
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 433.898 - RS (2018/0012637-0)
RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
IMPETRANTE : BRUNO SELIGMAN DE MENEZES 
ADVOGADO : BRUNO SELIGMAN DE MENEZES  - RS0063543
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 
PACIENTE  : STEPHANIE FOGLIATTO FREITAS 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 
Trata-se de habeas corpus  impetrado em favor de STEPHANIE FOGLIATTO 

FREITAS, em face de decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO 

SUL, que proveu parcialmente o recurso em sentido estrito ministerial.

Consta dos autos que a paciente foi pronunciada pela prática do delito previsto 

no art. 121, § 2º, I, do Código Penal. Ato seguinte, o Ministério Público interpôs 

recurso em sentido estrito perante a Corte de origem, a qual lhe proveu parcialmente 

para reconhecer a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, VI, do CP.

A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram desacolhidos.

No presente habeas corpus  alega a ocorrência de constrangimento ilegal sob o 

argumento de que a instância de origem teria incorrido em bis in idem  ao reconhecer 

as qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe, porquanto há um único fato 

vinculado a dois suportes fáticos (fl. 6). Pleiteia, ainda, a sustentação oral.

Requer a concessão da ordem constitucional para que seja afastada a 

qualificadora do motivo torpe.

Indeferida a liminar, prestadas as informações, manifestou-se o Ministério 

Público Federal pela denegação da ordem.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 433.898 - RS (2018/0012637-0)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 
No concernente ao pleito de exclusão da qualificadora do motivo torpe da 

decisão de pronúncia, tem-se que o Tribunal de origem entendeu devido o 

reconhecimento da citada qualificadora, nos seguintes termos (fls. 669/675):

In casu, o Parquet sustenta que há indícios nos autos de que a 
pronunciada incorreu nas circunstâncias das qualificadoras do recurso que 
dificultou a defesa da ofendida e do feminicídio.

Cumpre salientar, de pronto, que a materialidade e os indícios 
da autoria do delito de homicídio qualificado descrito na peça acusatória 
encontram-se devidamente consubstanciados na ocorrência policial de 
fls.07/09, auto de apreensão de fl.10, auto de necropsia de fls.58/59, 
levantamento fotográfico do local do crime de fl.134, laudo pericial de fls. 
258/291, bem como pela prova oral coligida na fase judicial.

Segundo, relevante aduzir que, na atual fase processual, que é 
de mero juízo de admissibilidade da acusação, só pode ser operado o 
afastamento de qualificadoras quando descabidas ou manifestamente 
divorciadas das provas dos autos.

Descreve a denúncia que "o delito foi praticado com recurso 
que dificultou a defesa da ofendida, em razão da discrepância entre o porte 
físico entre as envolvidas e o fato de a denunciada ter investido contra pessoa 
desarmada, em evidente superioridade de meios, sem qualquer possibilidade 
de reação e/ou defesa. Também foi praticado contra a mulher por razões da 
condição de sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar."

Pois bem. Tenho que não se pode falar que a "discrepância 
entre o porte físico entre as envolvidas" tenha dificultado a defesa da vítima, 
uma vez que a superioridade física da ré não serve, por si só, para qualificar 
o delito.

Ademais, comungo do entendimento que o simples fato de a 
ofendida estar desarmada não é suficiente para admitir que isso tenha lhe 
dificultado a defesa, razão pela qual entendo que, pelo menos, uma das 
condições previstas no inciso IV, do §2°, do art. 121 do CP deve estar 
presente, o que não ocorreu na espécie. Para a incidência da referida 
qualificadora não basta apenas que a vítima esteja em desvantagem por estar 
desarmada, é necessário que seja, ão menos, surpreendida pelo ataque.

Destarte, sendo improcedente a qualificadora do recurso que  
dificultou a defesa da vítima, da forma como está narrada na denúncia, 
mantém-se o afastamento.

[...]
Por conseguinte, a meu ver, a qualificadora do feminicídio 

reúne indícios suficientes para ser acolhida pela decisão de pronúncia, isto 
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porque existem indicativos de que o crime tenha ocorrido na forma descrita 
na denúncia, ou seja, a vítima era companheira da ré, com quem vivia há dois 
anos, e estavam se separando à época do fato.

Assim vê-se que, a princípio, a acusada praticou o crime contra 
a ofendida em decorrência de violência doméstica, preenchendo o requisito 
objetivo disposto no §2°-A, inciso I, do art. 121 do CP.

[...]
De tal modo, a meu ver, à luz da situação fática esboçada nos 

autos, não houve a demonstração inequívoca da impertinência da inclusão da 
qualificadora do feminicídio; muito ao contrário, tal causa qualificativa 
exsurgiu dos fatos delineadas pela prova até aqui produzida nos autos, de 
modo que, deve ser encaminhada para apreciação pelos jurados.

E não cabe aqui dizer que o feminicídio não pode coexistir com 
a qualificadora do motivo torpe (admitida em pronúncia e não impugnada no 
presente recurso). Muito embora esta julgadora tenha acompanhado o 
Colega Luiz Mello Guimarães no julgamento do acórdão n. 70070557889, 
quando reconheceu a ocorrência de bis in idem na imputação conjunta 
destas, revendo o posicionamento adotado, passei a entender que se tratam de 
duas qualificadoras diferentes e independentes, sendo perfeitamente possível 
a responsabilização da ré, simultaneamente, nos termos dos incisos I e VI, 
§2°, do art. 121 do Código Penal.

E isso se dá exatamente porque o feminicídio é uma 
qualificadora de ordem objetiva - vai incidir sempre que o crime estiver 
atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita enquanto que a 
torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstrita aos motivos 
(razões) que levaram um indivíduo a praticar o delito.

[...]
Apresentadas tais ponderações, torna-se imperativo o 

julgamento da ré Stephanie Fogliatto Freitas pelos juizes naturais da causa, 
por restar incursa nos termos do art. 121, §2°, incisos I e VI, ambos do 
Código Penal.

Frente ao exposto, dou parcial provimento ao recurso do 
Ministério Público, tão somente para incluir a qualificadora do feminicídio 
na decisão de pronúncia.

Extrai-se dos autos que a Corte de origem entendeu devido o reconhecimento 

da qualificadora do homicídio, porquanto existem indicativos de que o crime tenha 

ocorrido na forma descrita na denúncia, ou seja, a vítima era companheira da ré, com 

quem vivia há dois anos, e estavam se separando à época do fato (fl. 671).

Asseverou, ainda, que não teria ocorrido o alegado bis in idem , uma vez que o 

feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva - vai incidir sempre que o crime 

estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita enquanto que a 

torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstrita aos motivos (razões) que 
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levaram um indivíduo a praticar o delito  (fl. 673).

Dessa forma, tem-se que o Tribunal a quo decidiu em conformidade com o 

entendimento desta Corte superior, porquanto, tratando-se o motivo torpe de 

qualificadora de natureza subjetiva, e o feminicídio de qualificadora objetiva não há se 

falar em bis in idem  no reconhecimento de ambas, de modo que não se vislumbra 

ilegalidade no ponto.

Destaco que, conforme determina o art. 121, § 2º-A, II, do CP, a qualificadora 

do homicídio deve ser reconhecida nos casos em que o delito é cometido em face de 

mulher em violência doméstica e familiar.

Nesse sentido, cito o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo 

Ministro Felix Fischer, Recuso Especial n. 1.707.113/MG (julgado em 29/11/2017, 

publicado em 07/12/2017), no qual destacou que Considerando as circunstâncias 

subjetivas e objetivas, temos a possibilidade de coexistência entre as qualificadoras 

do motivo torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza do motivo torpe é subjetiva, 

porquanto de caráter pessoal, enquanto o feminicídio possui natureza objetiva, pois 

incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou 

sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente 

dita, assim o animus do agente não é objeto de análise.

Ademais, cabe salientar que, acerca da questão, o entendimento desta Corte é 

firme no sentido de que a decisão de pronúncia só deve afastar a qualificadora do 

crime doloso contra a vida se totalmente divorciada do conjunto fático-probatório 

encartado aos autos. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. DOLO EVENTUAL E 
QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE 
INCOMPATIBILIDADE. DECOTE QUE DEPENDE DA MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO 
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. BRINCADEIRA DE ROLETA 
RUSSA. ANÁLISE QUE INCUMBE AOS JURADOS. 2. INCIDÊNCIA DOS 
VERBETES NOS 283/STF E 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SURPRESA E FUTILIDADE. 
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 3. CRIME DE PORTE 
DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA 
PENA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. ART. 109, IV, C/C O ART. 115, DO 
CP. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. RECONHECIMENTO DA 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, APENAS QUANTO AO CRIME DE 
PORTE DE ARMA.

1. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as 
qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas 
quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob 
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pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a 
decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual 
deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as 
qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir 
manifestação acerca do tema.

2. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no 
mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua 
incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas 
diante do estágio da ação penal . Assim, não há se falar em incidência do 
enunciado nº 283/STF nem do verbete nº 7/STJ, pois, exatamente por não ser 
possível revolver fatos e provas na via eleita, é que devem as qualificadoras 
ser remetidas ao crivo do Tribunal do Júri.  Com efeito, cabe ao Conselho de 
Sentença aferir se havia ou não vontade de surpreender a vítima, bem como 
se o crime foi praticado por motivo fútil.

3. Verificado o implemento do lapso prescricional necessário ao 
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em 
abstrato, deve ser declarada extinta a punibilidade do agravante, apenas no 
que concerne ao delito de porte de arma, conforme disciplina o art. 109, 
inciso IV, c/c o art. 115, ambos do Código Penal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
Reconhecimento da extinção da punibilidade, apenas quanto ao delito de 
porte de arma, pela prescrição da pretensão punitiva com base na pena em 
abstrato. (AgRg no REsp 1078147/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

Desta feita, considerando que a via eleita não admite o reexame de provas, a 

matéria deve ser objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, a quem cabe a 

eventual remoção das qualificadoras, afastando-se, assim, o risco de julgamento 

antecipado do mérito da causa.

Diante da análise do mérito do habeas corpus , fica prejudicado o pedido de 

reconsideração de fls. 864/865.

Ante o exposto, voto por denegar o habeas corpus. 
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