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O EXMº SR. MINISTRO CÁRLDS THIBAU 
MINISTÉRIO PÚBLICO 00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
JACQUELINE NOGUEIRA DINIZ 
DRS. MARIA INÊS LOURENÇO E OUTROS 

E M E N T A 

A C Ó R O Ã O 

o fato descrito 
for manifesta a 
exigida pela lei 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima in
dicadas. 

Decide a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosse
guindo no julgamento, à unanimidade, conhecer do recurso especial 
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministra Relator, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Custas, como de lei. 
Brasília-DF, 03 de setembro de 1991 (data do julgamento). 

MINISTRO CARLOS THIBAU 

12.39.010.28/46 

PRESIDENTE 

RELATOR 
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RECURSO ESPECIAL NQ 11.118 (91.97950) - RIO DE JANEIRO 

RECORRENTE MINIST~RIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RECORRIDA JACQUELINE NOGUEIRA DINIZ 

R E L A T Ó R I O 

O EXMO SR. MINISTRO CARLOS THIBAU 

o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro in

terpõe recurso especial contra acórdão unânime da 4ª Câmara Cri
minal do E. Tribunal de Justiça daquele Estado, que negou provi

mento ao recurso em sentido estrito por ele manifestado, manten 

do o despacho de rejeição da denúncia oferecida contra Jacqueli
ne Nogueira Diniz, pela prática, juntamente com outras pessoas, 
de homicídio qualificado (fls. 1271/1289). 

Com fundamento no art. 105, lI!, alíneas ~ e E.t da 

Constituição, sustenta o recorrente que o acórdão violou o art1 
90 43 do Código de Processo Penal e divergiu da jurisprudência 

do E. Supremo Tribunal Federal e de outras Cortes, ao afirmar 

que o Juiz "pode avaliar o significado dos indicias apontados e 

sua probabilidade, de se constituirem, ou não, em prova da acus~ 

ção" e que lhe seria permitido "formar um juizo de probabilidade 

de culpa", deixando de receber a den~ncia por esses dois moti~s. 
Recorreu, também, o Ministério P~blico, extraordina

riamente, para o Colendo Supremo Tribunal Federal, alegando que 

a decisão recorrida não somente negou os princípios constitucio

nais do contraditório, da ampla defesa e da garantia do direito 

de ação, como também atropelou o devido processo legal (fls.13171 

1326). 

Somente o recurso especial foi admitido, após ser re 

çularmente impugnado (fls. 1.335/1.367 e 1.369/1.372). 

Parecer da douta SGR pelo conhecimento e provimento 

do recurso (fls. 1.377/1.385). f'../' 

~ o relatóriC/" 
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RECURSO ESPECIAL NO li.118 (91.97950) - RIO OE JANEIRO 

v O T O 

O EXMO SR. MINISTRO CARLOS THIBAU (RELATOR) : -

Seis pessoas foram denunciadas pelo homicídio do 

empresário José Carlos Nogueira Díníz, dentre as quais a recor-

rida, Jacqueline Nogueira Díniz, viúva da vítima e amante do pri 

meiro acusado, Paulo SérgiO Mollo Fonseca. 

Segundo a peça acusatória, 

"Na madrugada do dia 26 de novembro do ano 
de 1989, à roda das 03.00 horas, pr6ximo ao n9 
120 da rua Rodolfo Amoedo, na Barrada Tijuca, 
nesta cidade, os quatro (4) primeiros denun
ciados, cumprindo prévio ajuste entre si e 
mais o 59 e 69 Denunciados, efetuaram disparos 
de arma de fogo contra a vítima José Carlos 
Nogueira Oiniz Filho, atingindo-o e causando
lhe as lesões descritas e caracterizadas no 
auto de necropsia de fls. 47/49, lesões essas 
que foram a causa eficiente e instantânea de 
sua morte. 

Para a consecução do desígnio criminoso, 
os quatro (4) primeiros denunciados postaram
se à porta do "Restaurante Antiquarius", si
tuado na rua Aristides Espínola, nº 19, no Le 
blon, aguardando a saída da vítima, que alI 
jantava em companhia de sua então namorada 
Lucimar Viana. 

Com a esperada saída de JOSt CARLOS, os 
Denunciados, que se encontravam no interior 
do auto marca "Opala", placa ZG-4136, cuja pos 
se e provável propriedade era de PAULO StRGIO 
- 1º Denunciado -, este, ao volante, empreen
deram perseguição ao carro da vítima e, na 
rua Rodolfo Amoedo, alcançando-o, emparelha
dos os veículos, efetuaram os disparos, sendo 
certo que o 4º Denunciado - MANOEL DE OLIVEIRA 
- encontrava-se sentado ao lado do motorista 
(PAULO SÉRGIO), enquanto os demais Denuncia
dos (2º e 3º) encontravam-se no banco traze i-
ro. 

Certo d, igualmente, que todos utilizara~ 
armas de fogo, embora somente o revólver usa 
do pelo Denunciado CLÁUDIO SILVA (20) restas
·se apreendido, sendo positivo o Laudo de exa
me de confrontação balística. 

(~ 
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Após a consumação do homicídio, rumaram 
todos para a residência da 6g Denunciada (JAC 
QUELINE), onde comunicaram-lhe o sucesso da 
empreitada criminosa. 

A Denunciada JACQUELINE NOGUEIRA DINIZ,se 
parada judicialmente da vítima e atual amante 
de PAULO St.RGIO, participou do crime supra des 
crito, combinando e incentivando os autores 
materiais a executá-lo, vez que beneficiária 
do testamento realizado dois anos antes pela 
vítima, na qualidade de herdeira testamentá
ria da metade de seus bens. Por outro lado, a 
vítima representava um sério obstáculo a mais 
ao idílio que a vinculava ao 1º Oenunciado 
(PAULO St.RGIO), sendo certo que a vítima não 
mais se dispunha a fornecer recursos materiais 
a este, através de JACQUELINE. Ademais, a ví
tima, que era odiada por PAULO StRGIO, estava 
investigando a sua vida particular, pontilha
da de práticas delituosas. Assim, JACQUELINE 
incentivou PAULO StRGIO, que chefiava um ver
dadeiro grupo de extermínio, a eliminar a ví
tima, a fim de, juntos, gozarem de sua heran
ça. 

Além de combinar as circunstâncias do ho
micídio e fornecer a PAULO St:RGIO as informa
ções necessárias para a sua consecução, ficou 
JACQUELINE em sua casa, aguardando notícias 
da execução, inobstante o adiantado da hora. 

Cumprindo o combinado, os matadores, logo 
após o homicídio, dirigiram-se à sua casa, pa 
ra lhe dar ciência do ocorrido. -

Note-se que JACQUELINE,não obstante não 
confesse a sua participação no crime, a par de 
todos os indícios, chega ao ponto de, telefo
nando para LUCIMAR, única testemunha ocular 
do crime, dizer-lhe, pouco antes do sepulta
mento da vítima, para calar-se, dizendo: 

"Cala a boca, não fala nada a nin
guém, você não sabe de nada, é a me
lhor coisa que você faz" 

O 5" Denunciado - SÉRGIO DA COSTA MAIA -, 
contra quem há a suspeita de ser o autor de 
um atentado frustrado contra a vItima dias an 
tes, esteve com o já citado grupo, à porta do 
"Restaurante Antiquarius", espreitando a víti 
ma e seguindo seus passos, a fim de informar 
os executores do homicídio. Não entrou no car 
ro dos criminosos, preferindo acompanha-los 
em seu próprio carro - um Passat branco -, a 
fim de dar-lhes eventual "cobertura", conso
ante anteriormente ajustado. 

O homicídio é duplamente qualificado, vez 
que a forma de sua execução, consoante acima 
narrado, foi de emboscada, tornando absoluta 
mente impossível qualquer esboço de defesa por 
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parte da vítima, atacada de inopino por um 
grupo portador de armas de grosso calibre,não 
dando à vítima sequer tempo de largar o volan 
te de seu carro, onde veio a morrer instantâ~ 
neamente, atingido por 03 vêzes .. Ademais, o 
motivo fol torpe: PAULO S~RGIO e JACQUELINE 
se beneficiariam com o testamento da vítima 
e afastavam a incômoda presença da mesma, que 
demonstrava estar disposta a embaraçar o pros 
seguimento do romance que os envolvia, lnves~ 
tigando, inclusive, os crimes que praticavam 
e que são objeto de processo em outro Tribu
nal do Júri desta Capital. 

Os demais denunciados receberiam vantagem 
patrimonial prometida por PAULO StRGIO, con
forme ocorrida em outras empreitadas das quais 
participavam juntos. (fls. 04/06). 

o MM Juiz Presidente do Tribunal do Júri, no entan-

to, resolveu excluir da denúncia Jacqueline Nogueira Diniz pe-

los seguintes motivos: 

"Ora, conforme se infere da den~ncia ofe
recida pelo culto e honrado Promotor de Justi 
ça, Jacqueline Nogueira Dinlz foi incluída cõ 
mo co-autora do homicídio de que trata o pre~ 
sente processo, afirmando-se ter a mesma par 
ticipado da comandita criminosa, "combinando' 
e incentivando os autores materiais a execu
tá-los", alegando em abono a essa acertiva 
que a mesma era "beneficiária do testamento 
realizado dois anos antes pela vítima, na qua 
lidade de herdeira testamentária da metade 
dos seus bens". Por outro lado, a vítima re
presentava um sério obstáculo a mais ao idí
lio que a vinculava ao primeiro denúnciado 
(Paulo Sérgio, sendo certo que a vítima não 
mais se dispunha a fornecer recursos materi
ais a este, através de Jacqueline. Ademais, a 
vitima que era odiada por Paulo Sérgio, esta
va investigando a sua vida particular, ponti
lhada de práticas delituosas. Assim, Jacqueli 
ne incentivou Paulo Sérgio que chefiava um 
verdadeiro grupo de extermínio a eliminar a 
vitima a fim de juntos, gozarem de sua heran
ça", Por derradeiro, ressalva ainda o ilustre 
parguet - que, "além de combinar as circuns
tanC18s do homicídio e fornecer 8 Paulo Sér
gio informações necessárias para a sua COflse
cução, ficou Jacqueline em sua casa, aguar
dando notícia da execução, e não obstante o 
adiantado da hora". 
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~ certo Que a denúncia, segundo a doutri 
na, seja mera promessa de prova. Entretanto ~ 
a nosso sentir a mesma deve conter o minimo I 

de seriedade, não bastando, sequer, a alta 
probabilidade que é apenas um Juízo de incer
teza. 

O Direito penal não opera com conjectura~ 
e o órgão de acusação ao oferecer a denúncia' 
deve fundar a sua convicção em elementos que 
conduzam a um raciocínio de certeza sobre os 
quais debruçou a sua reprovação. 

Com efeito, no caso concreto, lendo exBus 
tivamente e atentamente as peças do inquérito 
policial sobretudo as declaraçôes prestadas ' 
pelos denunciados e testemunhas. não vemos E
lementos suficientes que autorizem o dI. Pro
motor de Justiça a fazer as afirmações estam
padas na inicial, conjecturando e imaginando' 
comportamento da denunciada e circunstâncias' 
que absolutamnte não encontram guarida na pro 
va até aqui produzida. -

Dissecando os testemunhos prestados no in 
cluso inquérito policial, podemos afirmar sem 
medo de incidir em erro, que nenhum deles re
fere-se a denunciada para vinculá-la na em
presa criminosa, seja a que título for. 

Nenhum dos denunciados Ou testemunhas eon 
ferem à denunciada qualquer espécie de ação 
Ou omissão que possa, ainda que superficial
mente, uni-la ao propósito criminoso manifes 
tado concretamente pelos executores do homicl 
dia. -

A participação, na melhor doutrina, cons 
titui-se na instigação ou no auxílio, apesar 
do Código Penal vigente em seu artigo 29 ter 
adotado o princípio mitigado da teoria monis 
ta. 

Em que passo da investigação policial ha
bitam indícios de que haja a denunciada insti 
gado ou auxilidado os autores diretos do homI 
cídio? -

Qual a prova efetiva que justifique uma o 
pinião de autoria mediats da denunciada? -

Ao sentir deste Juízo nada nos autos do 
inquérito policial responde a essas indaga-
ções. 

No que diz respeito à distinção entre au
toria e participação. para um critério subje 
tivo residiria em que a primeira stua com von 
ta de dç autor (taterwille ou animus auctorisT 
e deseja a ação como própria TaIs eigene), e~ 
quanto a segunda atua com vontade de parti
cipe (animus socii), seja de instigador Ou cúm 
plice. -
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Mais uma vez, retornando aos autos do in
quérito policial, indagamos onde alicerçou-se 
B denúncia para concluir que haja a denuncia 
da agido como partícipe de uma empreitada dã 
qual teriam feito parte os demais denunciado~ 

A prova colhida na fase policial não reve 
la, em nenhum momento, ter tido a denunciada' 
domínio funcional do fato Ou mesmo domínio I 

funcional da vontade, e não se admitindo,nes
ta oportunidade processual, sequer, sua coni
vência ou disposição de conviver com os objeti 
vos criminosos de terceiros. -

O que se verifica, in casu é que o Minis
tério Público arrimou a-Suai3Cusação unicamen 
te no fato de ser a denunciada beneficiária' 
de parte da herança da vitima e de manter a 
mesma relação amorosa com um dos denunciados, 
circunstâncias essas que por si sós não auto
rizam a conclusão a que chegou a denúncia, re 
velando isso meras conjecturas, imprestáveis' 
ao Direito Penal. 

3. - Por todo o exposto, entendemos, com 
base na prova colhida no inquérito policial, 
que não existem elementos idôneos à justifi
car a inclusão da denunciada na relação pro
cessual. 

Rejeito, pois, a denúncia, no que diz res 
peito a Jacqueline Nogueira Oiniz." 
(fls. 11/13) 

Inconformado, desse despacho recorreu o Ministério 

Público estadual em senti de estrito, sustentando que o MM. Juiz 

não poderia examinar a prova como o faria na sentença, porque a 

instrução sequer havia começado, havendo indicios bastantes de 

co-autoria a concluir pela instauração da ação penal contra a 

viúva da vítima. 

Consta do acórdão recorrido, da lavra do eminente 

Desembargador Miranda Rosa, o seguinte: 

"t certo que cabe ao juiz, segundo seus 
critérios subjetivos, examinar os fundamentos 
da denúncia. Trata-se de exame breve, para um 
juízo de admissibilidade, mas que não dispen
sará, evidentemente, a adequação dos termos 1 

da denúncia aos elementos indiciários já co
lhidos. 

O juiz a que for distribuído o 
~uem, em primeiro lugar, estuda tais 

fe it o é 
fatos. 
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Ele é, normalmente, quem melhor pode avaliar 
o significado dos indicios apontados e sua 
probabilidade, Ou n~o, de se constituírem em 
prova da acusação. 

Em caso de recebimento, Ou rejeição da de 
núncia, o juizo recursal 56 deve reformar a 
decisão do Juiz de primeiro grau se esta for 
evidentemente equivocada e proferida contra a 
lei. Assim ocorre quando a denúncia não impu
ta ao acusado qualquer fato punível, em cujo 
caso faltará justa causa para a ação penal; e 
o mesmo ocorrerá quando, especificados na de
núncia os fatos puníveis atribuídos ao réu e 
apoiados que sejam em fortes elementos indi
eiários, o juiz deixar de receber a denúncia' 
em manifesto equivoco. 

No caso dos autos, observa-se que a denún 
cia (fls. 4/7) atribui à recorrida a particl 
pação no planejamento do crime, como inspira~ 
dor a e/ou mandante, porque tinha interesse na 
morte do ex-marido e recebeu os autores ma
teriais do homicídio antes e depois deste per 
petrado, em sua casa. -

Em suas longas e bem lançadas razões, O 
recorrente insiste nesses pontos, sustentando 
que à aludida indiciada aproveitava o crime 1 

(itens 1º a 5º); que os executores da homicí 
dia compareceram a um churrasco em casa dela~ 
antes do homicídio, e a ela voltaram após o 
crime; e outros dados, elencados em 25 (vinte 
e cinco) i~~n:, a significar o mau comporta
mento de Jacqueline e atos seus que devem ser 
tidos como dúbios, capazes de significar seu 
envolvimento pessoal no delito. 

Ora, aos referidos 25 (vinte e cinco)iten~ 
que constituiriam, no entender do recorrente, 
indícios a apontar a probabilidade da culpa 
da recorrida, respondeu esta, em suas razões, 
com ampla vantagem. Não que tenha destruído , 
em definitivo, a possibilidade de uma acusa
ção em face de novoS indícios convincentes , 
mas porque demonstrou que, cada um deles,cons 
titui mero elemento indiciário, que ao juiz 
de primeiro grau, no exercício de seu pruden 
te arbítrio, não parece capaz de formar um jü 
ízo de probabilidade da culpa da recorrida. -

O seu exame, em segundo grau, não conven 
ce de um evidente desacerto do juiz, a impor 
reforma de sua decisão. Além de repetitivos, 
os elementos apontados naS razões do recorren 
te repousam, em parte, em meras conjecturas ~ 
Ou em dados irrelevantes Ou incapazes de for 
çar uma interpretação necessariamente desfa~ 
vorável à recorrida. 

Por tais fundamentos, não se vi~bra er 

/ 
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Tania na decisão em que se rejeitou a denúncia 
contra Jacqueline Nogueira Diniz, no estado em 
que se encontra o feito. Nega-se portanto, pro 
vimento ao recurso." -
(Fls.1263/1265). 

Ora, ao dizer possível a rejeição da denúncia, pelo 

MM. Juiz de primeiro grau, com base no exame preliminar das pr~ 

vas coligidas no inquérito policial, o acórdão recorrido diver -

giu de julgados do E. STF , como demonstrou o recorrente, valendo 

ressaltar o Recurso Extraordinário Criminal 90.697-PR,assim emen 

tado pelo eminente Ministro Cordeiro Guerra: 
"Denúncia. Fato criminoso em tese. Não é pos
sível sua rejeição com base no exclusivo exame 
da prova policial, pois tal importa em absolvi 
ção sem processo." (2ª Turma, RTJ 92/892). 

A hipótese examinada naquele julgado guarda expres-

siva semelhança com o caso presente, como se verifica do voto 

proferido pelo Sr. Ministro Cordeiro Guerra, in verbis: 
no Sr. Ministro Cordeiro Guerra (Relator):A de 
núncia narra, evidentemente, um fato típico,c~ 
autoria de um homicídio qualificado, e observa 
estritamente o disposto no art.41 do CPP. Não 

pOderia portanto ter sido rejeitada já que não 
ocorrem as hipóteses previstas no art.43,I e II 
do CPP. 
No RHC-55.927-RS assim votei, como relator,com 
apoio da Turma: "Toda denúncia é uma proposta' 
de demonstração, sujeita a comprovação e con -
trariedade, de modo que a atual jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal tem se fixado em 
não repeli-la, senão quando o fato nela narra
do não constitui, evidentemente, crime. 
Em havendo dúvida sobre a criminal idade dos fa 
tos, desde que possível a tipicidade argüida I 

não há como trancar-se o procedimento penal,s~ 
primindo-se a oportunidade reservada ao Minis
tério Público para a demonstração do alegado , 
tanto mais que as omissões da denúncia e da que i 
xa podem ser a qualquer tempo supridas, art.569 
do Código de Processo penal~~ 
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No RE Criminal nº 85.860, do Paraná, deci 
diu esta Turma: (1º-4-77) -

"A den~ncia que narra fato delituoso 
não pode ser rejeitada fora dos casos pIe 
vistos nos incisos 11 e lI! do art. 43 do 
CPP. 

É vedado ao juiz rejeitar a denúncia 
por falta de provas de autoria, quando o 
Ministério Público se propõe a produzi
las na instrução criminal sob pena de vio 
lar-se o § 16 do art. 153 da EC/1969." -
Disse, então, em meu voto "repelir-se uma 

denúncia fora dos casos expressamente previs 
tos na lei processual - art. 43, I, 11 e IIIT 

do CPP, é cercear-se a ação do Ministério Pú 
blico e suprimir-se o processo penal, dar-se~ 
à prova do inquérito policial valor absoluto, 
dispensando o contraditório e impedindo o Mi
nistério Público de demonstrar sua pretensão 
punitiva em juízo. 

Não se me afigura exata a inteligência da 
da ao acórdão pelo despacho que indeferiu õ 
apelo extraordinário. O V. Acórdão recorrido' 
não disse que o fato narrado na denúncia não 
constituia crime, o que disse foi Que, face 
às provas , na inteligência que deu às mesma~ 
desprezando a incriminação dos co-réus e de 
uma testemunha, face ao não reconhecimento do 
recorrido pela ofendida, diga-se, na Polícia, 
tão somente, é que o recorrido não era co-au
tor. 

Tal procedimento, porém, não tem o amparo 
na lei, pois não justifica a rejeição da de 
núncla, só admitida nos restritos casos dos 
InCISOS 1, 11 e 111 do CPP. 

O fato narrado na denúncia é delituoso 
em tese, e, sem contraditório processual, não 
é possível chegar-se à conclusão, admissível 
em princípio, mas antecipada, de que o recor
rido não foi co-autor do crime, pois, nessa 
hipótese haveria absolvição sem processo. '!

(in Revista de Direito da Procuradoria-Geral' 
da Justiça do Estado do Rio de Janeiro - vol. 
8 pág. 169-184). 

A douta Procuradoria-Geral da República 
demonstra, na espécie, que há indícios de co
autoria do recorrido na trama delituosa narra 
da na denúncia. Se o fato ex.plfci to na denún 
cia constitui crime, em tese, não há como r~ 
jeitá-Ia por falta de justa causa. -

Razão assiste ao recorrente ao invocar o 
acórdão do eminente Ministro Antônio Neder, 
no RHC nº 50.20B-SP, assim ementado: 

"Descrevendo fatos que, abstratamen
te considerados, constituem crime, e de-
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monstrando que tais fatos autorizam o ju
izo de que são criminosos, na denúncia, 
ela mesma, com esse conteúdo, constitui 
justa causa para a coação que o MP impõe 
ao acusado. 

Se há tão-s6 guaestio facti, e não 
quaestio ~~, e se a flgura-Indicada p~ 
Ta denunC18 lntegra o suporte fáctico de 
alguma regra jurídica, de cuja infração 
resulta coercibilidade do acusado, não há 
pensar-se em deferimento de habeas corpus 
com base no 8rt. 648! I. do cõaT"Qõ de Pro 
cesso Penal (Pontes de Miranda)."(RTJ 64~ 
72) 
Em seu douto voto, observa o Ministro An 

tania Neder I1 se os fatos apurados no inquérI 
to admitem interpretação diversa da que foI 
dada pelo Ministério Público e aceita pelo 
juiz de primeiro grau, é isso matéria de pro
va que o sumaríssimo processo de habeas cor
EUS não comporta." (idem p. 75) --
-- O recorrente traz à colação, para demons 

tração do dissídio jurisprudencial, inúmeros 
julgados desta Corte, que afirmam o princí
pio de que matéria de prova não pode ser con 
siderada em habeas corpus, notadamente, o A~ 
córdão prolatado no RHC 50.990-PR de que foi 
relator o eminente Ministro Rodrigues Alckmi~ 
assim ementado: 

"!:!~ E.0rpus. Falta de justa cau
sa. Denunc18 que descreve fato penalmente 
punível. Impossibilidade de exame aprofun 
dado da prova de habeas corpus para a ~ 
preciação de justa causa para a ação pe
nal, máxime quando dele não constam todos 
os elementos probatórios constantes do pro 
cesso. Recurso de habeas corpus improv~ 
do." (RHC 50.990-PR RTJ 65-671) 
É o caso dos autos. 
O venerando acórdão recorrido para con

cluir como concluiu, não negou a ocorrência 
de crime em tese, o que afirmou, após o exa
me da prova do inquérito, o que lhe era defe
so, por que não havia indicio suficiente de 
autoria. 

Entretanto, para exame profundo de provas 
não se admite o recurso de habeas corpus, e a 
denúncia é expressa em afIrmar, que-o-crime 
resultou de um plano de que participou o re
corrido, com O seu sócio e um empregado, de 
comum acordo, para a eliminação da vitima, o 
que reconhece o próprio acórdão reccrrido -f L 
314. 

Não é admissivel, portanto, face à lei pro 
cessual, e a jurisprudência deste Egrégio Trl 
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bunal, que a pretexto de falta de justa caus~ 
se suprima a ação penal, fundada em indícios 
suficientes, e denúncia escorreita, para ab
solver um co-réu, sem o contraditório consti 
tucionalmente assegurado aos réus e à acusa
ção. 

Por esses motivos, conheço do recurso e 
lhe dou provimento. II 
(fls. 1295/1296) 

Também do extinto Tribunal Federal de Recursos o 

recorrente trouxe julgados como, por exemplo, o recurso crimi-

nal 966/PA, relator o Sr. Ministro Adhemar Raymundo, assim emen 

tado: 

"Criminal. 
Rejeição da denúncia, com fundamento no 

inciso 1º do art. 43 da Lei Processual Penal. 
A norma só autoriza a rejeição, na hipótese, 
quando falta condição para o exercício da 
ação, a possibilidade iurídica, que pressu
põe a inexlstência do ipo legal abstrato em 
que se funda o pedido. 

Se, no iuizo de deliberação, vIável a pr~ 
tensão puni lV8, onde se apresentam "os con
tornos de imputação razoável" 8 determinadas 
pessoas, de fato tipico, a denúncia deve ser 
recebida. 

Se, nos autos do inquérito, há um fato tí 
pico imputado a duas Ou mais pessoas, impossI 
vel a rejeição da denúncia em relação a qual
quer delas, se, dessa peça de informação, re
sulta uma convicção provisória sobre a exis
tência de crime e indícios da co-autoria". 
(fl. 1.297) 

Conheço, pois, do recurso especial com fundamento 

na divergência jurisprudencial. 

No tocante à contrariedade ao Brt. 43 do CPP tenho 

que o acórdão recorrido incorreu em violação do texto legal ao 

encampar a rejeição da denúncia contra Jacqueline NogueiraDiniz. 

Como visto no acórdão do Supremo Tribunal Federal a 

denúncia não pode ser rejeitada quando descreve um comportamen

to típico atribuível a pessoa determinada. A denúncia é uma pr~ 
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posta de instauração de ação penal contra alguém a quem se 8-

tribui a prática de um crime, autoria essa a ser comprovada, 

ou não, no curso do processo, na instrução. 

43 do CPP, 

Na lição de MAGALHAES NORONHA, quando examina o art. 

"O inciso I exige que o fato novado, na forma 
do art. 41, tenha tiplcidade, isto é, corres
ponda ou se subsuma em um tipo da lei penal . 
NSo é mister,entretanto, que esteja provado, 
pois isso é objeto da instrução"(Curso de Di
reito Processual Penal", Saraiva, 1989, pági
na 27). 

Não discrepa a doutrina nesse sentido. Que o digam 

EDUARDO SP!NOLA FILHD("Código de Processo Penal Brasileiro A-

notado", Volume l, pg. 429, Sexta Edição, Editora Rio), HELIO 

TORNAGHI(IICursD de Processo Penal", Vol. 1, pg. 58/59, 1981, 

Edição Saraiva), FREDERICO MARQUES(IIElementos de Direito Pro -

cessual Penal," 1965, Forense, pgs. 165/167), BORGES DA ROSA 

("Comentários ao Código de processo Penal" 3~ Edição, RT, pg. 

138) e tantos outros. 

No recurso especial 8.445-PR, recentemente julgado 

nesta Turma, o eminente Ministro Vicente Cernicchiaro, com sua 

habitual percuciência,foi direto ao ponto: 

IISr. Presidente, a rejeição da den~ncia, limi -
narmente, só pode ocorrer quando o Ministério' 
Público descrever fato atípico, for evidencia
da a falta de legitimidade ativa, Ou caracter i 
zar causa de extinção da punibilidade averiguã 
vel independentemente da fluência do processo~ 

No caso sub Judice, o MM. Juiz,data venia, 
ultrapassou ~llmltes normativos. Analisou fa 
tos. Expendeu considerações da inconveniência 
do processo. Sopesou a prova. Enfim, indepen -
dentemente da instrução, extrai conclusão no 
terreno de fatos. Em outras palavras, promoveu 
análise antecipada do conjunto probatório. Não 
pOderia fazÊ-lo. Ainda que se trate de chefe do 
executivo municipal. 11 
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Pois foi justamente isso que ocorr~u neste caso. A 

recorrida foi denunciada porque "de qualquer modo", no dizer 

da lei penal,concorrera para o crime. De que modo? Segundo 

a denGncia, "combinando" e "incentivando" os executores do I 

homicídio a praticá-lo. Um sem número de indícios não somen-

te da possibilidade como da probabilidade dessa co-autoria' 

foi apresentado pela Promotoria, a apontar o interesse da m~ 

lhe! em desvencilhar-se do incômodo marido. Até prova teste-

rnunhal da participação de Jaqueline no delito foi expressa -

mente invocada na acusação. 

Contudo, o magistrado de primeiro grau, no que de-

veria ser um mero Juízo de delibação, não se contendo den-

tro das hipóteses enumeradas no art. 43 do CPP, resolveu refu 

tar,liminarmente, indício por indício, o que o Dr. Promotor 

se propunha a comprovar no decorrer da instrução. Com tal ab 

solvição sem processo o MM. Juiz frustou a persecução penal e 

coarctou o poder dever do Ministério Público. 

Tanto o despacho em questão como o acórdão recorri-

do contrariaram o art. 43,1, do CPP, porque o fato narrado' 

constitui crime, em tese. 

Ante o exposto, conhecendo do recurso especial ta~ 

bém pela alínea a do inciso 111 do art. 105 da Constituição, 

dou-lhe provimento pelos dois fundamentos, para cassar o a -

córdão recorrido e considerar recebida a denúncia contra Jac 

que11ne Nogueira 01n1z. 

É como 
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RECURSO ESPECIAL 11.118 - RIO DE JANEIRO - 91.9795-0 

VOTO-VISTA 

O SENHOR MINISTRO COSTA lEITE,- Senhor Presidente, 

com o fIm de rememorar a espécie, leio o relatório lançadO nos 

autos pelo eminente Ministro Carlos Thfbau: (lê). 

votandO. Sua ExcelêncIa conheceu do recurso e lhe 

deu provimento, nestes termos: (lê). 

Pedi, então, vista dos autos, trazendo-os agor8, em 

mesa, para retomada do julgamento. 

Sobre ser a denúncia uma proposta de instauração de 

ação penal contra alguém a quem se atribui a prática de um 

crime, autoria essa a ser comprovada, ou não, no curso do 

processo, na I nstrução I não há dÓV i da. 

Mas dú~jda não há, também, de que essa proposta deve 

necessariamente apresentar-se lestreada em dados probatóriOS 



que evidenciem a vIabilidade da acusaçao, sem o que 

configuraria abuso do poder de denunciar, coarctável, 

Inclusive, por melo de habeas-corpus. 

Com efeito, a denúncia não pode repousar sobre 

exercíCiOS meramente especulativos, como acentuou, com a 

costumeira prercuciêncla e elegância de estilo, o eminente 

Ministro Francisco Rezek, no voto que proferiu no RHC 6~.439 

( R T J 125/145), j n v o c a n do, a i n da, o abal ilado magistério de 

Frederico Marques, que dil ser inviável a instância se faltam 

elementos que instruam a denúnCIa para fundamentar a optnlo 

delleti do ôrga.o acusador. 

É eVidente que não se exi ge prova inconcuSS8. 

EXige-se, Isso sim, elementos que dêem um mfnimo de suporte à 

acusação. E isso não só pOde como deve O Juil veri.flcar. O que 

ele rigorosamente não pode é proceder ao exame crítico da 

prova, sope5ar 05 elementos probatóriOS, tal como expresso, 

aliás, no acórdão no REsp. 8.44S-PR, da relataria do eminente 

Ministro Vicente Cernlcchiaro, referIdo no voto do eminente 
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Relator. 

No caso vertente, tal não ocorreu. Observa-se que 

não houve cotejo dos depoimentos das testemunhas, tampouco 

entendeu-se Infirmado um determinado indfclo em face de 

outro elemento de convicção constante do Inquérito. 

Segunda ressuma do despacho do Juiz e do acórdão que 

o confirmou, simplesmente não se encontrou respaldo para a 

acusação nos elementos prObatóriOs cal igidos no inquérito 

POliCial, a propósito da afirmada partiCipação da recorrida nb 

evento criminoso. 

E é precisamente essa a questão a ser enfrentada. 

Aparentemente, trata-se de questão SItuada no domínio d05 

fatos, não comportandO exame, POIS, nesta instância 

extraordinária. Mas 56 aparentemente. Na verdade, ela envolve 

a qual iflcação jurídica da prova. 

Sustenta-se no despaChO que rejeitou a denúncia que 

há meras conjecturas. Todavia, se um fato conhecido serve a 

indicar, no plano do raciocíniO lógico, a existência de outro 

RESP 11.118-RJ 3 



que se pretende provar, tem-se, sem engano, um IndícIo, 

uma conjectura. 

Sob esse prisma, não há negar que pelo menos os 

depoimentos do co-réu Cláudia Si Iva (flS. 107) e do paI icial 

Álvaro Lul! Pinto e Souza (flS. 1S4/V.), fornecem indícios de 

que a recorrida concorreu para o crime, o que a acusação 

pretende provar no curso da instrução. 

Não é o poder de convencimento dos Indicias aue 

Interessam, para o efeito de recebimento da denúncia, mas a 

existência deles. No momento processual próprio, POderá o 

JUiz, Obviamente, reputar insuficientes tais indícios, mas não 

no juízo de dei ibação de que se cuida. 

Com essas considerações, Senhor PreSidente, adiro ao 

voto do eminente Relator. 

RESP 11.1 1S-RJ 
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RECURSO ESPECIAL NO 11.118-RIO DE JANEIRO 

v o T O (VOGAL) 

o SR.MINISTRO JOSr CANDIDO: Acompanhei o eminente Rel~ 

tor, por considerar que os argumentos apresentados pelo 
para a rejeição da denúncia,não eram procedentes. 

Juiz, 

Na verdade, a peça acusatória envolve fatos e circuns

tâncias que só podem ser comprovados através da instrução pro

cessual, não sendo concebível fechar-se 80 Ministério Público 

a oportunidade do livre exercício de sua função. 
o inquérito policial, como peça informativa, desde lo

go, oferece relato dos fatos, que devem ser comprovados no Sum~ 

rio de culpa. Observe-se que a responsabilidade criminal, no 

concurso de pessoas, é muito ampla, por força das disposições con

tidas nos artigos 29 e 31 do Código Penal. Sendo assim, não é 

possível, diante da clareza dos fatos contidos no inquérito,is~ 

lar-se a recorr ida da ação penal a que respondem os autores pri~ 

cipais do delito. 

12.39.010.28146 

Por essas razões 

E como voto. 

acompanho o Ministro Relator. 
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P.J. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EXTRATO OA MINUTA 

REsp-11.118 (9197950) - RJ. RELATOR: O EXMº SR. MINISTRO CAIl 

LOS THIBAU. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. RECORRIDA: JACQUELINE NOGUEIRA OINIZ. AOVS. ORS. MARIA 

INÊS LOURENÇO E OUTROS. 

DECISÃO: A TURMA, prosseguindo no julgamento, à unanimidade, 

conheceu do recurso especial e lhe deu provimento, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator (03.09.91). 

Votaram os Srs. Ministros Costa Leite e José Cândido. Ausen

te, por motivo de férias, o Sr. Ministro Washington Bolívar. Au

sente, por motivo justificado, o Sr. Ministro Vicente Cernicchia 

ro. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro José Cândido. 

12.39.010.28/46 


