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Em  trabalho  de  atualização  e  revisão  efetuado  pela  Equipe  deste  CAOP durante  o

segundo semestre  de  2016,  verificou-se  que  o  presente  entendimento  jurisprudencial

manteve-se até os dias atuais como majoritário, conforme decisões mais recentes dos

Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, adiante compiladas:

ROUBO MAJORADO PELA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. ART. 157,

§2º,  INCISO  V,  DO  CÓDIGO  PENAL.  SENTENÇA

CONDENATÓRIA.  RECURSO  DA  DEFESA.  1.  Preliminar  de

nulidade processual. Réu retirado da sala de audiências durante a

inquirição de testemunhas da acusação. Tese de violação ao devido

processo  legal.  Não  acolhimento.  Inteligência  do  artigo  217,  do

código de processo penal. Vítima amedrontada com a presença do

acusado. Ausência de prejuízo à defesa. Precedente. [...] 1. O artigo
217 do código de processo penal faculta ao juiz a retirada do
acusado da sala de audiências se verificar que a sua presença
poderá influir no ânimo da testemunha de modo que prejudique
a  verdade  do  depoimento,  prosseguindo a  inquirição  com a
presença  de  seu  defensor,  como  ocorreu  na  hipótese.  2.

Ademais, consolidou-se na jurisprudência deste Superior Tribunal de

justiça o entendimento de que a ausência física do denunciado em

audiência  de  oitiva  de  testemunhas,  na  qual  compareceu  o  seu

defensor, somente é causa de nulidade processual se comprovado o

prejuízo  oriundo  do  seu  não  comparecimento  ao  ato.  3.  Inviável

acolher-se a eiva articulada se não restou demonstrado nos autos

que o ato procedido na sua ausência acarretou prejuízo à defesa,

requisito indispensável para o reconhecimento da mácula segundo o

princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP.

[...].  (stj.  HC  estado  do  Paraná  poder  judiciário  tribunal  de

justiça2100641/rj,  Rel.  Min.  Jorge  mussi,  t5,  dje  16/11/2010).  2.

Regime  prisional.  Expresso  pedido  almejando  o  cumprimento  da

pena em regime mais brando que o fechado. Impossibilidade. Réu

reincidente e condenado a pena em patamar superior a 4 anos e



inferior  a  8  anos  de  reclusão.  Presença  de  circunstância  judicial

desfavorável. Motivação a quo concreta e em perfeita consonância

com  os  ditames  trazidos  no artigo  33,  §2º,.b.  E  §3º,  do  Código

Penal.  Manutenção  do  regime  mais  gravoso  que  se  impõe.  3.

Honorários advocatícios. Atuação dativa. Fixação em primeiro grau

de jurisdição. Pedido para arbitramento em decorrência da atuação

em segundo grau de jurisdição. Efetiva apresentação das razões de

apelo. Contraprestação a ser mensurada por este órgão fracionário,

observada a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o

zelo  profissional.  Desnecessidade  de complementação. Fixação a

quo  que  superou  os  valores  mínimos  previstos  na  resolução

conjunta  nº  13/2016.  Pge/sefa  para  atuação  em  ambas  as

instâncias.  Realidade  fática que não autoriza  maior  remuneração.

Recurso  desprovido.  (TJPR;  ApCr  1543086-5;  Curitiba;  Quarta

Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Sonia  Regina  de  Castro;  Julg.

24/11/2016; DJPR 12/12/2016; Pág. 337); 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO

RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 217 DO CPP. TRIBUNAL

DO  JÚRI.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  RETIRADADO  RÉU  DA

SESSÃO  PARA  A  OITIVA  DE  INFORMANTE.  NULIDADE.

INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE

PREJUÍZO.  PAS  DE  NULLITÉ  SANS  GRIEF.  ACÓRDÃO  EM

CONFORMIDADE  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.

SÚMULA Nº  83/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL A QUE SE  NEGA

PROVIMENTO. 1. "O artigo 217 do código de processo penal
preceitua  a  retirada  do  réu  da  sala  de  audiência  quando
qualquer declarante que se  sinta  atemorizado,  humilhado ou
constrangido  com a  sua presença.  "  (rhc  49.545/sc,  Rel.  Min.

Jorge mussi, quinta turma, dje 05/03/2015) 2. Segundo a legislação

penal em vigor,  é imprescindível  quando se trata de alegação de

nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em

consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado

pelo legislador no artigo 563 do código de processo penal, o que

não  ocorreu,  in  casu.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega



provimento.  (STJ;  AgInt-REsp  1.585.639;  Proc.  2016/0064617-7;

RO;  Sexta  Turma;  Relª  Minª  Maria  Thereza  Assis  Moura;  DJE

12/05/2016);

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.

TRÁFICO  DE  DROGAS  (ART.  12  DA  LEI  N.  6.368/1976).

NULIDADE  DA  CITAÇÃO.  PREJUÍZO  NÃO  CONSTATADO.

RETIRADA  DO  RÉU  DA  SALA  DE  AUDIÊNCIAS.

FUNDAMENTAÇÃO  SUFICIENTE.  APLICAÇÃO  DA MINORANTE

PREVISTA  NO  ART.  33,  §  4º,  DA  LEI  N.  11.343/2006.

IMPOSSIBILIDADE.  VEDADA  COMBINAÇÃO  DE  LEIS.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. PENA

PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  SUPERIOR  A  2  ANOS.

SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR

RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO

REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO.  1.  Em  matéria  penal,  nenhuma

nulidade será declarada, se não for demonstrado, concretamente, o

prejuízo suportado pela parte. 2. O réu foi citado em data anterior,

constituiu advogado, apresentou resposta à acusação e compareceu

à audiência  de instrução  devidamente acompanhado do defensor

constituído. Nulidade não constatada. 3. A retirada do réu da sala
de  audiências,  durante  a  colheita  dos  depoimentos
testemunhais,  foi  motivada  por  requerimento  das  próprias
testemunhas.  Fundamentação  suficiente. 4.  A  terceira  seção

deste  tribunal  superior,  no  julgamento  do  Recurso  Especial

representativo de controvérsia n. 1.117.068/pr, submetido ao rito do

art. 543 - C do CPC, consolidou o entendimento de que "é vedado

ao juiz,  diante de conflito  aparente de normas, apenas aplicar os

aspectos  benéficos  de uma e  de  outra  Lei,  utilizando-se  a  pena

mínima prevista na Lei  nº 6.368/76 com a  minorante prevista na

nova  Lei  de  drogas,  sob  pena  de  transmudar-se  em  legislador

ordinário,  criando  Lei  nova  ".  5.  Diante  da  manutenção  da  pena

imposta  pelas  instâncias  ordinárias,  é  incabível  a  apreciação  do

pedido,  pois  a  reprimenda  é  superior  a  2  anos  de  reclusão.  6.

Embora a  corte estadual tenha indeferido  a substituição da pena



privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direitos  com  base  na

gravidade abstrata do tráfico de drogas e na hediondez do delito,

observo que, diante da valoração negativa da culpabilidade do réu,

das circunstâncias e das consequências do delito, a pena-base foi

fixada  1  ano  acima  do  mínimo  legal.  7.  Agravo  regimental  não

provido.  (STJ; AgRg-REsp 1.178.391; Proc. 2010/0018874-9;  MG;

Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 16/02/2016).


