
Ementa e Acórdão

04/06/2013 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 677.806 SÃO 
PAULO

RELATORA : MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) :WAGNER JOSÉ SCHMIDT 
ADV.(A/S) :WAGNER MARCELO SARTI 
AGDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

EMENTA

DIREITO  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  DESACATO. 
ENTEADO  DO  ACUSADO  INDICADO  COMO  TESTEMUNHA. 
INDEFERIMENTO DA OITIVA. ARTIGOS 206 E 208 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. PENA DE MULTA. EXCESSO. OFENSA INDIRETA. 

1.  A discussão  a  respeito  do  indeferimento  de  oitiva  do  enteado 
como testemunha de defesa, atinente aos artigos 206 e 208 do Código de 
Processo  Penal,  constitui  matéria  infraconstitucional,  não  ensejando  o 
manejo do apelo extremo. 

2. Inadequada a interposição do extraordinário para rever dosimetria 
da pena, matéria de cunho eminentemente infraconstitucional.

3.  O alegado excesso sancionatório não guarda pertinência com a 
realidade dos autos, sobretudo pelo fato de o magistrado sentenciante ter 
aplicado somente a pena de multa, recusando a privativa de liberdade. 

4. Agravo regimental conhecido e não provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  acordam  os 
Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal,  em  Primeira  Turma,  sob  a 
Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio, na conformidade da ata 
de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em 
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. 
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Luiz Fux, Presidente.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3964363.
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Relatório

04/06/2013 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 677.806 SÃO 
PAULO

RELATORA : MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) :WAGNER JOSÉ SCHMIDT 
ADV.(A/S) :WAGNER MARCELO SARTI 
AGDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

R E L A T Ó R I O

A  Senhora  Ministra  Rosa  Weber  (Relatora):  Trata-se  de  agravo 
regimental  de Wagner José Schmidt  contra  decisão de minha lavra na 
qual neguei seguimento a agravo interposto contra anterior inadmissão 
de extraordinário no Tribunal a quo. 

O agravante foi condenado ao pagamento de cento e sessenta dias-
multa à razão de um terço do salário-mínimo, pela prática, por três vezes, 
do crime de desacato (art. 331 c/c o art. 70, do Código Penal). À apelação 
interposta  pela  Defesa,  o  Tribunal  de  Justiça  negou  provimento, 
mantendo a condenação integralmente (fls. 177-81).

Contra essa decisão,  interposto recurso extraordinário,  apontando, 
em síntese, violação do art. 5º, incisos LIV e LV, e § 2º, da Constituição 
Federal. 

Nas  razões  do  presente  agravo  regimental,  insiste  Wagner  José 
Schmidt ser excessiva a pena de multa aplicada, elevada em decorrência 
de  maus  antecedentes,  não  obstante  a  sua  primariedade,  pelo  que 
explícita a afronta ao princípio da proporcionalidade.

Reafirma  a  alegada  violação  dos  princípios  do  contraditório,  da 
ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e 
LV,  da  Constituição  Federal,  diante  do  indeferimento  da  oitiva  de 
testemunha  de  defesa,  considerada  imprescindível  para  a  busca  da 
verdade real.     

É o relatório.

Supremo Tribunal Federal
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Voto - MIN. ROSA WEBER

04/06/2013 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 677.806 SÃO 
PAULO

V O T O

A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Insurge-se o agravante 
contra o indeferimento da oitiva de testemunha de defesa, por suposta 
violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e a pena de multa a 
que restou condenado, reputando-a excessiva e desproporcional. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rechaçou a tese de 
cerceamento de defesa pelo indeferimento da inquirição da testemunha 
apresentada pela Defesa, aos seguintes fundamentos (fl. 178-v):

“De  início,  importa  registrar  não  haver  o  mínimo  lastro  na  
alegação  de  cerceamento  de  defesa.  Ricardo,  enteado  do  réu,  foi  
contraditado na forma dos artigos 214 e 206 do CPP, porque, além de  
ser enteado do réu, também participou da ocorrência em tela, inclusive  
sendo beneficiado com a transação penal. 

Mais do que irregular, é nulo o depoimento do corréu, arrolado  
pela acusação ou defesa, porque não está obrigado a dizer a verdade,  
tem o direito  de ficar  calado (artigo 5º da CF) e  mantém interesse  
direto no desfecho da causa”. 

De fato, enteado do acusado, com interesse no processo, não pode 
ser  ouvido  como testemunha,  conforme arts.  206  e  208  do  Código  de 
Processo Penal. 

A preliminar arguida pela Defesa na apelação foi afastada, portanto, 
com arrimo na legislação infraconstitucional, o que não dá azo ao manejo 
do  recurso  extraordinário.  Ofensa  à  Constituição,  se  houvesse,  seria 
meramente  reflexa,  não  viabilizando  o  extraordinário,  conforme 
jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (v.g.: Inviável em 
recurso  extraordinário  o  exame  de  ofensa  reflexa  à  Constituição  Federal  e  a  
análise de legislação infraconstitucional - RE 660.186 AgR/RS, 1.ª Turma, Rel. 
Min.  Dias  Toffoli,  un.,  j.  13.12.2011,  DJe  14.02.2012;  Os  princípios  da  

Supremo Tribunal Federal
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Voto - MIN. ROSA WEBER

ARE 677806 AGR / SP 

legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem  
como  a  verificação  dos  limites  da  coisa  julgada  e  da  motivação  das  decisões  
judiciais,  quando  a  verificação  da  violação  dos  mesmos  depende  de  reexame  
prévio  de  normas  infraconstitucionais,  revelam  ofensa  indireta  ou  reflexa  à  
Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária - RE 
642.408  AgR/SP,  1.ª  Turma,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  un.,  j.  13/12/2011,  DJe 
14.02.2012). 

Em síntese, não há como qualificar a decisão que mantém a sentença 
condenatória  como  violadora,  de  forma  direta,  da  Constituição  da 
República. 

O Tribunal de Justiça rechaçou a alegada violação do princípio da 
proporcionalidade  pelo  excesso  da  pena  cominada,  aos  seguintes 
fundamentos:

“Por fim, a pena foi bem dosada. Conquanto, à primeira vista,  
possa  parecer  alta  a  sanção,  é  fato  que  o  réu  mantém  condição  
financeira  confortável,  além de  ser  ex-prefeito,  de  quem deveria  se  
esperar  conduta  ilibada  acima  do  cidadão  comum.  Anoto  que  a  
magistrada não indicou o acusado como reincidente, anotando que sua  
folha de antecedentes não era boa,  o  que não deixa de ser verdade,  
conquanto ainda não tenha existido condenação definitiva”. 

Além de não ser adequado o manejo de apelo extremo para rever 
dosimetria da pena, matéria de cunho eminentemente infraconstitucional, 
reitero que o magistrado sentenciante optou, como permite o art. 331 do 
Código Penal, por aplicar somente a pena de multa, deixando de lado a 
privativa  de  liberdade.  Essa  escolha,  extremamente  favorável  ao 
condenado, já revela que a alegação de excesso sancionatório não guarda 
relação com a realidade dos autos. 

Portanto,  a decisão ora agravada  não merece qualquer reparo. A 
natureza meramente indireta, ou reflexa, da apontada violação do texto 
constitucional, impede concluir de forma diversa.

Agravo regimental conhecido e não provido. 
É como voto.

2 

Supremo Tribunal Federal
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Extrato de Ata - 04/06/2013

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 677.806
PROCED. : SÃO PAULO
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : WAGNER JOSÉ SCHMIDT
ADV.(A/S) : WAGNER MARCELO SARTI
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

Decisão: A Turma negou provimento ao agravo regimental,  nos 
termos  do  voto  da  Relatora.  Unânime.  Presidiu  o  julgamento  o 
Senhor Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Senhor 
Ministro Luiz Fux, Presidente. 1ª Turma, 4.6.2013.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Marco  Aurélio.  Presentes  à 

Sessão os Senhores Ministros Dias Toffoli e Rosa Weber. Ausente, 
justificadamente, o Senhor Ministro Luiz Fux, Presidente.

Subprocuradora-Geral  da  República,  Drª.  Cláudia  Sampaio 
Marques.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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