
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.071.644 - SP (2017/0063263-8)

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
AGRAVANTE : RODRIGO DE SOUZA CAETANO RONDINO 
ADVOGADO : ADRIANA PAZINI DE BARROS E OUTRO(S) - SP221911 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENTA

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI N. 
11.340/06. ABSOLVIÇÃO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. 
REVOLVIMENTO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA 
SÚMULA N. 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na 
reanálise dos fatos e das provas, concluiu pela existência, nos 
autos, de elementos concludentes acerca das elementares do 
tipo penal para fundamentar o decreto condenatório.
2. A desconstituição do julgado para fins de absolvição ou 
afastamento das disposições da Lei Maria da Penha, 
desclassificação ou reclassificação da conduta criminosa, não 
encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de 
revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de 
análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este 
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial, ante o óbice 
Sumular n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na  conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir,  por unanimidade, negar provimento ao agravo 
regimental.  Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel 
Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 
 Brasília (DF), 17 de agosto de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRO JORGE MUSSI  
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.071.644 - SP (2017/0063263-8)
  

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
AGRAVANTE : RODRIGO DE SOUZA CAETANO RONDINO 
ADVOGADO : ADRIANA PAZINI DE BARROS E OUTRO(S) - SP221911 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de 

regimental interposto por RODRIGO DE SOUZA CAETANO RONDINO contra a 

decisão unipessoal de fls. 315/316 que, com fundamento no art. 34, inciso VII, 

combinado com o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do Regimento 

Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do 

recurso especial da defesa, em razão de o inconformismo esbarrar no óbice da 

Súmula n. 7/STJ.

Alega o agravante, em síntese, que a análise da insurgência não 

demanda o revolvimento de provas, tratando-se de matéria exclusivamente de 

direito.

Sustenta, ainda, a inexistência de relação íntima de afeto com a vítima, 

motivo pelo qual seria incorreto o enquadramento da conduta na Lei n. 11.340/06.

Afirma, ademais, que a violência não foi praticada em razão do gênero, 

hipossuficiência ou vulnerabilidade da ofendida.

Requer, ao final, a reconsideração do decisum  ou a submissão do 

pleito ao Colegiado, dando-se provimento à irresignação.

É o relatório.
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Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.071.644 - SP (2017/0063263-8)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Os elementos 

existentes nos autos indicam que o agravante foi denunciado pela prática do crime 

previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, por ter 

empurrado a vítima, fazendo-a cair sobre os móveis da residência, por diversas 

vezes, causando-lhe lesões.

Julgada procedente a imputação, o acusado foi condenado às penas 

de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

A sentença foi mantida em apelação defensiva.

Nas razões do apelo nobre, fulcrado na alínea "a" do permissivo 

constitucional, a defesa alegou violação aos artigos 5º, caput  e inciso III, da Lei n. 

11.340/06,  sustentando a inexistência de relação íntima de afeto com a vítima, 

motivo pelo qual seria incorreto o enquadramento da conduta na Lei Maria da 

Penha.

Afirmou, ainda, que a violência não foi praticada em razão do gênero, 

e que a ofendida não é hipossuficiente ou vulnerável.

Negado seguimento ao apelo nobre pelo juízo prévio de 

admissibilidade (fls. 274), foi protocolado o correspondente agravo previsto no artigo 

1042 do Código de Processo Civil.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, na condição de 

custos legis , ofertou parecer pelo desprovimento do inconformismo (fls. 310/313).

Por decisão monocrática desta Relatoria, conheceu-se do agravo para 

não conhecer do recurso especial.

Daí a apresentação deste regimental.

A irresignação, porém, não merece prosperar.

Ao julgar a apelação da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo houve por bem negar-lhe provimento, haja vista estarem presentes 
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Superior Tribunal de Justiça

elementos suficientes a sustentar uma condenação por infração ao art. 129, § 9º, do 

Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/06.

Nesse ponto, colhe-se do aresto a quo, litteris :

Inicialmente, é afastada a argumentação de que não 
restou caracterizada relação doméstica entre as partes.
Cediço que a Lei 11.340/06 veio para amparar a mulher 
que sofre violência no âmbito doméstico e familiar.
O art. 5º, III, desse estatuto é expresso ao mencionar 
que, para os efeitos desta lei, configura violência 
doméstica e familiar aquela ocorrida em qualquer relação 
íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de 
coabitação. (fl. 217)

Com efeito, da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o 

Tribunal de origem, soberano na reanálise dos fatos e das provas, concluiu pela 

existência, nos autos, de elementos concludentes acerca das elementares do tipo 

penal para fundamentar o decreto condenatório.

Nesse aspecto, a desconstituição do julgado para fins de absolvição 

ou afastamento das disposições da Lei Maria da Penha, desclassificação ou 

reclassificação da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na 

via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, 

procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este 

Superior Tribunal de Justiça em recurso especial, ante o óbice Sumular n. 7/STJ.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos deste Sodalício:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  LEI  MARIA 
DA PENHA. NÃO INCIDÊNCIA.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  QUE 
NÃO SE DEU EM RAZÃO DE GÊNERO NEM   EM   CONTEXTO   
DE   VULNERABILIDADE.   EXAME   DE  PROVAS  DA 
HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.  Para  a  incidência  da  Lei  Maria  da  Penha,  é  necessária a 
demonstração  de  que  a  violência contra a mulher tenha se dado 
em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou 
vulnerabilidade da  vítima  em  relação a seu agressor, situação não 
evidenciada nos presentes autos. Precedentes.
2.  A análise da demanda, na intenção de averiguar se a 
violência se deu em razão de gênero e em contexto de 
vulnerabilidade, demandaria o  reexame  fático-probatório,  
providência obstada pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal .
3. Agravo regimental não provido.
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(AgRg no REsp 1574112/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AMEAÇA (ART. 147, CAPUT,  CP)  DIRIGIDA A EX-NAMORADA. 
FATO OCORRIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 
12.234/2010. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 
ACTUM. EXTINÇÃO   DA   PUNIBILIDADE.   NÃO   OCORRÊNCIA.  
RECURSO  ESPECIAL INADMITIDO  PELO  TRIBUNAL  DE  
ORIGEM.  DECISÃO CONFIRMADA POR ESTA CORTE  
SUPERIOR.  FORMAÇÃO  DA  COISA JULGADA. MOMENTO. 
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 
PRECEDENTE.
1. Inviável o exame da alegação de inaplicabilidade ao caso concreto 
do  art.  5º,  III,  da Lei 11.340/2006, por suposta inexistência de 
relação  íntima de afeto à época em que o fato ocorreu, se o acórdão 
do  Tribunal de Justiça deixou assentado que a vítima era 
perseguida pelo  réu  desde  o  término  do  namoro,  insistindo  em  
reatar  o relacionamento e ameaçando-a de matá-la caso a 
encontrasse com outro homem,   já   que   a   modificação  de  tal  
entendimento  demanda, necessariamente, o reexame de provas 
vedado pela Súmula 7/STJ . Da  mesma  forma,  a  verificação  da  
ausência  de provas nos autos referentes  a  elementar  do  art.  147  
do  CP ("temor" incutido na vítima) encontra óbice no mesmo 
verbete sumular. [...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 625.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 
10/05/2017)

Dessarte, esbarrando o recurso especial no óbice da Súmula n. 7/STJ, 

de rigor o seu não conhecimento.

Por essas razões, nega-se provimento ao agravo regimental.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2017/0063263-8 AREsp 1.071.644 / 
SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00020218320148260704  20160000197572  20160000402039  20218320148260704  
706/2014  70614  7062014  RI002Y6YW0000

EM MESA JULGADO: 17/08/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JORGE MUSSI

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

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ÁUREA M. E. N. LUSTOSA PIERRE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : RODRIGO DE SOUZA CAETANO RONDINO 
ADVOGADOS : ADRIANA PAZINI DE BARROS E OUTRO(S) - SP221911 

 LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA  - SP186825 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : RODRIGO DE SOUZA CAETANO RONDINO 
ADVOGADO : ADRIANA PAZINI DE BARROS E OUTRO(S) - SP221911 
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 Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix 

Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.
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