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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA E 
A LIBERDADE INDIVIDUAL. LESÃO CORPORAL E 
AMEAÇA PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. 
ARTIGO 129, § 9º, 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO CRIME DE 
LESÃO CORPORAL,  COM FUNDAMENTO NA LEGÍTIMA 
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E 
MATERIALIDADE CERTAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE 
NÃO DEMONSTRADA. INCUMBÊNCIA DA DEFESA, A 
TEOR DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 
PENA PREVISTA NO ARTIGO 129, §4º, DO CÓDIGO 
PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA 
PROVOCAÇÃO. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO CRIME DE 
AMEAÇA, COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE DOLO. 
AGENTE QUE, VOLUNTÁRIA E CONSCIENTEMENTE 
PROFERE AMEAÇA CONTRA SUA IRMÃ. EVIDENCIADO 
O DOLO DE INFUNDIR TEMOR NA VÍTIMA. ESTADO DE 
IRA QUE NÃO EXCLUI O CRIME. PRECEDENTES. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. 

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA 
(LEI. 11.340/06) AO CASO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES 
OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR E COM MOTIVAÇÃO 
DE GÊNERO. 

PRETENSÃO DE ISENÇÃO NAS CUSTAS 
PROCESSUAIS. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO 
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO 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 
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE.

DECISÃO MANTIDA NOS PRÓPRIOS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0001271-71.2014.8.24.0014, da comarca de Campos Novos Vara Criminal em 
que é/são Apelante(s) G. L. de S. e Apelado(s) Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina.

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, conhece 
do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Paulo Roberto Sartorato, com voto, e dele participou a Exma. Sra. Desa. 
Hildemar Meneguzzi de Carvalho.

Funcionou como membro do Ministério Público o Exmo. Sr. Dr. 
Procurador de Justiça Fábio Strecker Schmidt.

Florianópolis, 14 de junho de 2018.

Desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva
Relator
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RELATÓRIO

Na Comarca de Campos Novos/SC, o Ministério Público ofereceu 

Denúncia contra Gilmar Luiz de Souza, dando-o como incurso nas sanções do 

art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei 

11.340/2006, em virtude dos seguintes fatos (fls. 20/21):

No dia 30 de março de 2014, por volta das 16h30min, na residência 
situada na Rua Theofeio Fagundes Cordeiro, Bairro Integração, neste Município 
de Campos Novos/SC, o ora denunciado Gilmar Luiz de Souza, após discutir 
com sua irmã Marli Terezinha de Souza, prevalecendo-se das relações 
domésticas, desferiu socos em sua cabeça, chutes e ainda, utilizando-se de 
uma ripa, passou a agredir seus braços e abdômen, causando-lhe as lesões 
corporais de natureza leve descritas no laudo pericial de fl. 29.

Em seguida, após ser conduzido pelos policiais militares, o denunciado 
Gilmar ameaçou Marli de lhe causar mal injusto e grave, afirmando "que da 
cadeia ele saía, mas ela...", deixando a vítima temerosa por sua segurança.

Encerrada a instrução, o Magistrado a quo julgou procedente a 

exordial para condenar o Apelante à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e 

cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, por infração ao art. 

129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação (fl. 163), no 

qual pleiteou (fls. 172/181):

a) Quanto ao crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, a 

absolvição do Apelante à luz do princípio in dubio pro reo, frente a total falta de 

provas condenatórias, ainda, a causa de exclusão de ilicitude (legítima defesa), 

vez que repeliu as agressões sofridas, ou, em caráter subsidiário, a incidência da 

causa de diminuição prevista no §4º do mesmo artigo;

b) Quanto ao crime de previsto no art. 147 do Código Penal, a 

absolvição do Apelante por ausência de dolo, uma vez que as agressões verbais 

ocorreram quando agente estava sob o estado de ira ;

Por fim, a Defesa postula o afastamento da Lei 11.340/06 ao caso, 

por não considerar existente a violência baseada em gênero, subsidiariamente, 

aplicação unicamente das sanções dos arts. 147 e 129, caput, do CP, a fim de 
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que sejam aplicados os institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/95 e, 

ainda, a isenção do pagamento das custas processuais, porque o Apelante é 

assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Em sede de contrarrazões (fls.185/190), o representante da 1ª 

Promotoria de Justiça da Comarca de Campos Novos/SC, pleiteia o 

conhecimento e não provimento do recurso, uma vez que não ocorreu legítima 

defesa, mas sim, dolo de intentar contra a vítima; bem como, a intenção de 

causar temor aquela, proferindo-lhe ameaças; além do mais, a incidência da Lei 

Maria da Penha, porque os fatos ocorreram no âmbito do lar, concomitante, a 

ligação sanguínea das partes que são irmãos; por fim, o indeferimento do pleito 

liberatório das custas processuais.

Ao final, a Procuradoria de Justiça Criminal de Santa Catarina, em 

parecer de lavra do Exmo. Sr. Dr. Paulo Antônio Günther (fls. 218/226), 

manifestou-se pelo "parcial provimento ao recurso ajuizado por Gilmar Luiz de 

Souza a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao reeducando"

Este é o relatório.

VOTO

Recurso exclusivamente defensivo.

O recurso merece ser conhecido, por próprio e tempestivo.

Do crime de lesão corporal  art. 129, §9º, do Código Penal

De início, a Defesa pleiteia a absolvição do Apelante com 

fundamento em causa de exclusão de ilicitude, precisamente a legítima defesa, 

ao argumento de que foi a vítima quem deu início às agressões, de modo que 

apenas as repeliu, utilizando-se dos meios necessários e moderados para tanto.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Consigne-se, desde logo, que a materialidade do delito exsurge 

inconteste do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 22); Boletim de Ocorrência (fls. 
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23/25); Fotografias e Receituário Médico (fls. 33/35) e, especificamente, do 

Laudo Pericial (fl. 53).

A autoria, por sua vez, deflui dos documentos acima mencionados 

e, notadamente, da prova oral coligada durante as duas fases da persecução 

penal.

Nesse sentido, tem-se o depoimento do Policial Militar José Alcides 

França (gravação audiovisual min. 00'50'' a 04'00'' – fl.113), muito embora não 

recordar pontualmente dos fatos, foi uníssono em todas as fases processuais 

penais, indicando a conduta delituosa do Apelante, lembrando que ao chegar no 

local, deparou-se com a vítima, ferida e lamentando as lesões. Indagada a 

vítima, disse ter sido surpreendida com socos e um pedaço de madeira deferidos 

pelo irmão e no exato momento em que o Apelante avistou a irmã, começou a 

proferir ameaças, dizendo que saindo da prisão iria lhe causar algum mal.

A vítima Marli Terezinha de Souza (gravação audiovisual min. 

00'31'' a 05'29'' – fl.140), garantiu ter sofrido agressões infundadas por parte do 

seu irmão quando pretendia protegê-lo, pois encontrava-se alcoolizado e 

conduzindo um automóvel. Contrariou seu irmão para que não dirigisse o 

automóvel em estado de embriagues e, por isso, foi agredida com socos e 

chutes. Esclareceu por fim, que para se proteger dessa injusta agressão, lançou 

mão de um pedaço de madeira, contudo, o agressor lhe arrebatou o instrumento 

e a agrediu fazendo uso também desse utensílio.

De seu turno, o Apelante, Gilmar Luiz de Souza (gravação 

audiovisual min. 01'46'' a 03'22'' – fl.140), considera-se inocente, alegando 

somente retribuir o intento da irmã, desconhecendo os motivos que motivaram a 

agressão, negando qualquer ameaça de sua parte ou desejo de causar mal à 

vítima, a quem empurrou para repelir uma injusta agressão.

Sabe-se que, pela teoria da indiciariedade ou ratio cognoscendi, no 

contexto do conceito analítico de crime, provado o fato típico, presume-se a 
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ilicitude, transferindo-se, a partir de então, a ônus da prova para a Defesa, caso 

alegue uma causa que a exclua, nos termos do art. 156 do Código de Processo 

Penal. 

Enfim, quer-se dizer que ao Ministério Público, titular da ação penal 

pública, compete provar a prática de um fato típico, com todos os seus 

elementos naturais, isto é, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, a partir 

do que há uma presunção relativa de que o fato é, também, contrário ao Direito 

ou, em outras palavras, ilícito. Compete, pois, ao réu, caso alegue, a prova das 

causas de exclusão de antijuridicidade, ou ao menos, nos termos do art. 386, 

inciso VI, in fine, do Código de Processo Penal, incutir fundada dúvida no 

julgador de sua existência.

No caso dos autos, o Apelante não trouxe qualquer prova idônea de 

que as agressões partiram da vítima e de que apenas se defendeu usando dos 

meios necessários e com moderação, estando a sua versão, nesse ponto, 

completamente isolada do conjunto probatório.

Em verdade, o que se extrai da prova produzida, notadamente da 

oral, é que foi o Apelante quem, sem qualquer justificativa, iniciou as agressões 

contra sua irmã, inclusive utilizando um pedaço de madeira, desferindo-lhe socos 

e chutes causando as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 53.

Além dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, a vítima, 

perante a Autoridade Policial e em Juízo, foi enfática no seu relato, no sentido de 

que seu irmão, ora Apelante, em um momento de bastante agressividade, 

passou a ofender sua integridade física após ser advertido, por ela, para que não 

conduzisse um veículo embriagado e sem carteira de habilitação.

Frise-se, ainda, que, em crimes de tal espécie a palavra da vítima 

tem fundamental importância, sendo apta a lastrear veredito condenatório, 

quando firme e coerente, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO 
CORPORAL LEVE MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO 



                                                         

7

Gabinete Desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva

CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO 
COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O 
CATEGÓRICO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. AGENTE QUE 
DESFERE TAPAS E PUXÕES DE CABELO CONTRA A EX-COMPANHEIRA 
OCASIONANDO-LHE LESÕES APARENTES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO.   1. Em casos de violência contra a mulher - seja ela física 
ou psíquica -, a palavra da vítima é de fundamental importância para a 
devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar 
um veredito condenatório, quando firme e coerente, máxime quando 
corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos.   2. 
"Comprovado pelo exame de corpo de delito que houve ofensa física voltada à 
integridade ou a saúde do corpo humano - bens jurídicos tutelados pelo tipo 
penal de lesão corporal -, está caracterizada a relevância da conduta do 
apelante para a sociedade, impondo-se a intervenção penal do Estado". (TJSC 
- Apelação Criminal n. 2011.012058-8, de Joinville, Rel. Des. Carlos Alberto 
Civinski, j. em 14/08/2012). (TJSC, Apelação Criminal n. 2012.060492-2, de 
Joinville, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 
05-02-2013). (grifei).

Enfim, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de provar 

suas alegações (art. 156 do CPP), estando sua versão, em verdade, em 

manifesta contradição com todo o restante do conjunto probatório, sua tese de 

que agiu em legítima defesa não merece prosperar, de sorte que a condenação é 

a medida que se impõe.

Melhor sorte não assiste ao Apelante, também, em seu pleito 

subsidiário, para que seja reconhecido que a agressão por ele perpetrada 

ocorreu logo em seguida a injusta provocação da vítima, com a incidência, em 

consequência, da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do 

Código Penal.

Diz-se isso porque, conforme já salientado, não se compreende que 

a admoestação da vítima ao seu irmão mais novo, ora Apelante, para que 

parasse de agir de forma temerária, inconsequente e contrária à lei, possa ser 

compreendida como uma injusta provocação.

Dizendo em outras palavras, a advertência da vítima para que o 
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Apelante, embriagado e sem carteira de habilitação, parasse de realizar 

manobras com seu automóvel em via pública, colocando em risco a incolumidade 

pública e segurança das demais pessoas, nem com muito esforço exegético 

pode ser compreendida como uma provocação injusta, apta a diminuir a pena do 

Apelante quanto ao crime de lesão corporal que cometeu.

Por fim não há que se falar de ausência probatória, ante tudo o que 

foi amplamente explanado.

Assim, afasto a tese de legitima defesa e a incidência da causa de 

diminuição de pena.

Do crime de ameaça  art. 147 do Código Penal

Quanto ao crime de ameaça, a Defesa sustenta que não houve 

intenção de ameaçar, porquanto o Apelante, na ocasião, estava com o estado de 

ânimo alterado, estado de ira, o que afastaria o elemento subjetivo da conduta.

A tese não merece acolhida.

Em diversos casos, já decidiu esta Primeira Câmara Criminal que o 

estado de ira, raiva ou de cólera não é capaz de, por si só, excluir a intenção de 

intimidar e, por consequência, o crime de ameaça. 

Nesse sentido, Apelação Criminal n. 0014077-30.2012.8.24.0008, 

de Blumenau, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, 

julgada em 31-01-2017:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. 
AMEAÇA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 C/C 
ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA 
DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE 
E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES 
DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E INFORMANTE ALIADOS AOS DEMAIS 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. 
AGENTE QUE, VOLUNTÁRIA E CONSCIENTEMENTE, PROFERE AMEAÇA 
CONTRA A SUA EX-COMPANHEIRA. EVIDENCIADO O DOLO EM INFUNDIR 
TEMOR NA VÍTIMA. ESTADO DE RAIVA QUE NÃO EXCLUI O DELITO. 
CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. (...) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.   1. Quem ameaça de mal injusto e grave 
sua ex companheira comete, de fato, o delito delineado no art. 147, caput, 
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do Código Penal. Logo, impossível a absolvição quando cabalmente 
comprovada a ocorrência do delito e sua autoria, bem como o dolo 
específico na ação do réu.   Ademais, o estado de ira, de raiva ou de cólera 
não é capaz de excluir a intenção de intimidar e, por consequência, o 
crime de ameaça.  (...). grifei

Do corpo do acórdão, extrai-se:

 Válida, ainda, a transcrição da lição de César Roberto Bittencourt:
O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de 

intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. 
Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não 
tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta 
maior potencialidade de intimidação pelo desequilíbrio que o estado 
colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os 
crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado 
de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado". (In Código Penal 
Comentado. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 145). grifei

A ameaça feita pelo Apelante, de forma livre e consciente, foi 

suficiente para causar temor à vítima, conforme suas explanações na instrução 

criminal, ademais, aquela situação foi presenciada pelos agentes públicos na 

delegacia, e ratificados por estes em juízo. 

Nesse contexto, sem razão o Apelante de que seu estado anímico, 

na ocasião, excluiria o crime de ameaça que, livre e conscientemente, perpetrou 

contra sua irmã, causando-lhe temor de que o mal injusto e grave viesse a se 

concretizar, motivo pelo qual a condenação, também aqui, merece ser mantida.

Da incidência da Lei Maria da Penha

Ainda, aduz o Apelante que a Lei 11.340/06 não se aplica ao caso, 

notadamente por envolver violência cometida entre irmãos (irmão contra irmã) e 

sem motivação de gênero.

Sem delongas, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) tem total 

aplicabilidade ao caso em epígrafe, na medida em que a violência física e 

psicológica (Lei n. 11.340/06, art. 7º, I e II) foi praticada contra mulher no âmbito 

da família (Lei n. 11.340/06, art. 5º, II), pois réu e vítima são irmãos.

De mais a mais, no que diz respeito à motivação de gênero e ao 

contexto de vulnerabilidade em que se encontrava a vítima no momento dos 
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fatos, bem pontuou o Procurador de Justiça Paulo Antônio Günther que, "além 

de o reeducando ser irmão da vítima, ele residia no mesmo terreno que Marli, o 

que demonstra que se prevaleceu da vulnerabilidade física, decorrente não só do 

gênero feminino, mas também por ser mais novo e mais forte que a ofendida, e 

da relação intima de afeto existente entre eles para agredir a irmã" (fl. 225).

No ponto, veja-se a Apelação Criminal n. 

0010588-07.2014.8.24.0075, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio 

Corrêa, julgada em 12-09-2017:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO 
(DECRETO-LEI N. 3.668/91, ART. 21, CAPUT) NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI N. 11.340/06) - 
SENTENÇA CONDENATÓRIA.   RECURSO DEFENSIVO.   ALEGADA 
INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENA - AGRESSÕES DO IRMÃO 
CONTRA A IRMÃ - DIVERGÊNCIA PATRIMONIAL SUBJACENTE - 
QUESTÃO DE GÊNERO VERIFICADA NO CASO CONCRETO - 
VULNERABILIDADE - INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06.   "Para a incidência 
da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência 
contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de 
hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor" 
(STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).  (...)  RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (grifei)

Assim, o pleito do Apelante para que não incida a Lei 11.340/06 não 

comporta acolhimento.

Do pagamento das custas processuais

Por fim, o Apelante objetiva que seja reformada a sentença no 

ponto em que o condenou a pagar as custas processuais.

Aduz, para tanto, que foi defendido durante todo o processo pela 

Defensoria Pública, podendo se presumir, nesse sentido, que não possui 

condições de arcar com as despesas processuais, razão por que se impõe a 

suspensão do pagamento.

Contudo, a matéria não pode ser conhecida, visto que, segundo 

entendimento consolidado desta Câmara, deve haver prévia manifestação do 

Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo 
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grau de jurisdição, o que não ocorreu no caso concreto, segundo se infere da 

Sentença condenatória (fls. 141/148).

Neste sentido, cumpre anotar a Apelação Criminal n. 

0008113-54.2009.8.24.0075, de Tubarão, Relatoria do eminente Desembargador 

Carlos Alberto Civinski, julgada em 25-01-2018:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME 
CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO, I, 
CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 
PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO [...] O pedido de concessão da 
justiça gratuita não deve ser conhecido, porquanto ausente prévia manifestação 
do Juízo a quo sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e ofensa 
ao princípio do duplo grau de jurisdição [...](grifei). 

Em reforço, também desta Câmara, vale anotar a Apelação Criminal 

n. 0008495-95.2017.8.24.0033, de Itajaí, desta Relatoria, julgado em 

01-03-2018:

[...] PLEITO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA COM A 
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE 
AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO, NESSE PONTO [...] 

Dessa forma, não se conhece do recurso neste ponto.

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. 

0000039-15.2016.8.24.0059, de São Carlos, julgado em 27/07/2017, 

especialmente pela impossibilidade de rediscussão da matéria fática nas 

Instâncias Superiores, determina-se ao Juízo de origem a adoção das 

providências necessárias para o imediato cumprimento da pena, acaso isso já 

não esteja sendo observado.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe 

provimento.

 Com o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, determina-se ao 

Juízo de origem a adoção das providências necessárias para o imediato 
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cumprimento da pena.

Este é o voto.
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