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HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
ELEMENTOS
DE
INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO
ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF.
1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a
pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial,
sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144, Ministro
Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020). A primeira fase do
procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar
julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e
indícios de autoria.
3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas
produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que
encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o
procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo
Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da
primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal,
que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de
forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse
admissível a atividade inquisitorial como suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e
revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova
denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo
Penal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, conceder o habeas corpus nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha
Palheiro e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Sebastião Reis Júnior

Relator

