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RECURSO ORDINÁRIO EM   HABEAS CORPUS   Nº 210.586/SC  
Colendo Supremo Tribunal Federal
Relator : Ministro André Mendonça – Segunda Turma
Recorrente : Márcia Maria Mariz Gazola Pirmez
Advogados : Gabriel Henrique da Silva e Outros
Recorridos : Ministério Público do Estado de Santa Catarina

: Ministério Público Federal

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO PROVOCADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA DE DEFESA
RESIDENTE EM OUTRA COMARCA. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI  QUE NÃO SE VERIFICA.  PRECEDENTES DO STJ.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.  PARECER  PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

I – DO RELATÓRIO

1. Trata-se  de  recurso  ordinário  em  habeas  corpus, interposto  por  Márcia

Maria Mariz Gazola Pirmez, contra acórdão do Superior Tribunal  de Justiça, que

negou provimento ao AgRg no HC nº 673.988/SC.

2. Consta dos autos que a recorrente foi  condenada à pena de 04 (quatro)

anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do

delito previsto no art.  121, c/c o art. 14, II, na forma do art. 18, I,  in fine, todos do

Código Penal. 

3. Em sede recursal,  o Tribunal de Justiça de origem negou provimento ao

apelo defensivo.
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4. Irresignada,  a  Defesa  impetrou  habeas  corpus substitutivo  de  recurso

próprio buscando a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, a fim de que outro

fosse realizado com a presença da testemunha “presencial e imprescindível”.

5. O Il. Ministro Relator, todavia, não conheceu do writ (fls. 239/243), o que de-

safiou a interposição de agravo regimental. A Col. Quinta Turma do STJ, por seu tur-

no, negou provimento ao agravo, assim ementada a decisão (fl. 267):

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO.
AUSÊNCIA  DA  OITIVA,  EM  PLENÁRIO,  DE  TESTEMUNHA
RESIDENTE EM OUTRA COMARCA. MANUTENÇÃO DO JULGADO
ATACADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.  "[...] a  testemunha  que  reside  em  comarca  diversa  do  local  do
julgamento  não  está  obrigada  a  comparecer  à  sessão  plenária.
Precedentes"  (AgRg no AREsp 1.331.274/PE, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/4/2021).

2. Agravo regimental desprovido.

6. Daí  o  presente recurso,  no qual  se aponta  a nulidade do julgamento da

recorrente pelo Júri popular por cerceamento de defesa, já que não pode ser ouvida

em plenário a única testemunha ocular do acidente, expressamente arrolada com a

cláusula de imprescindibilidade e que residia na Comarca contígua de Palhoça, na

grande  Florianópolis/SC,  motivo  pela  qual  deveria  ter  sido  obrigatoriamente

conduzida para depor.

7. Requer,  assim,  seja dado provimento ao recurso ordinário  para anular  o

julgamento popular da recorrente, determinando-se que outro seja realizado, com a

presença da testemunha de defesa. 

8. Contrarrazões apresentadas pelo MPF às fls. 301/316 e 323/326.

9. Este, em síntese, o relatório.

II – DO PARECER
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10. O recurso ordinário não merece provimento.

11. No caso sob exame, como bem asseverou o Superior Tribunal de Justiça,

“verifica-se que o Juízo de primeira instância destacou que a testemunha arrolada

não possuía obrigação de comparecer a julgamento realizado em outra cidade e

que, embora se tratasse de comarca contígua, os oficiais de justiça não detenham

autorização para realizar condução coercitiva”. Não obstante, facultou à Defesa, que

esta  “pudesse  solicitar  que  fosse  transmitido  o  depoimento  prestado  pela

testemunha na primeira fase do processo no momento da leitura de peças”.

12. O  Tribunal  de  Justiça  de  origem asseverou,  por  seu  turno,  que  “o  não

comparecimento  de  testemunha  residente  em  outra  comarca  não  caracteriza

qualquer nulidade processual”. Ressaltou, igualmente, que não houve comprovação

da existência de efetivo prejuízo à Defesa, visto que  “a defesa poderia solicitar a

leitura e exibição de qualquer depoimento prestado no processo” (fl. 270).

13. De fato, segundo entendimento do STJ, regularmente citada, a testemunha

que  reside  em  comarca  diversa  do  local  do  julgamento  não  está  obrigada a

comparecer à sessão plenária (AgRg no AREsp 1.331.274/PE, Rel. Min. ROGERIO

SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  DJe  30/04/2021).  Ademais,  residindo  as

testemunhas  em  comarca  diversa  daquela  em  que  tramita  a  ação  penal  por

homicídio,  sua  presença  na  sessão  de  julgamento  do  Tribunal  do  Júri  é  de

responsabilidade  das partes,  inexistindo preceito legal que as  obrigue  a  ali

comparecer  (HC  26.528/SC,  Rel.  Min.  PAULO  GALLOTTI,  SEXTA TURMA,  DJ

09/05/2005).

À vista do exposto, opina-se pelo desprovimento do recurso ordinário.

Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022.

ALCIDES MARTINS
Subprocurador-Geral da República
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