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APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 
MARIA DA PENHA (11.340/2006). LESÕES CORPORAIS 
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. 
PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES, 
CORROBORADAS PELO LAUDO PERICIAL ATESTANDO 
AS LESÕES, BEM COMO PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO 
ACUSADO, AINDA QUE PARCIAL. ALEGAÇÃO DE QUE A 
VÍTIMA CAUSOU A LESÃO EM SI MESMA. NÃO 
ACOLHIMENTO. EVIDENTE A RESPONSABILIDADE DO 
APELANTE, QUE, APÓS INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA, 
IRRITADO, ARRANCOU DAS MÃOS DA OFENDIDA UMA 
JARRA DE VIDRO QUEBRADA E, POSTERIORMENTE, 
DEU-LHE UMA JOELHADA EM SEU ABDÔMEN, 
ACABANDO POR SER FERIR COM A REFERIDA PEÇA 
DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ACOLHIMENTO. 
INVIABILIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO. 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. 
CONVENIÊNCIA DO SURSIS ESPECIAL (ART. 78, § 2º, DO 
CP). ALTERAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA 
RETOCADA NESTE PONTO.

REQUERIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ANTE A 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ. 
ARBITRAMENTO EFETUADO NA DECISÃO COMBATIDA, 
QUE FORA PUBLICADA ANTES DO ADVENTO DO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA QUE ENGLOBA A 
ATUAÇÃO EM TODAS AS INSTÂNCIAS.  

PRETENDIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA 
JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. RECORRENTE 
ASSISTIDO POR DEFENSORES DATIVOS. 
HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. ENTENDIMENTO 
DESTA CÂMARA. 

IMEDIATA EXECUÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS, 
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QUE DEVERÃO SER ESTIPULADAS NO PRIMEIRO GRAU. 
CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO DA 
MATÉRIA FÁTICA ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. 
DETERMINAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A RECENTE 
ORIENTAÇÃO DO STF (HC N. 126292/SP), RATIFICADA 
NO JULGAMENTO DO DIA 05/10/2016 PELO PLENÁRIO 
DA MESMA CORTE, EM SEDE DE REPERCUSSÃO 
GERAL, JULGANDO O MÉRITO DO ARE 964246, 
REPRESENTATIVO DO TEMA 925. PRINCÍPIO DA 
EFETIVIDADE DA FUNÇÃO JURISDICIONAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0001239-93.2013.8.24.0081, da comarca de Xaxim (2ª Vara) em que é Apelante 
Domingo Mazzochi e Apelado Ministério Público do Estado de Santa Catarina.

A Terceira Câmara de Direito Criminal decidiu, por votação 
unânime, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, com a imediata 
execução da pena. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 13 de março de 2018, foi presidido 
pelo Exmo. Sr. Des. Rui Fortes, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. 
Sérgio Izidoro Heil. Funcionou pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 
Sr. Dr. Paulo Antônio Günther. 

Florianópolis, 14 de março de 2018.

Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann
Relator
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RELATÓRIO

Na comarca de Xaxim, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra Domingo Mazzochi, dando-o como incurso 

nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 

11.340/2006, pela prática da conduta assim descrita na inicial acusatória: 

No dia 26 de fevereiro de 2013, por volta das 12 horas, na Rua Guerino 
Pierezan, Município de Xaxim/SC, o denunciado DOMINGO MAZZOCHI 
ofendeu a integridade física de OGECI TERESINHA MAZZOCHI, sua 
companheira, agredindo, por meio de um empurrão, além de golpear seu 
abdômen com chutes, vindo a mesma lesionar-se com os cacos de vidro da 
jarra que segurava nas mãos, o que causou, ferimento contundente de 1 cm na 
mão esquerda e escoriação linear de 1 cm no dorso do punho esquerdo, 
conforme laudo da fl. 05 (fls. II-III). 

Concluída a instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente 

para condenar o acusado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime 

inicial aberto, por infração ao disposto no art. 129, § 9º, do Código Penal. Foi-lhe 

concedido a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, 

mediante o cumprimento, no primeiro ano, de prestação de serviços à 

comunidade e apresentação mensal em juízo, a qual deverá se estender também 

pelo segundo ano, nos termos do art. 78 da do mesmo Diploma (fls. 69-72-v).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. Requereu a 

absolvição, por entender insuficientes as provas de autoria do delito. 

Subsidiariamente, pleiteou a modificação das condições do sursis, determinando-

se a limitação de fim de semana, ao invés da prestação de serviços à 

comunidade, ou, ainda, a substituição de referida exigência pelas obrigações 

dispostas no § 2º do artigo supracitado, notadamente porquanto o apelante é 

pessoa doente e impossível a reparação do dano. Por fim, pugnou pela fixação 

de honorários advocatícios à defensora nomeada e a concessão de justiça 

gratuita (fls. 74-80).

Juntadas as contrarrazões (fls. 87-90v), ascenderam os autos a 
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esta instância, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do 

Exmo. Sr. Dr. Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, opinou pelo parcial conhecimento 

e, na parte conhecida, pelo desprovimento do apelo (fls. 94-98).

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou 

procedente a denúncia e condenou o acusado às sanções do art. 129, § 9º, do 

Código Penal. 

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. 

Pugna a defesa pela absolvição, ao argumento de que o conjunto 

probatório relativo à autoria do delito é insuficiente para manter o édito 

condenatório. 

Inexistindo insurgência quanto à materialidade da conduta, passa-

se, de pronto, à análise da autoria. 

Não obstante as alegações da defesa, atentando-se a quaestio, 

verifica-se que a manutenção da condenação é medida imperativa.

Para elucidar esse entendimento, necessário percorrer as 

evidências existentes nos autos, especialmente a prova oral colhida durante a 

instrução processual. 

O acusado, em seu interrogatório judicial, alegou que sua 

companheira cortou-se sozinha com a jarra que segurava. Acrescentou não se 

lembrar de tê-la agredido, mas admitiu que isso possa ter ocorrido. Oportuna a 

transcrição de parte de seu depoimento:

Quando ela ergueu a jarra assim, eu achei que ela ia jogar a jarra; eu 
fui e tirei a jarra da mão dela; eu peguei no braço dela com uma mão e 
com a outra eu tirei a jarra e joguei; daí ela começou que ela mesmo que 
se cortou; o piá veio na porta e disse "pai, vamo trabalhar"; eu peguei, levantei, 
botei a botina e fui pro serviço; não tinha tido discussão; quando sentei na mesa 
pra almoçar, ela começou a falar grosso, por causa da depressão dela, tem dia 
que só chora, tem dia que não da pra falar com ela; o piá foi falar com ela e ela 
mandou ele ficar quieto; peguei e saí da mesa; cheguei em casa era quase 
meio dia, cansado de trabalhar, peguei e saí; ela saiu atrás; tem a casa e atrás 
tem uma outra cozinha; começou a falar "vai comer" e pegou a jarra; eu disse 
"não vou comer"; aí ela ergueu a jarra e eu peguei no braço dela e tirei a jarra, 
mas já tava quebrada e ela se cortou; depois que cheguei em casa tinha 
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tomado um gole; tomava meu aperitivo sempre antes do almoço; eu não 
me lembro de ter batido nela, pode ser que empurrei com o joelho, talvez; 
não lembro, talvez empurrei a hora que peguei no braço que ela veio 
assim, mas não bati nela; nós não "tava" em crise; depois que ela entrou em 
depressão não dava pra falar com ela que ela alterava; eu acho que na hora 
que fui pegar no braço dela levei o joelho talvez, não lembro; não bebo 
mais (mídia audiovisual fl. 50). 

Deveras cômoda a posição adotada pelo recorrente quanto à 

imputação que lhe foi direcionada na peça vestibular. No entanto, evidente a 

prática, por Domingos, das condutas narradas na denúncia e de seu inequívoco 

intento de lesionar a vítima.  

A ofendida, sob o crivo do contraditório, explicou a discussão dada 

entre ela e Domingo e, no tocante às lesões, assegurou ter sido ele o causador:

Somos casados há 38 anos; continuamos juntos; ele tomava e quando 
chegava em casa, por qualquer motivo, ele era agressivo; qualquer coisa 
que a gente falasse, ele se incomodava; temos 4 filhos; não foi sempre 
assim; só quando tomava; ele fez tratamento, deixou de beber, deu câncer, 
eu cuidei; ele tem enfisema pulmonar e eu to cuidando; "tamo junto" na casa só 
nós dois, porque são todos casados; ele sem beber é uma pessoa excelente; 
[no dia dos fatos] ele saiu da cozinha e foi pra fora, eu fui tentar chamar pra ele 
vir comer e ele disse que não queria; como tinha uma jarra em cima da pia 
quebrada eu fui pegar pra esconder né, eu tinha medo que talvez ele 
cortasse, alguma coisa; ele tava brabo, nervoso, do trabalho; medo, medo, eu 
nunca tive dele, mas a gente se cuidava né; eu ergui a jarra e quando eu ergui 
ele fez com a mão [na direção dela] e eu mesma bati, aqui, cortou; mas foi 
ele que bateu assim com a mão né; deu [chute na barriga]; eu não caí; 
fiquei internada, ali no pronto socorro; ele mesmo resolveu, por si, se tratar, 
daí ele não tomou mais e veio a doença, que ele tá até hoje. 

Ainda no depoimento que prestou perante o juízo, questionada pelo 

Promotor de Justiça quantas vezes essa situação havia acontecido, de o 

acusado ingerir bebida alcoólica e ficar agressivo, contou que umas três ou 

quatro vezes ele ficou assim muito alterado, mas, até o dia dos fatos, nunca 

havia culminado em agressão física. Afirmou não se recordar se foi um 

chute ou uma joelhada na barriga, porque toma remédios antidepressivos e 

esquece de algumas coisas, mas lembra-se da cena (mídia audiovisual de fl. 50).  
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Colhe-se de ambas as narrativas que a vítima se cortou quando o 

acusado tirou de sua mão, de maneira bruta, uma garrafa de vidro quebrada, o 

que ocasionou as lesões verificadas no laudo pericial. 

Além disso, embora o apelante tenha afirmado não se recordar de 

ter dado um chute na vítima, ou mesmo de ter batido nela, admitiu que "talvez 

tenha dado um empurrão com o joelho". A vítima, por outro lado, garantiu 

lembrar-se da cena em que foi golpeada no abdômen, em que pese não ter 

certeza se foi um chute ou uma joelhada. Sobre essa contusão, explanou ter sido 

necessário ir ao pronto socorro, conquanto, consoante a perícia legal, não 

houvesse lesão visível. 

Portanto, nada obstante a tentativa do acusado de transferir a 

responsabilidade do ocorrido à vítima, sob o argumento de ela ser depressiva e 

ríspida, resta evidente que, em decorrência de uma desavença ocasionada após 

a ingestão de bebida alcoólica por Domingo, o qual se encontrava irritado e 

agressivo, Ogeci acabou machucada, tendo ele dado origem às lesões – ainda 

que indiretamente, quanto ao ferimento contundente. 

Assim, incabível o argumento de que a vítima se cortou sozinha, 

acidentalmente, uma vez que devidamente comprovada a ação do acusado no 

ocorrido, tanto pela descrição de Ogeci, quanto pela fala de Domingo, mesmo 

que parcial e apenas quanto à possibilidade de tê-la agredido com chutes. 

Pontue-se que o depoimento prestado pelo filho do casal na 

Delegacia, que, para a defesa, serviria para desconstituir a autoria do delito, já 

que Eodimar disse que acreditava que sua mãe teria causado a própria lesão, 

"pois é depressiva e estava com pedaço de vidro sob sua posse" (fl. 16), nada 

muda a compreensão dos fatos.

A um, porque o depoente não estava presente no momento em que 

as lesões foram provocadas, tendo chegado no local "cerca de 2 ou 3 minutos 

após ouvir os gritos da discussão", sendo que sua mãe já apresentava corte 

numa das mãos e um pedaço de vidro na outra. 
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A dois, porque, como visto, de fato, a vítima que segurava o objeto 

cortante, porém, a lesão só se deu porque o acusado, mesmo sabendo que sua 

esposa tinha em mãos uma jarra de vidro quebrada, foi para cima dela e, 

brutalmente, arrancou o instrumento contundente, que, por obvio, acabou 

cortando-a. 

Ainda, o relato da vítima coaduna-se com o laudo pericial de fl. 5, o 

qual atestou a ofensa à integridade física de Ogeci, consistente em "ferimento 

contundente de 1cm no dorso da mão esquerda e escoriação linear de 1cm no 

dorso do punho esquerdo", bem como informou queixar-se a ofendida de "dor na 

barriga, onde teria recebido uma joelhada", mesmo não se encontrando lesão 

visível. 

Destarte, indubitável a autoria do delito. 

A respeito da suficiência das palavras da vítima e da confissão 

(ainda que parcial) do acusado para embasar a condenação, mormente em se 

tratando de violência doméstica, reproduz-se da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE 
FATO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AMEAÇA. MATERIALIDADE E 
AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E 
COERENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.    
Tratando-se de violência doméstica, muitas vezes os fatos ocorrem longe do 
olhar de qualquer testemunha, razão pela qual as palavras da vítima possuem 
alto valor probatório (Apelação Criminal n. 0001059-81.2014.8.24.0036, de 
Jaraguá do Sul, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 04/07/2017).

E do entendimento não destoante desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA 
(ART. 129, § 9º, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) PRATICADOS 
COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA 
DE PROVAS OU POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO RÉU 
NO TOCANTE AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA FIRME E 
COERENTE DA VÍTIMA, ALIADA AS DEMAIS PROVAS E INDÍCIOS DOS 
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AUTOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À INTEGRIDADE 
FÍSICA DA VÍTIMA. VERSÕES DO RÉU CONTRADITÓRIAS.

"É corrente o entendimento dos Tribunais Pátrios de que, nos casos de 
violência doméstica, a palavra da vítima assume relevância e deve 
preponderar sobre a simples negativa de autoria sustentada pelo réu, 
especialmente quando está acompanhada de prova material das lesões 
suportadas, tal como ocorre no presente caso. (Apelação Criminal n. 
2014.046462-3, de Taió, rel. Des. Newton Varella Júnior, j. 23/10/2014). 
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
(Apelação Criminal n. 0027015-57.2012.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. 
Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 03/08/2017 – grifou-se).

Rechaçado, portanto, o pleito de absolvição por insuficiência 

probatória. 

Da substituição das condições do sursis

Subsidiariamente, requer o apelante a substituição da prestação de 

serviços à comunidade por limitação de fim de semana, com fundamento no art. 

78, § 1º, do CP; ou, ainda, a aplicação do disposto no § 2º deste mesmo 

dispositivo legal, por entender inviável a reparação de danos e favoráveis as 

circunstâncias judiciais do art. 59. 

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Veja-se o dispositivo supra mencionado:

Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à 
observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

§ 1º - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 
comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48).

§ 2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade 
de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem 
inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo 
anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente: 

a) proibição de freqüentar determinados lugares; 
b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 

juiz;  
c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades. 

Consoante apontado pelo acusado, verifica-se no caso in judicia o 

cumprimento dos requisitos do § 2º, porquanto impossível a reparação do dano e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art78
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inteiramente favoráveis as circunstâncias judiciais. Nesse sentido, veja-se: 

Apelação Criminal n. 0003463-76.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Moacyr 

de Moraes Lima Filho, j. em 15/08/2017. 

Por conseguinte, dá-se provimento, neste ponto, ao apelo, para 

estabelecer a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, 

mediante a observância das regras do art. 78, § 2º, do Código Penal, a serem 

especificadas pelo togado da execução, nos termos do art. 159, § 2º, da Lei n. 

7.210/1984 (LEP). 

Dos honorários advocatícios

Pretende a defensora dativa (nomeação à fl. 38) a fixação de verba 

honorária, sem embargo da já estabelecida na sentença – R$ 1.140,75 (15 

URH), haja vista a interposição do presente reclamo. 

No entanto, depreende-se dos autos que a publicação do decisório 

deu-se antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (03/02/2016 

– fl. 73), de modo que a verba honorária fixada naquela ocasião já engloba a 

interposição de eventual recurso (enunciado administrativo n. 7 do Superior 

Tribunal de Justiça).

Sobre o tema, já se manifestou esta Câmara:

[...] FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO NA 
FASE RECURSAL. APELO INTERPOSTO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR 
DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA FIXADA NA SENTENÇA 
DE PRIMEIRO GRAU QUE ENGLOBA EVENTUAIS RECURSOS CABÍVEIS. 
"Não cabe, na hipótese, a fixação de honorários recursais uma vez que, 
segundo o Enunciado Administrativo 7 do Superior Tribunal de Justiça, 
'somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 
de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários 
sucumbenciais recursais na forma do art. 85, § 11, do novo CPC'" 
(Apelação n. 0007396-56.2012.8.24.0004, Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. em 
30/8/2016). PROVIMENTO TÃO SOMENTE DO RECURSO INTERPOSTO 
PELA ACUSAÇÃO (Apelação Criminal n. 0019556-64.2011.8.24.0064, de São 
José, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 25/10/2016 - grifou-se).

Dessa forma, impossível o acolhimento do pedido. 
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Da justiça gratuita

Por outro lado, merece provimento o pleito de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. 

Isso porque, consoante supramencionado, o acusado é assistido 

por defensora nomeada pelo juízo, o que faz presumir sua hipossuficiência e 

justifica a isenção das custas processuais em seu favor.

Nesse sentido é o entendimento deste Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO 
PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.   MATERIALIDADE DO DELITO E 
AUTORIA INCONTROVERSAS. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. REQUISITO 
SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME 
CONTRA O PATRIMÔNIO. CONDUTA RELEVANTE PARA O DIREITO 
PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] PRETENDIDA ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ACOLHIMENTO. 
RECORRENTE ASSISTIDO POR DEFENSORES NOMEADOS PELO JUÍZO. 
HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 
PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP), ADOTADA POR ESTA CÂMARA 
CRIMINAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO QUE SE IMPÕE. 
PROVIDÊNCIA DETERMINADA DE OFÍCIO (Apelação Criminal n. 
0001693-89.2011.8.24.0163, de Capivari de Baixo, rel. Des. Rui Fortes, 
Terceira Câmara Criminal, j. 24/10/2017).

Acolhe-se, pois, a insurgência, neste ponto.  

Da execução provisória 

Por derradeiro, mantida a condenação, deve ser iniciada 

prontamente o cumprimento do sursis, por força da novel deliberação da 

Suprema Corte, valendo o presente como fundamentação para tanto.

É que na sessão do dia 16/02/2016, por óbvio sem efeito erga 

omnes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de seus membros (7x4), 

derrubando o entendimento que se firmou a partir do HC 84.078/MG, julgado em 

fevereiro de 2009, julgou o HC 126.292/SP, permitindo a execução provisória da 
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pena após confirmação de sentença em segundo grau de jurisdição, o que foi 

ratificado no julgamento do dia 05/10/2016 pelo plenário da mesma Corte, em 

sede de Repercussão Geral, julgando o mérito do ARE 964246, representativo 

do Tema 925.

No caso, venia, entendo que não há ofensa ao princípio da 

presunção de inocência, firmado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 

Ao contrário do que ocorre com os princípios do devido processo legal (CF, art. 

5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º LV), ao princípio da 

inocência não se pode dar interpretação ampliativa capaz de abranger toda e 

qualquer situação restritiva de direitos decorrente de ato jurisdicional.

Ora, existindo prova inequívoca da prática dos crimes, não há que 

se falar em presunção de inocência, princípio que entendo não ser absoluto, 

aflorando o princípio da não culpabilidade. O devido processo legal foi 

observado, quando proferida a sentença de primeira instância e a decisão de 

segundo grau, que se operou na data de hoje. 

Qualquer recurso deflagrado pelo apelante – o que não é tolhido 

com a presente deliberação –, seja ao Superior Tribunal de Justiça, seja ao 

Supremo Tribunal Federal, diga-se, que não têm a característica de terceira ou 

quarta instância, não terá como objeto a análise da prova, já procedida, porque a 

tanto não se prestam, senão matéria de direito, logo, com manifesta preclusão da 

matéria fática.

O paralelo que pode ser traçado é com o texto do art. 2º da Lei 

64/90, dada pelo art. 1º da LC 135/2010. É que a Lei 64/90 – Lei da Elegibilidade 

ou Inelegibilidade – ditava como inelegível o condenado criminalmente com 

sentença transitada em julgado. E agora grafa: os que forem condenados, em 

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado.

A pronta execução, outrossim, e daí não ser o princípio da 

inocência absoluto, é medida de defesa do corpo social e afasta o clima de 

impunidade que atualmente vigora no país.
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Ante o exposto, é de se conhecer do recurso e dar-lhe parcial 

provimento, para conceder ao acusado os benefícios da justiça gratuita e 

reconhecer o cabimento do sursis especial, determinando-se a imediata 

execução de suas condições, tão logo estabelecidas pelo togado. 

A comarca de origem deverá promover a comunicação à vítima, em 

observância ao art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

É o voto.
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