sobre a autoria que se exige na condenação, daí que não 
vige o princípio do “in dubio pro reo”, mas se resolvem em 
favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela 
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prova (“in dubio pro societate”).” (Código de Processo Penal 
Interpretado, São Paulo: Atlas, p. 533). 

 

  Em suma, apurada a materialidade do crime e indícios da 

autoria, deve o acusado ser pronunciado. 

 

  Contudo, analisando o caso em exame, sempre tendo em 

mira a correta vedação constante da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, a conclusão inevitável é de que há indícios da participação do 

recorrido no crime. 

 

  No voto vencido constou: 

  “Os requisitos da pronúncia, materialidade do delito e indícios 

suficientes de autoria estão, ambos, evidenciados nos autos.  

  Aquele, sobretudo, pelos laudos de exame necroscópico (fls. 

825/833), que bem demonstram a existência material do crime. Esta, 

autoria, referida por prova pericial e depoimentos, é admitida em parte 

pelos réus, que confirmam a invasão do cativeiro e os disparos efetuados 

contra os roubadores, negando apenas terem atingido os reféns.  

  Tal dinâmica, se resultasse estreme de dúvidas, conduziria 

forçosamente ao reconhecimento das excludentes de ilicitude invocadas 

pelos combativos defensores.  
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  Todavia, há nos autos, também, elementos indicativos de 

possível excesso dos milicianos, cujas condutas, inicialmente permeadas 

pelas causas justificativas, podem ter se desvirtuado no desenrolar dos 

fatos, resvalando para o campo da ilicitude.  

  As excludentes de legítima defesa de terceiro e o estrito 

cumprimento de dever legal, assim, não restam evidentes e insofismáveis 

para que pudessem, nesta fase processual, serem acolhidas pelo 

Magistrado  

Togado, mediante decreto de absolvição sumária. 

  O pronunciamento sobre tais questões, complexas e cercadas de 

dúvidas, exige o aprofundado exame do acervo probatório, neste 

momento impossível.  

  Se houve ou não um disparo prévio, provindo da arma de um 

dos seqüestradores, que teria motivado a invasão do cativeiro; se, após 

dominada a situação pelos policiais, novos disparos foram efetuados; se a 

zona de tatuagem constatada pela perícia no cadáver de um dos 

roubadores, indicativa de disparo a curta distância, corresponde ou não a 

ato de execução  

sumária, são apenas algumas das indagações sobre as quais controvertem 

a acusação e defesa e que, não respondíveis de plano, deverão ser 

submetidas  
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ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência do 

Tribunal Popular.  

  Por ora, encerrado o juízo da formação da culpa, deve-se 

aguardar o julgamento em Plenário, onde as teses reputadas adequadas 

pela defesa poderão, enfim, ser apresentadas aos jurados, estes sim os 

juízes naturais para o julgamento do mérito da causa. 

  No mais, observo apenas que, com relação ao co-réu 

WAGNER, que comandava a operação no dia dos fatos, restei vencido 

pela Douta Maioria, nos termos do voto do Des. MARCO NAHUM, que 

o declarará” (fls. 2.380/2.382.  

 

  No voto vencedor restou consignado: 

  “No que tange ao citado recorrente Wagner, data venia, entendo 

que se impõe sua absolvição ou, alternativamente, a nulidade da 

pronúncia, em razão de três fundamentos que serão expostos em ordem 

inversa (primeiro a  

nulidade da pronúncia, depois a absolvição), a fim de que melhor se 

possa expor as razões:  

 

  1. Diz a denúncia que o recorrente Wagner, à época Capitão e 

Comandante do GATE, deu autorização aos demais policiais militares 

"para  
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dispararem suas armas e, simultaneamente, invadir o recinto. A 

tresloucada  

ação proporcionou quatro mortes - dois reféns e dois delinqüentes..." (fls. 

05).  

 

  Ao individualizar as condutas, ainda afirmou a denúncia que "O 

indiciado Cap. PM VAGNER CÉSAR confessa ter autorizado a invasão 

e a  

morte dos civis Francisco e Valteran, mesmo ciente do nefasto risco 

imposto aos obreiros."  

 

  "A trajetória dos tiros verificou-se de cima para baixo e 

frontalmente, relativamente às posições dos ocupantes do refeitório. O 

ataque originou-se de todos os lados..."  

 

  "Agiram os indiciados VAGNER CÉSAR, RODOLFO, 

AMILTON, SABINO e GUANDALINI, com animus necandi. Com 

dolo direto. Prova disso, aponta o Laudo Necroscópico de fls. 48/49 

ferimento em Francisco Neto Fernandes Freitas com zona de tatuagem, 

vale dizer, projétil disparado a curtíssima distância, praticamente à 

queima-roupa. Ademais, diz Antônio dos Santos Macedo (fls. 16, 90/91 

e 333/336), que após a retirada dos reféns, com a situação dominada, 
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ouviu nova seqüência de tiros, cerca de quatro a cinco, dentro do 

cativeiro, circunstância essa que, acrescida de outras, informam 

execução das vítimas Francisco e Valteran. Reportagem televisiva -fita 

de vídeo apensa aos autos -, registra sons iniciais dos disparos levados a 

efeito pelos indiciados SABINO E AMILTON, como relatam, 

demonstrando, porém, a inocorrência de tiro desfechado no interior do 

barraco, conforme versão policial..."  

 

  Assim, a conduta atribuída pela denúncia, especificamente ao 

acusado Vagner, limita-se à co-autoria caracterizada pelo comando da 

operação. Teria ele determinado a invasão do local pelos seus 

subordinados, e autorizado que disparassem as armas, o que, segundo a 

denúncia, "com animus necandr, ocasionou o óbito de quatro pessoas.  

 

  Entretanto, depois de realizada a instrução do processo, a 

decisão de pronúncia não atribui ao recorrente aquela conduta dolosa 

descrita na denúncia, ou qualquer outra relacionada a sua eventual 

responsabilidade criminal pela invasão.  

 

  A pronúncia afirma, textualmente, "O réu Vagner confirma que 

permaneceu negociando com um dos seqüestradores, e que em dado 

momento ouviu um disparo no interior do barraco, o qual, segundo lhe 
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informou o sargento Sabino, havia sido feito pelo meliante contra um 

dos reféns. Que a partir disto, determinou que o cativeiro fosse 

invadido...” (fls. 2209).  

 

  "...Os depoimentos dos réus são uniformes, e de fato, 

encaminham-se para a atuação em legítima defesa. Mas para que tal 

possa ser reconhecida nesta fase, necessário que a prova colhida a 

demonstre de forma cabal, indubitável, sob pena de usurpação da 

competência constitucional do Júri. Mas este não é o caso. A prova 

coligida apresenta aspectos que divergem da versão dos réus, ensejando 

a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal Popular. Senão 

vejamos ..." (fls. 2209/2210).  

 

  Em seguida, após fazer o resumo dos interrogatórios dos réus, a 

pronúncia passa a analisar declarações dos reféns que, por óbvio, 

descreveram aquilo que viram dentro do cativeiro. Neste aspecto, a 

pronúncia também se refere ao refém Mauro da Silva Marinho que, 

ouvido apenas no inquérito policial militar, após relatar os fatos, disse 

que antes da invasão não presenciou qualquer disparo de arma de fogo 

por parte dos meliantes contra os reféns (fls. 2210).  
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  Ora, o recorrente não estava denunciado pelo fato do disparo 

efetuado contra o refém, por parte de um dos autores do roubo, não ter 

existido. Ele estava sendo acusado pelo fato de, recebida a notícia desse 

disparo, ter determinado a invasão de maneira tresloucada, com dolo 

direto e  

eventual no sentido de que matassem os autores do roubo "ciente do 

nefasto  

risco imposto aos obreiros".  

 

  Não se há de confundir a veracidade da informação que lhe foi 

passada pelo Sargento Sabino, com a determinação da invasão para matar 

os  

ofendidos. "Ad argumentandum", o Sargento Sabino pode ter se 

enganado, ou  

mesmo mentido a seu comandante. Não importa, para efeito da acusação 

do  

recorrente Vagner. Por isso, repete-se, não se há de confundir os limites 

da denúncia, que se circunscrevem ao fato da determinação da invasão de 

maneira a matar os ofendidos, com a eventual veracidade da agressão por 

parte de um dos autores do roubo contra um refém. Note-se que, se 

verdadeira a notícia do tiro, o recorrente teria a invasão justificada. Se 

inverídica a notícia, ou seja, se foi induzido a erro sobre um elemento do 
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tipo (ausência de dolo, pelo erro), também se justifica a invasão em 

legítima defesa de terceiros.  

 

  Por isso, insiste-se, a veracidade da informação, para efeito da 

acusação contra o recorrente Vagner, é inócua para esta fase do 

procedimento, e a pronúncia prendeu-se a este detalhe, ao invés de 

demonstrar os indícios da acusação contida na denúncia. Em verdade, a 

pronúncia procurou demonstrar os excessos praticados na execução da 

invasão, ao invés de demonstrar que o recorrente Vagner teria agido com 

dolo direto ou eventual.  

 

  Evidente que este tipo de ausência de correlação entre a 

denúncia e a pronúncia causou prejuízo à defesa do recorrente que se 

defendeu da acusação de ter determinado a invasão de maneira a colocar 

em risco os reféns e autores do roubo, e não pelo eventual excesso 

cometido pelos co-réus durante a invasão.  

 

  Em outras palavras, e à exaustão, insiste-se: acusação de 

emanar ordem que coloca em risco os reféns pela tropa de tiros com 

os meliantes nada tem a ver com a acusação de ter agido em excesso 

de legítima defesa.  
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  Por isso, data venia, entendo que a pronúncia deve ser anulada, 

a  

fim de que demonstre, de maneira clara e individualizada, os indícios de 

autoria da conduta descrita na denúncia.  

 

  2. Por outro lado, admitidos apenas os limites da acusação 

descritos pela decisão de pronúncia, tem-se que o acusado deve ser 

despronunciado, nos termos do artigo 409, do Código de Processo Penal. 

 

  É que, "ad argumentandum", admitida a conduta descrita 

naquele ato procedimental, ou seja, que a conduta do acusado apenas se 

limitou a determinar que, em legítima defesa dos reféns, os comandados 

invadissem o local, os srs. Jurados, por certo, também terão que decidir 

sobre eventual excesso praticado pelos policiais que entraram no 

cativeiro.  

 

  E, neste particular, reconhecida a situação de legítima defesa, e 

admitido que o recorrente determinou a entrada no cativeiro, mas postou-

se do lado de fora, eventual excesso doloso ou culposo por parte dos 

comandados não lhe pode ser atribuído, por ausência de um mínimo 

de prova do vínculo subjetivo relativo ao excesso praticado.  
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  Afirma o professor Jorge de Figueiredo Dias: "Seguro é ainda 

que a responsabilidade do co-autor só se verifica na precisa medida em 

que a execução se encontre coberta pela decisão conjunta. Se acções 

de singulares co-autores que vão para além dela tiverem lugar (casos 

ditos de excesso), sejam elas praticadas com dolo ou por negligência, só 

podem ser imputadas em princípio ao(s) seu(s) autor(es) singulares (es)... 

O excesso só pode caber na responsabilidade do(s) não excedente(s) na 

medida em que possa imputar-se - o que na prática não constituirá caso 

raro - ao seu dolo, ao menos eventual... "  

 

  A  pronúncia, em nenhum momento, afirma que o recorrente 

teria  

determinado a invasão de maneira que ficasse demonstrado seu dolo 

direto ou eventual dos homicídios.  

 

  Nem tampouco de maneira indireta, a pronúncia diz que o 

apelante pode ter agido com dolo eventual no que tange a possível 

excesso de legítima defesa praticado pelos co-autores que invadiram o 

cativeiro.  

 

  Não afirma que ele assumiu o risco de eventual execução dos 

ofendidos por parte dos policiais que executaram sua ordem, assim como 
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também não se refere à sua eventual participação nos disparos realizados 

"após a situação dominada".  

 

  Por isso, a pronúncia, assim como fez a denúncia, deveria ter 

individualizado a conduta de cada um dos autores em relação ao fato 

principal (morte das vítimas), em especial a do recorrente Wagner como 

mandante da invasão, de maneira a demonstrar sua responsabilidade 

criminal inclusive no que tange ao eventual excesso praticado pelos co-

autores, após terem invadido o cativeiro e dominado os autores do roubo.  

 

  Em resumo, e para que se deixe evidente à exaustão, a 

pronúncia apenas afirma que o recorrente Vagner determinou a invasão. 

Porém, insiste-se, não afirma quereria agido de maneira dolosa ou mesmo 

que teria assumido, de maneira eventual, a morte dos ofendidos, inclusive 

dos reféns.  

 

  Por isso, data venia, entendo que o recorrente Vagner deve ser 

despronunciado. Sem prova mínima que demonstre ao menos a 

probabilidade  

de co-autoria em relação aos eventuais excessos dos co-autores, não se 

justifica que seja submetido a julgamento perante o E. Tribunal do Júri” 

(fls. 2.388/2.390 – grifos do original).  
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  Verifica-se, portanto, que inegavelmente há dúvida quanto 

à participação do recorrido W.C.G.O.T.P. (2 votos a 1). 

 

  É fato incontroverso que “os acusados, que na época eram 

componentes da equipe do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), foram 

chamados a atender uma ocorrência de roubo que se encontrava em andamento 

numa obra de construção de um edifício residencial no MORUMBI. 

  No local estavam Francisco e Valteram, que haviam se dirigido à 

obra com o intento de roubar o salário dos funcionários, que o recebiam 

naquele dia. Tendo sido surpreendidos com a chegada da polícia militar, 

confinaram cerca de dezoito reféns em um pequeno barraco, e passaram a 

negociar sua fuga. 

  Os acusados, depois de várias horas de negociação com os 

seqüestradores, decidiram invadir o local onde os meliantes se encontravam 

confinados, com os reféns, operação da qual resultaram as mortes dos 

roubadores Francisco e Valteram, dos reféns João Correia Lima Sobrinho e 

Osmar Moura Nascimento, além de lesões corporais no refém Ailton Leal dos 

Santos” (fls. 2.204 – decisão de pronúncia). 
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  O RECORRIDO W.C.G.O.T.P. ERA O COMANDANTE 

DA OPERAÇÃO. Portanto, é absoluto contra senso pronunciar os 

comandados e não pronunciar o comandante. 

 

  Assim, tomadas essas informações inquestionáveis, do 

ponto de vista objetivo, é evidente a existência de indícios da 

participação de W.C.G.O.T.P. no delito.   Neste momento processual, a 

certeza da participação é absolutamente dispensável, permitindo que a 

existência de meros indícios, seja suficiente para sua submissão ao 

julgamento popular. 

 

  Carece ser lembrado, por ser pertinente, que até mesmo 

a eventual dúvida milita, nesta fase, contra o réu. 

 

  Na dúvida, pois, caberá ao Tribunal Júri sopesar todas as 

provas, e admitir aquelas que lhes parecer mais correta.  Essa escolha, 

nos termos processuais vigentes, descabe ser realizada por 

Magistrados togados, ante a competência constitucional do Tribunal do 

Povo, que sem dúvida aqui foi olvidado. 
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  Assim a orientação pacificada no Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

  RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TESE DE 

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 

  1. O princípio do in dubio pro societate incide na fase 

da pronúncia, devendo as dúvidas serem resolvidas pelo 

Tribunal do Júri. 

  2. Nos termos do art. 410 do Código de Processo Penal, 

o magistrado somente desclassificará a infração penal quando a 

acusação de crime doloso contra a vida for manifestamente 

inadmissível, o que não ocorreu no caso em apreço. 

  3. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 775.062/DF, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 27.03.2008, DJe 12.05.2008). 
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  RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 

SENTENÇA DE  PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO 

PRO SOCIETATE. 

  1. A sugerida divergência não foi demonstrada na 

forma preconizada nos artigos 541, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e 255, §§ 1.º e 2.º, do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça. 

  2. Para a prolação da sentença de pronúncia, por se 

tratar de um juízo de mera admissibilidade da acusação, não se 

faz necessário um juízo de certeza, que se exige para a 

condenação. Em caso de dúvida quanto à culpabilidade ou não 

do acusado, cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la, por ser o 

Juiz Natural da causa. 

  3. Recurso não conhecido. 

(REsp 724.876/MT, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 25.10.2007, DJ 26.11.2007 p. 231). 
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  PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 

ART. 121, § 2º, IV DO CP. REEXAME E REVALORAÇÃO 

DE PROVAS. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 

  I - A revaloração da prova ou de dados explicitamente 

admitidos e delineados no decisório recorrido não implica no 

vedado reexame do material de conhecimento (Precedentes). 

  II - Em se tratando de crime afeto à competência do 

Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode 

deixar de ocorrer, provada a materialidade, caso se verifique 

ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o 

princípio in dubio pro societate (Precedentes). 

  III - Na hipótese vertente, o v. acórdão atacado, ao 

confirmar a r. decisão que havia impronunciado o recorrido, 

não evidenciou ser abusiva e despropositada a acusação. Desse 

modo, configurada a dúvida sobre a participação do recorrido 

nos fatos em apuração, deve-se levar a solução da causa ao 

Tribunal Popular, constitucionalmente encarregado desta 

missão (ex vi art. 5º, inciso XXXVIII, da CF). 

  Recurso especial provido. 
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(REsp 878.334/DF, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 05.12.2006, DJ 26.02.2007 p. 639). 

 

  HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO – FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA – 

REFORMA OU ANULAÇÃO DA DECISÃO DE 

PRONÚNCIA – ESTREITA VIA DO WRIT – EXISTÊNCIA 

DE INDÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE A DETERMINOU 

NÃO COLACIONADA AOS AUTOS – ÔNUS QUE 

INCUMBIA AO IMPETRANTE – DECISÃO QUE A 

MANTEVE BEM FUNDAMENTADA – PRIMARIEDADE E 

BONS ANTECEDENTES – ART. 408, §2º CPP – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL DESSES REQUISITOS – 

CAUTELARIDADE QUE DEVE SER AFERIDA À LUZ DOS 

REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO 

DE PRAZO – PRONÚNCIA PROLATADA – 

CONCORRÊNCIA DA DEFESA – SÚM. 21 E 64/STJ – 

ORDEM DENEGADA. 
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  A estreita via do habeas corpus, desprovida de dilação 

probatória, não comporta o profundo revolvimento do 

conjunto fático-probatório colhido nos autos da ação penal 

cognitiva ajuizada contra o paciente. 

  Justifica-se a pronúncia quando a existência do crime 

estiver comprovada e houver indícios suficientes de sua autoria. 

As dúvidas existentes no tocante à autoria do crime devem ser 

dirimidas pelo Conselho de Sentença, juízo natural para o 

julgamento dos delitos dolosos contra a vida. 

  É ônus do impetrante, notadamente quando Advogado, 

a instrução do writ com todos os documentos necessários à 

visualização do constrangimento suportado pelo paciente, por 

ele tido como ilegal. 

  Presentes os requisitos para a prisão preventiva do 

paciente diante do caso concreto, inviável sua soltura após a 

decisão de pronúncia unicamente em razão de sua 

primariedade e bons antecedentes, ainda mais quando essas 

condições não se encontram devidamente comprovadas. 
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  “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do 

constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na 

instrução” (Súm. 21/STJ). 

  “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de 

prazo na instrução, provocado pela defesa” (Súm. 64/STJ). 

  Mutatis mutandis, caso a defesa concorra, ainda que 

em parte, para o atraso do julgamento em plenário em razão do 

requerimento de diligências no oferecimento da contrariedade 

ao libelo, ele não pode ser considerado como ilegal coação à 

liberdade de locomoção do paciente. 

  Ordem denegada. 

(HC 83.857/PB, Rel. Ministra JANE SILVA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA 

TURMA, julgado em 08.11.2007, DJ 26.11.2007 p. 222) 

 

  HABEAS CORPUS – CONHECIMENTO – 

PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – 

ESTREITA VIA DO WRIT – INDÍCIOS SUFICIENTES DE 

AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – 

IDONEIDADE MORAL DO PROMOTOR DE JUSTIÇA 
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SUBSCRITOR DA DENÚNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ORDEM DENEGADA. 

  - Deve ser conhecida a ordem de habeas corpus que 

tiver por objeto a cessação do constrangimento ilegal à 

liberdade de locomoção em tese suportado pelos pacientes. 

  - A estreita via do habeas corpus, carente de dilação 

probatória, impede o profundo exame de questões atinentes ao 

mérito da ação penal ajuizada em desfavor dos pacientes. 

  - Havendo indícios suficientes de autoria e prova da 

existência do crime consoante as provas dos autos, impossível a 

absolvição ou a desclassificação da conduta dos agentes por 

delito não-doloso contra a vida, sendo de rigor a pronúncia. 

  -  A suposta falta de idoneidade moral do Promotor de 

Justiça que subscreveu a denúncia é irrelevante para o deslinde 

da causa. 

  - Ordem denegada. 

(HC 56.783/SP, Rel. Ministra  JANE SILVA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA 

TURMA, julgado em 07.08.2007, DJ 03.09.2007 p. 193) 
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  CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. 

VÍCIO NÃO VISLUMBRADO. PRONÚNCIA 

FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DAS 

TESTEMUNHAS. LEGALIDADE DA DECISÃO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

ORDEM DENEGADA. 

  I. Não se verifica qualquer ilegalidade na pronúncia 

exarada contra o paciente, a qual expôs o juízo de 

admissibilidade da acusação, nos moldes como determina o 

Código de Processo Penal. 

  II. O Magistrado singular consolidou o seu 

convencimento a partir das provas dos autos, no sentido de que 

caberia, na hipótese em exame, a pronúncia do réu, diante da 

possível prática de crime doloso contra a vida. 

  III.  Somente quando evidente a inexistência de crime 

ou a ausência de indícios de autoria, em decorrência de 

circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas, 

tão-somente assim, o Julgador pode deixar de pronunciar o 

acusado. 
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  IV. Constatada a materialidade do delito doloso e 

diante dos indícios de autoria, fundamentados nos depoimentos 

das testemunhas ouvidas, resta correta a pronúncia do 

paciente, cabendo ressaltar que somente o Tribunal do Júri, 

cuja competência é prevista na Constituição Federal, poderá 

decidir acerca da culpabilidade do acusado, e da existência de 

provas suficientes à sua condenação. 

  V. Ordem denegada. 

(HC 70.016/DF, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 06.02.2007, DJ 12.03.2007 p. 302) 

 

  CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. 

VÍCIO NÃO VISLUMBRADO. INVASÃO DA 

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGALIDADE 

DA DECISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE 

DOS CRIMES. COMOÇÃO SOCIAL. NATUREZA 

HEDIONDA. PROBABILIDADES E SUPOSIÇÕES. RÉU JÁ 
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PRONUNCIADO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM 

PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

  I. Não se verifica qualquer ilegalidade na pronúncia 

exarada contra o paciente, a qual expôs o juízo de 

admissibilidade da acusação, assim como determina o Código 

de Processo Penal. 

  II. O Magistrado singular consolidou o seu 

convencimento a partir das provas dos autos, no sentido de que 

caberia, na hipótese em exame, a pronúncia do acusado, diante 

da possível prática de crime doloso contra a vida. 

  III.  Somente quando evidente a inexistência de crime 

ou a ausência de indícios de autoria, em decorrência de 

circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas, 

tão-somente assim, o Julgador pode deixar de pronunciar o réu. 

  IV. Constatada a materialidade do delito doloso e 

diante das evidências da autoria, cabe ao Tribunal do Júri, cuja 

competência é prevista na Constituição Federal, decidir acerca 

da culpabilidade do acusado, e da existência de provas 

suficientes à sua condenação. 
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  V. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser 

decretada apenas quando devidamente amparada pelos 

requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da 

presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de 

antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. 

  VI. Cabe ao Julgador, ao avaliar a necessidade de 

decretação da custódia cautelar, interpretar restritivamente os 

pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-

se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. 

  VII. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos 

delitos, bem como a  repercussão social não constituem 

fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da 

ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto, 

que não a própria prática delitiva. 

  VIII. Aspectos que devem permanecer alheios à 

avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. 

  IX. As afirmações a respeito da gravidade do delito 

trazem aspectos já subsumidos no próprio tipo penal. 

  X. Conclusões vagas e abstratas, sem vínculo com 

situação fática concreta, efetivamente existente, configuram 
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meras probabilidades e suposições a respeito do que o acusado 

poderá vir a fazer, caso permaneça solto, e não podem 

respaldar a medida constritiva. 

  XI. O simples fato de se tratar de crime hediondo, por 

si só, não basta para que seja determinada a segregação, pois, 

igualmente, exige-se convincente fundamentação. 

  XII. A prolação de sentença de pronúncia, por si só, 

não tem o condão de tornar prejudicada a impetração, se a 

custódia cautelar do réu foi mantida com base na mesma 

fundamentação exarada no decreto prisional, que não se 

encontra em harmonia com os pressupostos legais. 

  XIII. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como 

o decreto prisional, para revogar a prisão preventiva decretada 

contra o paciente, determinando-se a imediata expedição de 

alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não 

estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada 

novamente a custódia, com base em fundamentação concreta. 

  XIV. Ordem concedida em parte, nos termos do voto 

do Relator. 
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(HC 52.225/SP, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 15.08.2006, DJ 18.09.2006 p. 341) 

 

  CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. 

RÉUS PRONUNCIADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA 

CASSADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. IMPROPRIEDADE. ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO JUÍZO DE PRONÚNCIA. RECURSO 

PROVIDO. 

  I. Hipótese na qual o Tribunal a quo despronunciou os 

recorridos, por entender que não obstante a comprovação da 

materialidade e a possibilidade de que os réus tenham sido 

mandantes do crime, tal circunstância não seria suficiente para 

submetê-los ao julgamento pelo Tribunal popular. 

  II. O juízo de pronúncia demanda apenas o 

convencimento do Magistrado no sentido da existência de 

indícios da autoria, não sendo a prova plena exigida nesse 

momento. 
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III. Na fase da pronúncia, qualquer dúvida ou incerteza 

resolve-se em prol da sociedade, cabendo ao corpo de jurados a 

solução final da polêmica acerca da autoria delitiva. 

  IV. O reconhecimento da existência da possibilidade de 

serem os réus  mandantes de homicídio autoriza o juízo positivo 

de pronúncia. 

  V. Irresignação que merece ser acolhida, cassando-se o 

acórdão recorrido e determinando-se o restabelecimento da 

sentença monocrática. 

  VI. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto 

do relator. 

(REsp 819.956/SP, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 23.05.2006, DJ 19.06.2006 p. 205) – 

grifos nossos. 

 

  No mesmo sentido é a orientação do Excelso Supremo 

Tribunal Federal: 

 

  EMENTA: HABEAS CORPUS. 2. Homicídio tentado. 

3. Pronúncia em sede de Recurso Especial. 4. Indícios de 
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autoria e materialidade do crime. 5. Ausência de reexame de 

provas. 6. Tratando-se de pronúncia, exige-se apenas juízo de 

admissibilidade. Precedentes. 7. Ocorrência de 

prequestionamento. 8. Tempestividade do Recurso Especial. 

Precedente (HC 83.225). 9.   Habeas Corpus indeferido 

(HC – 83130 – AC, 2ª Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 

25/11/2003, D.J.U. de 07/05/2004, p. 047). 

 

  DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. 

PRISÃO CAUTELAR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE 

AUTORIA. TESTEMUNHA AMEAÇADA. CONVENIÊNCIA 

DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO MANTIDA EM 

RAZÃO DA PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. 

  1. Dois são os atos impugnados no recurso ordinário 

em habeas corpus: a) a sentença de pronúncia supostamente 

baseada em reconhecimento fotográfico do paciente; b) a 

decisão que decretou a prisão preventiva, bem como sua 

manutenção com a pronúncia. 

  2. Inocorrência de vício na sentença de pronúncia, 

tendo o magistrado valorado elementos de prova colhidos 
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durante a instrução criminal para, ao final, concluir pela 

existência de indícios de que o réu seja o autor do crime (CPP, 

art. 408, caput). 

  3. Caberá ao tribunal do júri, competente 

constitucionalmente, apreciar e valorar as provas produzidas 

para firmar convencimento a respeito da responsabilidade 

penal (ou da inocência) do paciente quanto aos fatos a ele 

imputados. 

  4. No âmbito estreito de cognição sumária do habeas 

corpus, somente a verificação de plano da ausência de 

elementos de prova acerca dos indícios de autoria permitiria a 

concessão da ordem, o que não é o caso. 

  5. Pressuposto da prisão preventiva consistente na 

conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312) se revelou 

presente, eis que o juiz de direito apontou, objetivamente, 

elementos que indicam que realmente havia risco à testemunha. 

  6. Prisão cautelar mantida em razão de sentença de 

pronúncia decorre da subsistência dos motivos que 

autorizaram o decreto de prisão preventiva (CPP, art. 312). 
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  7. Fase do judicium causae, no âmbito do procedimento 

referente aos crimes de competência do tribunal do júri, será 

primordialmente desenvolvida em sessão plenária. 

  8. Recurso improvido.  

RHC 90982 -  RJ, 2ª Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, j. 

10/06/2008, D.J.U. de 26/06/2008, p. 491. 

 

  EMENTA Penal. Processual Penal. Procedimento dos 

crimes da competência do Júri. Idicium acusationis. In dubio 

pro societate. Sentença de pronúncia. Instrução probatória. 

Juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. 

Presunção de inocência. Precedentes da Suprema Corte. 

  1. No procedimento dos crimes de competência do 

Tribunal do Júri, a decisão judicial proferida ao fim da fase de 

instrução deve estar fundada no exame das provas presentes 

nos autos. 

  2. Para a prolação da sentença de pronúncia, não se 

exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de 

certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da 
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materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do 

Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 

  3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, 

pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em 

última análise, a preservar a competência constitucionalmente 

reservada ao Tribunal do Júri. 

  4. Considerando, portanto, que a sentença de 

pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, 

necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, 

não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate 

consubstancie violação do princípio da presunção de inocência.  

  5. A ofensa que se alega aos artigos 5º, incisos XXXV e 

LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (princípios da 

inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da 

motivação das decisões judiciais) se existisse, seria reflexa ou 

indireta e, por isso, não tem passagem no recurso 

extraordinário.  

  6. A alegação de que a prova testemunhal teria sido 

cooptada pela assistência da acusação esbarra na Súmula nº 

279/STF. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
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RE 540999 – SP, 1ª Turma, Rel. Min. MENEZES DIREITO, j. 

22/04/2008, D.J.U. de 20/06/2008, p. 1139. 

  

  EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. 

INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÕES 

CORPORAIS. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO NO 

PONTO. QUALIFICADORAS 

  1. A pretendida desclassificação do crime de homicídio 

tentado para o delito de lesões corporais implica revolvimento 

de matéria probatória, o que é vedado pela súmula 279 deste 

Tribunal. Agravo não conhecido neste particular. 

  2. A sentença de pronúncia deve ater-se ao exame da 

materialidade e de indícios suficientes da autoria. A 

fundamentação exigida pela norma constitucional, neste caso, 
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não deve adentrar demasiado ao exame dos elementos que 

instruem o processo, sob pena de incorrer-se em excesso de 

linguagem. Uma análise exauriente das provas poderia 

influenciar a decisão dos jurados oportunamente e prejudicar a 

ampla defesa. Precedentes. 

  3. Sentença de pronúncia que atende ao comando do 

artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela 

pronúncia do agravante após descartar hipóteses de 

impronúncia e de absolvição sumária. 

  4. O agravante pretende que no RE seja reconhecido o 

afastamento das qualificadoras, porque não houve sobre a 

manutenção de tais circunstâncias fundamentação adequada. 

Não há nulidade da sentença de pronúncia que, todavia, analisa 

de forma sucinta a manutenção de qualificadoras, remetendo 

ao Tribunal do Júri uma análise mais acurada do acervo 

probatório. Precedentes. 

  5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, 

nesta parte, improvido. 

(AI 458072 – CE, 2ª Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 

j. 15/04/2008, D.J.U. de 20/06/2008, p. 112). 
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  RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA - 

REVOLVIMENTO DA PROVA VERSUS 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS 

CONSTANTES DO ACÓRDÃO. 

  Não se deve confundir o reexame dos elementos 

probatórios contidos no processo com o enquadramento 

jurídico dos fatos constantes do acórdão proferido e impugnado 

mediante recurso de natureza extraordinária. 

  É vedada a primeira prática, mostrando-se a segunda 

indispensável a que se conclua pela adequação, ou não, do 

recurso. 

  PRONÚNCIA - BASE LEGAL. 

  A pronúncia é viável a partir da existência do crime e 

de simples indícios de envolvimento do acusado, descabendo 

cogitar de prova robusta quanto a esse último aspecto. 

(HC 89493 – SP, 1ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 

28/11/2006, D.J.U. de 09/02/2007, p. 30). 
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  EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento para verificar 

a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão 

judicial. II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal,art. 

408. 

  1. Conforme a jurisprudência do STF "ofende a 

garantia constitucional do contraditório fundar-se a 

condenação exclusivamente em testemunhos prestados no 

inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em 

juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação" (RE 287658, 

1ª T, 16.9.03, Pertence, DJ 10.3.03). 

  2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-

se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime "e de indícios 

de que o réu seja o seu autor". 

  3. Aí - segundo o entendimento sedimentado -indícios 

de autoria não têm o sentido de prova indiciária - que pode 

bastar à condenação - mas, sim, de elementos bastantes a 

fundar suspeita contra o denunciado. 

  4. Para esse fim de suportar a pronúncia - decisão de 

efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito 

desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a 
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retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura 

sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de 

plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no 

plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser 

relevantes. 

(HC 83542 – PE, 1ª Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA 

PERTENCE, j. 09/03/2004, D.J.U. de 26/03/2004, p. 009). 

 

  Por isso, ao impronunciar o recorrido, a despeito da 

existência de indícios de autoria, o v. acórdão recorrido violou o 

preceito legal expresso no art. 408, “caput”, do Código de Processo 

Penal. 

 

  Reforce-se, por derradeiro, que o que se busca com a 

interposição deste recurso especial, é questionar matéria de natureza 

jurídica e não fática probatória, qual seja, a violação aos termos do 

dispositivo processual transcrito, ante a informação incontroversa nos 

autos, de natureza objetiva, acerca da participação do acusado nos 

crimes. 
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  E, ainda que assim não se considere, cuidar-se-ía, no 

máximo, de revaloração da prova, eis que a autoria imputada ao 

recorrido WAGNER restou evidenciada nos autos. 

 

  Tanto isso é verdade que, em casos análogos, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça vem afastando a impronúncia ante a 

evidência das provas colhidas, a exemplo do verificado nos autos, com 

base justamente na possibilidade de revaloração da prova, em atenção 

ao brocardo “in dubio pro societate”: 

 

 PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 

ART. 121, § 2º, IV DO CP. REEXAME E REVALORAÇÃO 

DE PROVAS. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 

 I - A revaloração da prova ou de dados 

explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido 

não implica no vedado reexame do material de conhecimento 

(Precedentes). 

 II - Em se tratando de crime afeto à competência do 

Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode 

deixar de ocorrer, provada a materialidade, caso se verifique 
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ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o 

princípio in dubio pro societate (Precedentes). 

 III - Na hipótese vertente, o v. acórdão atacado, ao 

confirmar a r. decisão que havia impronunciado o recorrido, 

não evidenciou ser abusiva e despropositada a acusação. Desse 

modo, configurada a dúvida sobre a participação do recorrido 

nos fatos em apuração, deve-se levar a solução da causa ao 

Tribunal Popular, constitucionalmente encarregado desta 

missão (ex vi art. 5º, inciso XXXVIII, da CF). 

 Recurso especial provido. 

(REsp 878.334/DF, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 05.12.2006, DJ 26.02.2007 p. 639) 

 

 EMENTA PENAL. PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. 

REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. 

PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO 

PRO SOCIETATE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DO 
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DOLO EVENTUAL. DÚVIDA NÃO CARACTERIZADA. 

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA QUE SE IMPÕE. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

 Inexistente qualquer ambigüidade, obscuridade, 

contradição ou omissão no aresto impugnado, insubsistente a 

alegada contrariedade ao art. 619 do CPP. 

 A revaloração do contexto probatório firmado pelo 

Tribunal a quo, diferente do reexame de provas vedado pela 

Súmula 7/STJ, é permitida em sede de recurso especial. 

 A pronúncia do réu, em atenção ao brocardo in 

dubio pro societate, exige a presença de contexto que possa 

gerar dúvida a respeito da existência de dolo eventual. 

 Inexistente qualquer elemento mínimo a apontar 

para a prática de homicídio, em acidente de trânsito, na 

modalidade dolo eventual, impõe-se a desclassificação da 

conduta para a forma culposa. 

(REsp 705.416/SC, Rel. Ministro  PAULO MEDINA, SEXTA 

TURMA, julgado em 23.05.2006, DJ 20.08.2007 p. 311, 

REPDJ 27.08.2007 p. 298) 
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 PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO 

ESPECIAL. HOMICÍDIOS DOLOSOS. PRONÚNCIA. 

DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO EVENTUAL E CULPA 

CONSCIENTE. QUAESTIO FACTI E QUAESTIO IURIS. 

REEXAME E REVALORAÇÃO DA PROVA. 

 I – É de ser reconhecido o prequestionamento 

quando a questão, objeto da irresignação rara, foi debatida no 

acórdão recorrido. 

 II – É de ser admitido o dissídio pretoriano se, em 

caso semelhante, no puctum saliens, há divergência de 

entendimento no plano da valoração jurídica. 

 III – Não se pode generalizar a exclusão do dolo 

eventual em delitos praticados no trânsito. Na hipótese de 

"racha", em se tratando de pronúncia, a desclassificação da 

modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser 

calcada em prova por demais sólida. No iudicium accusationis, 

inclusive, a eventual dúvida não favorece os acusados, 

incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in dubio pro 

societate. 
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 IV – O dolo eventual, na prática, não é extraído da 

mente do autor mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se 

exige que resultado seja aceito como tal, o que seria adequado 

ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano 

do possível, provável. 

 V – O tráfego é atividade própria de risco permitido. 

O "racha", no entanto, é – em princípio – anomalia que escapa 

dos limites próprios da atividade regulamentada. 

 VI – A revaloração do material cognitivo admitido e 

delineado no acórdão reprochado não se identifica com o 

vedado reexame da prova na instância incomum. Faz parte da 

revaloração, inclusive, a reapreciação de generalização que se 

considera, de per si, inadequada para o iudicium acusationis. 

 Recurso provido, restabelecendo-se a pronúncia de 

primeiro grau. 

(REsp 247.263/MG, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 05.04.2001, DJ 20.08.2001 p. 515, 

REPDJ 24.09.2001 p. 329)  
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 PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO 

ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA Nº 400-STF. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E 

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRONÚNCIA. 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

REVALORAÇÃO E REEXAME DO MATERIAL 

COGNITIVO. 

 I - Embora o Ministério Público, na esfera criminal, 

não possua o benefício do prazo em dobro, a sua intimação, 

entretanto, é sempre pessoal, na pessoa do agente do "Parquet" 

com atribuições para recebê-la e não na de funcionário da 

Instituição (cfe. art. 41, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, art. 18, 

inciso II, alínea "h" da LC. 75/93 e art. 370 § 4º do CPP). 

 II - É de ser reconhecido o "prequestionamento" 

quando, no acórdão recorrido, a "quaestio iuris" está 

suficientemente ventilada juntamente, ainda, com dispositivos 

legais pertinentes. 

 III - A Súmula nº 400-STF não é óbice para o 

recurso especial e, "in casu", concretamente, ela seria 

inaplicável. 
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 IV - A decisão, na fase da pronúncia, aprecia a 

admissibilidade, ou não, da acusação, não se confundindo com 

o denominado "iudicium causae". 

 V - A desclassificação, por ocasião de "iudicium 

accusationis", só pode ocorrer quando o seu suporte fático for 

inquestionável e detectável de plano. 

 VI - Na fase da pronúncia (iudicium accusationis), 

reconhecida a materialidade do delito, qualquer 

questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do 

brocardo "in dubio pro societate". 

 VII - Detectada a dificuldade, em face do material 

cognitivo, na realização da distinção concreta ente dolo 

eventual e preterdolo, a acusação tem que ser considerada 

admissível. 

 Recurso conhecido e provido. 

(REsp 192.049/DF, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 09.02.1999, DJ 01.03.1999 p. 367)  
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  Aguarda-se, por conseguinte, sejam reformados os 

acórdãos recorridos, a fim de ser restabelecida a decisão de pronúncia. 

 

 

 

 

 

 

 

5 – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 409, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

  Estabelece o Código de Processo Penal: 

 

  “Art. 409.  Se não se convencer da existência do crime 

ou de indício suficiente de que seja o réu o seu autor, o juiz 

julgará improcedente a denúncia ou a queixa. 
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  Parágrafo único.  Enquanto não extinta a punibilidade, 

poderá, em qualquer tempo, ser instaurado processo contra o 

réu, se houver novas provas. 

 

  Ensina JULIO FABBRINI MIRABETE (“Processo Penal”, 

Atlas, São Paulo, 3ª Edição, 1994, página 474): 

  “Como visto, a sentença de impronúncia é apenas um 

juízo de inadmissibilidade da remessa do processo ao Tribunal 

do Júri para julgamento, não havendo decisão definitiva em 

favor do acusado. Dispõe, assim, o artigo 409, parágrafo único: 

“Enquanto não extinta a punibilidade, poderá, em qualquer 

tempo, ser instaurado processo contra o réu, se houver novas 

provas”. Trata-se de absolvição de instância apenas, já que 

outro processo poderá ser instaurado contra o réu, a qualquer 

tempo, salvo se ocorrer causa extintiva da punibilidade ...”  

 

 

  A mesmo opinião é de E. MAGALHÃES NORONHA 

(“Curso de Direito Processual Penal”, Editora Saraiva, São Paulo, 13ª 

Edição, página 251): 
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  “Como se verifica, entretanto, do parágrafo único do 

art. 409, a sentença de impronúncia não decide em definitivo a 

favor do acusado. O que ela faz, realmente, é absolvê-lo da 

instância, já que outro processo poderá ser instaurado contra 

ele, uma vez que se apóie em novas provas, isto é, em provas que 

não foram produzidas e apreciadas no processo, findo com a 

impronúncia”  

 

 

  Ora, verifica-se que o acórdão recorrido enganou-se 

quanto à natureza jurídica da sentença de impronúncia, que é apenas 

decisão de “instância” (MAGALHÃES NORONHA) ou “juízo de 

inadmissibilidade da remessa do processo ao Tribunal do Júri para 

julgamento, não havendo decisão definitiva em favor do acusado” 

(MIRABETE). 

 

  Decisão semelhante à de impronúncia é a que determina 

o arquivamento do inquérito policial, que também poderá ser 

desarquivado se surgirem novas provas. Aliás, a constitucionalidade do 

artigo 18 do Código de Processo Penal foi implicitamente reconhecida 
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pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, através da Súmula 524: 

“Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do 

Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas 

provas”. Decisões recentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

reconhecem a constitucionalidade implícita do aludido preceito: 

 

  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

PROCESSUAL PENAL. DESARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO 

POLICIAL. NOVAS PROVAS A LASTREAR A MEDIDA. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. 

TIPICIDADE DA CONDUTA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE 

AUTORIA DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA 

INDISPENSÁVEL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

  1. Havendo novas provas, nada obsta o desarquivamento de 

inquérito policial instaurado para apurar a prática de ilícitos penais 

(art. 18 do CPP e Súmula nº 524 do STF). 

  2. Quando a ausência de justa causa (atipicidade, negativa 

de autoria e extinção da punibilidade) não se evidencia de pronto, 

dependendo da instrução probatória para ser aferida, não há como 

obstar liminarmente a pretensão do Ministério Público.   

  Precedentes. 
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  3. Recurso a que se nega provimento. 

(RHC 16.995/MG, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 08.03.2005, DJ 18.04.2005 p. 353). 

 

  CRIMINAL. RHC. HOMICÍDIO. POLICIAIS EM 

MISSÃO. INQUÉRITO DESARQUIVADO. PROVAS NOVAS. 

DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS NOS AUTOS DA AÇÃO 

CIVIL. DÚVIDAS ACERCA DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE 

DA LEGÍTIMA DEFESA.  RECURSO DESPROVIDO. 

  I - Hipótese em que o Juízo monocrático deferiu pleito de 

arquivamento implícito formulado pelo Ministério Público 

relativamente ao homicídio perpetrado pelos pacientes - policiais 

federais, em missão - pois a conduta estaria amparada pela 

excludente do inciso II do artigo 23 do Código Penal - legítima 

defesa. 

  II - Desarquivamento do inquérito procedido pelo 

Ministério Público, com fulcro no art. 18 do CPP, tendo em vista a 

superveniência de novas provas a embasarem a acusação, quais 

sejam, depoimentos prestados por testemunhas nos autos de uma 

ação civil interposta contra a União. 

  III - Se as provas obtidas são capazes de autorizar o início 

da ação penal, por permitirem uma modificação no cenário 
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probatório dos autos quanto à ocorrência da legítima defesa, deve 

ser admitida a hipótese de desarquivamento do inquérito. 

  IV - Denúncia que, apesar de extremamente sucinta, 

cumpre os requisitos do art. 41 do CPP, haja vista não haver dúvidas 

acerca da autoria e materialidade do delito, mas somente quanto à 

incidência da excludente da legítima defesa. 

  V - Recurso desprovido. 

(RHC 16.788/SC, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 02.12.2004, DJ 09.02.2005 p. 204). 

 

  HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 

DESARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. 

EXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 

  1. "Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a 

requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser 

iniciada, sem novas provas." (Súmula do STF, Enunciado nº 524). 

  2. A existência de novas provas não apenas autoriza, antes 

faz imperativo o desarquivamento do inquérito policial. 

  3. Desarquivado o inquérito policial, recompõe-se todo 

conjunto da prova, compreendendo não só os elementos probatórios 
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que vieram à luz após o arquivamento, como também aqueloutros 

constantes no inquérito policial desarquivado. 

  4. Ordem denegada. 

(HC 19.306/SP, Rel. Ministro  HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA 

TURMA, julgado em 13.04.2004, DJ 02.08.2004 p. 570). 

 

  PROCESSUAL PENAL - DESARQUIVAMENTO DE 

INQUÉRITO POLICIAL - SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPP - POSSIBILIDADE. 

  - Com o surgimento de novas provas acerca da prática de 

eventual delito, nada impede que o inquérito policial, já arquivado, 

seja desarquivado (art. 18 do CPP). 

  - Ordem denegada. 

(HC 28.668/MT, Rel. Ministro  JORGE SCARTEZZINI, QUINTA 

TURMA, julgado em 02.12.2003, DJ 22.03.2004 p. 332). 

 

  Pede-se, por conseguinte, que não sendo restabelecida a 

decisão de pronúncia (item 4), que sejam alterados os fundamentos 

dos acórdãos recorridos, permitindo que a qualquer tempo possa ser 

instaurado processo contra o recorrido W.C.G.O.T.P., se houver novas 

provas. 
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. 

 

6. RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO 

RECORRIDA. 

 

  Assim, demonstrados as negativas de vigências aos 

artigos 408; 409, parágrafo único, e 619, do Código de Processo 

Penal; e os dissídios jurisprudenciais quanto a este preceito e aos 

artigos 480 e 481 do Código de Processo Civil, aguarda o Ministério 

Público do Estado de São Paulo seja deferido o processamento do 

presente recurso especial por Essa Egrégia Presidência, bem como 

seu ulterior conhecimento e provimento pelo Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, para que sejam anuladas as decisões do Tribunal de 

Justiça; ou, que seja restabelecida a decisão de pronúncia com relação 

ao recorrido W.C.G.O.T.P.; ou, finalmente, que sejam alterados os 

fundamentos da decisão de impronúncia. 

 

  São Paulo, 23 de setembro de 2008. 

 

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

FERNANDO GRELLA VIEIRA  

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

PERSEU GENTIL NEGRÃO 

Procurador de Justiça 

 

Índices 

Ementas – ordem alfabética  

Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 

 


