AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 835.956 - ES (2016/0007877-2)
RELATORA
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

:
:
:
:

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
UELITON OLIVEIRA FERNANDES
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 593, III, "D", DO CPP.
TESE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF E 356/STF. MALFERIMENTO AO ART. 483, III, DO
CPP. (I) - HOMICÍDIO. RÉU ABSOLVIDO PELO JÚRI. RESPOSTA
AFIRMATIVA
AO
QUESITO
GENÉRICO
ABSOLUTÓRIO.
CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR SER MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO
QUE NÃO É IMUTÁVEL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. (II) REANÁLISE DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL A
QUO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVIII, "A" E "C", DA CF.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É indispensável o efetivo exame da matéria objeto do recurso especial pelo
acórdão recorrido, em atenção ao disposto no artigo 105, inciso III, da
Constituição Federal, que exige o prequestionamento por meio da apreciação
da questão federal pelo Tribunal a quo, de modo a se evitar a supressão de
instância. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF.
2. A jurisprudência deste Sodalício trilha o raciocínio de que não ofende a
soberania dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do júri,
em 2º grau de jurisdição, quando esta se mostrar diametralmente oposta às
provas constantes dos autos, ainda que os jurados tenham respondido
positivamente ao terceiro quesito formulado, referente à absolvição do
acusado. Incidência do enunciado n.º 83 da Súmula do STJ.
3. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um
cotejo fático e probatório a fim de analisar se, por ocasião do julgamento
perante o Tribunal Popular, a opção dos jurados encontra ou não ressonância
no conjunto probatório dos autos. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula desta
Corte Superior.
4. Não se mostra viável a apreciação de ofensa a dispositivos constitucionais,
uma vez que não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, o exame de
matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, da Carta Magna.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta Turma, por
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unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e
Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP) votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Brasília, 15 de março de 2016(Data do Julgamento)
Ministra Maria Thereza de Assis Moura
Relatora
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 835.956 - ES (2016/0007877-2)
RELATORA
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

:
:
:
:

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
UELITON OLIVEIRA FERNANDES
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por UELITON OLIVEIRA
FERNANDES, contra decisão monocrática, de minha lavra, que negou provimento ao agravo
em recurso especial, nos seguintes termos:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AFRONTA AO ART. 593, III, "D", DO CPP. TESE JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 356/STF. MALFERIMENTO AO ART. 483, III, DO CPP. (I) HOMICÍDIO. RÉU ABSOLVIDO PELO JÚRI. RESPOSTA AFIRMATIVA
AO QUESITO GENÉRICO ABSOLUTÓRIO. CASSAÇÃO DO
VEREDICTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA
DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO É IMUTÁVEL.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. (II) - REANÁLISE DO ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 5o,
XXXVIII, "A" E "C", DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (fl. 807).

Sustenta

o

recorrente,

às

fls.

825/832,

quanto

à

ausência

de

prequestionamento, que "não é demais lembrar que o acórdão do TJES foi resultante de um
recurso interposto pelo Ministério Público e que outras questões de direito constantes do
recurso especial foram amplamente debatidas pelo Tribunal de piso, podendo ser consideradas
devidamente prequestionadas. E mais, trata-se de matéria de ordem pública. Apesar de tema
bastante controvertido, há entendimento no sentido de que questões dessa natureza
dispensariam o prequestionamento".
Além disso, quanto à incidência do enunciado n.º 83 da Súmula deste STJ,
pontua que "quanto aos julgados transcritos na decisão monocrática, que representariam a
orientação jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário um
distinguishing, já que a própria Defensoria Pública já conquistou precedentes em casos
semelhantes ao posto em julgamento" (fl. 829).
Ademais, em relação à impossibilidade do reexame de fatos e provas, aduz que
"no caso em debate as questões de direito estão bem definidas no recurso especial. Não se
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trata, portanto, de tentativa de revolver prova, mas sim de clara impugnação a quaestio juris"
(fl. 830).
Por fim, afirma que "o especial não apontou uma violação direta ao texto
constitucional, mas sim indireta e reflexa, apenas fortalecendo a linha argumentativa. Tanto é
verdade que não foi interposto qualquer apelo extremo pela Defensoria Pública. Alíás, é muito
comum a adoção de fundamentos de ordem constitucional como técnica de reforço
argumentativo pelo próprio Tribunal da Cidadania" (fl. 831).
É o relatório.
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 835.956 - ES (2016/0007877-2)
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 593, III, "D", DO CPP.
TESE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF E 356/STF. MALFERIMENTO AO ART. 483, III, DO
CPP. (I) - HOMICÍDIO. RÉU ABSOLVIDO PELO JÚRI. RESPOSTA
AFIRMATIVA
AO
QUESITO
GENÉRICO
ABSOLUTÓRIO.
CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR SER MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO
QUE NÃO É IMUTÁVEL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. (II) REANÁLISE DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL A
QUO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVIII, "A" E "C", DA CF.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É indispensável o efetivo exame da matéria objeto do recurso especial pelo
acórdão recorrido, em atenção ao disposto no artigo 105, inciso III, da
Constituição Federal, que exige o prequestionamento por meio da apreciação
da questão federal pelo Tribunal a quo, de modo a se evitar a supressão de
instância. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF.
2. A jurisprudência deste Sodalício trilha o raciocínio de que não ofende a
soberania dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do júri,
em 2º grau de jurisdição, quando esta se mostrar diametralmente oposta às
provas constantes dos autos, ainda que os jurados tenham respondido
positivamente ao terceiro quesito formulado, referente à absolvição do
acusado. Incidência do enunciado n.º 83 da Súmula do STJ.
3. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um
cotejo fático e probatório a fim de analisar se, por ocasião do julgamento
perante o Tribunal Popular, a opção dos jurados encontra ou não ressonância
no conjunto probatório dos autos. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula desta
Corte Superior.
4. Não se mostra viável a apreciação de ofensa a dispositivos constitucionais,
uma vez que não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, o exame de
matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, da Carta Magna.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

VOTO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relator):
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A insurgência não merece prosperar.
De início, nos termos do explanado na decisão agravada, no que tange à
aventada afronta ao artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, verifica-se
que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor expresso sobre a tese jurídica trazida pelo
recorrente em seu apelo raro - de que o membro do Ministério Público não teria legitimidade
para recorrer das decisões do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea "d", do
Código de Processo Penal -, de modo que referida tese jurídica, ante a ausência de
manifestação expressa pela Corte a quo, padece de requisito indispensável aos recursos
especiais, o prequestionamento.
Assim, tem-se que perquirir nessa via estreita sobre violação da referida
norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica de que ora se controverte, seria frustrar a
exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a
supressão de instância.
Ao ensejo, confira-se o teor do enunciado 282 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada". No mesmo sentido, o enunciado 356 da Súmula do Excelso Pretório.
Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal,
situação esta inocorrente in casu (AgRg no AREsp 454.427/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 19/02/2015).
Mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é
imprescindível o prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do
recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública,
passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias. Confiram-se, nesse sentido, os
precedentes da Corte:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO
IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
CONTRARIADO. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As alegadas violações dos arts. 59 e 65, inciso I, do Código Penal,
não foram objeto de prequestionamento, uma vez que a Corte a quo,
conforme ressaltado pela decisão ora agravada, 'não emitiu juízo de valor
sobre essas normas, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal'.
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(...)"
(AgRg no AREsp 42.432/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 15/03/2012)
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO
AGRAVADA.
1.Os conteúdos normativos dos dispositivos tidos por violados não
foram objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, restando
ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria.
Não exercitados embargos de declaração para suprir eventual omissão,
deixou de ser atendido o mencionado requisito. Aplicação, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...)"
(AgRg no Ag 404.619/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA,
julgado em 16/08/2011, DJe 05/09/2011)

Ademais, no que concerne à aventada afronta ao artigo 483, inciso III, do
Código de Processo Penal, conforme explanado na decisão ojerizada, verifica-se que o
entendimento adotado pela Corte de origem, no sentido de anular o julgamento proferido pelo
Tribunal do Júri, por entendê-lo manifestamente contrário às provas dos autos, ainda que o réu
tenha sido absolvido por resposta afirmativa ao terceiro quesito, que é absolutório genérico,
não destoa da jurisprudência mansa e pacífica deste Tribunal Superior sobre a matéria, sendo
o caso de aplicação do enunciado 83 da Súmula deste STJ.
De fato, observa-se que o Tribunal a quo concluiu que os membros do júri
acabaram por decidir em dissonância com os elementos de prova apresentados pela acusação,
razão pela qual anulou o julgamento realizado pelo Tribunal popular e determinou a submissão
do réu a um novo julgamento. Ademais, em consonância com o entendimento acima
explicitado, a jurisprudência deste Sodalício trilha o raciocínio de que não ofende a soberania
dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do júri, em 2º grau de jurisdição,
quando esta se mostrar diametralmente oposta às provas constantes dos autos, ainda que os
jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado, referente à absolvição
do acusado. Neste sentido:
"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
OS JURADOS RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE AO QUESITO
CONSTANTE DO § 2.º DO ART. 483 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL ("O JURADO ABSOLVE O ACUSADO?"). SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RESPOSTA AFIRMATIVA QUE NÃO SE REVESTE DE
CARÁTER ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA
DECISÃO DOS JURADOS, PELA CORTE DE ORIGEM, QUANDO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HABEAS
CORPUS DENEGADO.
1. O Paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito de
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homicídio qualificado e, por ocasião da Sessão do Tribunal de júri, os
jurados responderam afirmativamente as assertivas relativas à materialidade
e à autoria delitivas. Em seguinte, eles também responderam positivamente
ao quesito constante do § 2.º do art. 483 do Código de Processo Penal ("O
jurado absolve o acusado?").
Prolatada sentença absolutória, a Corte a quo deu provimento ao apelo
ministerial para cassar o decisum, determinando a submissão do Réu a novo
julgamento.
2. A resposta afirmativa ao precitado quesito não se reveste de caráter
absoluto, a ponto de eliminar, completamente, a possibilidade de o Tribunal
de origem cassar a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova
dos autos.
3. A Corte a quo, após analisar detidamente os elementos probatórios
contidos no caderno processo, concluiu que a decisão do Conselho de
Sentença se dissociou totalmente das provas existentes nos autos, o que
autoriza a submissão do agente a novo julgamento, nos termos do art. 593,
inciso III, alínea b, § 3.º do Código de Processo Penal.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 217.651/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 05/11/2013, DJe 19/11/2013)
"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
ABSOLVIÇÃO
PELO
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
APELAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
NOVO
JULGAMENTO.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
PRETENSÃO
DE
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A submissão da decisão proferida pelo Conselho de Sentença ao
duplo grau de jurisdição não ofende a soberania dos veredictos quando a
decisão dos jurados for absolutamente dissonante das provas constantes
dos autos.
2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que a decisão absolutória
dos jurados foi dada de forma divorciada do conjunto probatório existente
nos autos, expondo devidamente as razões pelas quais determinou a
realização de novo julgamento.
(...)
4. Agravo regimental improvido".
(AgRg no HC 191.689/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 01/03/2013)
"HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECONHECIMENTO DA TESE DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INVERSÃO DO JULGADO.
NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUIDO
EXCESSO DE LINGUAGEM DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
INEXISTÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Consoante orientação pacífica das Cortes Superiores, a submissão
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do réu a novo julgamento, na forma do disposto no art. 593, § 3.º, do
Código de Processo Penal, não ofende o art. 5.º inciso XXXVIII, alínea c,
da Constituição da República.
2. Inexiste constrangimento ilegal quando o Tribunal a quo, apontando
efetivamente elementos probantes, conclui que a decisão do Conselho de
Sentença, ao absolver o réu, divorciou-se totalmente das provas existentes
nos autos.
(...)
4. A Corte a quo, ao reconhecer que o veredicto dos jurados está
completamente dissociado do conjunto probatório dos autos, apenas
explicitou de forma suficiente os elementos constantes dos autos que
fundamentam a decisão, em observância ao art. 93, inciso IX, da
Constituição da República, sem incorrer em excesso de linguagem.
Precedentes.
5. Ordem de habeas corpus denegada".
(HC 251.247/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 09/04/2013, DJe 17/04/2013)

Denota-se, portanto, que no que se refere à sustentada ofensa ao artigo 483,
inciso III, do Código de Processo Penal, o acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a
jurisprudência cristalizada nesta Corte Superior de Justiça, incidindo, in casu, a orientação
prevista no enunciado n° 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, a qual se aplica
tanto no que concerne aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto com base na
alínea "a" do permissivo constitucional, no sentido de que "não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Outrossim, observa-se que a Corte local, soberana na análise das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu que diante dos elementos de prova apresentados, a
posição adotada pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova produzida,
razão pela qual deveria ser anulada, a fim de que os acusados fossem submetidos a novo
julgamento perante o Tribunal popular. Entretanto, o intento de reanalisar referido tema é
inadmissível em sede de recurso especial, em razão da impossibilidade de reanálise de fatos e
provas na instância especial.
De fato, é assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer
um cotejo fático e probatório a fim de analisar se, por ocasião do julgamento perante o
Tribunal Popular, a opção dos jurados encontra ou não ressonância no conjunto probatório dos
autos. Nesse contexto, verifica-se não possuir esta senda eleita espaço para a análise da
matéria suscitada pelo recorrente, cuja missão pacificadora restara exaurida pela instância
ordinária.
De fato, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de
origem, que anulou a decisão dos jurados, seria inevitável o revolvimento do arcabouço
carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Não se mostra
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plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode
ser considerada uma terceira instância recursal.
No mais, referida vedação encontra respaldo no enunciado nº 7 da Súmula
desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
Confiram-se, nesse sentido, os precedentes da Corte:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL
DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS. REVERSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória do caso,
entendeu que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova
dos autos, pois (a) houve o reconhecimento - pelos julgadores - de que o
Réu foi o autor dos golpes que ocasionaram a morte da vítima; (b) a
quantidade de facadas demonstrou a intenção de matar; e (c) o Acusado,
em todas as vezes que foi ouvido, admitiu a responsabilidade pelo crime.
2. Nesse contexto, o afastamento dos fundamentos do acórdão
recorrido demandaria, de forma inequívoca, o revolvimento do conjunto
fático-probatória dos autos, o que é descabido na via estreita do recurso
especial, a teor do disposto na Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp 1.286.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, Julgado em 05/12/2013, DJe 19/12/2013).
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
OFENSA.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AFRONTA À SOBERANIA DO JÚRI. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. (...)
2. Afirmado pela Corte de origem que a decisão do Júri não encontra
respaldo nas provas dos autos, rever a conclusão demandaria incursão ao
campo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. A anulação do julgamento não afronta a soberania do Júri, tampouco
significa dizer que a decisão condenatória é a única possível. Caso, no novo
julgamento popular, em tese, seja outra vez acolhida tese absolutória, não
poderá ser o veredicto anulado ao argumento de ser contrária à prova dos
autos, nos termos expressos do art. 593, § 3º, do Código de Processo
Penal.
4. Agravo regimental improvido".
(AgRg no REsp 1.230.511/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 07/02/2013, DJe 22/02/2013).

Por fim, no que tange à ventilada contrariedade ao artigo 5º, inciso XXXVIII,
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alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, nos termos da decisão recorrida, tem-se que não é o
recurso especial a sede própria para o desate da controvérsia, porquanto a análise de matéria
constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por
expressa determinação constitucional. Confiram-se os precedentes:
"ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 535 do Código de
Processo Civil, objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar
contradição ou sanar erro material, não podendo ser utilizado como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, na via
especial, suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EREsp 1136447/RS, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe
10/04/2015)
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO
DA RENDA MENSAL. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI N. 8.213/91.
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS DA CF/1988. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
RESERVADA AO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
1. A decadência não foi tema tratado na petição dos embargos de
divergência, constituindo, pois, inaceitável inovação recursal. Precedentes.
2. Infere-se do decisum ora embargado que haverá limitação da renda
mensal decorrente da aplicação do art. 144 da Lei n. 8.213/91, razão de não
haver interesse recursal quanto ao tema.
3. A pretendida análise de violação de dispositivos constitucionais
suscitados pelo embargante não encontra guarida, pois a apreciação
de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é possível no âmbito
desta Corte, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria
reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102,
III, e 105, III, da Carta Magna.
4. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EREsp 1203716/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 20/08/2013)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS LIMINARMENTE.
MANIFESTA FALTA DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO DA DATA
DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E
SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDOS INCABÍVEIS. EVENTUAL ANÁLISE
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado.
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2. É consabido que o julgamento do agravo regimental independe de
pauta e não comporta sustentação oral na sessão de julgamento (arts. 91, I,
159, caput, do RISTJ). Precedentes da Corte Especial, da Terceira Seção e
das Turmas.
3. Totalmente incabível o pedido de intimação da defesa para a data da
sessão de julgamento do agravo regimental, sob a escusa de fazer
sustentação oral.
4. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar violação de
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento.
5. Embargos declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EREsp 998.249/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe
08/11/2012)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no
AREsp 835.956 / ES

Número Registro: 2016/0007877-2

MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00117984420068080035 035060117989 035159000575 035159000575201501521835
35060117989 35159000575 35159000575201501521835
EM MESA

JULGADO: 15/03/2016

Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
CORRÉU

:
:
:
:

UELITON OLIVEIRA FERNANDES
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CRISTIANO LIMA DO NASCIMENTO

ASSUNTO: DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

: UELITON OLIVEIRA FERNANDES
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Ericson
Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Documento: 1497483 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 28/03/2016

Página 13 de 4

