
Apelação Criminal n. 0001742-53.2015.8.24.0014, de Campos Novos
Relator: Desembargador Volnei Celso Tomazini

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL 
PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO 
CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA.  RECURSO DA 
DEFESA.

PLEITEADA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE 
COMPROVADA. RÉU QUE, APÓS DISCUSSÃO E SOB 
EFEITO DE ÁLCOOL, AGREDIU SUA COMPANHEIRA 
COM UM PEDAÇO DE MADEIRA. PALAVRAS DA VÍTIMA 
CORROBORADAS  PELAS DECLARAÇÕES DE 
INFORMANTE E LAUDO PERICIAL. RECONCILIAÇÃO 
ENTRE O CASAL QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

REQUERIDA INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/06. 
NÃO ACOLHIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE FOI 
PRATICADA COM BASE NO GÊNERO E EM VIRTUDE DE 
RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. HIPÓTESE PREVISTA NO 
ART. 5º, III, DA LEI MARIA DA PENHA.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME 
ABERTO AO RESGATE INICIAL DA REPRMENDA. 
INVIABILIDADE. RÉU QUE, ALÉM DE SER 
MULTIRREINCIDENTE, POSSUI ANTECEDENTES 
CRIMINAIS (ART. 33, § 2°, B E § 3°, DO CÓDIGO PENAL). 
MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS 
CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO 
DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. 
APLICAÇÃO DOS ARTS. 98 E 99, § 3°, AMBOS DO 
CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE 
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, POR ATÉ 
CINCO ANOS, QUE SE IMPÕE. 

POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA, DE 
ACORDO COM A NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE 
O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. 
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0001742-53.2015.8.24.0014, da comarca de Campos Novos Vara Criminal em 
que é Apelante P. A. C. e Apelado Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina.

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer e 
dar parcial provimento ao recurso, tão somente para suspender a exigibilidade do 
pagamento das custas processuais. De ofício, exaurida a possibilidade de 
interposição de recursos nesta instância, encaminhe-se cópia deste acórdão à 
comarca de origem, para que se expeçam os documentos necessários à 
execução da pena imposta ao condenado, se tal providência ainda não houver 
sido tomada. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. 
Desa. Salete Silva Sommariva e Des. Norival Acácio Engel. Presidiu a sessão o 
Exmo. Sr. Des. Sérgio Rizelo. Funcionou como representante do Ministério 
Público o Exmo. Sr. Dr. Paulo de Tarso Brandão.

Florianópolis, 15 de maio de 2018.

Desembargador Volnei Celso Tomazini
Relator
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RELATÓRIO

O representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições 

legais, ofereceu denúncia contra P.A.C. pela prática do crime lesão corporal 

praticada no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), em razão dos 

seguintes fatos:  

No dia 16 de maio de 2015, por volta das 02 horas, na residência 
localizada na rua S. V., bairro São Sebastião, Campos Novos/SC, movido por 
animus laedendi, e prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, o 
denunciado P. A. C. agrediu sua companheira A. C. A., na medida em que, 
utilizando-se de um pedaço de madeira, desferiu golpes por todo o corpo da 
vítima, causando as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 6 [Braço 
direito com tipóia, equimoses pretas em antebraço esquerdo. Equimose em 
prega axilar esquerda. [...] Edema em couro cabeludo occipital].

Ato contínuo, em decorrência das agressões, o acusado foi retirado da 
morada com a ajuda de uma vizinha, a qual tentava acalmá-lo, momento em 
que, em frente a residência, novamente, o denunciado agrediu sua 
companheira com um chute na perna, causando a lesão corporal descrita no 
laudo pericial de fl. 6 [Equimose violácea com três centímetros de diâmetro em 
coxa esquerda] (fls. 1-2).

Recebida a denúncia (fl. 49), o réu foi citado (fl. 52) e apresentou 

resposta à acusação (fls. 58-61). 

Designada audiência de instrução e julgamento, a vítima e as 

testemunhas foram ouvidas, tendo o Magistrado a quo, diante da ausência 

injustificada do réu, decretado sua revelia, com fulcro no art. 367 do CPP.

Na sequência, julgou procedente o pedido formulado na denúncia, 

pelo que condenou P. A. C. ao cumprimento da pena  de 3 (três) meses e 22 

(vinte e dois) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, por infração 

ao disposto no art. 129, § 9º, do Código Penal (fls. 122 – 129).

Inconformado, por meio da Defensoria Pública do Estado de Santa 

Catarina, o réu apelou da decisão (fl. 137) e requereu, em síntese, sua 

absolvição por ter reatado o relacionamento com a vítima após os fatos, de modo 

que não é mais necessária a repressão penal.

Requereu, em seguida, a inaplicabilidade da Lei Maria de Penha e, 

em caso se manutenção da condenação, a fixação do regime aberto ao resgate 
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inicial da reprimenda.

Por fim, pleiteou a isenção do pagamento das custas processuais 

(fls. 163 – 171). 

Oferecidas as contrarrazões (fls. 179-184), os autos ascenderam a 

esta Corte. 

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria de Justiça Criminal o 

Exmo. Sr. Dr. Heloísa Crescenti Abdalla Freire, que opinou pelo parcial 

conhecimento do recurso e, na parte conhecida, por seu desprovimento.

É o relatório.



                                                         

5

Gabinete Desembargador Volnei Celso Tomazini

VOTO

Consta dos autos, em resumo, que no dia 16 de maio de 2015, no 

município de Campos Novos, P. A. C. agrediu sua companheira A. C. A. com um 

pedaço de madeira, cansando-lhe diversas lesões corporais.

Retirado de sua residência com a ajuda de uma vizinha, o acusado 

tornou a agredir a vítima em frente ao imóvel, ao desferir um chute em sua perna 

esquerda, o que também foi atestado pela perícia técnica.

Por esses fatos, P.A.C foi denunciado pela prática do crime de 

lesão corporal, com incidência da Lei n° 11.340/06, tendo o Magistrado a quo, ao 

fim da instrução criminal, julgado procedente o pedido constante na denúncia 

para condenar o réu ao cumprimento de pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e 

dois) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, por infração ao art. 

129, § 9º, do Código Penal. 

Irresignado, o réu apelou da decisão e, primeiramente, requereu 

sua absolvição, ao argumento de que a condenação penal não se mostra mais 

necessária, já que os fatos narrados na denúncia não passaram de mero "caso 

isolado".

De acordo com a defesa, o casal reatou o relacionamento e 

continuou a residir junto após as agressões físicas, de modo que " não há razão 

plausível para que o apelante seja condenado, [...] diante da ineficácia da 

aplicação da lei penal" (fl. 166).

Em que pese a argumentação defensiva, a condenação do réu P. 

A. C. pelas lesões corporais causadas na vítima A. C. A. deve ser mantida.

Inicialmente, deve-se destacar que a retomada da convivência do 

casal, não exime o ofensor de sua responsabilidade criminal.

Isso porque, não raras vezes, "as vítimas têm receio da reação de 

seus companheiros e temem sofrer represálias e abandono material, sobretudo 

quando existe prole em comum" (Ap. Crim. n° 0001940-14.2012.8.24.0235, de 
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Herval D'Oeste. Rel. Des. Sérgio Rizelo. J. 19/04/2016).  

A retomada da convivência conjugal, portanto, não afasta a 

responsabilidade do acusado pela violência doméstica praticada, a qual, uma vez 

comprovada, enseja a devida repressão estatal.

Este é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (CP, ARTS. 
129, § 9º, E 147). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA 
ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
1. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. 1.1. 
PALAVRAS EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. AGRESSÃO 
CERTIFICADA POR LAUDO PERICIAL. 2. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. 
RECONCILIAÇÃO DO CASAL. RESPONSABILIDADE DO ACUSADO 
MANTIDA. 2.1. LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA 
INCONDICIONADA. AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO. [...]

2. A tentativa da ofendida, em juízo, de eximir o acusado de 
responsabilidade pelo ocorrido e a retomada da convivência do casal são 
situações comuns em crimes dessa natureza, mas não retiram a sua 
responsabilidade criminal, sobretudo quando as demais provas constantes nos 
autos comprovam a autoria e materialidade delitivas. (Apelação Criminal n° 
0001940-14.2012.8.24.0235, de Herval D'Oeste. Rel. Des. Sérgio Rizelo. J. 
19/04/2016). 

Dito isso, observa-se que ficou demonstrado nos autos que o réu P. 

A. C. , na madrugada do dia 16/05/2015, agrediu sua companheira A. C. A. com 

um pedaço de madeira e, posteriormente, com um chute, causando-lhe as lesões 

corporais descritas no Laudo Pericial de fls. 7 – 8.

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima informou que, na noite dos 

fatos, foi jantar com o réu P. A. C. em um restaurante, tendo este ingerido grande 

quantidade de bebida alcoólica.

A vítima informou que, ao chegar em casa, conduziu seu 

companheiro até o quarto, onde "o colocou na cama, fez um chá e foi colocar 

roupa para lavar". 

Em seguida, declarou a vítima que o réu acordou alterado, 

afirmando que ela havia saído de casa naquela noite, pelo que pegou um pedaço 

de madeira, "começou a bater nas paredes" e deu início à discussão que levou 
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às agressões físicas (fls. 4 – 5).

Em Juízo, a vítima confirmou seu relato anterior e ressaltou que o 

réu havia ingerido tanta bebida alcóolica no dia dos fatos que foi necessário ser 

carregado para entrar e sair do automóvel.

Em que pese ter afirmado que o réu nunca havia se comportado 

daquela maneira e que, desde que reataram o relacionamento, P. A. C. nunca 

mais ingeriu bebida alcoólica, a vítima confirmou que, na noite de 16/05/2015, foi 

agredida fisicamente por seu companheiro com um pedaço de madeira 

(audiovisual – fl. 119).

Corroborando as declarações da vítima, a informante G. A. C., filha 

de A. C. A., afirmou na Delegacia que "ajudou a genitora a retirar o padrasto do 

veículo, vez que este estava muito embriagado".

G. A. C. afirmou que, logo após ter se deitado no quarto, o réu 

levantou e, bastante alterado, "começou a dizer que a esposa teria saído de 

casa", pelo que "pegou um pedaço de madeira" e "acertou o braço da mãe" (fl. 

11).

Na fase judicial, a informante confirmou as agressões físicas 

sofridas por sua genitora e destacou que, apesar do ocorrido na data dos fatos, 

"o réu é uma pessoa ótima, mas se transforma quando bebe" (audiovisual – fl. 

119).

O réu não foi interrogado em Juízo porque teve decretada sua 

revelia (fl. 119), tendo se reportado sobre os fatos apenas na fase indiciária, 

ocasião em que afirmou não se recordar de nada em razão das bebidas que 

ingeriu (fl. 19).

Como se vê, não há dúvidas de que o réu P. A. C. ofendeu a 

integridade física da vítima A. C. A., ao agredí-la com um pedaço de madeira e 

um chute na noite de 16/05/2015.

Ainda que o casal tenha reatado o relacionamento, tal fato, como 
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bem observou o Magistrado a quo, "não desconstitui a conduta ilícita penalmente 

relevante praticada pelo réu no passando, cabendo ao poder público a apuração 

da responsabilidade do agente".

Sendo assim, comprovada a autoria das lesões corporais sofridas 

pela vítima A. C. A., a manutenção da condenação do réu P. A. C. é medida de 

rigor.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Segunda Câmara 

Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS COMETIDAS CONTRA 
MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (CP, ART. 129, § 9º) - 
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRAS DA VÍTIMA E 
DE TESTEMUNHA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE 
PROVA - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA COMPROVADA POR LAUDO 
PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO (Apelação Criminal n° 
0004331-25.2014.8.24.0023, da Capital. Rel. Des. Salete Silva Sommariva. J. 
27/03/2018). 

Igualmente:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL 
NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART, 129, § 9º, C/C LEI N. 11.340/06) POR 
DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71) - SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. [...] 
TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E 
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PALAVRAS DA 
VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL DE LESÃO CORPORAL - 
CONDENAÇÃO MANTIDA.

Existindo prova da autoria delitiva e da materialidade das lesões sofridas 
pela vítima, não há como afastar o comando condenatório (Apelação Criminal 
n° 0003882-37.2015.8.24.0054, de Rio do Sul. Rel. Des. Getúlio Corrêa. J. 
05/07/2016). 

Cumpre observar, em que pese o réu tenha pugnado pela 

inaplicabilidade da Lei n° 11.340/06 ao caso, verifica-se que a violência 

doméstica praticada pelo réu foi baseada no gênero e em razão do 

relacionamento íntimo de afeto existente entre ele e a vítima (art. 5°, III, da Lei n° 

11.340/06), tanto que a motivação das agressões se deu pela susposta saída da 

vítima de casa na noite dos fatos.

Não há falar, portanto, em afastamento da Lei Maria da Penha.
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Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL   E  PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  
DE  RECURSO ORDINÁRIO.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  CRIME  
PRATICADO  POR PADRASTO CONTRA ENTEADA. APLICABILIDADE DA 
LEI MARIA DA PENHA. CARACTERIZAÇÃO DA  AÇÃO  BASEADA  NO  
GÊNERO. WRIT NÃO CONHECIDO. 

[...] 2.  Para  incidência  da  Lei Maria da Penha, é necessário  que  a  
violência  doméstica  e familiar contra a mulher decorra  de: (a) ação ou 
omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade  doméstica, familiar ou 
relação de afeto; decorrendo daí (c) morte,  lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou  patrimonial.  ]

3.  A  definição  do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva    
ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de 
possuir "direitos" sobre a  mulher  ou  de que ela lhe pertence, evidenciando 
vulnerabilidade pela redução ou  nulidade da autodeterminação, caracterizando-
se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006 (HC 
n° 349851/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. J. 28/11/2017). 

Esta Corte de Justiça não destoa:

 APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS 
NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CP). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.PRELIMINARES. NULIDADE DO 
PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/06. RÉU E VÍTIMA 
SEPARADOS HÁ 2 (DOIS) ANOS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME 
PERPETRADO EM VIRTUDE DO VÍNCULO AFETIVO ANTERIOR. HIPÓTESE 
PREVISTA NO ART. 5º, III, DA LEI REFERIDA. [...] (Apelação Criminal n° 
 0011406-33.2014.8.24.0018, de Chapecó. Rel. Des. Norival Acácio Engel. J. 
26/10/2017). 

Subsidiariamente, requereu a defesa a modificação do regime inicial 

de cumprimento da pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 

que foi fixado pelo Juízo a quo no semiaberto.

O pleito, como bem analisou o Magistrado, não deve ser deferido 

diante da multirreincidência e dos antecedentes criminais do réu (condenações 

transitadas em julgado nos autos dos processos n° 0004708-67.2007.8.24.0014, 

n° 0004300-76.2007.8.24.0014  e n° 0001460-64.2005.8.24.0014 - certidão de 

fls. 38 – 42), que inviabilizam a fixação do regime aberto, nos moldes do que 

define o art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE AMEAÇA 
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NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 147, CAPUT, C/C LEI N. 11.340/06) - 
SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA. [...]

 REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE ABRANDAMENTO - 
IMPROCEDÊNCIA - REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS - TODAVIA, 
RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. 

"Nos termos do art. 33 do Código Penal, resta incabível a fixação 
do regime inicial aberto ao condenado à pena inferior de 4 anos, quando 
presente qualquer circunstância judicial desfavorável ou no caso de ser o réu 
reincidente" (STJ, Min. Ericson Maranho - Desembargador convocado do TJSP) 
(Apelação Criminal n° 0016131-68.2015.8.24.0038, de Joinville. Rel. Des. 
Getúlio Corrêa. J. 27/09/2016). 

Diante do exposto, não havendo reparos a serem procedidos na 

dosimetria, tampouco no regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se a 

reprimenda aplicada ao réu P. A. C. em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de 

detenção, em regime inicialmente semiaberto, por infração ao artigo 129, § 9º, do 

Código Penal.

Por fim, quanto ao requerimento de isenção do pagamento das 

custas processuais, observa-se que o apelante foi representado pela Defensoria 

Pública durante todo o processo, mas, ainda assim, o Magistrado condenou o 

réu ao pagamento das despesas processuais (fl. 128).

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil, que estabelece 

normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, prescreve 

que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei" (art. 98) e que 

"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º). 

Desse modo, a simples afirmação, nas razões recursais, acerca da 

impossibilidade de arcar com as despesas processuais possui presunção juris 

tantum de veracidade, de modo que, na ausência de provas para derruir a 

declaração do réu, é necessário suspender a exigibilidade do pagamento das 

custas processuais, com prazo prescricional de 5 (cinco) anos a contar da 

derradeira decisão. 
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Nestes termos, reza o §3º, do art. 98 do Código de Processo Civil: 

Art. 98. [...] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir 
a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 

Esta Relatoria, em caso semelhante, já decidiu: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE 
PRATICADA COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER 
(ART. 129, § 9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.    
[...] PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. 
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. EXEGESE DO §3º DO ART. 98 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 
PARCIALMENTE. [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 
0003193-84.2013.8.24.0014, de Campos Novos, Desta Relatoria, Segunda 
Câmara Criminal, j. 07-11-2017).

Assim, suspende-se a exigibilidade do pagamento das custas 

processuais, conforme exposto, de modo que o recurso merece provimento 

unicamente neste ponto. 

No mais, importa destacar que, na data de 11/11/2016, o Plenário 

Virtual do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com 

Agravo - ARE n. 964246, reafirmou jurisprudência no sentido de que é possível a 

execução provisória do acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, 

mesmo que estejam pendentes recursos aos tribunais superiores, reconhecendo 

a repercussão geral da matéria.

A referida decisão foi referendada na data de 04/04/2018, por 

ocasião do julgamento do habeas corpus n° 152752, no qual o STF manteve a 

orientação sobre a possibilidade de execução imediata da pena após o 

julgamento em segundo grau.

Assim, sendo possível o imediato cumprimento da pena e tendo a 

decisão acima efeito vinculante para todo o Poder Judiciário nos casos em que a 

sentença condenatória é confirmada pelo Juízo ad quem, o réu deve dar início ao 

cumprimento da pena, de modo que o Juízo da condenação deverá tomar as 
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providências necessárias para a imediata execução da reprimenda, exaurida a 

possibilidade de interposição de recursos nesta instância.

É o voto.
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