
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 416.039 - RS (2017/0233377-6)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
ADVOGADOS : RAFAEL RAPHAELLI  - RS032676    

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

PACIENTE  : VOLMIR LUIS PEREIRA 
EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 
MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR 
RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO NÃO 
PREENCHIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS 
ANTECEDENTES. ART. 77, II, DO CP. WRIT  NÃO CONHECIDO. 
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido 
de que não cabe habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto 
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No 
caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas 
corpus  de ofício.
2. Malgrado a Lei n. 11.340/2006 não vede a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, obstando apenas a imposição de prestação 
pecuniária e o pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do CP proíbe a 
conversão da pena corporal em restritiva de direitos quando o crime for 
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 
3. Conforme o entendimento da Súmula 588/STJ, "a prática de crime ou 
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos".
4. Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, são requisitos cumulativos para a 
obtenção da suspensão condicional da pena: I) que o condenado não seja 
reincidente em crime doloso; II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 
social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias 
autorizem a concessão do benefício; III) não seja indicada ou cabível a 
substituição prevista no art. 44 deste Código.
5. Evidenciada a presença de circunstância judicial desfavorável, sendo certo 
que os maus antecedentes do paciente ocasionaram a majoração de sua 
pena-base, não resta preenchido o requisito do inciso II do art. 77 do CP.
6. Writ  não conhecido. 
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Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 
não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e 
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 
Brasília (DF), 12 de dezembro de 2017 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS  
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 416.039 - RS (2017/0233377-6)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
ADVOGADOS : RAFAEL RAPHAELLI  - RS032676    

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

PACIENTE  : VOLMIR LUIS PEREIRA 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS: 

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, 
impetrado em favor de VOLMIR LUIS PEREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 meses de detenção, 
no regime aberto, pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma 
da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ, fls. 25-28). 

Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da 
defesa, em aresto assim ementado:

"APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Nos crimes 
praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, 
dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente 
envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à lei Maria 
da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, 
sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja 
algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação 
do acusado. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. Ainda que tenha 
ocorrido prévia briga de casal, os meios utilizados pelo réu não foram 
razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que resultaram 
em lesões corporais. Não é razoável pensar que prévia briga de casal, seja 
pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por 
parte do réu. mormente se tratando de violência contra mulher, esta 
seguramente parte mais frágil da relação. PENA-BASE. Circunstâncias do 
art. 59 do CP adequadamente valoradas, considerando o caso concreto. 
SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. Não restou 
atendido o disposto no inciso I do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista 
que se trata de crime cometido com violência à pessoa. SURSIS . Correta a 
não concessão do benefício, uma vez não presentes as condições do inciso II 
do artigo 77 do Código Penal. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. 
UNÂNIME." (e-STJ, fl. 170).

Neste writ, a impetrante alega, em síntese: a) "a ausência de previsão legal para 
embasar qualquer argumento limitador do uso das penas restritivas de direito, sendo, 
inclusive, necessário ressaltar que tal argumentação encontra divergências dentro do próprio 
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Tribunal"; b)"que 'a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se manifesta sobre a 
substituição da pena de prisão por penas restritivas de direitos'''; (e-STJ, fl. 3); c)"que a 
suspensão condicional da pena foi indevidamente negada ao paciente sob o fundamento da 
existência de maus antecedentes, apesar de a única condenação com trânsito em julgado que o 
ele possui referir-se a fato posterior ao ora julgado".

Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da pena privativa de 
liberdade imposta ao paciente por restritiva de direitos ou a concessão de sursis .

Indeferida a liminar (e-STJ, fl. 188), o Ministério Público Federal opinou pelo 
não conhecimento da ordem e, no mérito, por sua denegação (e-STJ, fls. 211-216).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 416.039 - RS (2017/0233377-6)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
ADVOGADOS : RAFAEL RAPHAELLI  - RS032676    

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

PACIENTE  : VOLMIR LUIS PEREIRA 
EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 
MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR 
RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO NÃO 
PREENCHIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS 
ANTECEDENTES. ART. 77, II, DO CP. WRIT  NÃO CONHECIDO. 
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido 
de que não cabe habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto 
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No 
caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas 
corpus  de ofício.
2. Malgrado a Lei n. 11.340/2006 não vede a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, obstando apenas a imposição de prestação 
pecuniária e o pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do CP proíbe a 
conversão da pena corporal em restritiva de direitos quando o crime for 
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 
3. Conforme o entendimento da Súmula 588/STJ, "a prática de crime ou 
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos".
4. Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, são requisitos cumulativos para a 
obtenção da suspensão condicional da pena: I) que o condenado não seja 
reincidente em crime doloso; II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 
social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias 
autorizem a concessão do benefício; III) não seja indicada ou cabível a 
substituição prevista no art. 44 deste Código.
5. Evidenciada a presença de circunstância judicial desfavorável, sendo certo 
que os maus antecedentes do paciente ocasionaram a majoração de sua 
pena-base, não resta preenchido o requisito do inciso II do art. 77 do CP.
6. Writ  não conhecido. 

 

VOTO
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O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (RELATOR): 

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 
que não cabe habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, 
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de 
flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus,  de ofício.

Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se 
necessário expor excertos da sentença condenatória e do acórdão ora impugnado, 
respectivamente:

"[...] Passo à dosimetria da pena
A culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, não excedeu o 
ordinário. O réu possui antecedentes. Sua conduta social não foi 
desabonada. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade 
do agente. Os motivos foram os próprios do crime. As circunstâncias e 
conseqüências do delito não foram demasiadamente gravosas. A ofendida 
em nada contribuiu para o evento.
Assim, analisados os vetores do art. 59, do CP. fixo a pena-base em 04 
(quatro) meses de detenção, tornando-a definitiva neste patamar, já que 
ausentes outras circunstâncias aplicáveis ao caso.
O regime inicial de cumprimento será o aberto (art. 33. §2º, 'b', do CP).
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade, porquanto desatendido o 
requisito constante do inciso I do art. 44, do Código Penal, já que o crime 
foi praticado mediante emprego de violência.
Da mesma forma, deixo de conceder a suspensão condicional da pena 
(Sursis ) ao condenado, porquanto não se encontram satisfeitos todos os 
requisitos elencados no art. 77 do CP, especialmente os do inciso II, uma 
vez que VOLMIR fora condenado, recentemente, pela prática do mesmo 
fato. consoante certidão de antecedentes acostada ao feito, ostentando, 
assim, maus antecedentes." (e-STJ, fls. 132-133).

"[...] Dito isso, observo que andou bem o magistrado prolator da sentença, 
tendo em vista os antecedentes do acusado – que conta com condenação 
recente por delito da mesma natureza. Assim, entendo que o montante de 
pena aplicado pelo nobre colega mostra-se adequado, razoável e 
proporcional ao fato concreto, no meu entendimento.
Assim, ainda que, a meu sentir, apenas uma balizadora do art. 59 do CP seja 
desfavorável ao réu, por sua gravidade ela justifica a pena aplicada na 
sentença recorrida.
Outrossim, não há que se falar na substituição da pena privativa de 
liberdade, porquanto desatendido o requisito constante do inciso I do art. 44 
do Código Penal, já que o crime foi praticado mediante emprego de 
violência.
Por derradeiro, a negativa da concessão do benefício da suspensão 
condicional da pena restou bem fundamentada na sentença em razão da 
ausência de bons antecedentes, conforme exige o inciso II do artigo 77 do 
Código Penal." (e-STJ, fl. 176).

Como se vê, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação do art. 44 do 
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Código Penal sob o fundamento de que o delito atribuído ao paciente foi praticado mediante 
emprego de violência contra a pessoa.

Malgrado a Lei n. 11.340/2006 não vede a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, obstando apenas a imposição de prestação pecuniária e o 
pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do CP proíbe a conversão da pena corporal em 
restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 

Assim, este Superior Tribunal de Justiça tem proclamado, em casos de crimes 
contra a mulher em âmbito doméstico, a inviabilidade da substituição da pena, tendo em vista 
que, não obstante a sanção imposta ao recorrido tenha sido inferior a 4 anos, a espécie é de 
delito cometido com grave ameaça à pessoa, o que impede a obtenção da benesse, a teor do 
disposto no art. 44, I, do Código Penal.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO 
CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU TODOS OS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA, POR 
ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Restado comprovada nos autos a prática da contravenção penal 
inscrita no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 por ter o ora agravante 
agredido sua ex-companheira com chutes, empurrões, puxão de cabelo 
e tapas, no âmbito das relações domésticas, inviável torna-se a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 
visto que, à luz da sólida jurisprudência desta Corte Superior, o inciso I 
do art. 44 do Código Penal exige para tanto que o crime não tenha sido 
praticado com violência ou grave ameaça, requisito que alcança a 
contravenção penal em questão.
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, fundamento 
autônomo da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula 
182/STJ.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1567087/MS, Rel. 
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 
6/11/2017, grifou-se).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme de 'o art. 44, I, do Código Penal, 
impede aos condenados por crimes praticados com violência ou grave 
ameaça no âmbito doméstico a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos' (HC 293.534/MS, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 
19/4/2016).
2. A possibilidade de proposta de suspensão condicional da pena não foi 
alvo de deliberação pelo Tribunal Estadual, o que impede a análise do tema 
nesta Corte, ante o óbice da Súmula n. 211/STJ. Não obstante, entendo que 
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o acusado não faz jus ao benefício, visto que não preenche todos os 
requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, por se tratar de crime 
cometido mediante violência, ou seja, consta nos autos que o réu praticou 
vias de fato contra a vítima, sua ex-convivente, desferindo-lhe tapas no rosto 
e puxões de cabelo.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1547408/MS, Rel. 
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
3/8/2017, DJe 16/8/2017, grifou-se).

Nesse contexto, foi editada a Súmula 588/STJ, segundo a qual, "a prática de 
crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos".

No tocante à suspensão condicional da pena, cumpre ressaltar que a benesse 
não foi concedida em razão dos maus antecedentes do réu, consoante se extrai dos trechos das 
decisões acima transcritas.

 Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, são requisitos cumulativos para a 
obtenção da suspensão condicional da pena: I) que o condenado não seja reincidente em 
crime doloso; II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 
agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III) não 
seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Na hipótese, apesar de as instâncias ordinárias fazerem referência expressa ao 
fato de o paciente ter sido "condenado, recentemente, pela prática do mesmo fato, consoante 
certidão de antecedentes acostada ao feito, ostentando, assim, maus antecedentes" (e-STJ, fl. 
133), verifica-se do referido documento que esta não é a única condenação que configurou 
seus maus antecedentes (e-STJ, fls. 83-87).

Evidenciada, por conseguinte, a presença de circunstância judicial 
desfavorável, sendo certo que os maus antecedentes do paciente ocasionaram a majoração de 
sua pena-base, não resta preenchido o requisito do inciso II do art. 77 do CP.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO 
CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SURSIS  DA 
PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 
INVIABILIDADE.
1. 'Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, que trata sobre a 
suspensão condicional da pena, o benefício exige o preenchimento 
cumulativo dos seguintes requisitos: I) o condenado não seja reincidente 
em crime doloso, II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 
a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias 
autorizem a concessão do benefício; III) não seja indicada ou cabível a 
substituição prevista no art. 44 deste Código' (HC 370.181/RS, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016).
2. No caso dos autos, o agravante não preencheu um dos requisitos 
previstos no art. 77 do Código Penal, para fazer jus à benesse da 
suspensão condicional da pena, uma vez que há circunstância judicial 
do delito valorada negativamente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 
1617131/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA 
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TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 11/5/2017, grifou-se).

"HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA 
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. 
PENAS-BASE ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. 
MAUS ANTECEDENTES. SURSIS  DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA 
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO 
CP. HABEAS CORPUS  NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade 
do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e 
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de 
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
3. Como é cediço, ações penais em andamento não se prestam a majorar a 
reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou 
personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção 
de não culpabilidade, nos termos da Súmula n. 444/STJ.
4. Contudo, ao contrário do alegado pela impetrante, o Tribunal local 
consignou a existência de condenação definitiva, servindo como fundamento 
para exasperar as penas-base.
5. Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, que trata sobre a 
suspensão condicional da pena, o benefício exige o preenchimento 
cumulativo dos seguintes requisitos: I) o condenado não seja reincidente 
em crime doloso, II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 
a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias 
autorizem a concessão do benefício; III) não seja indicada ou cabível a 
substituição prevista no art. 44 deste Código.
6. No presente caso, a Corte local não concedeu o sursis  da pena ao 
acusado pela existência de circunstância judicial desfavorável referente 
a maior reprovabilidade de suas condutas, sendo, inclusive, as 
penas-base exasperadas. Verifica-se que o acusado vem atuando de 
forma reiterada no cometimento de delitos violentos no âmbito 
doméstico. Dessa forma, a situação demonstra não ser cabível o 
benefício pela ausência de preenchimento do requisito do inciso II do 
art. 77 do Código Penal.
7. Habeas corpus  não conhecido." (HC 324.949/RJ, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
20/4/2017, DJe 27/4/2017, grifou-se).

Ante o exposto, não conheço do writ.
É o voto.
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Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2017/0233377-6 HC 416.039 / RS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  08221300004221  08221500009766  70074262676  8221500009766

EM MESA JULGADO: 12/12/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RIBEIRO DANTAS

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

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ADVOGADOS : RAFAEL RAPHAELLI  - RS032676 

 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PACIENTE  : VOLMIR LUIS PEREIRA 

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

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, não conheceu do pedido."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da 

Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
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