
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.669.722 - SP (2017/0109464-7)
  

RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE : S DE C J 
ADVOGADO : GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM E 

OUTRO(S) - SP272097 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AO ART. 212, 
P. Ú., DO CPP. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO JULGADOR. 
POSSIBILIDADE. NULIDADE RELATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO 
PREJUÍZO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. 
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA PENA DE MULTA. 
IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006. CONTINUIDADE 
DELITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NOS PRESENTES AUTOS. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.
1. "Este Sodalício Superior possui entendimento de que, não obstante a  
nova  redação  do  art.  212  do  Código  de Processo Penal tenha 
estabelecido   uma  ordem  de  inquirição  das  testemunhas,  a  não 
observância  dessa  regra  acarreta, no máximo, nulidade relativa. É 
necessária, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo, por se tratar de   mera 
 inversão,   visto  que  não  foi  suprimida  do  juiz  a possibilidade de 
efetuar perguntas, ainda que subsidiariamente, para a busca da verdade". 
(REsp 1580497/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). 
2. É possível a retirada do réu da sala de audiências desde que o magistrado 
justifique que a sua presença poderá influenciar negativamente o ânimo da 
vítima ou de alguma testemunha.
3. Não há falar em falta de fundamentação quando as condutas foram 
devidamente individualizadas e a condenação está amparada em aspectos 
concretos que levaram a esta conclusão.
4. Quando o delito envolver violência doméstica, não é possível a aplicação 
exclusiva da pena de multa, cestas básicas ou prestação pecuniária.
5.  Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão 
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos 
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, 
abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por 
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, situação essa 
inocorrente em relação ao tema da continuidade delitiva. (AgRg no AREsp 
454.427/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
DJe 19/02/2015)
6. Agravo regimental improvido. 

 
  

ACÓRDÃO
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Superior Tribunal de Justiça

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:  A Sexta Turma, 
por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e 
Antonio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

 
Brasília, 22 de agosto de 2017 (Data do Julgamento)

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA  
Relatora
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Superior Tribunal de Justiça

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.669.722 - SP (2017/0109464-7)
  

RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE : S DE C J 
ADVOGADO : GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM E 

OUTRO(S) - SP272097 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA(Relatora): 

Trata-se de agravo regimental interposto por S. DE C. J., contra decisão da 

minha lavra que negou provimento ao seu recurso especial, restando assim sintetizada:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. OFENSA AO ART. 212, P. Ú., DO CPP. FORMULAÇÃO 
DE PERGUNTAS PELO JULGADOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE 
RELATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RETIRADA DO 
RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO 
EXCLUSIVA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA 
LEI N. 11.340/2006. CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA NÃO 
ANALISADA NOS PRESENTES AUTOS. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECURSO NÃO 
PROVIDO.

O agravante reitera o pedido de reconhecimento de nulidade por violação ao 

disposto no art. 212 do Código de Processo Penal. Para tanto, afirma que "essa Egrégia 

Corte de Justiça já se manifestou pelo reconhecimento de nulidade absoluta quando não 

atendido o disposto dessa norma processual" (fl. 523).

Argumenta que "No que diz respeito à ofensa ao artigo 217 do Código de 

Processo Penal, a defesa não se insurge contra a retirada do réu da sala de audiências, mas 

sim, do agravante ter sido impedido de ingressar na sala de audiências, ou seja, foi barrado 

pelo porteiro dos auditórios e não pelo Magistrado como determina a Norma Processual 

em discussão" (fl. 524).

Repete o pleito de nulidade decorrente da falta de fundamentação do decreto 

condenatório.

Reclama, também, que "No que diz respeito à possibilidade do Juízo, ao 

editar o decreto condenatório, optar, na hipótese de sanções alternativas, por prisão ou 

multa, pugna a defesa que, nessa hipótese, não se admita a invocação do disposto no artigo 

17 da Lei 11.340/06. Pelo contrário, na hipótese de sanções alternativas, deve o 

Magistrado justificar, com fundamento no artigo 59 do Código Penal a opção pela 

reprimenda mais grave.

Por fim, requer o reconhecimento do crime continuado.
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Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do 

feito à julgamento perante a 6ª Turma.

É o relatório.
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Superior Tribunal de Justiça

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.669.722 - SP (2017/0109464-7)
  

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AO ART. 212, 
P. Ú., DO CPP. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO JULGADOR. 
POSSIBILIDADE. NULIDADE RELATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO 
PREJUÍZO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. 
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA PENA DE MULTA. 
IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006. CONTINUIDADE 
DELITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NOS PRESENTES AUTOS. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.
1. "Este Sodalício Superior possui entendimento de que, não obstante a  
nova  redação  do  art.  212  do  Código  de Processo Penal tenha 
estabelecido   uma  ordem  de  inquirição  das  testemunhas,  a  não 
observância  dessa  regra  acarreta, no máximo, nulidade relativa. É 
necessária, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo, por se tratar de   mera 
 inversão,   visto  que  não  foi  suprimida  do  juiz  a possibilidade de 
efetuar perguntas, ainda que subsidiariamente, para a busca da verdade". 
(REsp 1580497/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). 
2. É possível a retirada do réu da sala de audiências desde que o magistrado 
justifique que a sua presença poderá influenciar negativamente o ânimo da 
vítima ou de alguma testemunha.
3. Não há falar em falta de fundamentação quando as condutas foram 
devidamente individualizadas e a condenação está amparada em aspectos 
concretos que levaram a esta conclusão.
4. Quando o delito envolver violência doméstica, não é possível a aplicação 
exclusiva da pena de multa, cestas básicas ou prestação pecuniária.
5.  Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão 
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos 
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, 
abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por 
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, situação essa 
inocorrente em relação ao tema da continuidade delitiva. (AgRg no AREsp 
454.427/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
DJe 19/02/2015)
6. Agravo regimental improvido. 
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VOTO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA(Relatora): 

Não obstante a irresignação do recorrente, mantenho a decisão impugnada 

por seus próprios fundamentos.

Conforme ressaltado na decisão impugnada,  no que tange ao apontado 

vilipêndio ao artigo 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em razão da 

inobservância da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Penal, que determina 

que as perguntas sejam feitas diretamente pelas partes, sem a intervenção do magistrado, o 

Tribunal de origem afastou a nulidade do processo com base nos seguintes fundamentos:

"Igualmente, incabível a pretendida nulidade processual, por 
inobservância do disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal.

O fato de o magistrado ter inquirido inicialmente as testemunhas, para, 
somente depois, passar a palavra para as partes, não enseja nulidade do 
processo, por mais que se tente fazer crer o contrário.

Cabe lembrar, mais uma vez, que não é permitido o reconhecimento de 
nulidade processual sem que tenha ocorrido prejuízo efetivo à defesa ou ao 
direito constitucionalmente garantido àquele que figura no polo passivo da 
relação jurídica.

Nota-se que, em nenhum momento do curso processual o apelante se 
insurgiu ou demonstrou qualquer prejuízo com a alegada inobservância do 
aludido dispositivo legal." (fls. 195/196)

Dessarte, percebe-se que a linha de intelecção jurídica desenvolvida pelo 

Tribunal a quo possui ressonância na jurisprudência desta Corte. Com efeito, "este 

Sodalício Superior possui entendimento de que, não obstante a  nova  redação  do  art.  212 

 do  Código  de Processo Penal tenha estabelecido   uma  ordem  de  inquirição  das  

testemunhas,  a  não observância  dessa  regra  acarreta, no máximo, nulidade relativa. É 

necessária, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo, por se tratar de   mera   inversão,   

visto  que  não  foi  suprimida  do  juiz  a possibilidade de efetuar perguntas, ainda que 

subsidiariamente, para a busca da verdade". (REsp 1580497/AL, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

Nesse sentido, confiram-se também:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 
PERMITIDO. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA 
ORDEM PREVISTA NO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA 
DE DOLO. VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Não há falar em ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal. 
Embora 'a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal tenha 
estabelecido   uma  ordem  de  inquirição  das  testemunhas,  a  não 
observância  dessa  regra,  acarreta,  no máximo, nulidade relativa, sendo  
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necessária, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullitté sans 
grief), por ser tratar de mera inversão, visto que não foi  suprimida  do  juiz 
a possibilidade de efetuar perguntas, ainda que  subsidiariamente, para a 
busca da verdade' (RHC 38.435/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI 
CRUZ, Sexta Turma, DJe 15/5/2014). No caso dos autos,  tendo  a defesa 
alegado a nulidade sem, entretanto, explicar qual  o prejuízo suportado, fica 
fragilizada a assertiva de violação do art. 212 do Código de Processo Penal. 
[...]

3. Agravo regimental improvido".
(AgRg no REsp 1545129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)

"AGRAVO   REGIMENTAL   NO  AGRAVO  EM  RECURSO  
ESPECIAL.  TRÁFICO  E RECEPTAÇÃO  PARA O TRÁFICO. 
NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. (AUSÊNCIA DO RÉU  NA  
AUDIÊNCIA  DE  OITIVA DAS TESTEMUNHAS, INVERSÃO DA 
ORDEM DE OITIVA  DE  TESTEMUNHAS  DO  ART.  212 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. 
SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...]

2.  'Embora  a  nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal 
tenha  estabelecido  uma  ordem de inquirição das testemunhas, a não 
observância  dessa  regra,  acarreta,  no máximo, nulidade relativa, sendo  
necessária, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullitté sans 
grief), por ser tratar de mera inversão, visto que não foi  suprimida  do  juiz 
a possibilidade de efetuar perguntas, ainda que  subsidiariamente, para a 
busca da verdade' (RHC 38.435/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI 
CRUZ, 6ª Turma, DJe 15/5/2014). [...]

4. Agravo regimental improvido".
(AgRg no AREsp 890.049/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 
28/11/2016)

"PENAL. HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 
NULIDADE RELATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

III - Na linha da jurisprudência desta Corte, a nulidade por 
inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal é relativa, sujeita, 
portanto, à preclusão e à demonstração de efetivo prejuízo, o que inocorreu 
na espécie.

IV - Ademais, insta consignar que eventual prejuízo pela ausência de 
membro do Ministério Público na audiência de instrução, caso houvesse, só 
interessaria à acusação, sendo inadmissível o reconhecimento de nulidade 
relativa que só à parte contrária interessa. (Precedentes).

Habeas corpus  não conhecido".
(HC 298.040/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 03/02/2015, DJe 23/02/2015).

Quanto à retirada do réu da sala de audiências, esta Corte Superior admite 

essa possibilidade quando o magistrado entender que a presença do réu poderá influenciar 
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negativamente o ânimo da vítima ou de alguma testemunha.

No caso dos autos, o Tribunal afirmou a inexistência de nulidade 

processual, reconhecendo que a retirada do réu da sala de audiências foi devidamente 

fundamentada pelo magistrado de primeiro grau (fl. 195):

A retirada do apelante da sala de audiência no momento da oitiva da 
vítima não só não feriu o direito de ampla defesa, mas foi medida revestida 
de absoluta prudência e conveniência, uma vez que a ofendida poderia se 
sentir atemorizada e esconder a verdade, já que havia sido ameaçada de 
morte pelo apelante.

Dessa forma, o acórdão impugnado está em consonância com o 
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.  LITISPENDÊNCIA.  
RECONHECIMENTO.  ÓBICE  DA SÚMULA N. 7/STJ. RETIRADA   
DO   RÉU   DA  AUDIÊNCIA.  FACULDADE  DO  JUIZ.  NULIDADE 
PROCESSUAL.    INEXISTÊNCIA.   PRECEDENTES   DO   STJ.   
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1.  A  desconstituição do julgado a quo mediante o reconhecimento de 
identidade   das  partes  processuais  exigiria  o  revolvimento  do material  
probante  dos  autos,  procedimento  vedado na via eleita, atraindo a 
incidência do óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.

2.  A  jurisprudência  deste Sodalício firmou-se no sentido de que é 
facultado  ao  magistrado,  no  curso  da  instrução  processual,  a retirada  
do  réu  da  audiência  quando  entender  pela presença de fatores que 
possam influenciar negativamente o ânimo da vítima ou da testemunha do 
Juízo.

3.  Na  hipótese  dos  autos,  o  Tribunal  estadual  entendeu  pela 
inexistência  de  nulidade processual, haja vista que a retirada dos réus  da  
sala  de audiência foi devidamente fundamentada pelo Juízo singular,  além 
de não ter sido demonstrado o prejuízo eventualmente sofrido  pela  defesa,  
alinhando-se  ao entendimento do STJ sobre o tema.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 568.791/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017)

PROCESSUAL  PENAL  E  PENAL.  HABEAS  CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE 
REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO. NULIDADE. 
OITIVA DE VÍTIMA E DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO 
RÉU. POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE DEMONSTRAÇÃO DO 
PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA.  CULPABILIDADE E MOTIVOS 
DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM FATORES 
INERENTES AOS DELITOS PRATICADOS. INADMISSIBILIDADE. 
GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 
PERSONALIDADE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO 
CRIME. FUNDAMENTOS CONCRETOS. REPROVABILIDADE DA 
CONDUTA QUE EXTRAPOLA A COMUM AO TIPO PENAL. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
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1.  Ressalvada  pessoal  compreensão diversa, uniformizou o Superior 
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos 
especial  e  ordinário,  ou  de  revisão  criminal, admitindo-se, de ofício,  a  
concessão  da  ordem  ante  a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de 
poder ou teratologia.

2.  Entende  esta Corte que inexiste constrangimento ilegal quando o 
magistrado  determina a retirada do paciente da sala de audiências a pedido  
da  testemunha  que  afirma  não  ter  condições de depor na presença do 
acusado.

3.  Ademais,  não  restou  demonstrado  nos  autos que a ausência do 
paciente ao ato atacado tenha acarretado qualquer prejuízo à defesa, uma  
vez  que  o  seu  defensor  presenciou  os depoimentos, podendo exercer o 
contraditório e a ampla defesa em toda a sua magnitude.

4.  A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do 
Código  Penal  e  do art. 93, IX da Constituição Federal, é firme no sentido 
de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, 
idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos 
e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.  Assim,  a  
culpabilidade e os motivos do crime não devem ser considerados de forma 
desfavorável para a elevação das penas-base.

5.  O  fundamento genérico de que o sujeito passivo do crime em nada 
contribuiu  para  a  conduta  delitiva  não  justifica  a apreciação negativa  da 
circunstância judicial comportamento da vítima, devendo ser afastado.

6.  No  tocante  à  culpabilidade,  à  personalidade  do agente e às 
consequências  do  crime,  a  valoração  negativa  das vetoriais foi 
corretamente empreendida, visto que, conforme expressamente disposto 
pelas  instâncias  ordinárias,  o  posto  de  trabalho  ocupado pelo agente,  o  
modus operandi empregado no intento criminoso e o trauma sofrido  pela  
vítima, respectivamente, extrapolam a reprovabilidade comum à espécie.

7.  Habeas  corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para 
reduzir as penas a 8 anos, em regime inicial fechado.

(HC 321.124/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016)

Vale registrar que não há nenhuma referência no acórdão impugnado de que 

o réu foi impedido de ingressar na sala de audiências pelo porteiro do auditório. 

No que diz respeito a existência de fundamentação para a condenação, o 

Tribunal de origem asseverou que (fls. 196/198):

No mérito, consta dos autos que, na data de 21 de junho de 2013, no 
horário e local indicados na denúncia, o apelante perturbou a tranquilidade 
de sua ex-esposa Liliane Correa Pinto, por motivo reprovável. 

Consta, ainda, que, na data de 9 de julho de 2013, no horário e local 
indicados na exordial acusatória, o apelante ameaçou, por palavras, sua 
ex-esposa Liliane Correa Pinto, de lhe causar mal injusto e grave, 
consistente em matá-la.

O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a prova da existência das infrações penais, imputadas ao 

apelante, comprovada através do clamor da vítima nas duas fases da 
persecução penal.
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Quanto à autoria das infrações, a prova dos autos faz concluir pela 
culpabilidade do apelante, senão vejamos. 

A vítima confirmou os termos da denúncia, narrando que o apelante 
compareceu em sua residência e, ali, perturbou sua tranquilidade, 
promovendo escândalos em plena via pública, defronte ao imóvel, 
empurrando insistentemente o portão da casa e chegando a quebrar objetos 
do imóvel. Narrou, ainda, que, em outra ocasião, o apelante novamente 
compareceu à sua casa e, além de invadir o local e quebrar objetos, 
ameaçou-a de morte.

Corroborando a narrativa da vítima, a testemunha Ana Paula asseverou 
ter presenciado os fatos descritos na denúncia, confirmando, igualmente, a 
perturbação à tranquilidade da vítima e a ameaça praticada pelo apelante. 

O apelante, por seu turno, negou a prática das infrações penais.
Como se depreende, a prova dos autos está a inculpar o apelante, 

porquanto sua negativa restou isolada, enquanto que as palavras da vítima 
restaram corroboradas pela testemunha presencial, de modo a demonstrar a 
verossimilhança de suas declarações.

Ressalte-se que não se vislumbra, da prova colhida, qualquer ânimo de 
perseguição ou incriminação gratuita por parte da vítima.

O dolo necessário à configuração da ameaça e a voluntariedade 
necessária à configuração da contravenção penal também imputada restaram 
evidenciadas.

Em relação à perturbação da tranquilidade da vítima, o apelante agiu por 
motivo reprovável, uma vez que poderia resolver a questão relativa às visitas 
aos filhos de outra maneira e não da forma como descrita na denúncia, 
incorrendo na contravenção penal referida.

No que tange ao crime de ameaça, as palavras dispensadas pelo apelante 
à ofendida não deixaram dúvidas do caráter intimidativo e de sua seriedade, 
ficando, portanto, evidente o dolo na conduta.

Assim, a condenação do apelante era o desfecho natural da ação penal.

Como se pode observar, as condutas foram devidamente individualizadas, e 

a condenação está amparada em aspectos concretos que levaram a esta conclusão, não 

havendo falar em falta de fundamentação para a condenação.

Em relação à aplicação exclusiva da pena de multa, o magistrado de 

primeiro grau consignou que (fl. 88):

Justifico a opção pela pena privativa de liberdade e não aplicação de 
pena exclusivamente pecuniária ante a vedação expressa contida no art. 17 
da Lei 11.340/06.

De fato, o artigo 17 da Lei n. 11.340/2006 estabelece que:

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação 
pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento 
isolado de multa.

Assim, quando o delito envolver violência doméstica, não é possível a 

aplicação exclusiva da pena de multa, cestas básicas ou prestação pecuniária.
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Neste sentido:
 
AGRAVO  REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AMEAÇA COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ACÓRDÃO DO 
TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO   
JURISPRUDENCIAL   DESTA   CORTE  SUPERIOR.  VEDAÇÃO  DO 
ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA 
DESPROVIDA.

1.  O  acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento desta Corte no  
sentido  de que "A Lei Maria da Penha impossibilita a aplicação, ainda  que  
de  forma  autônoma,  de  penalidades  que se limitam ao pagamento  de  
prestação  pecuniária,  multa  ou cestas básicas, aos agentes  que  cometam  
os  delitos  que  aquele diploma legal buscou reprimir"  (HC 377.150/SP, 
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
14/02/2017, DJe 17/02/2017).

2.  Incidência do óbice do Enunciado n.º 83 da Súmula do STJ, também 
aplicável  ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do 
permissivo constitucional.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 710.719/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 19/05/2017)

HABEAS CORPUS. PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE 
RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APLICAÇÃO  DA  PRISÃO  SIMPLES  EM 
VEZ DA PENA DE MULTA. PLEITO PARA ALTERAÇÃO  PARA  
SANÇÃO  PECUNIÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA  EM 
VIRTUDE  DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 17  DA  LEI  N.  11.340/06.  
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM 
DENEGADA.

1.  Nos termos do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, possível a 
aplicação  da  pena de prisão simples ou de multa. A decisão por uma ou   
outra   sanção  encontra-se  dentro  da  discricionariedade  do magistrado.  A 
 negativa  de aplicação da sanção pecuniária, por ser menos  gravosa, deve 
ser devidamente fundamentada nos termos do art. 92, IX, da CF.

2.  Constitui  fundamento idôneo para a opção pela pena privativa de 
liberdade    a    indicação   de   ser   o   agente   economicamente 
hipossuficiente,  especialmente  em infração de violência doméstica, onde  
não  deve  a  via  patrimonial  ser utilizada para apenamento, trocando  a  
violência  à  mulher pelo dinheiro - análoga incidência justificadora  do  art.  
17 da Lei n. 11.340/06, de substituição por pena de multa.

3. Ordem denegada.
(HC 387.578/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017)

Por fim, a questão relativa à violação ao artigo 71 do Código Penal não foi 
objeto de apreciação pela Corte de origem, na espécie tem incidência o Enunciado 211 da 
Súmula desta Corte, in verbis: 

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da 
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
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Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Superior Tribunal de 
Justiça:

PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE  PREQUESTIONAMENTO  DA  
MATÉRIA.  SÚMULA  N.  211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.  É  possível  receber  o  pedido  de  reconsideração  como agravo 
regimental,  dada a identidade do prazo recursal e a inexistência de erro 
grosseiro.

2.  De  acordo com reiterada jurisprudência desta Corte, para que se 
atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja  
sido  objeto  de  debate  pelo  Tribunal  de  origem, à luz da legislação 
federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo  legal  
apontado  como  violado,  o  que não ocorreu nos autos.

3. Agravo regimental não provido.
(RCD no AREsp 665.236/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017)

Vale registrar que a simples interposição de embargos de declaração não 

implica necessariamente no prequestionamento do tema, pois neste caso concreto os 

aclaratórios foram rejeitados porque o tema não foi sequer ventilado no recurso de 

apelação, o que afasta a obrigatoriedade de apreciação da matéria e mantém hígida a 

súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2017/0109464-7 REsp 1.669.722 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  0020000  20000  20160000232344  20160000466151  2226/2013  22262013  
30048263620138260269  RI002JGAI0000

EM MESA JULGADO: 22/08/2017
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relatora
Exma. Sra. Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : S DE C J 
ADVOGADO : GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM E OUTRO(S) - 

SP272097 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
AGRAVANTE : S DE C J 
ADVOGADO : GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM E OUTRO(S) - 

SP272097 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : S DE C J 
ADVOGADO : GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM E OUTRO(S) - 

SP272097 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Antonio 
Saldanha Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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