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19/03/2013

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 856.553 BAHIA
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA
: FABIANA ALVES MUELLER E OUTRO(A/S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA
BAHIA
: PAULO SÉRGIO MENDES LIMA
: MARIA JOSÉ FERREIRA SOUZA
: WALDEMIR BATISTA DE OLIVEIRA
: ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ARTIGOS 121, § 2º, I E II, C/C 29 E 62, I, TODOS DO CÓDIGO
PENAL. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF.
1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de
admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante
demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, §
2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis:
O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).
2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser
necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral
nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n.
797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje
de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA
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FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA
NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR
A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente
a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem
repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara
as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista
econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas
no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso
interposto”.
3. O momento processual oportuno para a demonstração das
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico
exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não
nas razões do agravo regimental, como deseja a recorrente. Incide, aqui, o
óbice da preclusão consumativa.
4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO CRIMINAL EM
SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES. Preliminar de inépcia
da denúncia insubsistente, porque nela arrolada as infrações penais, com a
indicação dos fatos pertinentes. Preliminar de nulidade absoluta decorrente de
dispensa de testemunha sem anuência da defesa. Inteligência do artigo 404 do
CPP: “As partes poderão desistir do depoimento de qualquer das testemunhas
arroladas, ou deixar de arrolá-las, se considerarem suficientes as provas que
possam ser ou tenham sido produzidas, ressalvado o disposto no art. 209.
Nulidade das provas colhidas pelo Ministério Público. O Ministério Público,
conforme preceitua o artigo 129, IX, da Constituição Federal, e as Leis números
75/90 e 8625/03, tem legitimidade para promover investigações visando à
formação da “opinio delicti”. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência.
Inteligência do artigo 407 do Código de Processo Penal: “Decorridos os prazos de
que trata o artigo anterior, os autos serão enviados, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, ao presidente do Tribunal do Júri, que poderá ordenar as diligências
necessárias para sanar qualquer inquirição de testemunhas (Art. 209), e proferirá
sentença, na forma dos artigos seguintes”. Não há nulidade por cerceamento de
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defesa, quando o Magistrado, ao formar sua convicção quanto à materialidade do
fato e autoria do delito, considera suficientes as provas colhidas durante a
instrução. PRELIMINARES REJEITADAS. 3. MATERIALIDADE DO FATO
COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A pronúncia é
juízo de admissibilidade acusatório, logo, após a instrução penal criminal, se
existirem elementos, mesmo indiciários, a apontar a autoria, provada
substancialmente a existência do crime, cabe ao Juiz remeter a acusação a exame
dos Jurados. PRONÚNCIA MANTIDA. 5. RECURSO IMPROVIDO.”
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 19 de março de 2013.
LUIZ FUX – Relator
Documento assinado digitalmente
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19/03/2013

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 856.553 BAHIA
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA
: FABIANA ALVES MUELLER E OUTRO(A/S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA
BAHIA
: PAULO SÉRGIO MENDES LIMA
: MARIA JOSÉ FERREIRA SOUZA
: WALDEMIR BATISTA DE OLIVEIRA
: ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de agravo
regimental interposto por PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA contra a
decisão que prolatei, assim ementada, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ARTIGOS 121, § 2º, I E II, C/C 29 E 62, I,
TODOS DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. PRELIMINAR FORMAL DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF.
1. A repercussão geral como novel requisito constitucional
de admissibilidade do recurso
extraordinário
demanda
que
o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a
indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de
vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os
interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de
Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O
recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para
apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência
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de repercussão geral).
2. A jurisprudência do Supremo tem se alinhado no
sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a
existência de repercussão geral nos termos previstos em lei,
conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de
28.02.11:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À
PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO
RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada
neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a
matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão
geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e
clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância –
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das
questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A
deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.
3. Deveras, o recorrente limitou-se a afirmar que “no
presente caso, salta aos olhos a repercussão dos temas versados,
dada a relevância para um Estado Democrático de Direito dos
princípios do contraditório, ampla defesa, comunhão das
provas, bem como da inadmissibilidade das provas obtidas
ilicitamente”. Por essa razão, o requisito constitucional de
admissibilidade recursal não restou atendido.
4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO
CRIMINAL
EM
SENTIDO
ESTRITO.
PRONÚNCIA.
PRELIMINARES. Preliminar de inépcia da denúncia
insubsistente, porque nela arrolada as infrações penais, com a
indicação dos fatos pertinentes. Preliminar de nulidade
absoluta decorrente de dispensa de testemunha sem anuência
da defesa. Inteligência do artigo 404 do CPP: “As partes
poderão desistir do depoimento de qualquer das testemunhas
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arroladas, ou deixar de arrolá-las, se considerarem suficientes
as provas que possam ser ou tenham sido produzidas,
ressalvado o disposto no art. 209. Nulidade das provas colhidas
pelo Ministério Público. O Ministério Público, conforme
preceitua o artigo 129, IX, da Constituição Federal, e as Leis
números 75/90 e 8625/03, tem legitimidade para promover
investigações visando à formação da “opinio delicti”.
Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência
do artigo 407 do Código de Processo Penal: “Decorridos os
prazos de que trata o artigo anterior, os autos serão enviados,
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao presidente do Tribunal
do Júri, que poderá ordenar as diligências necessárias para
sanar qualquer inquirição de testemunhas (Art. 209), e proferirá
sentença, na forma dos artigos seguintes”. Não há nulidade por
cerceamento de defesa, quando o Magistrado, ao formar sua
convicção quanto à materialidade do fato e autoria do delito,
considera suficientes as provas colhidas durante a instrução.
PRELIMINARES REJEITADAS. 3. MATERIALIDADE DO
FATO COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA. A pronúncia é juízo de admissibilidade acusatório,
logo, após a instrução penal criminal, se existirem elementos,
mesmo indiciários, a apontar a autoria, provada
substancialmente a existência do crime, cabe ao Juiz remeter a
acusação a exame dos Jurados. PRONÚNCIA MANTIDA. 5.
RECURSO IMPROVIDO.”
5. NEGO SEGUIMENTO ao agravo.

Inconformado com a decisão supra, o agravante interpõe o recurso
de fls. 251/255 alegando em síntese que:
“nessa linha de intelecção, não prospera a alegação da
Decisão ora recorrida de que o Agravante não demonstrou de
que forma as questões debatidas têm repercussão geral.
Diz-se isso porque durante toda a peça a que se negou
provimento, nos inúmeros argumentos sublinhados pela Defesa
do Agravante, restou evidente a relevância dos princípios do
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contraditório, ampla defesa, comunhão das provas, bem como
da inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente”.

É o relatório.
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19/03/2013

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 856.553 BAHIA
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Não assiste razão ao
agravante.
Em suma, os fundamentos da decisão agravada restaram assim
consignados:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo
Ernesto Ribeiro da Silva, com fundamento no art. 544 do Código de
Processo Civil, com o objetivo de ver reformada a r. decisão de fls.
210/215 que inadmitiu seu recurso extraordinário manejado com
arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão
prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos
seguintes termos (fl. 82), verbis:
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. PRELIMINARES. Preliminar de inépcia da
denúncia insubsistente, porque nela arrolada as infrações penais, com
a indicação dos fatos pertinentes. Preliminar de nulidade absoluta
decorrente de dispensa de testemunha sem anuência da defesa.
Inteligência do artigo 404 do CPP: “As partes poderão desistir do
depoimento de qualquer das testemunhas arroladas, ou deixar de
arrolá-las, se considerarem suficientes as provas que possam ser ou
tenham sido produzidas, ressalvado o disposto no art. 209. Nulidade
das provas colhidas pelo Ministério Público. O Ministério Público,
conforme preceitua o artigo 129, IX, da Constituição Federal, e as Leis
números 75/90 e 8625/03, tem legitimidade para promover
investigações visando à formação da “opinio delicti”. Preliminar de
cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 407 do
Código de Processo Penal: “Decorridos os prazos de que trata o artigo
anterior, os autos serão enviados, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
ao presidente do Tribunal do Júri, que poderá ordenar as diligências
necessárias para sanar qualquer inquirição de testemunhas (Art. 209),
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e proferirá sentença, na forma dos artigos seguintes”. Não há nulidade
por cerceamento de defesa, quando o Magistrado, ao formar sua
convicção quanto à materialidade do fato e autoria do delito, considera
suficientes as provas colhidas durante a instrução. PRELIMINARES
REJEITADAS. 3. MATERIALIDADE DO FATO COMPROVADA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A pronúncia é juízo de
admissibilidade acusatório, logo, após a instrução penal criminal, se
existirem elementos, mesmo indiciários, a apontar a autoria, provada
substancialmente a existência do crime, cabe ao Juiz remeter a
acusação a exame dos Jurados. PRONÚNCIA MANTIDA. 5.
RECURSO IMPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, sustenta a preliminar de
repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, LIV e LV,
93, IX, e 129, VIII, da Constituição Federal.
O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo sob o
fundamento de que não apresentou preliminar de repercussão geral
formal e fundamentada.
É o relatório. DECIDO.
A repercussão geral como novel requisito constitucional de
admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante
demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n.
11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do
recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a
existência de repercussão geral).
A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser
necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão
geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento
do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, Dje de 28.02.11:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À
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PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO.
INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A
03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é
insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso
extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente
demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam
configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social
ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso
interposto”.
In casu, o recorrente limitou-se a afirmar que “no presente caso,
salta aos olhos a repercussão dos temas versados, dada a relevância
para um Estado Democrático de Direito dos princípios do
contraditório, ampla defesa, comunhão das provas, bem como da
inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente”.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, com
fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Em que pesem os argumentos expendidos nas razões de agravar,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe
nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela
qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Cabe salientar que o momento processual oportuno para a
demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico,
político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das
partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso
extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja o
recorrente. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.
Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 856.553
PROCED. : BAHIA
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA
ADV.(A/S) : FABIANA ALVES MUELLER E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
INTDO.(A/S) : PAULO SÉRGIO MENDES LIMA
INTDO.(A/S) : MARIA JOSÉ FERREIRA SOUZA
INTDO.(A/S) : WALDEMIR BATISTA DE OLIVEIRA
INTDO.(A/S) : ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos
termos
do
voto
do
Relator.
Unânime.
Não
participou,
justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Marco
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma,
19.3.2013.
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à Sessão os
Senhores Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Rosa Weber.
Subprocurador-Geral
Almeida.

da

República,

Dr.

Edson

Oliveira

de

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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