
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.280.513 - RJ 
(2018/0092255-6)

  

RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE : O P L C 
ADVOGADOS : MÁRCIO GASPAR BARANDIER  - RJ075397 
   LUIZ FILIPE CAVALCANTE RIBEIRO  - RJ133733 
   ALESSANDRA AUGUSTA SOUZA DA COSTA E SILVA  - 

RJ198166 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE. QUESTÃO SUSCITADA NO RECURSO ADEQUADO. 
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 41 E 395, I, AMBOS DO CPP.  
INÉPCIA DA DENÚNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PEÇA 
ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 
A PERSECUÇÃO PENAL. ADVENTO DE SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. TESE FULMINADA. PRECEDENTES DESTA 
CORTE. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 160 E 395, III, AMBOS DO 
CPP. IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL. 
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 
1.025 DO CPC. CONTRARIEDADE DO ART. 271 DO CPP. NULIDADE 
PELA ATUAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO SEM DEVIDA 
HABILITAÇÃO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DISPOSITIVO TIDO 
COMO VIOLADO QUE NÃO OSTENTA COMANDO NORMATIVO 
SUFICIENTE PARA AMPARAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 
284/STF. IMPOSSIBILIDADE DO ASSISTENTE ARROLAR 
TESTEMUNHAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES 
DESTA CORTE.  CONTRARIEDADE AOS ARTS. 156 E 209, AMBOS 
DO CPP. ILEGALIDADE NA OITIVA DAS TESTEMUNHAS INDICADAS 
PELO ASSISTENTE COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO. 
IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA 
CORTE. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 156 E 386, VI, AMBOS DO 
CPP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO, POR INVERSÃO 
DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA 
NA PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE FIRMA A 
PALAVRA DA VÍTIMA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS 
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 
CONTRARIEDADE AO ART. 381, III, DO CPP. SUPOSTA OMISSÃO 
NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE 
OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO. 
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA DO DISPOSITIVO INDICADO. SÚMULA 
284/STF. CONTRARIEDADE AO ART. 381, III, DO CPP. OMISSÃO NA 
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRECLUSÃO.
Agravo regimental improvido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro, Antonio 
Saldanha Palheiro e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 14 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior 
Relator
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.280.513 - RJ 
(2018/0092255-6)

  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Agravo 

regimental interposto por O P L C contra decisão monocrática, de minha lavra, 

assim ementada (fls. 706/707):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO 
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO 
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 41 E 
395, I, AMBOS DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU ELEMENTOS 
SUFICIENTES PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ADVENTO DE SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. TESE FULMINADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 160 E 395, III, AMBOS DO CPP. 
IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 
7/STJ. CONTRARIEDADE DO ART. 271 DO CPP. NULIDADE PELA 
ATUAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO SEM DEVIDA HABILITAÇÃO 
NOS AUTOS.  INADMISSIBILIDADE. DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO 
QUE NÃO OSTENTA COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA 
AMPARAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE 
AOS 156 E 209, AMBOS DO CPP. ILEGALIDADE NA OITIVA DAS 
TESTEMUNHAS INDICADAS PELO ASSISTENTE COMO TESTEMUNHA 
DO JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA 
CORTE. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 156 E 386, VI, AMBOS DO CPP. 
SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO, POR INVERSÃO DO ÔNUS 
DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA NA PALAVRA 
DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE FIRMA A PALAVRA DA 
VÍTIMA ESTÁ DE ACORDO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE 
CONVICÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 
381, III, DO CPP. SUPOSTA OMISSÃO NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. 
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. 
PRECLUSÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA DO DISPOSITIVO 
INDICADO. SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE AO ART. 381, III, DO 
CPP. OMISSÃO NA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRECLUSÃO.

Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, 
nessa extensão, negar-lhe provimento.

Nas razões, a defesa do agravante sustentou que a decisão agravada 

deve ser reformada, uma vez que parte de premissas equivocadas (fl. 728).

No que se refere à alegada violação dos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, 

ambos da Constituição Federal, asseverou que os temas relativos às violações ao 
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texto constitucional foram objeto de Recurso Extraordinário interposto em paralelo 

ao REsp, como noticiado nos autos e na petição de interposição do próprio 

Recurso Especial. E que a menção aos dispositivos violados, no entanto, serve 

apenas para evidenciar que, além dos dispositivos infraconstitucionais, a causa 

envolve, também, a violação do texto da Constituição Federal (fl. 730).

Afirmou, ainda nesse tópico, que o caso ensejaria a aplicação do art. 

1.032 do Código de Processo Civil, considerando que o recurso especial foi 

publicado na vigência do novo codex.

Com relação à suposta violação dos arts. 41 e 395, I, do Código de 

Processo Penal, alegou que a peça acusatória, diferentemente do que se concluiu 

na decisão ora agravada, não “descreveu elementos suficientes para inaugurar a 

persecução penal”, pois não indicou como teria se dado a agressão, tampouco 

esclareceu a dinâmica dos fatos (fl. 732).

Aduziu, ainda, que o simples fato de ter sido proferida sentença 

condenatória nos autos não é suficiente para superar os vícios da exordial, 

sobretudo quando o decreto condenatório carece de fundamentação e não enfrenta 

os argumentos defensivos (fl. 733).

No que se refere à suposta violação dos arts. 160 e 395, III, ambos do 

Código de Processo Penal, disse que a defesa, por meio de tempestivos embargos 

de declaração, instou o e. Tribunal a quo a se manifestar sobre o fato de que laudo 

pericial omitiu, de forma deliberada, lesão preexistente no rosto da vítima. A Corte 

de origem, porém, negou provimento aos embargos declaratórios sem enfrentar 

essa premissa, de modo que se aplica à hipótese o disposto no art. 1.025 do CPC 

(fl. 734).

Concluiu, assim, que não há falar, portanto, de óbice da Súmula 7/STJ, 

uma vez que, por força de expresso dispositivo legal, essa circunstância fática – 

indispensável ao conhecimento da violação apontada – considera-se incluída no 

acórdão recorrido (fl. 735).

No que se refere à suposta violação do art. 271 do Código de Processo 

Penal, rechaçou o óbice que subsidiou a inadmissão do recurso especial nesse 
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particular, alegando que o exercício de quaisquer faculdades por parte do 

assistente de acusação pressupõe, a toda evidência, que a sua habilitação tenha 

sido realizada de forma regular. Se a assistente de acusação “exerceu faculdades 

legais” sem estar legitimamente habilitada para tanto, é evidente que o acórdão 

recorrido, ao admitir os efeitos decorrentes desse atuar, violou, diretamente, o 

disposto no art. 271 do CPP (fl. 738).

Apontou, ainda, que o recurso especial interposto pelo ora agravante não 

se limitou a discutir a legitimidade da habilitação da assistente de acusação, tal 

como entendeu a decisão agravada, mas, também – e sobretudo – as faculdades a 

ela asseguradas no art. 271 do CPP e a posição que deveria ter sido adotada pelo 

Magistrado, tendo o agravante demonstrado, em seu recurso especial, que, além 

de não poder contestar a defesa preliminar quando não estava ainda sequer 

habilitada, a assistente de acusação, cuja atuação é suplementar à do Ministério 

Público, tampouco poderia arrolar testemunhas (fl. 738).

Com relação à suposta violação dos arts. 156 e 209, ambos do Código 

de Processo Penal, insistiu na tese deduzida no recurso especial, sustentando que 

o disposto no art. 209 do CPP, que autoriza a oitiva de outras testemunhas pelo 

Juízo, além daquelas arroladas pelas partes,  não pode ser admitida de forma 

absoluta ou, ao contrário, é preciso que se mire o sentido da norma. São 

inadmissíveis o arrolamento de testemunhas pela acusação privada, que nem 

habilitada estava, e a transformação, depois de expressamente reconhecidas 

como testemunhas arroladas pela assistente de acusação, destas em 

testemunhas ou informantes “do Juízo”, com o propósito indisfarçável de se 

superar um limite legal, inclusive porque, na espécie, a instrução nem havia se 

iniciado e não houve justificativa para tal providência (fl. 740).

No que se refere à suposta violação dos arts. 156 e 386, VI, do CPP, 

rechaçou a incidência da Súmula 7/STJ, reiterando que o recurso especial não 

almeja o reexame de matéria probatória, mas apenas que se decida se é possível 

atribuir um valor probatório absoluto à narrativa do fato pela vítima, transferindo-se 

à defesa o ônus de produzir prova para afastar as suas alegações (fl. 742).

Aduziu, ainda, que ocorreu efetiva violação dos arts. 156 e 386, VI, do 
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CPP, pois o acórdão, ao negar a incidência do princípio in dubio pro reo,  incorreu 

em inversão do ônus probatório.

Por fim, no que se refere à suposta violação do art. 381, III, do CPP, 

afirmou que a decisão agravada incorreu em duplo equívoco.

Primeiro, porque os elementos previstos no art. 381 devem ser 

observados em todas as decisões proferidas no processo, e não apenas na 

sentença condenatória (fl. 747). 

Segundo, porque contra a sentença, a ora agravante interpôs apelação, 

recurso cabível ao e. Tribunal a quo, que conta com total efeito devolutivo das 

matérias discutidas na ação penal, inclusive das omissões do juiz de primeira 

instância, de modo que não há que se falar em preclusão. Além disso, foram 

opostos embargos declaratórios para discussão exatamente dos pontos omissos 

do acórdão. E os embargos foram conhecidos e providos em parte (fls. 747/748).

Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.

É o relatório.
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.280.513 - RJ 
(2018/0092255-6)

  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (RELATOR): 

Com relação à suposta violação dos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, ambos da 

Constituição Federal, não diviso interesse na interposição do presente agravo 

regimental.

Ora, o agravante alega que matéria constitucional suscitada no recurso 

especial foi objeto também de recurso extraordinário (fl. 729):

[...]
a) Violação aos art. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 

Temas foram objeto de Recurso Extraordinário interposto em separado. 
Hipótese que não justifica o não provimento do Agravo, que discute 
inúmeras outras teses jurídicas. Aplicação do disposto no art. 1.032 do 
Código de Processo Civil. Remessa ao Supremo Tribunal Federal.

[...]

Se a matéria já foi veiculada no recurso cabível, não falar em interesse 

na reforma da decisão agravada nesse particular, tampouco na aplicação do art. 

1.032 do CPC.

No mais, a decisão deve ser mantida.

Nas razões do recurso especial, a defesa do agravante suscitou 

contrariedade aos arts. 41, 156, 160, 209, 271, 381, III, 386, VI, e 395, I e III, todos do 

Código de Processo Penal, aos seguintes argumentos:

1) Contrariedade aos arts. 41 e 395, I, ambos do Código de Processo 

Penal.

Aduziu que a denúncia padece de inépcia, pois consubstanciou 

imputação genérica, na medida em que não descreveu o suposto fato delituoso 

com todas as suas circunstâncias.

2) Contrariedade aos arts. 160 e 395, III, ambos do Código de Processo 

Penal.
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Sustentou que o laudo pericial é imprestável, pois deliberadamente 

omitiu lesão preexistente no rosto da vítima (herpes orofacial), aludida pelo acusado 

desde a sua primeira manifestação (fl. 429).

3) Contrariedade ao art. 271 do Código de Processo Penal.

Afirmou que há nulidade no processo, caracterizada pelo fato de que a 

acusação privada contestou a resposta escrita à acusação do réu, inclusive 

abordando o mérito da causa, sem estar ainda devidamente habilitada, invertendo a 

ordem processual e causando indiscutível prejuízo à defesa; e também arrolou 

testemunhas indevidamente (fl. 432).

4) Contrariedade aos arts. 156 e 209, ambos do Código de Processo 

Penal.

Disse que a decisão do Juízo processante, no sentido de ouvir as 

testemunhas indicadas pelo assistente de acusação como testemunha do juízo, é 

ilegal, pois incompatível com o disposto no art. 156 do CPP, bem como com o 

sistema acusatório.

5) Contrariedade aos arts. 156 e 386, VI, ambos do Código de Processo 

Penal.

Reiterou que a sentença padece de ilegalidade, pois inverteu o ônus da 

prova ao exigir, do agravante, que constituísse prova apta a infirmar a palavra da 

vítima.

Apontou, ainda nesse tópico, que as premissas adotadas na sentença 

condenatória se arremessam contra a realidade dos autos, pois a palavra da vítima 

não é coerente e a defesa produziu sim prova testemunhal, documental e técnica 

que contestam a acusação (fls. 436/437).

6) Contrariedade ao art. 381, III, do Código de Processo Penal.

Ressaltou que a sentença e o acórdão incorreram em omissão, na 

medida em que não examinaram diversas teses suscitadas pela defesa do 

agravante, assim sintetizadas: a) preliminar de inépcia da denúncia não enfrentada 
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pela sentença condenatória e pelo Tribunal de Apelação. Ausência de 

fundamentação. Contrariedade ao art. 381, III, do CPP e 93, IX, da CF; b) preliminar 

de falta de justa causa não enfrentada pela sentença condenatória e pelo acórdão. 

Ausência de fundamentação. Contrariedade ao art. 381, III, do CPP e 93, IX, da CF; 

c) preliminar de impossibilidade de o assistente de acusação arrolar testemunhas e 

delas serem ouvidas como informantes do Juízo não enfrentadas pela sentença 

condenatória e pelo Tribunal ad quo. Ausência de fundamentação. Contrariedade ao 

art. 381, III, do CPP e 93, IX, da CF; d) preliminar de inversão do ônus da prova não 

enfrentada pela sentença condenatória e pelo Tribunal ad quo. Ausência de 

fundamentação. Contrariedade ao art. 381, III, do CPP e 93, IX, da CF (fls. 

445/449).

7) Contrariedade ao art. 381, III, do Código de Processo Penal.

Pontuou que a sentença incorreu em ilegalidade ao fixar, como condição 

especial do sursis, o disposto no art. 45 da Lei n. 11.340/2006, sem 

fundamentação.

Quanto ao item 1, a insurgência comporta conhecimento, mas, no 

mérito, não merece acolhida. 

Ao contrário do que alega a defesa do agravante, a peça acusatória 

descreveu elementos suficientes para inaugurar a persecução penal (fls. 2/3).

Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte tem orientado no 

sentido de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de 

inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial 

acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o 

contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada 

no arcabouço probatório dos autos. Com efeito, não se pode falar em ausência de 

aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos 

autorizam a prolação de condenação (RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017). 

No mesmo sentido: 

[...] 1. "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída 
a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso 
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porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em 
sua plenitude durante a instrução criminal". (AgRg no AREsp n. 
537.770/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/8/2015)

[...] 
(AgRg no REsp n. 1.670.062/SP, Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2017) 

Em relação ao item 2, o reclamo encontra óbice na Súmula 7/STJ.

A tese defensiva, nesse tópico, é de que o laudo pericial seria 

imprestável, pois deliberadamente omitiu lesão preexistente no rosto da vítima 

(herpes orofacial), aludida pelo acusado desde a sua primeira manifestação (fl. 

429).

Ocorre que alegação está calcada em uma premissa fática – laudo 

pericial teria omitido, de forma deliberada, lesão preexistente no rosto da vítima –, 

que não foi reconhecida na instância ordinária, e o seu reconhecimento em 

sede de recurso especial implicaria o reexame de elementos de fato e prova, 

providência vedada nos termos da Súmula 7/STJ.

Ressalto, nesse tópico, que é inaplicável o disposto no art. 1.025 do 

Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação de ofensa ao art. 619 do 

CPP nas razões recursais, condição indispensável para o reconhecimento de 

omissão apta a firmar a existência de prequestionamento ficto. 

Nesse sentido, confira-se:

 [...] 1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria 
versada no art. 537 do CPC/2015, apesar de instado a fazê-lo por meio 
dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à 
parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 
1.022 do CPC/2015, alegando a existência de possível omissão, 
providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 
211/STJ.

 2. Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que "a 
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em 
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada 
violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão 
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que 
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau 
facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra 
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/04/2017). [...] 

(AgInt no AREsp n. 1.287.195/AM, Ministro Sérgio Kukina, Primeira 
Turma, DJe 26/2/2019) 
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Quanto ao item 3, o recurso também é inadmissível, pois o dispositivo 

indicado como violado não ostenta comando normativo suficiente para amparar a 

tese recursal.

Nesse tópico, a tese defensiva é de que há nulidade no processo, 

caracterizada pelo fato de que a acusação privada contestou a resposta escrita à 

acusação do réu, inclusive abordando o mérito da causa, sem estar ainda 

devidamente habilitada, invertendo a ordem processual e causando indiscutível 

prejuízo à defesa; e também arrolou testemunhas indevidamente (fl. 432).

A questão, pois, está diretamente ligada à habilitação do assistente de 

acusação que, na perspectiva da defesa, não teria ocorrido na forma da lei, 

circunstância que contaminaria os atos subsequentes praticados pelo assistente. 

Ocorre que o dispositivo indicado como violado (art. 271 do CPP) trata 

especificamente das faculdades do assistente de acusação:

Art. 271.  Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer 
perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do 
debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou 
por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598.

Embora o agravante alegue que o recurso especial, nesse tópico, não 

discutiu apenas o ingresso, mas também a impossibilidade do assistente arrolar 

testemunhas, a insurgência, nesse particular, não merece acolhida, pois a 

jurisprudência desta Corte tem orientado pela possibilidade de o assistente da 

acusação arrolar testemunhas:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 
APÓS A DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA PELO RÉU. 
CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO PELO 
JUÍZO. INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. PROVA ORAL 
REPUTADA RELEVANTE PELO MAGISTRADO SINGULAR. PESSOAS 
QUE PODEM SER OUVIDAS COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 156 E 209 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. POSSIBILIDADE DE 
CONTRADITAR AS DECLARAÇÕES COLHIDAS ATÉ O TÉRMINO DA 
FASE INSTRUTÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. De acordo com o artigo 271 do Código de Processo Penal, 
como auxiliar do Ministério Público, o assistente de acusação tem 
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o direito de produzir provas, inclusive de arrolar testemunhas, 
pois, caso contrário, não teria como exercer o seu papel na ação 
penal pública. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

2. Na hipótese dos autos, no curso da ação penal e antes da audiência 
de instrução e julgamento, o assistente de acusação pleiteou a oitiva de 
testemunhas, com o que concordou o Ministério Público, tendo o 
magistrado deferido o pedido, decisão que foi mantida após a impugnação 
da defesa.

3. Ainda que se possa considerar o rol de testemunhas do 
assistente intempestivo, visto que apresentado após a resposta à 
acusação ofertada pelo réu, o certo é que a simples possibilidade 
de tais pessoas serem ouvidas como testemunhas do juízo afasta a 
ilegalidade suscitada na impetração, uma vez que, ao deferir a 
produção da prova oral, o togado de origem reputou-a necessária 
para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual pode ser 
colhida, nos termos dos artigos 156 e 209 da Lei Penal Adjetiva. 
Precedentes do STJ.

4. Caso em que não houve a demonstração de prejuízo pela defesa, a 
ponderar que o deferimento da prova oral, cuja relevância permitiria o 
magistrado determiná-la de ofício, ocorreu antes mesmo da audiência de 
instrução e julgamento, bem como porque se terá a chance de exercer o 
contraditório acerca das declarações prestadas até o final da instrução 
processual, requerendo-se, inclusive, novas provas que se reputar 
indispensáveis a refutá-las.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 89.886/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 

27/11/2017)

No mesmo sentido, confira-se: AgRg no AREsp n. 679.819/RS, Ministro 

Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5/4/2017.

Com relação ao item 4, o reclamo é admissível, mas, no mérito, a 

insurgência não merece acolhida.

O art. 209 do Código de Processo Penal é claro ao permitir a oitiva de 

outras testemunhas pelo Juízo, além daquelas arroladas pelas partes:

O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, 
além das indicadas pelas partes.

Se o Magistrado pode ouvir testemunhas que nem sequer foram 

arroladas, não há nenhuma ilegalidade na oitiva daquelas indicadas pelo assistente 

da acusação, ainda que não habilitado regularmente, notadamente porque o Juízo, 

no caso, fez uso de prerrogativa legal que lhe assiste.

Nesse sentido:
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[...]
3.  A  teor  do  art.  209 do CPP, o juiz, quando julgar necessário, 

poderá  ouvir  outras  testemunhas, além das indicadas pelas partes, não  
havendo,  assim, que falar em nulidade na oitiva de testemunhas 
indicadas pelo próprio Magistrado. Precedentes.

[...]
(RHC n. 102.457/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, DJe 19/10/2018)

Quanto ao item 5, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte 

tem orientado que, nos crimes às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra 

da vítima tem especial relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, 

mormente quando corroborada por outros elementos de prova. 

A propósito, confiram-se: 

[...] Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos 
praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, 
sendo forte o seu valor probatório (Precedentes). 

[...] 
(HC n. 311.331/MS, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 

Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 4/8/2015)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 
7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO 
DESPROVIDO. 

- A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão 
na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a 
teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 

- "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem 
relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato 
direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro 
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). 

Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no AREsp n. 482.281/BA, Ministra Marilza Maynard 

(Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, DJe 16/5/2014) 

No caso dos autos, a Corte de origem, soberana na análise da prova, 

formou convicção de que há prova suficiente para a condenação, pois o 

depoimento da vítima está harmônico com os demais elementos de convicção 

(prova pericial e oitiva de informantes) – fls. 390/391: 

[...] A materialidade restou demonstrada pelo boletim de atendimento 
médico de fls. 27/28, o qual indica a presença de escoriação de 25mm em 
face; escoriação de 2 mm em região cervical, sendo certo que tais lesões 
se deram em razões das agressões perpetradas pelo acusado.

A autoria restou patente, conforme declarações firmes e convergentes 

Documento: 1825064 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 27/05/2019 Página  13 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

prestadas pela vítima, que disse que que foi casada com o acusado 
durante doze anos e, à época dos fatos, estavam se divorciando. 
Esclareceu que o réu chegou ao local e fechou as janelas da casa, 
perguntando se ela conhecia crime passional, além de xingá-la de 
vagabunda e vadia.

Disse que o réu se colocava em cima dela, impedindo-a de respirar, 
quando ela sentiu que estava sendo machucada, tentando sufocá-la com 
a mão, o que causou os ferimentos no pescoço.

Nos crimes contra a violência doméstica, a palavra da mulher-ofendida 
tende a assumir caráter probatório destacado, sobretudo quando a 
narrativa da vítima é coerente, com estrutura de tempo e espaço, 
compatível com as lesões apontadas no laudo técnico.

As declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos das 
informantes P e E, razão pela qual, ante o acervo probatório, repele-se o 
pleito absolutório.

[...]

É certo, pois, que a fundamentação lançada no aresto guarda harmonia 

com a orientação jurisprudencial desta Corte, sendo inviável rever a convicção da 

Corte a quo, calcada no exame da prova, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 

A propósito, destaco que: 

[...]
4. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer 

um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas 
suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, 
bem como analisar a adequada pena de multa a ser aplicada ao réu, 
porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme 
disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte.

 [...] 
(AgRg no AREsp n. 436.246/PR, Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 29/5/2015) 

Em relação ao item 6, o reclamo é inadmissível.

Nesse tópico, a defesa suscitou diversas omissões na sentença e no 

acórdão impugnado.

No que se refere à sentença, há nítida preclusão, pois a defesa 

não opôs embargos de declaração ao referido decisum.

Com relação ao pronunciamento exarado em segundo grau, o reclamo 

ostenta fundamentação deficiente.

O art. 381, III, do Código de Processo Penal (apontado como violado), 
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versa especificamente acerca do conteúdo da sentença; situação absolutamente 

distinta daquela sob exame, na qual o agravante apontou vício no julgamento da 

apelação. 

Para tal situação (vício em acórdão oriundo de Tribunal), seria adequada 

a menção ao art. 619 do Código de Processo Penal, conforme orientação 

consolidada na jurisprudência desta Corte: 

[...] 
2. Remanescendo eventual omissão no julgado depois de opostos 

embargos de declaração, caberia ao recorrente, nas razões do recurso 
especial, apontar ofensa ao art. 619 do CPP, demonstrando, de forma 
objetiva o vício a ser sanado, ônus do qual não se desincumbiu. 

[...] (AgRg no REsp n. 1.531.065/SP, Ministro Reynaldo Soares da 
Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/11/2015) 

[...]
 3. A Corte de origem não emitiu nenhum juízo de valor acerca da tese 

jurídica de nulidade levantada no recurso especial. Se ocorre omissão de 
questão fundamental ao deslinde da controvérsia e, a despeito da 
oposição de embargos de declaração, o vício não é sanado, deve a parte, 
no recurso especial, alegar ofensa ao art. 619 do Código de Processo 
Penal e demonstrar, de forma objetiva, no que consiste o vício apontado, 
o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 

[...]
(AgRg no AREsp n. 383.403/SE, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 

16/12/2014) 

Como tal dispositivo não foi indicado e aquele efetivamente mencionado 

não guarda pertinência com a matéria deduzida no recurso, entendo que o reclamo 

ostenta fundamentação deficiente, sendo inadmissível, incidindo a Súmula 284/STF 

à espécie. 

Em caso idêntico, a Sexta Turma assim decidiu: 

[...] 4.6. Se a Corte de origem foi omissa reiteradamente na análise de 
tese defensiva, é pertinente a indicação de ofensa ao art. 619 do Código 
de Processo Penal; a menção do art. 381, III, do citado codex, como no 
caso, é descabida, pois tal preceito diz respeito ao conteúdo da sentença 
condenatória. Aplicação da Súmula 284/STF. [...] 

(REsp n. 1.465.966/PE, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 
19/10/2017) 

Por fim, no que se refere ao item 7, a questão suscitada também foi 

fulminada pela preclusão.
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Nesse tópico, a defesa apontou omissão na sentença (fl. 450):

[...]
Ao conceder o sursis ao recorrente, a sentença condenatória fixou, 

como condição especial, sem nenhuma fundamentação, o disposto no art. 
45 da Lei n. 11.340/2006, como se fosse um dispositivo legal de aplicação 
automática (fl. 277).

[...]

Sucede que, como circunstanciado no item 6, o agravante não opôs 

aclaratórios ao referido decisum, circunstância que firma a preclusão do tema.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
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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 regimental, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e 
Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.
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