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Relator: Desembargador Norival Acácio Engel

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA E 
O PATRIMÔNIO. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO 
(ARTIGOS 147, "CAPUT", C/C 61, INCISO II, ALÍNEA "F", E 
163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO 
PENAL). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 
11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO 
MINISTERIAL. 

PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA NA PARTE 
EM QUE SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. 
APELANTE QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS 
PREVISTOS NO ARTIGO 44, INCISO I, DO DIPLOMA 
PENAL. EXEGESE DO ENUNCIADO N. 588 DA SÚMULA 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA 
PENA DE OFÍCIO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS 
PREVISTOS NO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS AVENTADO PELA DEFESA EM SEDE DE 
CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA 
VERBA ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU. RELATOR 
VENCIDO NO PONTO.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NOVA ORIENTAÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) 
ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 
0000039-15.2016.8.24.0059). IMEDIATO CUMPRIMENTO 
DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS" QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000850-11.2016.8.24.0144, da Comarca de Rio do Oeste Vara Única em que é 
Apelante M. P. do E. de S. C. e Apelado A. M. da S.
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A Primeira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para afastar a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como manter a verba 
honorária arbitrada ao Defensor Dativo no primeiro grau, vencido, parcialmente, o 
eminente Relator que a majorava para R$ 1.000,00; e, de ofício, conceder a 
suspensão condicional da pena ao Apelado, pelo prazo de 2 (dois) anos, 
mediante as condições a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal, nos 
termos do artigo 159, § 2º, da Lei n. 7.210/1984. Com o pleno exercício do duplo 
grau de jurisdição, determina-se ao Juízo de origem a adoção das providências 
necessárias para o imediato cumprimento da pena privativa de liberdade. Custas 
legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Paulo Roberto Sartorato, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Júlio 
César M. Ferreira de Melo. Funcionou como representante do Ministério Público 
o Exmo. Sr. Dr. Ernani Dutra.

Florianópolis, 15 de março de 2018.

Desembargador Norival Acácio Engel
Relator
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RELATÓRIO

Na Comarca de Rio do Oeste, o Ministério Público de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra Arlindo Martins da Silva, dando-o como 

incurso nas sanções dos artigos 147, caput, c/c 61, inciso II, alínea f, e 163, 

parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, em razão dos fatos assim 

descritos (fls. 53-54):

Fato 1
No dia 16 de dezembro de 2016, por volta das 15h30min, nas imediações 

da residência da vítima Terezinha Back, situada na Rua Luiz Bertoli, n. 750, 
Jardim das Hortênsias, Rio do Oeste/SC, o denunciado ARLINDO MARTINS 
DA SILVA, prevalecendo-se das relações domésticas, pois com ela conviveu, 
como companheiro, pelo período de dois anos, ameaçou-a de causar-lhe mal 
injusto e grave, consistente em juras de morte, ao proferir os seguintes dizeres: 
"quando chegar em casa eu vou te matar" e "eu vou te matar".

Fato 2
Ato contínuo, no interior da residência da vítima Terezinha Back, situada 

na Rua Luiz Bertoli, n. 750, Jardim das Hortênsias, Rio do Oeste/SC, o 
denunciado ARLINDO MARTINS DA SILVA danificou bem de propriedade da 
ofendida, mediante grave ameaça, com "socos" que culminaram na quebra de 
tampo de vidro de uma mesa (fl. 5).

Encerrada a fase instrutória, a Magistrada a quo julgou procedente 

a exordial e, em consequência, condenou Arlindo Martins da Silva à pena 

privativa de liberdade de 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime 

aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, 

substituída aquela privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente 

na limitação de final de semana, por infração aos artigos 147, caput, c/c 61, 

inciso II, alínea f, e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal (fls. 

109-119).

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, em 

cujas Razões (fls. 127-132), requer a reforma da Sentença, por entender 

incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Apresentadas as Contrarrazões às fls. 144-146, a Defesa pleiteia a 

manutenção da Sentença e o arbitramento dos honorários advocatícios. Em 
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seguida, os autos ascenderam a este Tribunal, oportunidade em que a douta 

Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Dr. Rui Arno 

Richter, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da insurgência (fls. 

154-155).

Este é o relatório.

VOTO

O recurso merece ser conhecido, por próprio e tempestivo.

Pugna o Ministério Público pela reforma da Sentença, a fim de que 

seja afastada a substituição da pena corporal por restritiva de direito. 

O pleito merece acolhida.

Isso porque, o Apelante não preenche os requisitos previstos no 

artigo 44, inciso I, do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as 
privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o 
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, 
qualquer que seja a pena, se o crime for culposo; [...] (grifou-se).

Ao verificar os autos, constata-se que os crimes foram praticados 

com grave ameaça à pessoa, situação que afasta a possibilidade da substituição.

Esse é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme teor do Enunciado n. 588, julgado pela Terceira Seção em 13-09-2017: 

"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".

Desse modo, "Não é possível a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos quando o delito envolver ameaça (CP, art. 44, 

I)". (Apelação Criminal n. 2014.009832-1, de Mafra, da relatoria do 

Desembargador Carlos Alberto Civinski, julgada por esta Câmara em 

24-06-2014).
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A respeito, colhe-se da Corte Superior o Habeas Corpus n. 

424297/SC, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, da Quinta Turma, julgado em 

06-02-2018:

PENAL.  HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. VIAS  DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA 
PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA  PENA  CORPORAL  POR  RESTRITIVAS  DE  
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA  588/STJ.  WRIT  NÃO  
CONHECIDO.  

[...] 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 Código Penal proíbe a conversão da pena corporal em restritiva  
de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave  ameaça  
à  pessoa.  

3.  O  Superior  Tribunal  de Justiça tem reconhecido, em casos de 
crimes praticados contra a mulher em âmbito doméstico,  a  inviabilidade 
da substituição da pena, tendo em vista que,  não  obstante  a  sanção  
imposta ao acusado seja inferior a 4 anos,  o delito foi cometido com 
grave ameaça à pessoa, o que impede a  obtenção  da benesse, a teor do 
disposto no art. 44, I, do Código Penal.

4. 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".

5. Writ não conhecido. (grifou-se).

Em igual sentido, tem-se a Apelação Criminal n. 

0026723-72.2012.8.24.0008, de Blumenau, da relatoria do Desembargador 

Moacyr de Moraes Lima Filho, da Terceira Câmara Criminal, julgada em 

02-05-2017:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL NO 
ÂMBITO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 
PEDIDO CONSTANTE NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. 
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO DO ART. 
44, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SURSIS. REQUISITOS LEGAIS 
PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E 
IMPOSSIBILIDADE DE REPARAR O DANO. MODALIDADE ESPECIAL. 
CONCESSÃO DE OFÍCIO. 

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "não obstante a Lei n. 
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11.340/2006 não vedar a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, restringindo apenas a aplicação de pena de 
prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa, o inciso I do art. 44 
do Código Penal é claro ao proibir a substituição quando o crime for 
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa" (AgRg no HC n. 
288.503/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 26/8/2014). (grifou-se).

Portanto, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito, em face ao não preenchimento dos requisitos do artigo 44, 

inciso I, do Código Penal, razão pela qual a Decisão de primeiro grau merece ser 

reformada neste ponto.

Da suspensão condicional da pena

Por outro lado, ainda que não tenha sido matéria de insurgência, 

por se tratar de direito subjetivo do réu, é necessário que se analise o 

preenchimento dos pressupostos da suspensão condicional da pena.

Para fazer jus ao sursis, o acusado necessita atender aos requisitos 

dispostos no artigo 77 do Código Penal, que assim prevê:

Requisitos da suspensão da pena
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 

(dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: 
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 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.

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do 
benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro 
anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado 
seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a 
suspensão.

No caso vertente, o Apelado se enquadra em todas as exigências 

expostas, uma vez que foi condenado a pena inferior a dois anos – 7 meses e 5 

dias de detenção – (caput), não é reincidente (inciso I), não possui antecedentes, 

e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, conforme consignado na 

Sentença (inciso II), além de, consoante ora decidido, ser incabível a substituição 
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da reprimenda corporal por restritiva de direitos (inciso III), fazendo jus à referida 

benesse.

Neste norte, é o teor da Apelação Criminal n. 

0002939-38.2013.8.24.0006, de Barra Velha, da relatoria do Desembargador 

Carlos Alberto Civinski, desta Câmara, julgada em 27-07-2017:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME 
CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). 
RELAÇÃO DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 
11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS INFORMANTES QUE 
DESCREVEM A PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. DOLO 
EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. CONCESSÃO 
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DE OFÍCIO. AGENTE QUE 
PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CP.

- O agente que ameaça sua ex-companheira de causar-lhe mal injusto e 
grave, comete o delito descrito no art. 147, caput, do Código Penal, com 
incidência na Lei 11.340/2006.

- A palavra da vítima, submetida ao crivo do contraditório e da ampla 
defesa, quando harmônica e em consonância com os demais elementos 
probatórios, encontra-se apta a sustentar o juízo condenatório.

- O apelante preenche os requisitos do art. 77 do CP, de modo que 
faz jus à concessão do sursis.

- Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.
- Recurso conhecido e desprovido. (grifou-se).

Dessa forma, cabível a aplicação da suspensão condicional da 

pena ao Apelado, observados os termos dos artigos 78 e 79 do Código Penal.

Da fixação dos honorários

Requer a Defesa, em sede de Contrarrazões (fls. 144-146), a 

fixação dos Honorários Advocatícios pela apresentação da referida peça 

processual.

Verifica-se que o Advogado Silvio Kafka foi nomeado à fl. 62, para 

exercer a defesa do Apelado, o que fora realizado até o oferecimento das 

Contrarrazões do presente Recurso.

Infere-se que foi arbitrado, na Sentença, o valor de R$ 834,40 

(oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), à título de honorários 
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advocatícios, pelo trabalho até aquele momento exercido.

Considerando que o mencionado Causídico apresentou as 

Contrarrazões Recursais, imperativo fixar-lhe a verba honorária, em apreço as 

diretrizes emanadas pela Seção Criminal deste Tribunal - que orientou a fixação 

de honorários em pecúnia, com fulcro no artigo 85, § 8°, do Código de Processo 

Civil e no artigo 3º do Código de Processo Penal.

Quanto ao valor, observa-se que este Relator já se manifestou no 

sentido de que deveria se tomar por base a tabela anexa à extinta Lei 

Complementar Estadual n. 155/97 (item II, n. 41, que corresponderia à verba 

honorária de 7,5 URH's para apresentação de razões ou contrarrazões 

recursais).

Contudo, alterou recentemente seu posicionamento, seguindo o 

entendimento defendido pelo Desembargador Carlos Alberto Civinski, no sentido 

de que deve-se interpretar sistematicamente o disposto no art. 22, §1º, da Lei 

8.906/94 em conjunto com os arts. 85, §§ 2º e 8º, do Novo Código de Processo 

Civil e 49 do Novo Código de Ética e Disciplina da OAB, para, assim, chegar-se 

ao meio termo adequado e razoável que guarde justa proporcionalidade com o 

trabalho desempenhado.

Nesse contexto, tem-se que, sopesando-se as peculiaridades 

concretas do caso, a verba honorária deve ser majorada para R$ 1.000,00 (um 

mil reais), pelo encargo realizado no âmbito recursal.

Sobre o tema, colhe-se desta Primeira Câmara Criminal a Apelação 

Criminal n. 0003682-47.2015.8.24.0113, de Camboriú, de Relatoria 

Desembargador Carlos Alberto Civinski, julgada em 28-09-2017:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES 
CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPROS PRATICADOS CONTRA 
MENOR DE DEZOITO ANOS E DE VULNERÁVEL (ART. 213, § 1º, E ART. 217-
A, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DA DEFESA. [...] PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 
RECURSAIS DE ACORDO COM O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
POSSIBILIDADE. DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DA NOVA 
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LEGISLAÇÃO. TODAVIA, REMUNERAÇÃO DEVIDA PELA ATUAÇÃO 
EXCLUSIVAMENTE RECURSAL. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL (CORRESPONDENTE AO ART. 20, § 4º, DO CPC/1973). [...] Faz jus aos 
honorários recursais previstos no art. 85, §§ 1º e 11, do Novo Código de 
Processo Civil, o defensor dativo que interpõe recurso contra decisão publicada 
na vigência da novel legislação, em observância ao Enunciado Administrativo 7 
do Superior Tribunal de Justiça.  [...]

Destaca-se de trecho do inteiro teor:

Não se deve menosprezar a função do advogado, indispensável à 
administração da justiça (CF/88, art. 133), tampouco negar vigência ao art. 22, 
§ 1º, da Lei Federal 8.906/94, que confere ao defensor indicado ao patrocínio 
de causa de juridicamente necessitado a fixação de honorários conforme tabela 
organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Entretanto, necessário ponderar que a norma do Estatuto da OAB não 
supre a lacuna deixada pela declaração de inconstitucionalidade do art. 104 da 
Constituição Estadual de Santa Catarina e da Lei Complementar 155/97 (STF, 
ADI 4.270, j. 14-3-2012), frente à incapacidade, ainda existente, da Defensoria 
Pública suprir a necessidade de nomeação de defensores dativos nas comarcas 
em que ainda pende a implementação do referido órgão público. 

 [...]
O considerável decurso de tempo em que vigorou o regramento anterior 

atinente aos honorários, o que certamente foi objeto de pautas orçamentárias 
do Estado, não apenas para se chegar ao valor unitário pagável (URH - 
Unidade Referencial de Honorários), como, também, para concretizar a garantia 
constitucional prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/88, constitui circunstância 
peculiar que demanda a flexibilização do disposto no art. 22, § 1º, da Lei 
8.906/94.

Até porque, noutra ponta, a Resolução 2/2015 do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, aprovou, em 19-10-15, o Novo Código de 
Ética e Disciplina da OAB, o qual igualmente elenca critérios para fixação de 
honorários advocatícios, ao dispor que:

    Art. 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, 
atendidos os elementos seguintes: 

    I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões 
versadas; 

    II - o trabalho e o tempo a ser empregados;
    III - a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros 

casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; 
    IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito 

para este resultante do serviço profissional; 
    V - o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente 

eventual, frequente ou constante;
    VI - o lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio 

do advogado ou de outro;
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    VII - a competência do profissional;
    VIII - a praxe do foro sobre trabalhos análogos. 
    § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

    I - o grau de zelo do profissional;
    II - o lugar de prestação do serviço;
    III - a natureza e a importância da causa;
    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.
    § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o 
valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos 
incisos do § 2º.

Diante desse cenário, não se nega vigência ao art. 22, § 1º, da Lei 
8.906/94, contudo, a aplicação da Tabela de Honorários organizada por cada 
Conselho Seccional da OAB, deve ter como pressuposto a interpretação 
sistemática das demais normas que igualmente versam sobre a fixação dos 
honorários advocatícios, de modo a manter a coerência do ordenamento 
jurídico.

[...]
A despeito da previsão de valores mais modestos, a finalidade não foi 

outra senão fixar a verba devida ao defensor dativo de modo razoável, 
proporcional e equitativo.

[...]
Por essas razões, a solução não é outra senão interpretar 

sistematicamente o disposto no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 em conjunto com 
os arts. 85, §§ 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil e 49 do Novo Código 
de Ética e Disciplina da OAB, para, assim, chegar-se ao meio termo adequado 
e razoável que guarda justa proporcionalidade com o trabalho desempenhado.

Logo, tendo como parâmetro os fundamentos anteriormente esposados, 
fixa-se o valor de R$ 1.000,00 pelo encargo desempenhado no âmbito recursal.

Destarte, deve ser majorada a verba honorária do Defensor dativo  

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela atuação neste grau de jurisdição.

Porém, ficou este Relator vencido, no ponto, porquanto os demais 

Membros deste Colegiado votaram no sentido de manter a verba honorária 

arbitrada ao Defensor no primeiro grau.

Da execução provisória da pena

Por fim, nos termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal no HC n. 126.292/SP e por esta Câmara, destacando-se o Voto 

do Desembargador Carlos Alberto Civinski, na Apelação Criminal n. 
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0000039-15.2016.8.24.0059, de São Carlos, julgada em 27-07-2017, 

especialmente pela impossibilidade de rediscussão da matéria fática nas 

Instâncias Superiores, determina-se que o Juízo de origem intime o Apelado para 

iniciar o cumprimento das condições do sursis.

Diante do exposto, vota-se por conhecer do recurso e dar-lhe 

provimento, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito, bem como manter a verba honorária arbitrada ao Defensor 

Dativo no primeiro grau, vencido, parcialmente, o eminente Relator que a 

majorava para R$ 1.000,00; e, de ofício, conceder a suspensão condicional da 

pena ao Apelado, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem 

impostas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 159, § 2º, da Lei n. 

7.210/1984. Com o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, determina-se ao 

Juízo de origem a adoção das providências necessárias para o imediato 

cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Este é o voto.
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