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PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 
CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 
129, § 9º, 329 E 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/06). 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE VALOR 
MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 
20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RECURSO DA DEFESA. 
MÉRITO. 

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA LEI 11.340/2006 E 
DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL 
DOMÉSTICA PARA SUA MODALIDADE SIMPLES. 
INVIÁVEL. CONDUTA REALIZADA MEDIANTE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A COMPANHEIRA. 
CRIME PRATICADO PELA VULNERABILIDADE INERENTE 
AO GÊNERO.

CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE 
DOLO ESPECÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA. 
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. 
APELANTE QUE NÃO ACATOU PRONTAMENTE A 
ORDEM EMANADA DOS POLICIAIS MILITARES E SE 
OPÔS MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA. CONDUTA 
TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
E ADOÇÃO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. 
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. VEDAÇÃO DO ART. 
44, I, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE  DO REGIME ABERTO 
(33, § 3º, DO CP C/C ART. 59, III, DO CP). SENTENÇA 
MANTIDA.

PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO 
DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA (ART. 387, IV, 
DO CPP). POSSIBILIDADE. QUANTIA QUE SE MOSTRA 
EXCESSIVA FRENTE AOS ELEMENTOS DOS AUTOS.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO 
CONFIRMADA POR ESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DO 
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REEXAME SOBRE A 
MATÉRIA FÁTICA E ELEMENTOS DE PROVA ESGOTADO. 
CASO QUE SE AMOLDA À NOVA ORIENTAÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 126.292/SP), 
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RATIFICADA POR OCASIÃO DO INDEFERIMENTO DAS 
MEDIDAS CAUTELARES OBJETO DAS AÇÕES 
DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43 E 44.

- O agente que agride fisicamente sua companheira, 
causando-lhe lesão corporal descrita em laudo pericial, 
comete o crime do art. 129, § 9º, do Código Penal..

- É típica a conduta do agente que desobedece 
autoridade e opõe-se à execução de ordem legal, mediante a 
prática de atos violentos, sendo necessário o uso de força 
para contê-lo, devendo ser mantida a condenação pelo delito 
descrito no arts. 329 e 330, do Código Penal.

- O crime praticado mediante violência doméstica e 
familiar contra a mulher não permite a substituição da pena 
por restritivas de direitos, por força do art. 44, I, do Código 
Penal.

- É viável a manutenção do regime inicial mais gravoso 
quando condizente com as circunstâncias fática e judicial, 
nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e do verbete 
719 da súmula do STF.

- Confirmada ou decretada a condenação neste Juízo ad 
quem, admite-se a execução provisória da pena, tendo em 
vista o esgotamento do revolvimento da matéria fática e dos 
elementos de prova, à luz do princípio do duplo grau de 
jurisdição, sem que se possa falar em afronta ao princípio da 
presunção de inocência, seguindo o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 126.292/SP, 
ratificado quando do indeferimento das medidas cautelares 
objeto das ADCs 43 e 44.

- Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento 
do recurso.

- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000901-59.2016.8.24.0067, da comarca de São Miguel do Oeste (Vara 
Criminal), em que é apelante C. B., e apelado M. P. do E. de S. C. :

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para reduzir para 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quantia estabelecida a título de danos 
morais. 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, acaso isso já não esteja sendo 
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observado. Comunicar a vítima, conforme determinação do art. 201, § 2º, do 
Código de Processo Penal. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os 
Desembargadores Júlio César M. Ferreira de Melo e Ariovaldo Ribeiro.

Florianópolis, 10 de maio de 2018.

Carlos Alberto Civinski
PRESIDENTE E RELATOR



          

ESTADO DE SANTA CATARINA
      TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Apelação Criminal n. 0000901-59.2016.8.24.0067, de São Miguel do Oeste 4

  

Gabinete Des. Carlos Alberto Civinski

RELATÓRIO

Denúncia: o Ministério Público ofereceu denúncia em face de C. B., 

dando-o como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma 

da Lei 11.340/2006, art. 330 e art. 329, todos do Estatuto Repressivo, em razão 

dos seguintes fatos:

FATO 1 - LESÃO CORPORAL
No dia 27 de março de 2016, por volta da 0 hora e 11 minutos, na 

residência comum localizada na Rua [endereço], São Miguel do Oeste/SC, o 
denunciado C. B., prevalecendo-se das relações domésticas, e com opressão 
de gênero ofendeu a integridade corporal de sua companheira A. C. L.

Segundo consta, o denunciado, dentro da referida residência, empurrou à 
vítima o que fez com que ela viesse a cair. Ato contínuo, mesmo estando a 
vítima ainda caída, o agressor continuou sua investida, passando a puxar os 
cabelos de A. C.

As agressões perpetradas pelo denunciado causaram na vítima as lesões 
atestadas no laudo de lesão corporal acostado à fl. 15 (1 - Escoriações e 
hematoma face) e demonstrada pela fotografia da fl. 16.

FATO 2 - DESOBEDIÊNCIA
Na mesma data do Fato 1, em horário não declinado nos autos do Auto 

de Prisão em Flagrante, porém na madrugada do dia 27 de março de 2016, 
após o Fato 1, na Rua [endereço], residência dos genitores do denunciado, C. 
B. desobedeceu a ordem legal do funcionário público Deyvid Marlon Nora, 
policial militar, quando desobedeceu a ordem de que parasse e largasse o 
objeto que portava nas mãos (uma faca - Auto de Apreensão da fl. 26).

FATO 3 - RESISTÊNCIA
Em ato contínuo, no mesmo local do Fato 2, o denunciado C. B. opôs-se à 

execução de ato legal, mediante violência e a ameaça ao funcionário público 
Dirceu Pereira, policial militar competente para executar a abordagem e 
contenção do denunciado.

Na oportunidade, após negar-se a entregar a faca que portava, investiu 
contra o policial militar Dirceu Pereira tentando agredi-lo com a faca que portava 
nas mãos (Auto de Apreensão da fl. 26), somente lesionando o funcionário 
público em razão de disparo de arma de fogo efetuado em sua perna e 
posterior disparo de arma não letal de eletrochoque "TASER", que fez com que 
caísse ao solo, sendo, então, contido, socorrido e preso em Flagrante. (fls. 
100-102).
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Sentença:  o Juiz de Direito Márcio Luiz Cristofoli julgou procedente 

a denúncia para condenar C. B. pela prática dos crimes previstos no art. 129, 

§9º, na forma da Lei 11.340/2006, e arts. 329 e 330, todos do Código Penal, ao 

cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 meses de 

detenção, na forma do art. 69, do Código Penal, em regime inicial semiaberto, e 

ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/25 (um e vinte 

cinco avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Condenou o acusado, 

com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao pagamento de 

indenização moral em favor da vítima no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

(fls. 180-181). 

Acórdão desta Primeira Câmara Criminal: em julgamento 

realizado no dia 26-10-2017, foi decretada, de ofício, a anulação do processo a 

partir da audiência de instrução, haja vista as falhas nas mídias da referida 

solenidade, determinando-se o retorno do feito à origem para novo julgamento 

(fls. 256-267). 

Sentença: proferida nova sentença, o Juiz de Direito Márcio Luiz 

Cristofoli julgou procedente a denúncia para condenar C. B. pela prática dos 

crimes previstos no art. 129, §9º, na forma da Lei 11.340/2006, e arts. 329 e 330, 

todos do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 (um) 

ano e 2 meses de detenção, na forma do art. 69, do Código Penal, em regime 

inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 

1/25 (um e vinte cinco avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 

Condenou o acusado, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, ao pagamento de indenização moral em favor da vítima no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 293-313).

Trânsito em julgado: muito embora não certificado pelo Juízo a 

quo, verifica-se que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público.

Recurso de apelação de C. B.: a defesa interpôs recurso de 

apelação, no qual sustentou que:
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a) a lesão corporal praticada não se enquadra na definição de 

violência doméstica ou de gênero, notadamente porque ambos entraram em luta 

corporal, em razão do calor de uma discussão, onde ocorreram agressões 

mútuas;

b) o apelante deve ser absolvido dos crimes de desobediência e 

resistência por atipicidade e inexistência do dolo, pois, da situação fática em que 

se deram os acontecimentos, é nítido que os delitos ocorreram no calor dos 

acontecimentos e em razão da embriaguez do apelante;

c) no momento em que todos os fatos ocorreram, o apelante não 

encontrava em suas plenas capacidade psicológicas, não tinha controle sobre 

suas intenções e tinha sua percepção e entendimento reduzidos, e portanto, não 

é possível crer que ele tenha resistido a prisão investindo contra um policial 

militar, pois o único intento do apelante era entender o que ocorria para que a 

polícia militar estivesse na porta de sua casa;

d) a aplicação de indenização de dano moral em favor da vítima não 

observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco as 

possibilidades financeiras do réu;

e) reconhecida a atipicidade das condutas descritas nos arts. 329 e 

330 do Código Penal, assim como afastada a incidência da Lei 11.340/2006, o 

apelante faz jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos; 

Requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar 

a sentença, de modo a absolver o apelante das condutas narradas na denúncia 

quanto aos crimes de desobediência e de resistência, e a desclassificar o delito 

imputado sob o art. 129, § 9º, Código Penal para a modalidade descrita no caput. 

Por fim, postulou a minoração da indenização a título de danos morais para 

montante não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim como a revisão do 

regime inicial fixado, com a consequente concessão da substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva direitos (fls. 318-338).
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Contrarrazões do Ministério Público: a acusação impugnou as 

razões recursais, ao argumento de que:

a) os elementos probatórios constantes nos autos não deixam 

dúvidas quanto à aplicabilidade da Lei Maria da Penha, posto o acusado e a 

vítima mantinham relacionamento amoroso e as agressões iniciaram-se a partir 

de uma discussão entre o casal;

b) o apelante não obedeceu as ordens dos policiais que atenderam 

à ocorrência, o que configura o crime de desobediência, e o fato de estar 

alcoolizado não é suficiente para afastar o dolo ou a imputabilidade penal;

c) o apelante investiu mais de uma vez contra os policiais militares 

que atediam a ocorrência com o emprego de agressões físicas, portando uma 

faca, de modo a caracterizar o crime de resistência;

d) a indenização mostrou-se adequada aos fins de reparação dos 

danos decorrentes da infração penal, independentemente da espécie, patrimonial 

ou extrapatrimonial;

e) o apelante não enseja o reconhecimento da benesse do art. 44 

CP, pois os fatos narrados foram cometidos com violência, hipótese expressa de 

vedação legal de concessão do benefício;

f) não há substrato fático ou legal suficiente para que seja admitida 

a reforma do regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que altamente 

reprováveis as circunstâncias e as consequências do crime. 

Postulou o conhecimento do recurso e a integral manutenção da 

sentença condenatória (fls. 351-370).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: a Procuradora de 

Justiça Heloísa Crescenti Abdalla Freire opinou pelo conhecimento e o 

desprovimento do recurso (fls. 378-392).

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por C. B. contra sentença 

que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, na forma da 

Lei 11.340/2006, e arts. 329 e 330, todos do Código Penal.

Do juízo de admissibilidade

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Do mérito

Da lesão corporal praticada no âmbito doméstico e familiar (CP, 

art. 129, § 9º)

A defesa sustenta que a conduta do apelante não se enquadra na 

definição de violência doméstica, devendo ser afastada a incidência da Lei 

11.343/2006, com a desclassificação das lesões corporais domésticas para sua 

modalidade simples.

Sem razão, entretanto.

Conforme observado nos autos, no dia 27 de março de 2016, por 

volta da 0 horas e 11 minutos, o apelante, prevalecendo-se das relações íntimas 

de afeto, ofendeu a integridade física e corporal de sua companheira, 

empurrando-a, desferindo golpes e puxando seus cabelos. Os atos violentos 

causaram lesões atestadas no laudo de fl. 15 e na fotografia de fl. 16. 

A vítima afirmou, na fase policial e judicial, que namorava com o 

recorrente por aproximadamente três meses, tendo convivido na mesma 

residência por duas semanas. Disse que, na data do fato, estavam na casa da 

sua cunhada, irmã do companheiro, numa reunião junto com alguns amigos, 

quando ele começou a se exaltar por conta do excesso de ingestão de bebida 

alcoólica. O desentendimento começou quando a mesma solicitou que os 

convidados fossem embora e pediu para o apelante parar de beber. Após, em 

determinado momento da discussão, C. B. iniciou as agressões contra A. C. L. 

(fl. 13 e fl. 180 - mídia digital).



          

ESTADO DE SANTA CATARINA
      TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Apelação Criminal n. 0000901-59.2016.8.24.0067, de São Miguel do Oeste 9

  

Gabinete Des. Carlos Alberto Civinski

Nesse cenário, conclui-se que a relação de intimidade e de 

vulnerabilidade foram determinantes à pratica das lesões corporais proferidas em 

desfavor de sua companheira, o que atrai a incidência dos dispositivos da Lei 

11.340/2006.

Em contraposição ao alegado pela defesa, é notório o objetivo 

principal da Lei Maria da Penha, que é tutelar a mulher que se encontra em 

situação de vulnerabilidade no âmbito de uma relação doméstica, familiar ou 

íntima de afeto, que foi vítima de violência física, psicológica, sexual, patrimonial 

ou moral. Assim, conforme o art. 5o da Lei 11.340/2006:

[...]
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial, inciso III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação

[...]

Nesse diapasão, a "aplicação da legislação especializada (Lei Maria 

da Penha) concretiza-se nas específicas situações descritas no art. 5º (âmbito da 

unidade doméstica, âmbito da família ou qualquer relação íntima de afeto) e sob 

as formas de violência determinadas em seu art. 7º (de natureza física, 

psicológica, sexual, patrimonial ou moral)" (Habeas Corpus n. 134.670/SP, de 

relatoria do eminente e saudoso Min. Teori Zavascki).

Ademais, é cediço que nos crimes de violência doméstica, "as 

palavras da vítima têm lugar central na elucidação de fatos, sobretudo quando 

coerentes com o contexto fático contido nos autos e corroboradas com o laudo 

pericial, tendo em vista que esses delitos acontecem, preponderantemente, 

longe de testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do 

ocorrido'' (Apelação Criminal n. 0006837-07.2012.8.24.0067, Segunda Câmara 

Criminal, Rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. em 30.5.2017, v.u.).

Nesse sentido, já decidiu também este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA E PATRIMÔNIO 
COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 
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11.340/2006).LESÃO CORPORALPRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E 
FAMILIAR (CP, ART. 129, § 9º) E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 
168, CAPUT). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO.

MÉRITO. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E 
FAMILIAR (CP, ART. 129, § 9º). PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA 
DA LEI MARIA DA PENHA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO 
DA LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA PARA SUA MODALIDADE SIMPLES 
COM A CONSEGUINTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA 
DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. DESPROVIMENTO. VÍNCULO AFETIVO 
ENTRE A VÍTIMA (EX-COMPANHEIRA) E O APELANTE. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. [...] 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal 
0002009-94.2014.8.24.0067, Terceira Câmara Criminal, rel. Des. Ernani 
Guetten de Almeida, j. em 20.3.2018, v.u.) (grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS SIMPLES. 
AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE. AGRESSÃO 
COMETIDA CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. PRETENSA 
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
PLENAMENTE EVIDENCIADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. 
DEPOIMENTO HARMÔNICO E COERENTE DA VÍTIMA ALIADO AO LAUDO 
PERICIAL ATESTANDO A LESÃO. DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA 
CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação 
Criminal 0019914-32.2013.8.24.0008, Quarta Câmara Criminal, rel. Des. José 
Everaldo Silva, j. em 28.9.2017, v.u.) (grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL -  LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA - ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA QUE 
DESCLASSIFICOU PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE - 
NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OPORTUNIZAÇÃO DO OFERECIMENTO 
DAS BENESSES DA LEI N. 9.099/95 - APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA 
- RELAÇÃO DE NAMORO - AGRESSÃO QUE TERIA OCORRIDO EM RAZÃO 
DO RELACIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA 
CONTRA A MULHER - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE 
CONDUZEM À APLICAÇÃO DA LEI 11.340/06 E DA QUALIFICADORA 
DO § 9º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
SOB PENA DE OPERAR-SE A REFORMATIO IN PEJUS - EIVA 
INEXISTENTE.

"Configura violência contra a mulher, ensejando a aplicação da Lei nº 
11.340/2006, a agressão cometida por ex-namorado que não se conformou 
com o fim de relação de namoro, restando demonstrado nos autos o nexo 
causal entre a conduta agressiva do agente e a relação de intimidade que 
existia com a vítima" (STJ, Ministro Jorge Mussi). [...] RECURSO PROVIDO.

Portanto, ante a aplicação do art. 7, I, da Lei 11.340/2006, no caso 
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concreto, não há falar na desclassificação das lesões corporais domésticas para 
sua modalidade simples com a conseguinte extinção da punibilidade pela 
decadência. (Apelação Criminal 2010.032704-8, Terceira Câmara Criminal, rel. 
Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 19.10.2010, v.u.) (grifou-se).

 Portanto, ante a evidente incidência das regras da Lei 11.340/2006, 

no caso concreto, não há falar na desclassificação das lesões corporais 

domésticas para sua modalidade simples.

Dos crimes de Resistência e Desobediência

A defesa sustenta que, para a configuração dos crimes em questão, 

é necessário o dolo do agente, elemento subjetivo do tipo que supostamente não 

estava presente na conduta do recorrente.

A materialidade dos delitos está representada pelo auto de prisão 

em flagrante (fl. 01), pelos boletins de ocorrência (fls. 22-25), pelo laudo pericial 

(fl. 15) e das demais provas colacionadas no feito.

Da mesma forma, a autoria restou devidamente comprovada por 

meio dos termos de prova oral produzidas na fase policia e judicial (fls. 2-13 e fl. 

180 - mídia digital).

O crime de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal 

e assim dispõe:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça 
a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando 
auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Extrai-se dos autos elementos suficientes para concluir que o 

recorrente agiu de forma livre e consciente a fim de resistir à ordem legal dos 

policiais, pois, como visto, foi ele quem teve a iniciativa de atacar policial, 

portando uma faca e utilizando força física mesmo depois de contido, opondo-se, 

assim, à ordem legal.

Nos termos dos relatos firmados pelos agentes estatais Deyvid 

Marlon Nora e Dirceu Pereira, bem como pelas testemunhas dos fatos, restou 

plenamente caracterizada na conduta do acusado a intenção de opor-se à 
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execução de ato legal (prisão), valendo-se, na oportunidade, de violência contra 

os policiais militares, conforme colhe-se dos depoimentos uníssonos:

Deyvid Marlon Nora: que o depoente determinou para que Cleiton parasse 
e largasse o objeto que portava [...] que Cleiton não acatou as ordens do 
depoente e passou a se dirigir em sua direção, com uma faca na mão; que 
nesse momento o CB Pereira, que compunha a guarnição, aproximou-se pela 
lateral de Cleiton; que então Cleiton partiu para cima do cabo Pereira; que 
Cleiton chegou a levantar a mão tentando atingi-lo (Pereira); que, neste 
momento, CB Pereira conseguiu empurrar Cleiton, sacando a arma, porém 
Cleiton retornou a investir, tentando novamente o golpear; [...] (fl. 3).

Dirceu Pereira: que Nora determinou para que Cleiton parasse e largasse 
o objeto que portava, porém ele não obedeceu; que afirma que Nora 
determinou várias vezes para que Cleiton deitasse e largasse a faca, sem êxito; 
que além de não acatar as ordens, Cleiton continuava em direção ao soldado 
Nora; que o depoente se aproximou e Cleiton, com a faca em punho, passou a 
vir em sua direção; que Cleiton chegou a levantar a mão (que tinha a faca) 
tentando atingi-lo; que o depoente, então, o empurrou e conseguiu sacar sua 
arma; que Cleiton retornou a investir, tentando novamente golpear o depoente; 
[...] (fl. 5).

Tais relatos foram confirmados sob o crivo do contraditório, 

conforme extrai-se das mídias anexas ao termo de audiência de fls. 180/181.

Outrossim, como dito, o crime de resistência configura-se quando o 

agente se opõe ou combate a execução de ato legal, isto é, quando tenta impedir 

a ação do estado, o que restou comprovado por meio do conjunto probatório, 

uma vez que C. B. investiu contra a atividade legal dos policiais, sendo 

necessário inclusive o disparo de um tiro contra o mesmo e a utilização do 

dispositivo taser, a fim de conter a sua resistência.

Nesse mesmo entendimento, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329, 
CAPUT) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS 
DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DOS AGENTES MILITARES - REAÇÃO 
VIOLENTA DIRIGIDA A AUTORIDADE POLICIAL NO EXERCÍCIO E EM 
RAZÃO DA FUNÇÃO (PRISÃO) - DOLO DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO 
MANTIDA - PRETENSA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE 
PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO 
MULTIRREINCIDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, 'B', DO CP E 
SÚMULA N. 269 DO STJ - MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - 
RECURSO DESPROVIDO (Apelação Criminal 2014.078708-8, Segunda 
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Câmara Criminal, rel. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 07.10.2015, v.u.) 
(grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] CRIME 
DE RESISTÊNCIA. RÉU QUE SE OPÕE ÀS ORDENS EMANADAS DOS 
POLICIAIS MILITARES E RESISTE À PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA 
DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DAS PROVAS PRODUZIDAS 
NOS AUTOS, ESPECIALMENTE DAS PALAVRAS DOS POLICIAS MILITARES 
QUE EFETUARAM A ABORDAGEM DO RÉU. MANUTENÇÃO DO DECRETO 
CONDENATÓRIO. [...] RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, 
DESPROVIDO (Apelação Criminal 2014.049325-3, Segunda Câmara Criminal,  
rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. em 04.11.2014, v.u.)(grifou-se).

O artigo 330 do Código Penal estabelece que comete o delito de 

desobediência aquele que "desobedecer a ordem legal de funcionário público".

Sobre o crime em questão, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci 

explica que, desobedecer significa não ceder à autoridade ou força de alguém, 

resistir ou infringir. É preciso que a ordem dada seja do conhecimento direto de 

quem necessita cumpri-la. [...] Não se exige elemento subjetivo específico, nem 

se pune a forma culposa (Código penal comentado. 16ª. ed. Editora Forense, 

2016, p. 1429).

No caso dos autos, o apelante desobedeceu a ordem legal 

emanada por policial militar, para que largasse o objeto perigoso que portava 

(faca), e, em ato contínuo, opôs-se à execução da prisão mediante emprego de 

violência contra os agentes policiais.

As circunstâncias do caso demonstram a configuração de todos os 

elementos inerentes aos delitos de resistência e desobediência, notadamente o 

dolo do recorrente de desobedecer à ordem e resistir ao ato legal, já que chegou 

ao ponto de os policiais precisarem utilizar do disparo de arma de fogo e do 

dispositivo taser para conter o mesmo. 

Acerca do dolo, elemento impugnado pela defesa, sabe-se que este 

é consistente na vontade de não permitir a realização do ato legal e, no caso 

concreto, é evidente que o apelante impediu a realização da abordagem policial 

utilizando-se de violência ou grave ameaça.



          

ESTADO DE SANTA CATARINA
      TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Apelação Criminal n. 0000901-59.2016.8.24.0067, de São Miguel do Oeste 14

  

Gabinete Des. Carlos Alberto Civinski

Cezar Roberto Bitencourt, discorre:

Elemento subjetivo é o dolo, representado pela vontade consciente de 
desobedecer ordem legal de funcionário público competente para emiti-la. 
Desnecessário enfatizar que o sujeito ativo deve ter conhecimento de que se 
trata de funcionário público e que a ordem que está a desobedecer é legal, sob 
pena de incorrer em erro de tipo. Não há necessidade de qualquer elemento 
subjetivo especial do injusto, sendo, ademais, irrelevante a motivação do 
agente. (Tratado de Direito Penal, parte especial 5. Editora Saraiva, 2012, p. 
211).

O fato de estar alcoolizado não é capaz de afastar o dolo da 

conduta. A imputabilidade do agente não é excluída em virtude de embriaguez 

voluntária, sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido, regra o artigo 28 do Código Penal:

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de 

efeitos análogos.

Assim, a ingestão de álcool ou substância de efeitos análogos não 

livra a responsabilização penal daqueles que cometem crimes.

A propósito, cita-se desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS TRÊS CORRÉUS E DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO.RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. 
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE 
DEMONSTRADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, DAS 
TESTEMUNHAS, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME 
REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DOIS DOS RÉUS 
PARA QUE SEJA CARACTERIZADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR 
IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DÃO 
CONTA DE QUE OS ACUSADOS ADERIRAM À EMPREITADA CRIMINOSA. 
ADEMAIS, CONTRIBUIÇÃO DOS RÉUS QUE FOI IMPRESCINDÍVEL PARA O 
SUCESSO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. ASSERTIVA DE INEXISTÊNCIA 
DE DOLO POR ESTAR O AGENTE ALCOOLIZADO NO MOMENTO DOS 
FATOS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA 
IMPUTABILIDADE PENAL. DOLO CARACTERIZADO. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 28, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. AINDA, PEDIDO DE 
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA NO CRIME DE ROUBO (ART. 14, II, 
CP). IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E 
PACÍFICA DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO EVIDENCIADA. RECURSOS 
DESPROVIDOS (Apelação Criminal 2014.039523-2, Segunda Câmara Criminal, 
Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. em 21.10.2014, v.u.) (grifou-se).
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Em razão disso, o pleito recursal não prospera nesse ponto.

Do regime inicial de cumprimento de pena

Inviável a alteração do regime semiaberto fixado, uma vez que os 

crimes cometido foram mediante violência e grave ameaça, de forma que registra 

duas circunstâncias judiciais negativas:

Em análise das circunstâncias judicias descritas no art. 59 do Código 
Penal tenho que: a culpabilidade da parte acusada é normal à espécie; a parte 
ré não registra maus antecedentes, entendidas as sentenças penais transitadas 
em julgado que não servem para o cômputo da reincidência; não há elementos 
para atestar a conduta social e a personalidade da parte acusada; os motivos 
são normais para o tipo; as circunstâncias são extremamente desfavoráveis, 
tendo em vista o tempo de duração do espancamento e das lesões causadas; 
além do mais, o réu derrubou a porta que protegia a vítima; o réu puxou os 
cabelos da vítima, deu vários socos e chutes, revelando cenário de terror na 
residência da irmã do réu; as consequências são graves, a julgar pela fotografia 
da vítima juntada aos autos. A vítima ficou física e psicologicamente abalada 
com a conduta do réu, devendo-se destacar que um espancamento dessa 
envergadura merece punição acima do mínimo legal. O comportamento da 
vítima em nada contribuiu para que o crime fosse praticado.

[...]
Considerando as circunstância judiciais extremamente desfavoráveis, 

para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, é fixado, em 
observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea 'b', § 3º, do Código Penal, o 
regime semiaberto.

Com efeito, a decisão está de acordo com a orientação contida no 

art. 33,  § 3º, do CP c/c art. 59, III, do CP, No verbete 719 da súmula de 

jurisprudência do STF, haja vista a gravidade concreta da conduta.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos

De igual forma, inviável a substituição pretendida, porquanto o 

recorrente não preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, 

notadamente aqueles previsto no inciso I, pois o apelante agiu com violência e 

grave ameaça à pessoa.

Da indenização a título de dano moral

Noutro vértice, o apelante pleiteia a redução dos valores arbitrados 
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para a reparação dos danos morais causados.

No ponto, assiste razão parcial à defesa.

O Ministério Público formulou pedido expresso para a condenação 

do apelante também pelos danos causados, requerendo "a fixação de valor 

mínimo para reparação dos danos causados, inclusive dano moral em favor da 

ofendida, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal" (fl. 

101), assegurando o exercício do contraditório sobre o tema, o que se perfaz 

com a possibilidade de as partes se manifestarem a respeito.

Acerca do assunto, colhe-se dos julgados desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. [...] ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO 
DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. [...] PEDIDO DE EXCLUSÃO DO 
VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO CIVIL À VÍTIMA. 
INVIABILIDADE. PLEITO REQUERIDO NA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS 
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALOR 
CONDIZENTE COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS. 
RECURSOS DESPROVIDOS (Apelação Criminal 2011.033597-6, Primeira 
Câmara Criminal, rel. Des. Rui Fortes, j. em 25.10.2011, v.u.) (grifou-se).

Outrossim, é necessário ainda destacar que o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou o entendimento de que é possível a fixação na sentença penal 

condenatória do mínimo de indenização para fins de reparação de 

danos extrapatrimoniais e não somente materiais, especialmente nos casos de 

violência doméstica contra a mulher, conforme depreende-se do recente julgado 

da Terceira Seção da referida Corte:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS 
REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS 
MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO 
NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO 
IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da 
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da 
vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades 
fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado 
assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 
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226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo 
subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 
11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência 
doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares 
n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as 
mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se 
expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua 
proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum 
modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela 
violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema 
jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a 
uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no 
processo penal. 

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo 
Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, 
destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica 
jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização 
para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido 
a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de 
danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal 
situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença 
condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de 
violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo 
postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente 
pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os 
danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em 
ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma 
do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo 
único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao 
sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria 
prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória 
acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima 
etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída 
de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como 
pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos 
morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, 
com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em 
situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as 
possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas 
oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido 
processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a 
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própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, 
de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma 
vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são 
evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima 
fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da 
violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito 
doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título 
de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte 
ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de 
instrução probatória. (REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti, j. em 
28-02-2018, v.u.)

Assim, cabe ao julgador arbitrar, caso a caso, o quantum 

indenizatório com moderação, atento ao caráter punitivo e compensatório, e 

observar alguns critérios elencados pela jurisprudência como: a) grau de culpa 

ou dolo, b) nível socioeconômico das partes; c) intensidade do sofrimento 

impingido ao ofendido; e a d) permanência temporal.

O dano moral, cabível em relação aos delitos de lesão corporal no 

âmbito doméstico, é uma lesão aos direitos da personalidade, que decorrem do 

princípio da dignidade pessoa humana (CRFB, art. 1º, III). Rui Stoco proclama 

que o dano moral 'é a violação da personalidade da pessoa, como direito 

fundamental protegido, em seus vários aspectos ou categorias, como a 

intimidade e privacidade, a honra, a imagem, o nome e outros, causando dor, 

tristeza, aflição, angústia, sofrimento, humilhação e outros sentimentos internos e 

ou anímicos' (Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.683).

A discussão, por outro lado, volta-se aos valores arbitrados como 

indenização.

Na sentença, o Magistrado fixou o valor mínimo de reparação a 

título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 309-313), 

nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Para tanto, foi fundamentado o patamar de indenização nos 

critérios "de razoabilidade e proporcionalidade" e baseou-se, especialmente, na 
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extensão do sofrimento psíquico, no caráter pedagógico da medida, na situação 

econômica da parte lesada e na do réu, sendo assentada a seguinte motivação 

(fl. 309):

A conduta ilícita foi claramente demonstrada pela fundamentação da 
presente decisão, prescindindo de maiores apontamentos neste capítulo. Muita 
mais do que culpa latu senso, a parte denunciada agiu dolosamente.

O nexo de causalidade e os danos foram evidenciados, pois a parte ré 
causou intenso sofrimento físico e psicológico à vitima. Houve não só dano à 
imagem, evidenciados pela fotografia de fl. 16, como também dor física e 
emocional, diante do fato de ter sido o companheiro o agressor, com quem 
deveria nutrir relação de afeto e amor. [...] 

No presente caso a indenização por danos morais terá por objetivo 
compensar/diminuir a dor e o sofrimento enfrentados pela vítima em 
decorrência das lesões corporais. A moral do individuo está intrinsecamente 
relacionada com os direitos da personalidade, assim, havendo lesão a um 
destes direito, dela decorre o dever de indenizar.

O valor da indenização do dano moral deve ser arbitrado pelo juiz de 
maneira a servir, por um lado, de lenitivo para a dor psíquica sofrida pelo 
lesado, sem importar a ele enriquecimento sem causa ou estímulo ao abalo 
suportado; e, por outro, deve desempenhar uma função pedagógica e uma 
séria reprimenda ao ofensor, a fim de evitar a recidiva (TJSC, Apelação cível n. 
2002.020427-2. Relator: Des. Luiz Carlos Freyesleben). [...]

Assim, em atenção às funções repressora e pedagógica da indenização, e 
considerando a capacidade econômica do réu tem renda de cerca de R$ 
1.300,00 - e seu grau de culpa, tenho como justa a fixação do quantum 
indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da vítima (fl. 309-313).

Na espécie, o dano moral decorre dos atos violentos praticados e 

das consequências sofridas pela ofendida. Conforme fl. 16 dos autos, restou 

evidenciado a gravidade da lesão corporal sofrida pela vítima, o que certamente  

demonstra não apenas um dano físico, mas também um acentuado abalo moral 

decorrente da situação.

O laudo pericial de fl. 81 corrobora isso, ao atestar que a vitima 

apresentava escoriações na região frontal, além de hematomas e equimoses nas 

regiões periorbicular direita e esquerda.

Entretanto, considerando-se a profundidade da ofensa e do 

sofrimento suportado, juntamente com as condições financeiras do autor (afirmou 

trabalhar numa fábrica de detergente, com renda mensal aproximada de R$ 
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1.300,00 – fls. 180/181), entende-se que o valor fixado pelo Magistrado a quo, 

não obstante os relevantes fundamentos, é excessivo e incompatível com as 

circunstâncias dos autos. 

Isso porque apesar de os elementos dos autos retrataram bem a 

ofensa sofrida pela vítima, deve-se atentar para o fato que o relacionamento com 

o acusado era recente (estavam namorando por três meses e convivendo na 

mesma residência por duas semanas), fato que certamente atua o abalo por ela 

sofrido.

Também entende-se que a quantia de R$ 20.000,00 mostra-se 

desproporcional frente às condições financeiras do acusado, porquanto 

representa cerca de quinze vezes a renda mensal dele.

Por tais razões, conclui-se que a verba indenizatória deve ser 

reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente 

para compensar a vítima pelo abalo sofrido.

Execução imediata da pena

Reconhecida a responsabilidade penal e com o pleno exercício do 

duplo grau de jurisdição, deve ser adotada a nova orientação do Supremo 

Tribunal Federal, que passou a vigorar a partir do julgamento do HC 126.292/SP 

e estabeleceu ser possível o cumprimento imediato da pena quando já existente 

o pronunciamento judicial em segundo grau de jurisdição, ainda que não tenha 

ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória e sem que isso 

caracterize afronta ao princípio da presunção de inocência. Tal entendimento foi 

reafirmado no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 964246, que teve 

repercussão geral reconhecida.

Assim, plenamente possível a determinação de início imediato da 

execução da pena, após o julgamento do presente recurso de 

apelação, sobretudo porque eventual interposição de recursos para os Tribunais 

Superiores não impede a execução da sentença condenatória, haja vista a 

ausência de efeito suspensivo para tais recursos (a teor do art. 637 do Código de 
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Processo Penal e art. 995 do Código de Processo Civil).

Com efeito, determina-se o início imediato da execução da pena ora 

imposta, de modo que o juízo da condenação deverá tomar as providências 

necessárias, nos termos do posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e o provimento parcial do 

recurso, apenas para reduzir o valor fixado à título de dano moral..

Este é o voto.
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