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CEARÁ
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: JUDA SIANO DA SILVA
: ELESBAO PEREIRA MENEZES FILHO
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade
da ata de julgamento virtual de 8 a 14/2/2019, por maioria, negou
provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro
Marco Aurélio.
Brasília, 15 de fevereiro de 2019.
Ministro LUIZ FUX - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de agravo
regimental interposto por JUDA SIANO DA SILVA contra decisão que
prolatei, assim ementada, verbis:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO
PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE
PRONÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.”

Inconformado com a decisão supra, o agravante interpõe o presente
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recurso, alegando, em síntese:
“Destaque-se que a Agravante em suas razões recursais apontou
a ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência,
esculpido no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal, que tem
como corolário a obrigação de o Estado provar a culpa lato sensu; e, a
duas, porque houve patente violação ao princípio constitucional da
isonomia, aplicado à prova, posto que, secundada e desprezada
totalmente a versão da defesa, foi preterido, como já assentado, o
exame da prova testemunhal.
Excelência, instrução criminal não logrou êxito em produzir
provas suficientes para embasar um decreto condenatório. Falhou o
representante ministerial em comprovar sua versão dos fatos, haja
vista que a este incube o ônus da prova.
(…)
No caso dos autos não devemos olvidar de três princípios
tradicionais da processualística: “o réu é coisa sagrada”, “ninguém é
obrigado a depor contra si mesmo” e “é preferível deixar impune um
culpado a condenar um inocente”. ROBERTO LYRA condensa tais
princípios nesta verdade: “é melhor não punir um crime do que outros
crimes para descobri-lo e prová-lo”.
Para a análise deste vício por esta Egrégia Corte não se faz
necessária à apreciação da prova colhida nos autos e sim uma análise
dos REQUISITOS TÉCNICOS DA DECISÃO RECORRIDA, razão
pela qual o conhecimento e provimento do presente agravo é
fundamental.
Calha destacar Excelência que os vícios apontados sempre foram
conhecidos por esta Corte através do Recurso Extraordinário.” (DOC.
8, Fls. 3,4)

É o relatório.
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AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.146.761
CEARÁ
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): A presente irresignação
não merece prosperar.
Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta
evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve
ela ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ab initio, verifico que o Agravo interposto aduz argumentação
genérica, absolutamente dissociada do decisum de origem e com
referência a dados não pertinentes aos presentes autos, máxime porque
menciona sentença condenatória, embora o objeto originário do ARE seja
decisão de pronúncia.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o princípio
constitucional da presunção de inocência e o princípio da isonomia,
aplicado à prova, não foram objeto de debate no Tribunal de origem e
tampouco foram opostos embargos de declaração em momento oportuno.
Conforme já asseverado, esta Corte firmou entendimento no sentido
de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo
constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da
impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de
padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.
Nesse sentido:
“A exigência do prequestionamento não decorre de simples apego
a determinada forma. A razão de ser está na necessidade de proceder a
cotejo para, somente então, assentar-se o enquadramento do recurso
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no permissivo legal. Diz-se prequestionado determinado tema quando
o órgão julgador haja adotado entendimento explícito a respeito,
contando a parte sequiosa de ver o processo guindado a sede
extraordinário com remédio legal para compeli-lo a tanto – os
embargos declaratórios.” (RE 128.518, Rel. Min. Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, DJ de 8/3/1991)

Demais disso, consoante afirmado na decisão que inadmitiu o
Recurso Extraordinário na origem e na decisão ora agravada, verifica-se
que a resolução da controvérsia, atinente à verificação de indícios
mínimos de autoria e relativos à decisão de pronúncia (violação ao
princípio da presunção de inocência – artigo 5º, LVII, da Constituição
Federal), por demandar a análise aprofundada do conjunto fáticoprobatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face
da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis: “Para simples
reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a
insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fáticoprobatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se
amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à
discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula
279 do STF. Nesse sentido, confira-se:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.
Direito processual penal. 3. Homicídios tentado e consumado e porte
ilegal de arma de fogo. Condenação. 4. Suposta violação ao art. 5º,
inciso XXXVIII, alíneas a, b, c e d, da CF. Ofensa meramente reflexa
ao texto constitucional. Precedentes. 5. Suposta nulidade durante a
sessão plenária do Júri. Inexistente. Reconhecimento do instituto da
consunção do delito de porte de arma pelo de homicídio.
Impossibilidade. Revolvimento do acervo fático-probatório.
Providência vedada em sede de recurso extraordinário por óbice da
Súmula 279. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega
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provimento.” (ARE 1.005.302-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2017)
“1.
RECURSO.
Extraordinário.
Prequestionamento.
Comprovação de que a matéria recursal foi devidamente
prequestionada. Decisão agravada. Reconsideração. Provado o
prequestionamento da matéria recursal, devem ser examinados os
demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.
2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
ofensa ao art. 5º, XXXVIII, ‘a’ e ‘d’, LIV, LV e LVII da Constituição
Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não
provido. Aplicação da súmula n° 279. O acórdão impugnado decidiu a
causa com base no conjunto fático-probatório e na legislação
infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição
Federal seria apenas indireta.” (AI 494.948-AgR, Rel. Cezar Peluso,
Segunda Turma, DJe de 22/6/2007)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do
apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete
sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso
extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca
da Súmula 279 do STF:
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e
questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as
circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei,
considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a
norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata
(Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como
provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato
quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do
julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o
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recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada
qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos
mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige
reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min.
Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a
qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação
importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso
extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova
não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da
questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a
valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados
pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da
prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código
de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e
Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito
Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)

Demais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme
no sentido de que a fundamentação da sentença de pronúncia limita-se à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes
de autoria, devendo o juiz especificar as qualificadoras e causas de
aumento de pena, nos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo
Penal. Nesse sentido, confira-se o HC 81.763, Rel. Min. Sydney Sanches,
Primeira Turma, DJ de 21/6/2002, assim ementado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELA SURPRESA (ART. 121, § 2º, INC. IV, DO
CÓDIGO
PENAL).
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA:
FUNDAMENTAÇÃO. ‘HABEAS CORPUS’.
1. A denúncia descreveu os fatos, e nela imputou ao denunciado
a prática de homicídio qualificado pela surpresa (art. 121, § 2º, inc. IV,
última parte, do Código Penal)(fls. 8).
2. A sentença de pronúncia reconheceu a autoria e a
materialidade do homicídio e não acolheu, de pronto, a alegação de
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legítima defesa própria. E, quanto à qualificadora, que é o que aqui
interessa, aduziu: ‘As testemunhas presenciais declararam que o
acusado, ao se despedir, de inopino, atirou contra a vítima, sem
qualquer chance de defesa para esta, depoimentos de fls. ...’. 3. É
satisfatória essa fundamentação. E outra, mais ampla, não se
poderia exigir, em sentença de pronúncia, que apenas submete
ao Tribunal do Júri o exame da questão, sem procurar
influenciá-lo. 4. ‘H.C.’ indeferido.” (Grifos meus)

E, ainda, o HC 76.678, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma,
DJ de 8/9/2000:
“HABEAS-CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PRATICADO CONTRA MENOR, COM QUATRO ANOS DE
IDADE, E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÕES DE
ATIPICIDADE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER,
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE
PRONÚNCIA
E
INCOMPATIBILIDADE
ENTRE
QUALIFICADORAS E AGRAVANTES.
1. Retirar o cadáver do local onde deveria permanecer e conduzilo para outro em que não será normalmente reconhecido caracteriza,
em tese, crime de ocultação de cadáver. A conduta visou evitar que o
homicídio fosse descoberto e, de forma manifesta, destruir a prova do
delito.
Trata-se de crime permanente que subsiste até o instante em que
o cadáver é descoberto, pois ocultar é esconder, e não simplesmente
remover, sendo irrelevante o tempo em que o cadáver esteve escondido.
Crime consumado, que pode ser apenado em concurso com o de
homicídio.
2. Sentença de pronúncia que atende às exigências mínimas do
artigo 408 do CPP e suficientemente fundamentada.
A pronúncia, sentença processual que é, deve conter apenas
sucinto juízo de probabilidade, pois, se for além, incidirá em excesso de
fundamentação, o que pode prejudicar a defesa do paciente.
3. Os crimes imputados e as qualificadoras constam da denúncia
e seus aditamentos.
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Na pronúncia o Juiz não deve excluir as qualificadoras,
salvo as manifestamente improcedentes, levando em conta que
não é de rigor nem recomendável cuidar de circunstâncias agravantes
ou atenuantes, que permanecerão no libelo crime acusatório a fim de
serem submetidas ao soberano Tribunal do Júri.
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.” (Grifos meus)

Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume
quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de
forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o
magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de
maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide
proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se
infere dos seguintes julgados:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência
de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula
nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina
que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa
apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu
suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de
ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar
provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados
todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº
287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART.
93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA:
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA
QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA
PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU
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HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL
PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
AUSÊNCIA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel.
Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).

Nesse contexto, verifica-se que o juízo de origem apreciou as provas
apresentadas nos autos, embora de forma contrária aos interesses do
agravante, a impedir o processamento do presente recurso. Nesse sentido,
ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe
4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.
Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional.
Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não
configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG
791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se
dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o
processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao
princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6.
Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Por fim, o Plenário deste Tribunal, em sede de repercussão geral,
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial
tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível
que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou
assim ementado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de
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ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para
reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG
791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
13/8/2010)

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É como voto.
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AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.146.761
CEARÁ
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: JUDA SIANO DA SILVA
: ELESBAO PEREIRA MENEZES FILHO
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A prestação
jurisdicional prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
considerado o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, pressupõe o
enfrentamento, pelo órgão julgador, de todas as causas de pedir
veiculadas, exceto quando, assentada uma premissa, ocorre o prejuízo de
certo enfoque. Provejo o agravo para que o extraordinário tenha regular
sequência.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.146.761
PROCED. : CEARÁ
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : JUDA SIANO DA SILVA
ADV.(A/S) : ELESBAO PEREIRA MENEZES FILHO (12584/CE)
ADV.(A/S) : EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO (15499/CE)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos
termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio.
Primeira Turma, Sessão Virtual de 8.2.2019 a 14.2.2019.
Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Marco Aurélio,
Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.
Cintia da Silva Gonçalves
Secretária
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