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RECURSO ESPECIAL Nº 1.430.899 - RS  (2014/0017690-4)     
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
RECORRIDO : ADRIANA GUINTHNER 
ADVOGADO : JADER DA SILVEIRA MARQUES  - RS039144 
ASSIST. AC : JAN RENE MOREM RUSCHEL 
ADVOGADO : FÁBIO ANDRÉ ADAMS DOS SANTOS E OUTRO(S) - RS050313 

 EMENTA

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. IMPRONÚNCIA. 
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE 
PRIMEIRA INSTÂNCIA E VOTO VENCIDO. ART. 413 DO CPP. 
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. "Como é sabido, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade 
da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do 
crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. 
Por outro lado, quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida 
para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que 
o réu seja o autor." (REsp 578.585/PA, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2009, DJe 
26/10/2009).
2. Recurso especial parcialmente provido para determinar que o 
Tribunal de origem, superada a questão referente à existência de 
indícios, prossiga no exame das demais matérias do recurso em 
sentido estrito. 

 
  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e 
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. JADER DA SILVEIRA 
MARQUES (P/RECDA) E DR. ROGER ALVES DA ROCHA (P/ASSIST.AC) 

 
Brasília (DF), 20 de junho de 2017 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS  
Relator
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RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com amparo no art. 105, III, "a", da Constituição 
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa, assim 
ementado:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JURI. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV PROVA ILÍCITA. 
PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. As supeitas levantadas 
contra a ré são circunstanciais e baseadas em algumas imprecisões (e não 
contradições) encontradas em seu relato por ocasião da reconstituição do 
crime, bem como, na reinterpretação que algumas testemunhas fizeram 
sobre eventos envolvendo o casal, depois que o disque-disque "condenou" a 
ré pela morte da vítima. 
Quanto às imprecisões apontadas na versão apresentada pela ré, como 
reconhecido pela perita criminalística, "são elementos circunstanciais que 
vão ter que partir de uma... não são técnicos" e constata-se que a perita 
avançou em área especialíssima, fazendo a análise da credibilidade do relato 
da ré, evidentemente sem levar em consideração todos os fatores que 
influenciam a recuperação da memória humana. É certo que há alguns 
poucos relatos de brigas do casal, porém, nenhuma das versões apresentadas 
na instrução coloca a ré como autora do homicídio do companheiro e, ainda 
que se trate de discussões ríspidas e exacerbadas, não podem ser 
consideradas, por si só, indícios suficientes para submeter a ré a julgamento 
pelo Tribunal do Júri. É caso de impronúncia." (e-STJ, fl. 1.633).

Nas razões recursais, a acusação sustenta violação dos arts. 74, § 1º, 155, 413 e 
414, todos do Código de Processo Penal.

Aduz que "a maioria vencedora, ao despronunciar a ré Adriana, efetivou exame 
aprofundado da prova coligida nos autos, emitindo juízo de valor acerca de supostas falhas na 
investigação, apontando hipotéticas inconsistências na versão acusatória que deu respaldo à 
decisão de pronúncia, em primeiro grau, justificando, de outra parte, as graves contradições e 
imprecisões na versão pessoal da primeira imputada, desmentidas pela prova técnica." (e-STJ, 
fl. 1.738). Diz que, "a fim de que a decisão encontrasse conformidade com o entendimento 
das Cortes Superiores, não poderia a sua fundamentação valer-se de tão aprofundada 
valoração das provas produzidas" (e-STJ, fl. 1.739). Aqui, alerta que na fase de pronúncia, 
prevalece o princípio do in dubio pro societate .

Nesse sentido, afirma que "houve, em suma, opção por uma vertente probatória 
(versão pessoal da acusada Adriana - 'em síntese, não há testemunhas presenciais, já que 
apenas a ré presenciou o fato, bem como não há nenhum indício que indique alguma intenção 
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real de a ré matar o companheiro") em detrimento de outra (a que amparou a pronúncia, 
tachada como mero "disque-disque" que "condenou a ré pela morte da vítima'), o que não é 
possível em sede de exame de admissibilidade da acusação, porquanto tal valoração, por força 
do artigo 5º, XXXVII, "d", da Constituição Federal, incumbe aos juízes naturais da causa, isto 
é, aos integrantes do Tribunal do Júri". (e-STJ, fl. 1.738)

Sustenta que a Corte local confundiu "prova indiciária" com com "indícios 
suficientes de autoria ou de participação", contrariando os arts. 413 e 414 do CPP.

Assim, defende que "a irresignação em apreço não importa reexame de provas, 
mas, sim revaloração dos adminículos probatórios expressamente consignados no decisum ou 
por ele afastados, o que afasta, de plano, a incidência da Súmula nº 7 do Superior tribunal de 
Justiça." (e-STJ, fl. 1.750).

Nestes termos, pleiteia a pronúncia de Adriana Guinthner.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 1.761-1.776). 
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso 

(e-STJ, fls. 1.804-1.810).
É o relatório.
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EMENTA

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. IMPRONÚNCIA. 
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA E VOTO VENCIDO. ART. 413 DO CPP. COMPETÊNCIA DO 
TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. "Como é sabido, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da 
acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo 
suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Por outro lado, quanto 
à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que 
existam indícios suficientes de que o réu seja o autor." (REsp 578.585/PA, Rel. 
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2009, DJe 
26/10/2009).
2. Recurso especial parcialmente provido para determinar que o Tribunal de 
origem, superada a questão referente à existência de indícios, prossiga no 
exame das demais matérias do recurso em sentido estrito. 

 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

A jurisprudência desta Corte guia-se no sentido de que "desconstituir  o  
entendimento  do  Tribunal  de  origem, de que inexiste  prova  suficiente da autoria do delito, 
exige o reexame do conjunto  fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice 
da Súmula 7/STJ." (AgRg no REsp 1.381.154/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Ainda nesse sentido: AgInt no REsp 
1.582.122/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 
24/05/2016, DJe 13/06/2016.

No caso dos autos, entretanto, há peculiaridades que merecem análise mais 
detalhada.

Inicialmente, convém lembrar, nos termos do art. 413 do CPP, que a pronúncia 
não depende de provas da autoria, basta a "existência de indícios suficientes de autoria ou de 
participação".

Destaque-se que "somente quando evidente a inexistência de crime ou a 
ausência de indícios de autoria – em decorrência de circunstâncias demonstradas de plano e 
estreme de dúvidas – pode o julgador julgar improcedente a pretensão punitiva, 
impronunciando o réu, sendo que eventuais dúvidas sobre tais circunstâncias deverão ser 
dirimidas apenas pelo Tribunal do Júri." (HC 14.130/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, 
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2001, DJ 27/08/2001, p. 356).

Estabelecidas essas balizas, verifique-se que, no presente feito, surgiram duas 
vertentes igualmente plausíveis.
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De um lado, o Juízo de primeiro grau e um dos três Desembargadores que 
compuseram o colegiado para julgamento do recurso em sentido estrito (voto-vencido) 
entenderam que havia, nos autos, elementos suficientes para a pronúncia. 

Por outro, a Desembargadora Relatora, acompanhada pelo terceiro integrante 
do Órgão julgador em segunda instância, entendeu não haver indícios suficientes para a 
submissão da ora recorrida a julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Observe-se, primeiro, algumas considerações pertinentes levantadas pelo Juízo 
singular quanto às inconsistências encontradas na narrativa dos fatos por parte da recorrida:

"(...) Ao prestar depoimento no dia do crime, ADRIANA declarou que 
acordou com uma mão na sua boca, tendo essa pessoa feito com que ela 
levantasse e ficasse de pé, do seu lado da cama, ficando essa pessoa a suas 
costas, puxando-a contra o peito, e anunciando o assalto. Chamou baixinho 
pela vítima (Chuchu), o qual acordou e fez uma expressão de susto, ocasião 
em que o "assaltante" atirou três vezes na direção da vítima. Disse Adriana, 
que o tal indivíduo segurou-a com a mão esquerda e atirou com a 
direita, mantendo a mão na sua boca enquanto atirava 'O indivíduo 
parou próximo da metade da cama, do seu lado da cama (de Adriana), e 
dali atirou. Quando ele atirou, PAULO estava deitado com a barriga 
para cima...' Relatou que esse indivíduo atirou e logo fugiu. Disse não ter 
visto por onde o indivíduo entrou e saiu.
Porém, o laudo pericial nº 18592/2006 possui várias conclusões que não 
conferem com o narrado por ADRIANA:
No item V do laudo, consta que: 'a vítima, quando surpreendida pelo 
ataque, encontrava-se deitada na cama, em decúbito lateral esquerdo, 
com a face voltada para a parede perimetral esquerda do prédio, e com o 
membro superior flexionado à frente do rosto'. Mais adiante, mas no mesmo 
parágrafo, ainda falando do primeiro tiro que atingiu a vítima, os peritos 
descreveram: O tiro partiu de uma arma com a boca de seu cano 
postada a uma distância máxima de 30 cm da região do ferimento, haja 
vista a zona de tatuagem e de esfumaçamento que restou no rosto do 
cadáver'. Após o primeiro tiro, a vítima iniciou o movimento para a sua 
direita, recebendo, imediatamente, o segundo tiro'.
Por fim, concluíram os peritos: 'A disposição em que encontramos os 
estojos. no piso sob a janela e à esquerda da cama, corroboram no sentido 
de colocar o atirador, ou pelo menos a mão que empunhava a pistola, 
sobre a cama, próximo à vítima e um pouco acima dela, formando um 
ângulo de cerca de 25º relativamente ao eixo transversal da cama, no 
momento em que foram desferidos os tiros.'
Como dito acima, essas constatações periciais colocam em xeque o que 
foi dito por ADRIANA, pois, segundo o relato dela, por ocasião do 
primeiro tiro a vítima estava deitada com a barriga para cima e chegou a 
olhar para o atirador, fazendo uma expressão de susto. Os policiais militares 
Rudimar, Gilberto e Sérgio, primeiros a atenderem a ocorrência, também 
disseram que ADRIANA afirmou-lhes que a vítima olhou para o atirador 
antes de receber o primeiro tiro. Porém, a perícia apurou que PAULO estava 
deitado de lado para seu lado esquerdo, com a face voltada para a parede 
quando do primeiro tiro (e não de frente para o atirador).
Adriana também disse que o atirador estava atrás dela, em pé, na 
altura da metade da cama, do lado dela (porta). Conclui-se, por esse 
relato, que o atirador estava há uma distância de no mínimo 1 metro da 
vítima no momento desse primeiro tiro, enquanto a perícia constatou que ele 
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estava há uma distância máxima de 30 cm da região do ferimento, haja 
vista a zona de esfumaçamento que restou no rosto do cadáver.
Por fim, a perícia constatou que o atirador ou a mão que empunhava a 
pistola, sobre a cama, estava próximo à vítima e um pouco acima dela, 
formando um ângulo de cerca de 25º relativamente ao eixo transversal da 
cama, no momento em que foram desferidos os disparos. Isso também põe 
em dúvida a versão de Adriana, na medida que uma pessoa, ao atirar em pé, 
ficaria em um ângulo muito superior a 25º.
Outra questão duvidosa e que coloca sob suspeita as declarações de 
ADRIANA é o local por onde 'o(s) assaltante(s)' teria(m) entrado na 
casa, pois não foi constatado nenhum sinal de arrombamento. Adriana 
mesma disse que a porta pantográfica, a qual fora encontrada aberta pelos 
policiais, nunca era aberta, permanecendo sempre fechada. Noêmia, mãe da 
vítima, declarou que na tarde de sábado deixou a porta de ferro com vidro 
(que fica imediatamente antes da grade pantográfica externa) deschaveada, 
deixando as chaves em cima da cristaleira, mas afirmou que a 
pantográfica ficava sempre chaveada. Régis, irmão da vítima, primeira 
pessoa a chegar no local após os fatos, disse ter notado que a grade 
pantográfica e a porta de vidro estavam completamente abertas. Os policiais 
militares Rudimar, Gilberto e Sérgio também disseram que no local 
verificaram que a grade pantográfica e a porta de ferro e vidro estavam 
abertas. A empregada da casa da vítima, Nilva Ott da Silva, disse que a 
porta pantográfica é muito ruim de abrir, pois é empurrada lateralmente e 
tranca, pois está enferrujada e é muito pesada para abrir, fazendo bastante 
barulho. 
Estranho alguém ter entrado por essas portas, pois os policiais militares 
Rudimar e Sérgio afirmaram que examinaram a moto que estava estacionada 
há 30 ou 40 cm da parede lateral da garagem (próxima à pantográfica, cfe. 
fotos) e constataram que tanto ela como os carros estavam empoeirados, 
sendo que dificilmente alguém passaria por ali sem encostar na moto e tirar 
a poeira. 
Outra questão, é que foi apreendida uma camiseta que ADRIANA disse 
usar na hora dos fatos e encaminhada para a perícia, tendo ela dito, 
ainda, que tal camiseta possuía um rasgão embaixo do braço, devido ao 
tempo de uso. Também afirmou que, após os tiros, mexeu no corpo da 
vítima. Porém, os policiais militares disseram que estranharam o fato 
de as roupas de ADRIANA não estarem sujas de sangue, pois a cama 
estava muito ensangüentada. O PM Rudimar disse, ainda, que ADRIANA 
declarou-lhe estar nua na cama, ao lado da vítima, no momento dos tiros. 
Pergunta-se: Afinal, ela estava nua na hora dos tiros ou usava uma camiseta, 
que foi apreendida e a perícia constatou não haver vestígios de pólvora?
O fato de os Laudos Periciais realizados em uma camiseta de Adriana - que 
estaria sendo usada por ela no momento do crime - e o exame residuográfico 
de chumbo nas mãos dela, terem dado negativos, não induzem, por si só, a 
sua não participação nos fatos, pois os próprios peritos informaram que 
esses resultados não têm valor isolado, devendo ser aliados a outros 
elementos vinculados ao fato para ...
Assim, diante de tantas contradições, há fortes indícios da participação 
de ADRIANA no crime como executora ou, pelo menos, 
colaboradora/facilitadora." (e-STJ, fls. 1.518-1.522)

O magistrado acrescenta a existência de claros e múltiplos indícios de autoria, 
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contrários à recorrida, oriundos também da colheita da prova testemunhal:

"Afora isso, veja-se que a testemunha Eliana Sarres Pessoa, que atuou 
como perita, contou, em juízo, na primeira oportunidade em que foi 
inquirida, que a acusada, ao descrever como havia ocorrido o fato, 
salientou que alguém a puxou com a mão esquerda e ficou com a mão 
na frente da sua boca, o que a impediu de gritar, e, logo após, atirou na 
vitima com a mão direita. Entretanto, referiu que não seria possível que os 
fatos tivessem ocorrido dessa forma, pois o executor não poderia 
segurar a acusada com a mão direita e ter atirado com a mesma mão. 
Esclareceu que tentaram reconstituir o fato duas vezes utilizando a mão 
esquerda para tirar a ré da cama e que não seria possível o agente 
fazê-lo dessa forma. Afirmou que seu colega, que fez o papel de atirador, 
na reconstituição, só conseguiu tirar a ré da cama e colocá-la contra o seu 
peito, como esta havia relatado, com a mão direita. Então, na hora de atirar 
no ofendido, teria que soltar ré para fazê-lo. Além disso, reiterou as demais 
contradições já apontadas no laudo e transcritas acima e, por fim, disse que 
não encontraram nenhum indício que isentasse Adriana de ter 
participado do delito, bem como que esta não estabeleceu uma dinâmica 
possível de como este teria ocorrido (fls. 593/602 e 605/619).
Já a testemunha Jussara Oliveira, que residia no mesmo terreno em que a 
vítima, afirmou, em juízo, que, numa sexta-feira à noite, no final de julho, 
início de agosto, escutou a vítima perguntar para a denunciada Adriana 
se esta queria lhe matar, referindo que seus funcionários haviam feito 
uma reunião consigo, dizendo para que se cuidasse, tendo a ré, 
imediatamente, respondido que não. Além disso, salientou que. no começo 
de setembro, acordou com a vítima dizendo "Não tá bom? Vai embora 
então, Preta. Pega as tuas coisas e vai embora. Não tá bom assim? Vai 
embora", (fls. 493/501). 
No mesmo sentido, é o relato da mãe da vítima. Noêmia, a qual afirmou que 
Jussara Oliveira, que é sua inquilina, havia lhe contado que numa sexta-feira 
à noite, após uma janta que o falecido havia organizado, tinha ouvido uma 
discussão deste com a acusada, na qual ele dizia "Tu vais me matar né? Com 
certeza tu vais me matar" (fls. 456/471).
O irmão da vitima, Régis Ruschel, referiu que seu cunhado disse que o 
ofendido teria lhe confidenciado que havia pedido para a denunciada 
Adriana sair de casa (fls. 472/475).
[...]
A testemunha Nelson Carlos Matzenbacher Ferrão, cunhado da vítima, 
referiu que este havia lhe confidenciado, durante uma reunião de família, 
que, naquela semana, já havia mandando a ré Adriana embora duas vezes, 
mas que esta recusava-se a sair (fls. 1073/1077).
A testemunha Alminda Padoan de Araújo, vizinha do réu e da vitima, 
referiu, em juízo, que ouviu, na noite em que ocorreram os fatos, que 
alguém havia aberto a porta pantográfica da casa do ofendido, a qual 
ficava muito próxima da sua casa, salientando que esta somente era 
aberta eventualmente e durante o dia. Demais disso, afirmou que, havia 
um ano e meio, escutava inúmeras brigas do casal, salientando que eram 
conturbadas e ocorriam diariamente, principalmente quando a mãe da vitima 
não estava em casa. Salientou que uma semana antes da vítima ser 
assassinada, ouviu-a mandando a ré Adriana ir embora, a qual respondeu 
"Eu não vou embora. Porque a tua mãe não paga as contas." Esclareceu que 
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jà havia ouvido o ofendido dizer para a acusada "Vai embora, vagabunda", 
bem como "Tu acha que eu sou árvore que dá dinheiro” (fls. 1107/1118).
No mesmo diapasão, são as declarações da testemunha Leanir da Silva 
Freitas, que também era vizinha do ofendido e da denunciada Adriana, e 
salientou que havia ouvido inúmeras brigas do casal, afirmando que 
escutava a vitima chamar a ré de puta e vagabunda, e esta respondia, 
mandando o ofendido cobrar a mãe dele (fls. 1119/1126).
Diante desse contexto, entendo que recaem sobre a denunciada Adriana 
indícios suficientes de participação no homicídio de Paulo César 
Ruschel, seu então companheiro, não se podendo descartar, de plano, 
seu envolvimento no delito. Cabe, portanto, submeter o caso ao 
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a fim de que defina qual 
versão deve prevalecer: a da acusação ou a de negativa de autoria sustentada 
pela denunciada."

Por outro lado, a eminente Desembargadora Relatora entendeu que não havia 
"prova estreme de dúvidas de não ser a ré autora ou partícipe" (grifou-se):

"No caso, não há prova estreme de dúvidas de não ser a ré autora ou 
partícipe, dito como na decisão embargada, "não é caso de absolvição 
sumária, pois que não se pode descartar a possibilidade do envolvimento da 
ré no crime que vitimou o companheiro dela" (fl. 1439v°). 
Contudo, os indícios de autoria ou participação apontados pela acusação, 
como detalhadamente analisados no acórdão embargado, não são suficientes 
para alicerçar a decisão de pronúncia, assim, impondo-se a impronúncia, de 
acordo com o disposto no art. 414 do Código penal - Não se convencendo da 
materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou 
de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado – 
hipótese aqui reconhecida, por maioria." (e-STJ, fl. 1.723)

Em seu voto, ela trouxe os seguintes questionamentos acerca dos indícios 
apontados na sentença:

"Aliás, da análise de todo o acervo probatório, verifica-se que, convicta da 
autoria atribuída à ré Adriana (ela estava no local do fato), a 
investigação fez-se cega para qualquer outra possibilidade no tocante à 
autoria - cobrança de dinheiro emprestado: a vítima guardava diversos 
títulos de crédito em seu local de trabalho, que, juntamente com outros 
documentos, foram retirados do local pela ex-mulher logo na abertura do 
Fórum no primeiro dia útil que se seguiu a morte da vítima, documentos em 
parte restituídos à autoridade policial (fls. 94/95, fl. 271/273 e 503 - Sandra 
Mara Moren - Nós levamos documentos que tinha nas gavetas - e 648/649, 
664/765); anterior arrombamento da residência e furto de dólares da vítima, 
com informação de recuperação de parte do valor (fls. 350/351); bilhete com 
ameaças à vítima, à ré e a mãe da vítima - fl. 96; notícia de investigação 
realizada pelo Ministério Público quanto ao envolvimento da vítima com 
traficantes de drogas limitando-se a buscar cegamente indícios para 
confirmar a autoria a ela atribuída e seus os possíveis comparsas.
[...]
Muito embora o deferimento de todas as diligências postuladas pela 
autoridade policial, especialmente interceptações e quebras do sigilo 
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telefônico de vários números, todas vinculados à ré (fls. 288/291), a 
acusação não conseguiu qualquer indicio da autoria a ela atribuída, 
reconhecendo o policial Jorge Luz dos Santos, que receberam muitas 
informações anônimas falsas, "tentando desviar ou ao menos prejudicar o 
andamento da investigação", como "a informação que o LUCIANO, o 
Gordo, seria um dos culpados e estaria escondendo a arma do crime na casa 
dele em Canudos. Nós fomos lá, é uma casa de madeira e não encontramos 
nada" (fl. 1.081).
Então, a pergunta, a quem interessava desviar ou ao menos prejudicar 
a investigação? Com certeza não seria à ré Adriana, na medida em que 
ela sempre figurou na investigação como a principal responsável pela 
morte da vítima, só mudando a parceria (Luciano, Régis e os irmãos Luis 
Fernando e Sandra).
[...]
"Portanto, as suspeitas levantadas contra a ré são circunstanciais e 
baseadas em algumas imprecisões (e não contradições) encontradas em 
seu relato por ocasião da reconstituição do crime, bem como, na 
reinterpretação que algumas testemunhas fizeram sobre eventos 
envolvendo O casal (destacando o depoimento da mãe da vítima na 
repartição policial - Que Paulo e Adriana tinham um bom relacionamento, 
sendo muito carinhosos um com o outro - fls. 197/198 e aqueles 
apresentados em juízo - fls. 456/471), depois que o disque-disque 
"condenou" a ré pela morte da vítima. Quanto às imprecisões apontadas na 
versão apresentada pela ré, como reconhecido pela Perita Criminalística 
Eliana Sarres Pessoa, "são elementos circunstanciais que vão ter que partir 
de uma... não são técnicos" (fl. 616). E constata-se que a perita avançou em 
área especialíssima, fazendo a análise da credibilidade do relato da ré, 
evidentemente sem levar em consideração todos os fatores que influenciam 
a recuperação da memória humana, como visão, atenção, percepção e falhas 
nos mecanismos de codificação e recuperação da memória.
Por oportuno, chama atenção que na reconstituição a vítima estaria deitada 
na extremidade esquerda da cama (fotos 2/6 e 10 - fls. 70/74). Ocorre que tal 
posição não é a mesma retratada pelas fotos 07 e 08 dos vestígios da 
ocorrência (fls. 34), quando a vítima está posicionada mais ao centro da 
cama. Aliás, a testemunha Régis Emir Ruschel, irmão da vítima, sobre a 
posição do corpo da vítima, declarou: "Ele estava quase no meio da cama, 
virado pro lado da porta, com a cabeça virada pro lado da porta, (inaudível) 
direita dele assim" (fl. 473). No entanto, parece que a perita não se aperceu 
desta imprecisão, e isso pode fazer muita diferença quanto à distância de 
poucos centrímetros, a mais ou a menos, entre a arma e a vítima." (e-STJ, 
fls. 1.639-1.645)

Por fim, a Relatora reconheceu a complexidade do caso e destacou não se 
tratar de absolvição sumária, mas insistiu na tese de impronúncia:

"Repito, aqui, não é caso de absolvição sumária, decisão que exige a 
presença de circunstância que exclua o crime ou isente a ré de pena, 
segundo dispõe o artigo 411 do Código de Processo Penal, e impede a 
renovação do processo por superveniência de provas.
Trata-se de impronunciar a ré, diante da fragilidade dos indícios (meras 
suposições) da autoria do delito de homicídio imputado à recorrente, 
situação completamente diversa da absolvição sumária, permitindo, na 
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hipótese de surgimento de novos elementos probatórios contra a 
impronunciada, que se impulsione novamente a ação penal." (e-STJ, fl. 
1.649)

De todo modo, destaque-se que, ao contrário da conclusão a que chegou a 
eminente Desembargadora Relatora, os indícios de autoria não se apresentam a partir de 
meras suposições. Ademais, sua afirmação de não existir "prova estreme de dúvidas" é 
inócua, pois esse tipo de prova é a que se exige para condenar, e não a que se requer na fase 
de pronúncia (prova meramente indiciária).

Antes de mais nada, destaque-se que Renato Brasileiro ensina que o art. 413 do 
CPP, "ao fazer uso da expressão indícios, referiu-se (...) à prova semiplena, ou seja, àquela 
prova de valor mais tênue, de menor valor persuasivo." Ou seja, "provas que autorizem um 
juízo de probabilidade de autoria ou de participação" (Manual de processo penal, 4.ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.338).

A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido 
da impossibilidade de se retirar do Tribunal do Júri a competência de apreciar controvérsia 
similar à posta nos autos:

"RECURSO ESPECIAL.  ARTS. 121, CAPUT, E 125, AMBOS DO 
CÓDIGO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. 
DÚVIDA SE O ÓBITO DA VÍTIMA SERIA OU NÃO RESULTADO DE 
UM CRIME OU DE UM LAMENTÁVEL ACIDENTE DE CARRO. 
OFENSA AO ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  (ATUAL 
ART. 413 DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.689/08). 
EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES SOBRE OS FATOS.  LAUDO 
PERICIAL E INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 
DO JÚRI.
1. De ressaltar que a questão posta no recurso especial é meramente jurídica, 
visto que "a revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e 
delineados no decisório recorrido não implica no vedado reexame do 
material de conhecimento." (REsp 878.334/DF, Relator Ministro FELIX 
FISCHER, DJ 26/02/2007) 
2. No caso, o cotejo entre os votos vencedores e o voto vencido do acórdão 
recorrido evidencia de pronto que a solução adotada, por maioria, pelo 
Tribunal de origem, violou o art. 408 do Código de Processo Penal  (atual 
art. 413 do CPP, com a redação dada pela lei nº 11.689/08).
3. Ora, se voto vencido e vencedor conseguem detectar versões antagônicas 
a respeito dos fatos, uma das quais incompatível com a tese de que a morte 
teria sido acidental, o Tribunal de origem não poderia, simplesmente, adotar 
a versão mais favorável ao réu, suprimindo a competência do Júri para 
julgar o feito, notadamente se, para tanto, não houve a necessidade de 
incursão aprofundada no acervo probatório, incabível na fase de pronúncia.
4. Assim, havendo indícios de que o suposto acidente de carro seja na 
verdade um crime de homicídio perpetrado pelo ora recorrido contra sua 
cônjuge, a questão deve ser remetida para o Júri Popular, juízo natural para 
o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.
5. Com é sabido, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da 
acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo 
suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Por outro lado, 
quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, 
bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor.
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6. Recurso especial provido para, cassando o acórdão recorrido, restabelecer 
a sentença de primeiro grau, que pronunciou o recorrido pela suposta prática 
dos crimes de homicídio simples e provocação de aborto." (REsp 
578.585/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado 
em 06/10/2009, DJe 26/10/2009)

A propósito, veja-se que a Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, em 
obra doutrinária, diz que "indício é todo rastro, vestígio, sinal e, em geral, todo fato 
conhecido, devidamente provado, suscetível de conduzir ao conhecimento de um fato 
desconhecido, a ele relacionado, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo" (A prova por 
indícios no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009). 

Dito isso, observe-se que, no caso concreto, ao contrário do que aponta a em. 
Relatora, há vários indícios que apontam para a participação da recorrida no crime em 
questão, reconhecidos na sentença e no voto vencido de fls. 1.650-1.698 (e-STJ).

Primeiro, a porta pantográfica aberta no dia dos fatos não possuía vestígios de 
arrombamento, o que indica que alguém, de dentro da casa, abriu-a, seja para ludibriar que os 
executores tivessem ingressando no recinto por meio dela (os policiais militares Rudimar e 
Sérgio disseram que dificilmente alguém passaria por ali sem tirar poeira da moto - e-STJ , fl. 
1.521), seja para, de fato, possibilitar o ingresso por ali (e-STJ, fl. 1.520-1.521).

Segundo, há grave inconsistência na versão dos fatos narrada pela recorrida, 
quando confrontada com o Laudo de Reconstrução dos Fatos, bem com o com os Laudos 
Periciais, notadamente os seguintes pontos: (i) afirmar que o disparo foi feito com a mão 
direita, que, ao mesmo tempo, tampava a boca da ré (impossibilidade constatada pela 
reconstituição do crime); (ii) posição que a vítima estava ao receber os disparos (decúbito 
dorsal x decúbito lateral esquerdo); (iii) distância do tiro (1 metro x 30 centímetros); e (iv) 
grau de inclinação da arma (grau superior a 25º x 25º).

Anote-se esses dados técnicos ganham relevância, pois, confrontados com a 
versão da recorrida, dão aos indícios de autoria contornos significativos, que convergem 
severamente em desfavor da recorrida. 

Portanto, ao contrário do que concluiu o acórdão recorrido, o que há nos autos 
não são meras suposições, mas sim verdadeiros indícios de autoria, que apontam a recorrida 
como uma das executoras do assassinato. Tanto é que o magistrado de primeiro grau e o voto 
vencido guiaram-se no sentido da pronúncia.

Por tudo isso, não nos parece razoável concluir pela ausência de indícios.
Registro não estar fazendo, aqui, revolvimento de fatos e provas vedado pela 

Súmula n. 7/STJ, mas simples sopesamento de elementos incontroversos presentes na 
sentença e no acórdão (inclusive no voto vencido), de sorte que apenas se procede a 
revaloração jurídica deles.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, para que o 
Tribunal de origem, superada a questão quanto à existência de indícios, prossiga no exame 
das demais matérias do recurso em sentido estrito.

É o voto.
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