
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.082.788 - SP (2017/0089118-0)

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO : LUIZ EUGÊNIO M DE SOUZA E OUTRO(S) - SP120906 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL.  LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA ANALISAR A 
PERTINÊNCIA, RELEVÂNCIA E NECESSIDADE DAS DILIGÊNCIAS 
REQUERIDAS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. 
ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM HABEAS CORPUS, MANDADO DE 
SEGURANÇA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA E CONFLITO 
DE COMPETÊNCIA NÃO SÃO ADMITIDOS COMO PARADIGMAS 
PARA COMPROVAR EVENTUAL DISSÍDIO.AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição ou 
obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a 
revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte. Na análise 
detida do acórdão recorrido, observa-se que, à exceção da tese de que o art. 44, 
I, do CP seria norma geral que deve ser contemplada com o art. 17 da Lei 
Maria da Penha, porquanto não foi aventada pela defesa nas razões da 
apelação, as demais matérias tidas por omissas foram satisfatoriamente 
examinadas pelo Tribunal de origem, não havendo falar em contrariedade ao 
artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência  desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo 
situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por 
cerceamento de defesa, em função do indeferimento de   diligências  requeridas 
 pela  defesa,  porquanto  o magistrado é  o destinatário final da prova, logo, 
compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatória 
produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da 
atividade probatória pleiteada.
3. Nos termos do disposto nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, 
caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a 
similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos 
"trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as 
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", 
requisito não cumprido na hipótese dos autos.
4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite 
como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em  
habeas corpus , mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus , 
recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
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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, 
negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Jorge Mussi e 
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer. 
 
 Brasília (DF), 07 de dezembro de 2017 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS  
Relator
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.082.788 - SP (2017/0089118-0)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO : LUIZ EUGÊNIO M DE SOUZA E OUTRO(S) - SP120906 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RELATÓRIO

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

Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ROBERTO 
PEREIRA DA SILVA contra decisão desta Relatoria, em que foi conhecido o agravo para 
não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 629-632).

A defesa sustenta, em síntese, que: a) "o agravante não requereu diligências 
conforme mencionado no despacho recorrido, mas sim, arrolou a testemunha regularmente na 
resposta à acusação, momento adequado para fazê-lo, razão pela qual não poderia o juiz 
dispensar a sua oitiva" (e-STJ, fl. 640); b) "se a testemunha é presencial, como aliás, 
reconhecido expressamente pelo v. acórdão, sobressai que sua oitiva é fundamental para a 
caraterização do contraditório judicial e a busca pela verdade real, não sendo de qualquer 
forma, com a devida licença, 'irrelevante'” (e-STJ, fl. 641); c) "a nulidade aqui é absoluta, 
pois o prejuízo é presumido, na medida em que a testemunha presencial não foi ouvida, 
apesar de devidamente arrolada, com ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e 
do devido processo legal" (e-STJ, fl. 642); c) houve violação do art. 619 do CPP, porquanto o 
v. acórdão não se pronunciou a respeito da matéria ventilada em apelação e se recusou a 
fazê-lo em sede de embargos de declaração (e-STJ, fl. 645); e d) quanto ao não conhecimento 
do Resp pela alínea c por trazer paradigma em HC, "a restrição pretendida não faz nenhum 
sentido para a mera interposição de Recurso Especial, pois se até mesmo acórdãos de 
apelações podem se prestar à demonstração do dissenso pretoriano, com maior razão de ser, 
os emanados de Habeas Corpus, os quais, repita-se, cuidam de questões de direito" (e-STJ, fl. 
650).

Por fim, requer o provimento do agravo a fim de que o recurso especial seja 
conhecido e provido.

É o relatório.
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.082.788 - SP (2017/0089118-0)
  
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO : LUIZ EUGÊNIO M DE SOUZA E OUTRO(S) - SP120906 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL.  LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA ANALISAR A 
PERTINÊNCIA, RELEVÂNCIA E NECESSIDADE DAS DILIGÊNCIAS 
REQUERIDAS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. 
ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM HABEAS CORPUS, MANDADO DE 
SEGURANÇA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA E CONFLITO 
DE COMPETÊNCIA NÃO SÃO ADMITIDOS COMO PARADIGMAS 
PARA COMPROVAR EVENTUAL DISSÍDIO.AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição ou 
obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a 
revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte. Na análise 
detida do acórdão recorrido, observa-se que, à exceção da tese de que o art. 44, 
I, do CP seria norma geral que deve ser contemplada com o art. 17 da Lei 
Maria da Penha, porquanto não foi aventada pela defesa nas razões da 
apelação, as demais matérias tidas por omissas foram satisfatoriamente 
examinadas pelo Tribunal de origem, não havendo falar em contrariedade ao 
artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência  desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo 
situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por 
cerceamento de defesa, em função do indeferimento de   diligências  requeridas 
 pela  defesa,  porquanto  o magistrado é  o destinatário final da prova, logo, 
compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatória 
produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da 
atividade probatória pleiteada.
3. Nos termos do disposto nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, 
caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a 
similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos 
"trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as 
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", 
requisito não cumprido na hipótese dos autos.
4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite 
como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em  
habeas corpus , mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus , 
recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
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VOTO

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

O agravante não apresentou argumentação apta à alteração do posicionamento 
anteriormente firmado.

A princípio, cumpre anotar que os embargos de declaração destinam-se a 
suprir omissão, contradição ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, 
portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte. Na análise 
detida do acórdão recorrido, observa-se que, à exceção da tese de que o art. 44, I, do CP seria 
norma geral que deve ser contemplada com o art. 17 da Lei Maria da Penha, porquanto não 
foi aventada pela defesa nas razões da apelação, as demais matérias tidas por omissas foram 
satisfatoriamente examinadas pelo Tribunal de origem, não havendo falar em contrariedade 
ao artigo 619 do Código de Processo Penal.

No que concerne à suposta violação ao artigo 155, do CPP, em razão da 
ausência de ouvida da testemunha arrolada, tem-se que o Tribunal a quo enfrentou o tema 
com a seguinte fundamentação:

"Anoto, de proêmio, que a preliminar suscitada pela aguerrida defesa deve 
ser rechaçada.
O indeferimento da oitiva da testemunha arrolada em sede de resposta à 
acusação foi bem justificado e decorreu, exclusivamente, da irrelevância da 
diligência (fls. 73/74).
Ao que se infere, a mencionada testemunha, conhecida apenas por 
Amarelinho, sem quaisquer outros dados de qualificação, inclusive 
endereço, teria presenciado os fatos momentos antes da agressão (fls. 05).
Por conseguinte, seu depoimento em nada contribuiria para o deslinde da 
ação penal.
Não se olvide, igualmente, que o deferimento de diligências é ato que se 
inclui na esfera de discricionariedade regrada do magistrado processante, 
que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar 
protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do 
processo.
Logo, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito." (e-STJ, fls. 
249-251).

Quanto ao tema, a  jurisprudência  desta Corte é firme no sentido de que, em 
regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento 
de defesa, em função do indeferimento de   diligências  requeridas  pela  defesa,  porquanto  o 
magistrado é  o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e 
com base no arcabouço probatória produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade 
da realização da atividade probatória pleiteada.

A propósito:

"PROCESSUAL  PENAL  E  PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.   TRÁFICO   DE   DROGAS.   
INDEFERIMENTO   DE   DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA,    
IMPERTINENTE   OU   PROTELATÓRIA.   POSSIBILIDADE. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. 
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REVOLVIMENTO DO ACERVO  FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 
7/STJ. PARADIGMAS PROFERIDOS EM HABEAS CORPUS. 
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  firmou-se  no sentido de que "o 
indeferimento  fundamentado  de  pedido  de  produção  de  prova não 
caracteriza  constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua   
discricionariedade,   negar  motivadamente  a  realização  das diligências  
que  considerar  desnecessárias  ou  protelatórias" (HC 198.386/MG,  Rel.  
Ministro  Gurgel  de  Faria,  Quinta  Turma,  DJe 2/2/2015).
(...)
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 807.352/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 
QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

Ademais, no que tange à alegada divergência jurisprudencial, o recurso não 
merece prosperar, em razão da falta de comprovação do dissenso pretoriano.

Nos termos do disposto nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, 
caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude 
fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos acórdãos que 
configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os 
casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

"[...] 1. O aventado dissenso interpretativo não foi demonstrado nos termos 
exigidos pela legislação processual de regência. A mera transcrição de 
ementas não serve à comprovação do dissídio, sendo necessário o cotejo 
analítico entre os acórdãos recorrido e o paradigma, com a efetiva 
confirmação da similitude dos casos confrontados. Ademais, o recorrente 
não indica qual o dispositivo da legislação federal tido por violado ou objeto 
da divergência, sendo assim, de rigor a aplicação do óbice da Súmula 
284/STF. [...]
4. Agravo regimental improvido." 
(AgRg no AREsp 693.045/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/9/2015);

"[...] I. O recurso especial interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea 
c, da Constituição Federal exige a demonstração do dissídio jurisprudencial, 
através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a 
similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o eventual paradigma (arts. 
541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do RISTJ), o que não ocorreu na 
espécie. [...]
Agravo regimental desprovido." 
(AgRg no AREsp 546.951/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, DJe 22/9/2015).

Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se 
admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em  habeas 
corpus , mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus , recurso ordinário em 
mandado de segurança e conflito de competência.

Ilustrativamente:
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"[...]
2. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafos 1º e 2º, do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, torna inadmissível o 
conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo 
constitucional.
3. 'A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à 
impossibilidade de acórdão proferido em sede de habeas corpus , mandado 
de segurança e recurso ordinário servir de paradigma para fins de alegado 
dissídio jurisprudencial, ainda que se trate de dissídio notório, eis que os 
remédios constitucionais não guardam o mesmo objeto/natureza e a mesma 
extensão material almejados no recurso especial'. (AgRg nos EREsp 
998.249/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, 
DJe 21/09/2012)
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 
1.555.074/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, DJe 13/11/2015).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2017/0089118-0 AREsp 1.082.788 / 
SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00021741720128260404  0020000  185/2012  1852012  20000  21741720128260404  
RI002JEHJ0000

PAUTA: 07/12/2017 JULGADO: 07/12/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ FLAUBERT MACHADO ARAÚJO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO : LUIZ EUGÊNIO M DE SOUZA E OUTRO(S) - SP120906 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO : LUIZ EUGÊNIO M DE SOUZA E OUTRO(S) - SP120906 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO

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

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram 

com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.
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