
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 539.828 - MG (2014/0162576-6)

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
AGRAVANTE : COSME DAMIÃO DE CARVALHO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EMENTA

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO 
DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os artigos 544 e 557 do Código de Processo Civil/73, aplicável 
subsidiariamente na área penal, autorizavam ao relator 
apreciar monocraticamente recurso quando estivesse em 
confronto com súmula ou jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça. Assim, não havia óbice algum à análise singular do 
recurso, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da 
colegialidade.
AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. AUMENTO 
DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO 
IMPROVIDO. 
A  ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do 
Código Penal  não  é  uma  operação  aritmética,  mas  sim, 
um exercício de discricionariedade  vinculada,  devendo o 
magistrado eleger a sanção que  melhor  servirá  para  a  
prevenção  e  repressão do fato-crime praticado, exatamente 
como realizado na espécie.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE 
MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS . 
CONCESSÃO DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 
que o crime de desobediência é subsidiário, configurando-se 
apenas quando, desrespeitada ordem judicial, não existir 
sanção específica ou não houver ressalva expressa no sentido 
da aplicação cumulativa do Código Penal.
2. Considerando-se a existência de medidas próprias na Lei n.º 
11.340/2006 e a cominação específica do art. 313, inciso III, do 
Código de Processo Penal, o descumprimento de medidas 
protetivas de urgência não configura o crime de desobediência.
3. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício 
para absolver o acusado pela imputação do artigo 359 do 
Código Penal, por atipicidade da conduta.  

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 
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regimental e conceder “Habeas Corpus” de ofício, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.” Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e 
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer. 
 
 Brasília (DF), 05 de outubro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRO JORGE MUSSI  
Relator
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 539.828 - MG (2014/0162576-6)
  

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
AGRAVANTE : COSME DAMIÃO DE CARVALHO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI: Cuida-se de regimental 

interposto por COSME DAMIÃO DE CARVALHO contra decisão unipessoal desta 

Relatoria, que negou provimento ao seu agravo ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Alega o agravante, em síntese, que o julgamento monocrático do 

recurso ofendeu o princípio da colegialidade.

Sustenta, também, que sua pretensão não exige o reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos, mas tão somente a correta aplicação da Lei 

Federal ao caso concreto, matéria eminentemente jurídica.  

Aduz, ainda, que não foi observado o princípio da individualização da 

pena ao se majorar a pena-base.

Requer, ao final, o provimento do regimental, redimencionando-se a 

reprimenda imposta.

É o relatório.  
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 539.828 - MG (2014/0162576-6)
  

VOTO

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

existentes nos autos dão conta de que COSME DAMIÃO DE CARVALHO foi 

denunciado pela prática das condutas descritas nos artigos 359 e 147 do Código 

Penal, c/c 61, inciso II, alínea "f", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, por 

ter ameaçado sua ex-companheira de morte, na posse de uma faca, mesmo 

proibido de aproximar-se dela por decisão judicial. 

A imputação foi julgada procedente, condenado-o a 6 (seis) meses e 

15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto. 

A sentença foi reformada em apelação defensiva tão-somente para 

isentá-lo do pagamento das custas processuais. 

Interposto recurso especial, alegou-se violação do artigo 59 do Código 

Penal, ante a desproporcionalidade na majoração da pena-base, considerando uma 

circunstância judicial negativa. 

Inadmitido pelo Juízo Prévio de Admissibilidade, foi protocolado o 

correspondente agravo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofertou parecer 

pelo seu desacolhimento. 

Por decisão monocrática desta Relatoria foi-lhe negado provimento 

ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Daí a apresentação deste regimental. 

A irresignação, porém, não merece prosperar.

Cinge-se o apelo nobre em discutir a legalidade dos parâmetros 

adotados para majorar a pena-base.

Na espécie, o Tribunal de origem não vislumbrou qualquer ilegalidade 

na dosimetria da pena realizada pelo juiz sentenciante, que assim consignou:

7.1. Circunstâncias judiciais - art. 59, do Código Penal.
Em ambas as condutas a culpabilidade mostrou-se como 
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a própria dos tipos. São ruins os antecedentes de 
COSME DAMIAO DE CARVALHO (fls. 133-137). Sua 
conduta social, por conseguinte, não pode ser vista como 
boa, apresentando personalidade voltada para a prática 
de crimes, notadamente contra a pessoa. O motivo de 
ambos os crimes foi o inconformismo com a separação do 
casal. As circunstâncias foram as próprias em condutas 
como as narradas nos autos, nada havendo de 
excepcionalidade. Não houve maiores consequências. 
Com relação ao comportamento da vítima do crime de 
ameaça, vejo que em nada contribuiu para a prática 
delituosa. No caso do crime de a decisão judicial sobre 
perda ou suspensão de direito não há que se falar em 
comportamento da vítima.
7.2. Dosimetria da pena para o crime de ameaça - art. 68, 
do Código Penal.
Destarte, vê-se que os antecedentes, a conduta social, a 
personalidade e o motivo do crime são desfavoráveis ao 
réu, o que justifica a exasperação da pena acima do 
mínimo legal.
Diante do exposto, fixo a pena-base em 2 meses de 
detenção, por estar incurso no art. 147, do Código Penal. 
Deve ser reconhecida a circunstância agravante prevista 
no art. 61, lI, f, do Código Penal. Assim, aumento a 
reprimenda em 15 dias. Não há circunstância atenuante a 
se considerar. De igual forma, não há causas de aumento 
ou de diminuição da pena.
7.3. Dosimetria da pena para o crime de a decisão judicial 
sobre perda ou suspensão de direito - art. 68 Código 
Penal.
Mais uma vez considerando que os antecedentes, a 
conduta social a personalidade e o motivo do crime são 
desfavoráveis ao réu, justifica-se a exasperação da pena 
acima do mínimo legal. Assim, fixo a pena-base no 
importe de 4 meses de detenção, por estar incurso no art. 
359, do Código Penal.
Não há circunstância agravante ou atenuante a se 
reconhecer. Também não há causas de aumento ou de 
diminuição de pena.
7.4. Concretização da pena.
Na hipótese é aplicável o art. 69, do Código Penal, ou 
seja, o concurso material, já que se tratam de delitos 
autônomos e de designios diferentes, onde as penas se 
somam.
Somando-se as penas, COSME DAMIAO DE 
CARVALHO cumprirá 6 meses e 15 dias de detenção em 
regime aberto.

Como cediço, a dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro 
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dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, 

fundamentadamente, o quantum  ideal da sanção a ser aplicada ao condenado 

criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Sendo assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o 

sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar 

para as singularidades do caso concreto.

Aliás, nos termos de entendimento pacífico no âmbito desta Corte 

Superior de Justiça, a revisão da dosimetria da pena em sede de recurso especial é 

admissível apenas diante de ilegalidade flagrante.

Destarte, não se pode atribuir como ilegal a elevação da pena-base na 

espécie, especialmente em se considerando que a ponderação das circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um 

exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção 

que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, 

exatamente como realizado na espécie.

A propósito, tem-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. 
VIA INADEQUADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA 
DO JULGADOR.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a 
orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 
firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado 
como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a 
finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade 
é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Somente em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de 
Justiça procede ao reexame da individualização da sanção penal, 
notadamente quando flagrante a ofensa aos critérios legais que 
regem a dosimetria da resposta penal ou a ausência de 
fundamentação.
3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 
Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto 
de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas 
e mínimas cominadas ao delito. Assim, não há impedimento a 
que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que 
tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde 
que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg 
no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).
4. In casu, verifica-se que a fixação da pena-base acima do mínimo 
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legal está devidamente fundamentada em elementos concretos 
(aplicação de uma qualificadora como circunstância judicial 
desfavorável, vários disparos em via pública, crime motivado pelo 
fato de a vítima ter testemunhado em processo contra membro de 
grupo criminoso de que o paciente faz parte).
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 250.390/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA 
TURMA, DJe 11/09/2015)

Dessa forma, constata-se que a majoração da sanção inicial 

encontra-se devidamente justificada, mostrando-se adequada e proporcional ao 

caso, não havendo o que se reparar.

Contudo, cumpre reconhecer a ocorrência de ilegalidade manifesta na 

condenação do acusado pelo crime de desobediência, que reclama a concessão de 

habeas corpus de ofício.

Isso porque, é assente na jurisprudência desta Corte Superior de 

Justiça que o descumprimento da medida protetiva, imposta nos crimes praticados 

em âmbito doméstico, não configura o crime de desobediência.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO  REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS.  DESCUMPRIMENTO.  
ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.  Malgrado  tenha  entendimento diverso acerca do tema 
(externado, aliás,  em  voto-vista  no  HC  n.  293.848/SP), esta 
Corte Superior pacificou sua jurisprudência no sentido de que 
somente caracterizará o  crime  de  desobediência  quando 
descumprida ordem judicial e não houver  previsão  de  outra sanção 
em lei específica, salvo ressalva expressa de cumulação.
2.  Assim, não comete o crime de desobediência, previsto no art. 330 
do Código Penal, aquele que descumpre medida protetiva imposta à 
luz da  Lei  n.  11.340/2006,  uma  vez  que  a Lei Maria da Penha 
prevê mecanismos  próprios  destinados  ao  descumprimento  das 
tutelas de urgência, entre eles a custódia preventiva do agressor.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1615595/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 14/03/2017)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO  DE  MEDIDA  
PROTETIVA.  DESOBEDIÊNCIA.  ATIPICIDADE. MATÉRIA  
CONSTITUCIONAL.  PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
AGRAVO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1.  Este  Superior  Tribunal  firmou compreensão no sentido de que o 
descumprimento de medidas protetivas estabelecidas pela Lei n. 
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11.343/2006 (Lei Maria da Penha) não caracteriza a prática do delito 
previsto  no  art.  330  do Código Penal, em atenção ao princípio da 
ultima  ratio,  tendo  em vista a existência de cominação específica 
nas  hipóteses  em que a conduta for praticada no âmbito doméstico 
e familiar, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.
[...]
3.  Agravo  regimental  conhecido  em  parte  e, nessa extensão, não 
provido.
(AgRg no REsp 1538230/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 
QUINTA TURMA, DJe 29/06/2016)

Assim, diante da previsão de medidas específicas na Lei Maria da 

Penha para assegurar o cumprimento das medidas protetivas impostas, o acusado 

deve ser absolvido com relação à imputação pelo artigo 359 do Código Penal, por 

atipicidade da conduta (AgRg no HC 298.202/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha 

Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/09/2016 e HC 286.612/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 

Quinta Turma, DJe 23/02/2015). 

 Por todo o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental, 

porém concede-se habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2°, do 

Código de Processo Penal, para absolver o acusado pela imputação do artigo 359 

do Código Penal, por atipicidade da conduta.  

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2014/0162576-6 PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 539.828 / MG
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  103191752012  10625120103191  10625120103191001  10625120103191002  
10625120103191003  10625120103191004  625120103191

EM MESA JULGADO: 05/10/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JORGE MUSSI

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

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : COSME DAMIÃO DE CARVALHO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : COSME DAMIÃO DE CARVALHO 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

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 e concedeu “Habeas 
Corpus” de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.”

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.
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