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Apelação Criminal n. 0000199-53.2015.8.24.0066, de São Lourenço do Oeste
Relator: Des. Sérgio Rizelo

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA 
(CP, ARTS. 129, § 9º; E 147). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA 
DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO 
ACUSADO.

1. DOSIMETRIA. 1.1. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 
93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.2. VALORAÇÃO 
SIMULTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DISTINTAS. 
1.3. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. 
ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE DESTA CORTE DE 
JUSTIÇA. 2. RECONVERSÃO DE SURSIS EM PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE. DISCRICIONARIEDADE DO 
MAGISTRADO. RECUSA EM MOMENTO OPORTUNO. 
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA (LEP, ART. 160). 3. JUSTIÇA 
GRATUITA (CPC, ART. 98). HIPOSSUFICIÊNCIA. 
DEFENSOR DATIVO E PÚBLICO.

1.1. Havendo fundamentação para elevar as penas-base 
em patamar superior ao mínimo, ainda que passível de 
reforma por este Órgão Fracionário, não se trata da hipótese 
de reconhecimento de nulidade por violação ao dispositivo 
constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

1.2. A motivação exarada para valorar simultaneamente 
duas circunstâncias judiciais distintas (CP, art. 59) somente 
se presta a justificar a negativação das circunstâncias do 
crime, sob pena de configurar bis in idem.

1.3. Embora inexista na legislação penal indicação 
específica da fração a ser agregada ou reduzida na sanção 
frente ao reconhecimento de circunstâncias judiciais e 
atenuantes/agravantes, a orientação predominante neste 
Tribunal de Justiça é de adotar-se, no cálculo, o quantum de 
1/6 para cada uma, visando observar o princípio da 
proporcionalidade e da individualização da pena.

2. Não é dado ao acusado escolher a forma como a 
sanção será cumprida, ficando a critério discricionário do 
Magistrado sentenciante. Em momento oportuno (LEP, art. 
160), entretanto, ele poderá manifestar ao Juízo da 
Execução o interesse na recusa do benefício em virtude de 
seu caráter facultativo.
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3. Comprovada a hipossuficiência econômica do acusado 
deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, sobretudo 
porque foi assistido por defensor dativo e público durante 
todo o processo.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 
AFASTADO, DE OFÍCIO, A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS 
DUAS ESPÉCIES DE SURSIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000199-53.2015.8.24.0066, da Comarca de São Lourenço do Oeste (Vara 
Única), em que é  Apelante L. A. da R. e Apelado o Ministério Público do Estado 
de Santa Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
apelo deflagrado por L. A. da R., dar-lhe parcial provimento, a fim de afastar da 
condenação o acréscimo decorrente das consequências do crime; modificar o 
patamar utilizado na exasperação das reprimendas, em observância à orientação 
predominante neste Tribunal de Justiça; conceder o benefício da justiça gratuita; 
de ofício, readequar as condições impostas para a suspensão condicional da 
pena, nos termos do art. 78, § 1º, do Código Penal; e determinar ao Juízo da 
Condenação, exaurida a possibilidade de interposição de recurso nesta Corte, 
que expeça os documentos necessários à execução imediata das condições da 
suspensão da pena imposta ao Acusado, caso isso ainda não tenha sido 
implementado. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 20 de março de 2018, foi presidido 
pela Excelentíssima Desembargadora Salete Silva Sommariva e dele 
participaram os Excelentíssimos Desembargadores Getúlio Corrêa e Volnei 
Celso Tomazini. Atuou pelo Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de 
Justiça Odil José Cota.

Florianópolis, 21 de março de 2018.

Sérgio Rizelo
RELATOR
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RELATÓRIO

Na Comarca de São Lourenço do Oeste, o Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra L. A. da R., imputando-lhe a 

prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, 

com a incidência dos dispositivos da Lei 11.340/06, nos seguintes termos:

1º fato 
Na data de 2 de fevereiro de 2014, por volta das 19 horas, na Rua [...] no 

município e comarca de São Lourenço do Oeste/SC, o denunciado L. A. da R., 
dolosamente e ciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade física 
de sua companheira R. R., tirando-a do interior de um veículo pelos cabelos e 
desferindo-lhe socos, assim causando-lhe as lesões corporais de natureza leve 
descritas no laudo pericial de fls. 14/15: "1 – hematoma no punho esquerdo 
medindo 3x2cm. 2 – hematoma no braço esquerdo medindo 3x2cm. 3- 
hematoma no braço direito medindo 3x2cm".

2º fato 
Nas mesmas condições de tempo e local referidos no 1º fato, o 

denunciado L. A. da R, dolosamente e ciente da ilicitude de sua conduta, na 
posse de um facão, ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave 
à sua companheira R. R., dizendo-lhe "eu vou fazer taios na sua cabeça", assim 
causando na vítima fundado temor (fls. 1-3).

Concluída a instrução, a Doutora Juíza de Direito julgou procedente 

a exordial acusatória e condenou L. A. da R. à pena de 1 ano e 2 meses 

detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo cometimento dos 

delitos previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, com 

incidência dos dispositivos da Lei 11.340/06, na forma do art. 69 do Código 

Penal; concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, 

mediante as seguintes condições: "a) no primeiro ano do período de prova, o 

apenado deverá prestar serviços à comunidade; b) durante todo o período de 

prova, o apenado deverá cumprir as condições especiais do § 2º, alíneas 'b' e 'c' 

do art. 78, do Código Penal, a saber: não se ausentar da comarca onde reside, 

por mais de 15 dias, sem autorização judicial e comparecer mensalmente em 

juízo, para informar e justificar suas atividades" (fls. 67-69).

Insatisfeito, L. A. da R. deflagrou recurso de apelação.

Nas razões do inconformismo, invoca a nulidade da sentença, por 
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afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, ante a ausência de 

fundamentação acerca dos acréscimos promovidos nas penas-base e nas 

frações empregadas no cômputo dos aumentos.

Também suscita, como prefacial, a nulidade da valoração 

simultânea de duas circunstâncias judicias distintas, uma vez que a justificativa 

utilizada "não condiz com a realidade fática"; caso inacolhida a insurgência, roga 

que seja reconhecida apenas a das "consequências do crime" para promover os 

acréscimos nas reprimendas.

Por fim, almeja a reconversão do sursis em pena privativa de 

liberdade e o benefício da justiça gratuita (fls. 78-88).

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu 

contrarrazões pelo conhecimento em parte e desprovimento do reclamo (fls. 

92-101).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pelo 

Excelentíssimo Procurador de Justiça Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, 

posicionou-se pelo conhecimento, em parte, do apelo, e por seu parcial 

provimento, a fim de que as reprimendas sejam readequadas "ao parâmetro 

usualmente observado por essa Corte Catarinense (1/6 (um sexto) da pena 

mínima para cada circunstância desfavorável)" (fls. 109-115).

Este é o relatório.
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VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1. O Apelante L. A. da R. invoca, preliminarmente, a decretação da 

nulidade da sentença resistida, por afronta ao disposto no art. 93, IX, da 

Constituição Federal, ante a ausência de fundamentação acerca dos acréscimos 

promovidos nas penas-base e nas frações empregadas no cômputo dos 

aumentos.

A prefacial não é digna de ser acolhida.

Ao estabelecer a reprimenda imposta ao Recorrente quanto aos 

delitos de lesão corporal e ameaça, a Magistrada de Primeiro Grau fundamentou 

nos seguintes termos:

III – Dosimetria: A culpabilidade, compreendida como o grau de 
reprovabilidade da conduta, parece normal. Não há registro de maus 
antecedentes. Não existem elementos nos autos que desabonem sua conduta 
social. Inexistente exame técnico no feito para análise da sua personalidade. 
Em que pese a balizada corrente defendida pelo Ministério Público, entendo 
que a versão do acusado, ainda que evidentemente falaciosa, tendente a 
isenção de responsabilidade, não pode, por si só, sustentar análise negativa de 
personalidade, ausentes outros indicativos. Os motivos não foram 
suficientemente esclarecidos nos autos. As circunstâncias e consequências 
fugiram à normalidade. Ficou claro que toda a discussão e agressão foi 
preferida na presença do filho do casal, que seguramente foi atingido, ainda que 
de forma reflexa. Situações como a presente não se não se alinham no 
desenvolvimento saudável da criança. O comportamento da vítima não 
contribuiu para a prática do crime. Ainda que o acusado, notadamente, tente 
imputar à vítima a responsabilidade pelo desencadeamento da situação, a sua 
versão não merece guarida. Ao que tudo indica a vítima saiu com o filho do 
local em que a família estava porque lá já havia sido agredida. Desta feita, fixo a 
pena-base em 9 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal; e de 
3 (um) mês de detenção para o crime de ameaça. Na segunda fase, inexistem 
agravantes ou atenuantes quanto ao crime de lesão corporal. Tocante a 
ameaça, incide a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, razão pela qual 
agravo a pena em 2 (dois) meses. Na terceira fase, ausente qualquer causa de 
aumento ou diminuição da pena, resta fixada em 09 (nove) meses de detenção 
para o crime de lesão corporal; e de 5 (cinco) mês de detenção para o crime de 
ameaça (fl. 68).

Na primeira etapa dosimétrica, verifica-se que Sua Excelência 
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justificou a exasperação das penas-base das infrações penais em razão das 

circunstâncias e consequências dos crimes: "Ficou claro que toda a discussão e 

agressão foi preferida na presença do filho do casal, que seguramente foi 

atingido, ainda que de forma reflexa. Situações como a presente não se não se 

alinham no desenvolvimento saudável da criança".

Houve, portanto, fundamentação idônea para o incremento das 

penas.

Embora a motivação exarada e os acréscimos promovidos nas 

penas-base sejam passíveis de reforma por este Órgão Fracionário, não se trata 

da hipótese de reconhecimento de nulidade por violação ao dispositivo 

constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a Autoridade 

Judiciária de Primeiro Grau declinou a razão de seu proceder.

2. O Apelante também suscita, como prefacial, a proclamação da 

nulidade da valoração simultânea de duas circunstâncias judicias distintas, uma 

vez que a justificativa utilizada "não condiz com a realidade fática"; caso 

inacolhida essa insurgência, requer que seja reconhecida apenas a circunstância 

judicial consistente nas "consequências do crime" para promover os acréscimos 

nas reprimendas.

Razão parcial assiste ao apelo.

Como visto, a Doutora Juíza de Direito contemplou, na mesma 

argumentação, fundamentos para negativar simultaneamente as circunstâncias e 

consequências dos crimes: "Ficou claro que toda a discussão e agressão foi 

preferida na presença do filho do casal, que seguramente foi atingido, ainda que 

de forma reflexa. Situações como a presente não se não se alinham no 

desenvolvimento saudável da criança".

As diretrizes abalizadas, contudo, são circunstâncias judiciais 

distintas (CP, art. 59), e não podem ser sopesadas de maneira conjunta, sob 

pena de configurar bis in idem.

Partindo dessa premissa, sabe-se que se mensuram as 
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circunstâncias do crime de acordo com o modus operandi da prática criminosa, 

que, no caso, foram graves e devem ser mantidas.

É seguro nos autos que o Recorrente desembarcou de seu veículo, 

munido de um "facão" e, ato contínuo, ameaçou e agrediu a Vítima R. R., na 

presença do filho do casal, o qual contava com apenas 9 anos de idade e que, 

inclusive, segundo a Testemunha Z. M. J., chorou muito ao presenciar os fatos 

(fls. 24-25 e mídia da fl. 67).

A Vítima R. R. Detalhou, na etapa administrativa:

no dia 02 de fevereiro de 2014, por volta das 19h00min, a declarante 
encontrava-se com seu filho K., e seu companheiro na localidade conhecida 
como Pesque e Pague do Dallagnol, nesta cidade; Que o autor consumiu 
bebidas alcóolicas em excesso e passou a ficar com o comportamento 
agressivo; Que a declarante entendeu por bem deixar o local com a sua vizinha, 
de nome Z. M., residente próximo ao cemitério desta cidade, na rua [...]; Que 
ficou em sua residência na companhia do filho K. e de Z., enquanto seu 
companheiro continuou na rua bebendo; Que após evitar confusões com a 
chegada de seu companheiro, resolveu acompanhar Z. até a residência desta, 
entretanto quando saía de carro, foi surpreendida por L. A. da R., que fechou o 
veículo em que encontrava-se a declarante, seu filho e a vizinha de nome Z.; 
Que L. A. da R., de posse de um facão, puxou a declarante para fora do veículo 
pelos braços e pelos cabelos; Que L. disse à declarante, "eu vou fazer taios na 
sua cabeça"; Que L. A. da R. ainda desferiu uma série de socos nos braços e 
cabeça da declarante; Que L. A. da R. ainda agrediu o filho em comum do 
casal, mas a declarante não viu as supostas agressões, apenas viu K. 
chorando; [...] (fls. 11-12).

Em que pese a Vítima tenha demonstrado certa hesitação em 

noticiar os fatos sob o crivo do contraditório, notadamente porque reatou o 

relacionamento com o Apelante, confirmou as agressões e ameaças perpetradas 

por seu companheiro e, inclusive, que o filho do casal encontrava-se presente no 

momento da agressão e da ameaça (gravação da fl. 67).

O próprio infante K. R. da R., embora não tenha sido ouvido em 

Juízo, relatou, perante a Autoridade Policial e na presença de sua genitora:

é filho de R. R. e L. A. da R.; Que no dia 02 de fevereiro de 2014, por 
volta das 19h00min, estava com sua mãe indo em direção a residência de sua 
avó; Que nesse instante seu pai apareceu e arrancou sua mãe pelos cabelos e 
braços do veículo em que se encontrava; Que viu sua mãe ser agredida por seu 
pai com soco nos braços e na região da cabeça; Que seu pai estava 
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empunhando um facão, ameaçando-a, mas não chegou a desferir golpes com o 
objeto; Que após seu pai foi até o veículo em que a declarante encontrava-se e 
desferiu-lhe um tapa em seu rosto; Que ouviu seu pai dizer à vizinha, que "não 
era pra ela levar eles para a casa de sua avó, caso contrário ele iria quebrar 
toda a casa da vizinha"; Que seu pai bebe muito e toda vez que bebe ele fica 
agressivo; Que foi a primeira vez que foi agredido por seu pai; Que sua mãe já 
foi agredida por seu pai em duas; [...] (fls. 13-14).

Em razão desse lamentável contexto, as circunstâncias dos crimes 

são dignas de maior censura.

Por outro lado, não há prova nos autos de que a desavença tenha 

comprometido o desenvolvido saudável do infante, ainda que não se desconheça 

que os contextos envolvendo violência doméstica, muitas vezes, comprometem a 

higidez da saúde física e mental, sobretudo de infantes.

Logo, parte da motivação exarada por Sua Excelência revela-se 

idônea para justificar a exasperação das penas-base quanto às circunstâncias 

dos delitos, devendo ser afastada da condenação as implicações decorrentes do 

reconhecimento das consequências dos crimes.

3. O patamar utilizado no cálculo para promover os acréscimos nas 

reprimendas também devem ser revistos.

Embora inexista na legislação penal qualquer indicação específica 

da fração a ser agregada ou reduzida na sanção frente ao reconhecimento de 

circunstâncias judiciais e atenuantes/agravantes, a orientação predominante 

neste Tribunal de Justiça é de adotar-se, no cálculo, o quantum de 1/6 para cada 

circunstância judicial e atenuante/agravante, visando observar o princípio da 

proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, como milita em desfavor do Recorrente L. A. da R. somente 

uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (circunstâncias dos delitos), 

opera-se o aumento das penas-base na proporção de 1/6, estabelecendo-as em 

3 meses e 15 dias de detenção para o crime de lesão corporal, e 1 mês e 5 dias 

de detenção para o delito de ameaça.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem 

reconhecidas quanto ao crime de lesão corporal, preservando-se a reprimenda 
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em 3 meses e 15 dias de detenção.

Presente, por outro lado, a agravante prevista no art. 61, II, "f", do 

Código Penal com relação ao delito de ameaça, a pena é novamente exasperada 

na proporção  de 1/6 e fixada em 1 mês e 10 dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição da 

pena a incidir na espécie, fixam-se as reprimendas em 3 meses e 15 dias de 

detenção para o crime de lesão corporal e 1 mês e 10 dias de detenção para o 

delito de ameaça.

Pela regra do cúmulo material (CP, art. 69), arbitra-se o quantum 

sancionatório final de L. A. da R. em 4 meses e 25 dias de detenção, a ser 

cumprido em regime inicialmente aberto.

4. O Apelante L. A. da R. almeja, ainda, a reconversão do sursis em 

pena privativa de liberdade, ao argumento de que a providência é mais benéfica.

Sem razão, porém.

Isso porque, em que pese a suspensão condicional da pena ser um 

benefício de caráter facultativo, não é dado ao Recorrente, neste momento, 

escolher a forma como a sanção será cumprida, ficando a critério discricionário 

do Magistrado sentenciante.

Já deliberou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE 
DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. 
RECURSO ESPECIAL FINALIDADE DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO DA LEI. 1. O recorrente foi condenado a 3 meses de detenção, em 
regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, 
sendo deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, 
nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de 
algumas condições. 2. O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, 
uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu 
regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua 
substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la 
suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, "c", e 77, 
ambos do Código Penal. 3. Assim, embora a suspensão condicional da pena 
seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal 
recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), 
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cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à 
sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, nesse momento, a 
revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, 
somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo 
juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não 
concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o 
cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes: REsp 1.384.417/DF, 
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 
06/04/2015; HC 184.161/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 
em 31/05/2011, DJe 24/06/2011. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no 
REsp 1.646.690, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.3.17).

Esta Corte de Justiça também já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E INVASÃO DE 
DOMICÍLIO. ARTIGOS 147, CAPUT, E ART. 150, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO 
PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA O CRIME DE AMEAÇA. 
RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE 
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE CORROBORADA 
PELA PROVA TESTEMUNHAL. ADEMAIS A PALAVRA DA VÍTIMA NESTES 
CRIMES POSSUI RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. "A violência doméstica, 
como o próprio tipo já diz, ocorre no ambiente familiar, impossibilitando, muitas 
vezes, a presença de qualquer testemunha. Assim, a palavra da própria vítima 
acaba sendo o único meio probatório e o que mais se aproxima da realidade 
fática do ocorrido, devendo-se tê-la como válida para amparar a condenação, 
tanto mais se considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu 
interesse em incriminar o acusado gratuitamente. [...]" (Apelação Criminal n. 
2010.064450-4, de Sombrio, rel. Des. Newton Varella Júnior. Data: 01.08.2012). 
CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO SURSIS E PELA 
APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É DADO AO 
RÉU A OPÇÃO DE ESCOLHER A ESPÉCIE DE PENA A SER CUMPRIDA. 
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ADEMAIS, MODIFICAÇÃO QUE 
SERIA PREJUDICIAL AO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO (Ap. Crim. 0006370-03.2013.8.24.0064, Relª. 
Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 15.2.18).

Ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO 
DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DEC-LEI N. 3.688/41) NO ÂMBITO DA LEI 
N. 11.340/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.   MÉRITO. 
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. 
INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA 
COMPROVAR QUE O RÉU PERTURBOU A TRANQUILIDADE DA VÍTIMA, 
SOBRINHA, QUE À ÉPOCA DOS FATOS POSSUÍA ENTRE 12 (DOZE) E 14 
(QUATORZE) ANOS, COM A INTENÇÃO DE RELACIONAR-SE 
SEXUALMENTE COM ELA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DE 
SEUS FAMILIARES EM DELITOS DESSA NATUREZA. TESE DEFENSIVA 
ISOLADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.    
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DOSIMETRIA. PLEITO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 
SUBSTITUIÇÃO FUNDADA EM LEI, QUE TORNA IRRELEVANTE 
MANIFESTAÇÃO DO RÉU NESTA OCASIÃO POSSIBILIDADE DE RECUSA 
EM MOMENTO OPORTUNO, QUAL SEJA, A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. 
RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.   POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO 
DA PENA, DE ACORDO COM A NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA 
REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.    RECURSO CONHECIDO E 
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO (Ap. Crim. 
0008570-12.2015.8.24.0064, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 31.10.17).

Em momento oportuno (LEP, art. 160), entretanto, o Apelante 

poderá manifestar ao Juízo da Execução o interesse na recusa do benefício, 

pois, "tratando-se de benefício condicionado, é justo que o sentenciante não 

aceite as condições impostas, passando então a cumprir a pena no regime 

imposto pelo juiz" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. Rio 

de Janeiro: Forense, 2014. p. 535).

4.2. As condições estabelecidas para o sursis, contudo, devem ser 

revistas de ofício.

Ao conceder o benefício de suspensão condicional da pena ao 

Recorrente, a Doutora Juíza de Direito determinou o cumprimento cumulativo das 

seguintes condições:

Suspendo a pena privativa de liberdade aqui aplicada, pelo prazo de 02 
anos, mediante as seguintes condições: a) no primeiro ano do período de 
prova, o apenado deverá prestar serviços à comunidade; b) durante todo o 
período de prova, o apenado deverá cumprir as condições especiais do §2º, 
alíneas "b" e "c" do art. 78, do Código Penal, a saber: não se ausentar da 
comarca onde reside, por mais de 15 dias, sem autorização judicial e 
comparecer mensalmente em juízo, para informar e justificar suas atividades.

Ocorre que a norma penal prevê duas modalidades de "sursis": o 

simples (CP, art. 78, § 1º), mais severo, e o especial (CP, art. 78, § 2º), mais 

brando, caso haja reparação do dano (salvo impossibilidade de fazê-lo) e 

apresente o acusado circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal 

totalmente favoráveis. A redação do § 2º ainda deixa claro que o sursis especial 

é substitutivo do simples, sendo inviável a aplicação cumulativa.
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Guilherme de Souza Nucci aclara:

O simples é mais severo que o especial, de forma que somente se 
aplicará o primeiro caso se as condições pessoais do réu ou as circunstâncias 
do crime assim estejam a indicar. [...] É tranquilo o entendimento de que as 
condições §§ 1º e 2º do art. 78 não podem ser aplicadas cumulativamente 
(Código penal comentado. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 528).

Já deliberou esta Corte de Justiça:

"É inadmissível, contudo, a combinação das condições previstas para as 
duas espécies de suspensão da pena, isto é, impor a prestação de serviços à 
comunidade juntamente com as condições elencadas no art. 78, § 2º, do 
Código Penal, uma vez que o sursis especial substitui o simples" (TJSC, 
Apelação Criminal n. 2015.016101-2, de Dionísio Cerqueira, rel. Des. Paulo 
Roberto Sartorato, j. 7-4-2015). Recurso desprovido (Ap. Crim. 
0027777-39.2013.8.24.0008, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 29.4.16).

E:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LEI MARIA 
DA PENHA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
PLENAMENTE EVIDENCIADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. 
DEPOIMENTO HARMÔNICO E COERENTE DA VÍTIMA CORROBORADO 
PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.   
EMBRIAGUEZ DO RÉU. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO 
COMPROVADOS. BENESSES DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO PENAL 
AFASTADAS.   SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CUMULAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES PREVISTAS NOS §§ 1º E 2º DO ART. 78 DO CP. 
IMPOSSIBILIDADE. SURSIS ESPECIAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SURSIS 
SIMPLES. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
À COMUNIDADE. DEMAIS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA.   
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE (Ap. Crim. 2014.061688-2, 
Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 10.3.15).

Logo, considerando que é inviável a aplicação cumulativa das duas 

modalidades de sursis e as circunstâncias do art. 59 não são inteiramente 

favoráveis ao Apelante (CP, art. 78, § 2º), aplica-se apenas o sursis simples (CP, 

art. 78, § 1º), afastando-se, como consequência, as condições especiais do § 2º, 

"b" e "c" do art. 78, do Código Penal determinadas por Sua Excelência.

De mais a mais, eventual necessidade de adequação da medida, 

para que não interfira negativamente nas suas atividades laborais do Recorrente, 

é matéria que deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme dicção do 

art. 158, § 2º, da Lei de Execução Penal.
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5. Por fim, é possível suspender-se a necessidade do pagamento 

das custas, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, pois há nos autos 

indicativos de que o Apelante L. A. da R. não possui capacidade econômico-

financeira para suportar os gastos processuais sem prejuízo do sustento seu e 

de sua família, sobretudo porque foi assistido em toda a ação penal pela 

Defensoria Pública Estadual.

Defere-se, pois, a benesse da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de revogação, a qualquer tempo, no prazo de 5 anos a partir do 

trânsito em julgado, desde que demonstrada mudança em sua condição 

econômico-financeira (CPC, art. 98, § 3º).

Ante o exposto, vota-se  pelo conhecimento do apelo deflagrado por  

L. A. da R. e por seu parcial provimento, a fim de afastar da condenação o 

acréscimo decorrente das consequências do crime; modificar o patamar utilizado 

na exasperação das reprimendas, em observância a orientação predominante 

neste Tribunal de Justiça; e conceder o benefício da justiça gratuita; de ofício,  

readequar as condições impostas para a suspensão condicional da pena, nos 

termos do art. 78, § 1º, do Código Penal.

Determina-se ao Juízo da Condenação, exaurida a possibilidade de 

interposição de recurso nesta Corte, que expeça os documentos necessários à 

execução imediata das condições da suspensão da pena imposta ao Acusado, 

caso isso ainda não tenha sido implementado, nos termos da orientação do 

Supremo Tribunal Federal (ARExtra 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 

11.11.16).
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