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APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO 
PENAL DE VIAS DE FATO (CP, ART. 147, E DECRETO-LEI 
3.688/41, ART. 21). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA 
PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO 
ACUSADO.

1. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. 1.1. 
PROVA DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS 
POLICIAIS MILITARES. AGRESSÃO CONFIGURADA. 
AMEAÇA DE MORTE. MAL INJUSTO E GRAVE 
CONFIGURADO. DOLO EVIDENCIADO. 2. GRATUIDADE 
JUDICIÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. SUSPENSÃO DAS 
DESPESAS PROCESSUAIS (CPC, ART. 98, § 3º). 3. 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. APLICAÇÃO DO 
SURSIS SIMPLES (CP, ART. 78, § 1º). PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO À COMUNIDADE. REAJUSTAMENTO. 
MODALIDADE ESPECIAL (CP, ART. 78, § 2º).

1. O fato de inexistir laudo pericial certificador das 
agressões sofridas pela Vítima não afasta a possibilidade de 
que a prática contravencional de vias tenha ocorrido, visto 
que, por vezes, os golpes não deixam vestígios.

1.2. As palavras da Vítima, no sentido de que foi 
agredida com um tapa no rosto e ameaçada de morte pelo 
acusado, caracterizam, suficientemente, a materialidade e a 
autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de 
ameaça, evidenciando o dolo nas condutas.

2. O fato de o acusado não ter comprovado sua 
capacidade econômico-financeira e ter sido representado, 
em quase todo o processo, pela Defensoria Pública, 
evidencia sua hipossuficiência econômica e autoriza a 
concessão da gratuidade de justiça, de modo a suspender a 
exigência do pagamento das despesas processuais, na 
forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

3. Deve ser aplicado o sursis especial, que substitui o 
simples, quando presentes os requisitos legais, por ser mais 
benéfico ao acusado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; 
DE OFÍCIO, MODIFICADAS AS CONDIÇÕES DA 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0031693-02.2014.8.24.0023, da Comarca da Capital (Juizado de Violência 
Doméstica contra a Mulher), em que é  Apelante A. S. S. da C. e Apelado o 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso; dar-lhe parcial provimento para conceder a gratuidade judiciária a A. S. 
S. da C., de modo a suspender a exigência do pagamento das despesas 
processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil; de ofício, 
afastar a imposição do sursis simples (prestação de serviços à comunidade), 
para que sejam cumpridas apenas as condições do sursis especial, nos termos 
do art. 78, § 2º, do Código Penal; e determinar, após o exaurimento da 
possibilidade de interposição de recursos nesta Corte, o encaminhamento da 
íntegra do presente decisum ao Juízo da Condenação para que expeça os 
documentos necessários à execução provisória da pena imposta ao Acusado, 
caso isso ainda não tenha sido implementado. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado no dia 12 de junho de 2018, 
os Excelentíssimos Desembargadores Volnei Celso Tomazini e Norival Acácio 
Engel. Atuou pelo Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de Justiça 
Pedro Sérgio Steil.

Florianópolis, 13 de junho de 2018.

Sérgio Rizelo
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Na Comarca da Capital, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra A. S. S. da C., imputando-lhe a prática do 

crime previsto no art. 147 do Código Penal e da contravenção penal positivada 

no art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, nos seguintes termos:

No dia 30 de agosto de 2014, por volta das 10 horas e 30 minutos, na 
Avenida Hercílio Luz, n. 827, no estabelecimento comercial [...] local de trabalho 
da vítima, centro, nesta cidade e Comarca, o denunciado A. S. S. da C. praticou 
contra M. S. da L., sua ex-companheira, a contravenção penal de vias de fato, 
assim como, o crime de ameaça, prevalecendo-se das relações domésticas que 
mantinha com a ofendida.

Na data, horário e local acima descritos o denunciado A. S. S. da C., por 
motivos de somenos importância, enquanto a vítima estava em seu horário e 
local de trabalho, adentrou no estabelecimento comercial [...] e, aproximando-se 
de M., ameaçou a mesma dizendo que "se visualizasse ela com o novo 
namorado iria espancá-la com socos na boca", além de afirmar que "iria 
acontecer com ela o mesmo que aconteceu com uma amiga que morreu 
enforcada pelo marido", chamando-a de "vagabunda e vadia", causando-lhe 
fundado temor de mal injusto e grave.

Concomitantemente com as ameaças acima descritas, o denunciado, A. 
S. S. da C., ainda praticou contra a vítima M. S. da L. a contravenção penal de 
vias de fato, haja vista que lhe desferiu um tapa no rosto, causando, apenas, 
uma marca vermelha, conforme descrito pelos policiais que atenderam a 
ocorrência (fls. 4/5 e 6/7) (fls. 138-140).

Foi concedida a suspensão condicional do processo em favor de A. 

S. S. da C. (fl. 186), revogada diante do não cumprimento dos requisitos legais 

(fl. 212).

Concluída a instrução, a Doutora Juíza de Direito julgou procedente 

a exordial acusatória e condenou A. S. S. da C. à pena de 18 dias de prisão 

simples e 1 mês e 5 dias de detenção, a serem cumpridas em regime 

inicialmente aberto, pelo cometimento da prática contravencional positivada no 

art. 21 do Decreto-lei 3.688/41 e do crime previsto no art. 147 do Código Penal, 

concedida a suspensão condicional da pena nos termos do art. 78, § 1º, do 

Código Penal (fls. 258-368).

Insatisfeito,  A. S. S. da C. deflagrou recurso de apelação.

Nas razões do inconformismo, almeja, em síntese, a reforma da 
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sentença resistida, a fim de ser absolvido, ao argumento de que a prova colhida 

é insuficiente a imputar-lhe a autoria e materialidade dos fatos, de modo a ser 

apropriado aplicar o princípio in dubio pro reo.

Por fim, requer a concessão da gratuidade judiciária (fls. 395-400). 

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pelo conhecimento e 

desprovimento do reclamo (fls. 138-146).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pelo 

Excelentíssimo Procurador de Justiça Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, 

posicionou-se pelo parcial conhecimento e não provimento do recurso (fls. 

416-422).

Este é o relatório.
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VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1. O pleito absolutório formulado pelo Apelante A. S. S. da C. não 

deve ser acolhido.

A materialidade e a autoria dos fatos são comprovadas pelo 

expressado no boletim de ocorrência da fl. 3; no requerimento de medidas 

protetivas da fl. 10; e na prova oral coligida aos autos.

Destaca-se que a inexistência de laudo pericial certificador das 

agressões sofridas pela Vítima, diante de seu não comparecimento ao Instituto 

Geral de Perícias do Estado de Santa Catarina (IGP) para a confecção do 

exame, não afasta a credibilidade de que a prática contravencional de vias de 

fato ocorreu, pois a prova apenas seria hábil a certificar a possível ocorrência de 

um crime ainda mais grave (lesões corporais).

José Geraldo da Silva, Paulo Rogério Bonini e Wilson Lavorenti 

esclarecem:

a lei não deu os contornos legais da compreensão das vias de fato. Pode 
ser entendida doutrinariamente como sendo uma forma de violência contra uma 
pessoa sem, contudo, levar à produção de lesão corporal e, ainda, ausente a 
pretensão de lesionar ou ofender a honra de alguém. Exemplos mais comuns 
de vias de fato: tapas, empurrões, sacudir, agarrar a vítima rasgando a roupa, 
puxão de cabelos, bofetada, etc. [...] a diferença entre o crime de lesão corporal 
e a contravenção de vias de fato reside na intenção do agente. Se o agente agir 
com animus laedendi responderá por lesão corporal ou tentativa de lesão, 
conforme consiga ou não a consumação do desiderato criminoso. Ausente esta 
motivação específica do agente, aí teremos a contravenção de vias de fato 
(Leis penais especiais anotadas. 12. ed. Campinas, SP: Millennium Editora, 
2011. p. 18).

A jurisprudência deste Tribunal delibera reiteradamente ser 

prescindível a realização do exame técnico para a configuração do ilícito, pois as 

agressões em casos como este, via de regra, não deixam vestígios:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E 
CRIME DE AMEAÇA (ART. 21 DO DEC-LEI N. 3.688/41 E ART. 147 DO CP) - 
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E FALTA DE PROVAS - 
IMPOSSIBILIDADE - PROVAS QUE DEMONSTRAM A INTENÇÃO DO AUTOR 
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NA PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PENAIS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS 
TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DO CRIME - VERSÃO 
APRESENTADA PELO RÉU ISOLADA NOS AUTOS - EXAME DE CORPO DE 
DELITO - DISPENSABILIDADE - INFRAÇÕES QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS 
- DESNECESSIDADE DE LAUDO COMPROBATÓRIO - RECURSO 
DESPROVIDO (Ap. Crim. 2014.028070-4, Relª. Desª. Salete Silva Sommariva, 
j. 25.11.14).

Ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE 
FATO [ART. 147, DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DEC.-LEI 3.688/41]. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO 
ABSOLUTÓRIO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO 
REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS 
FASES E CONFORTADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. AMEAÇA DE 
MORTE CONSIDERADO COMO MAL INJUSTO E GRAVE. VÍTIMA 
ATEMORIZADA COM O FATO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO QUE 
DISPENSA LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO (Ap. Crim. 2012.088948-9, Relª. Desª. Cinthia 
Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 9.4.13).

1.1. Quanto aos demais elementos das práticas apuradas, colhe-se 

dos autos que o Recorrente A. S. S. da C. optou pelo silêncio na fase 

administrativa (fl. 12) e, na judicial, foi decretada sua ausência (fl. 305).

Contudo, as declarações da Vítima M. S. da L., ainda na fase 

administrativa, confirmam que o Apelante A. S. S. da C. a agrediu e a ameaçou:

na presente data estava trabalhando na [...] centro, Florianópolis; quando 
A. adentrou no estabelecimento falando e ameaçando a declarante; que se 
visualizar a declarante com o novo namorado iria espancá-la com socos na 
boca; que no momento que estava ligando para o 190 foi agredida com um tapa 
no rosto lado direito; que ficou quieta e continuou a fazer a ligação 190; que o 
autor A. dizia que a declarante poderia chamar a polícia e que iria acontecer 
com ela o que aconteceu com uma amiga que morreu enforcada pelo marido (fl. 
8).

Sob o crivo do contraditório, a Vítima M. S. da L. ratificou seus 

informes inicias:

o acusado tinha conhecimento de que trabalhava aos sábados sozinha na 
loja. Nesta data, o acusado compareceu ao local e afirmou que a vítima 
morreria do mesmo modo que uma amiga (assassinada pelo marido). Diante 
disto, muniu-se do aparelho de telefone para acionar a Polícia Militar, ocasião 
em que o acusado bateu em seu rosto, o que provocou leve vermelhidão. Por 
fim, esclareceu que voltou a manter contato com o acusado, que a ajuda com a 
criação do filho em comum (excerto extraído sentença condenatória da fl. 362, 
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dada a fidelidade com o conteúdo da mídia da fl. 332).

Ressalta-se que as declarações das vítimas têm lugar central na 

elucidação de fatos, como os apurados nos autos, tendo em vista que as 

agressões e ameaças acontecem preponderantemente no ambiente privado e 

longe de testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do 

ocorrido.

Já decidiu este Tribunal de Justiça:

Tratando-se de violência doméstica, muitas vezes as ameaças e as 
agressões ocorrem longe do olhar de qualquer testemunha, razão pela qual a 
palavra da ofendida é de fundamental importância para o esclarecimento dos 
fatos, ainda mais quando corroborada por outros meios de prova [...] (Ap. Crim. 
2014.052853-2, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 11.11.14).

O Superior Tribunal de Justiça orienta: "No  que se refere ao crime 

de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a 

condenação, notadamente se a conduta foi  praticada  em  contexto  de  

violência doméstica ou familiar" (HC 327.231, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 

17.3.16).

Os dizeres da Ofendida, além de especialmente relevantes por 

denunciarem uma prática criminosa empreendida, via de regra, longe dos olhos 

de terceiros, encontram amparo nos relatos dos Policiais responsáveis pela 

ocorrência, os quais, apesar de não terem presenciado os fatos, relataram que 

M. S. da L. estava com o rosto vermelho e que ela relatou ter sido ameaçada 

pelo Apelante.

Na fase administrativa, o Policial Militar Elder Domingos Ortega 

afirmou que a Vítima relatou a agressão com um tapa no lado direito do rosto; e 

a ameaça de morte pelo ex-companheiro. Além disso, constatou que ela "ainda 

estava com marca vermelha da agressão" (fl. 4).

No mesmo sentido, o Agente Estatal Fernando Henrique Moreira 

esclareceu que a Ofendida relatou que seu ex-companheiro proferiu ameaças e 

a agrediu com um tapa no rosto. Igualmente, percebeu que "o lado direito da 

face da ora vítima  [se] apresentava vermelha" (fl. 6).
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Em Juízo, os Policiais Militares não se recordaram dos fatos, 

sobretudo em razão do tempo decorrido (mais de dois anos desde a data do 

flagrante até a da audiência de instrução), bem como das inúmeras ocorrências 

que atendem diariamente, confirmando, entretanto, que o Recorrente foi detido 

em um estacionamento de veículos das proximidades do local e reconhecendo 

como suas as assinaturas presentes nos termos de depoimento colhidos na fase 

administrativa (mídia da fl. 357).

Destaca-se que essa não foi a primeira vez que a Vítima registrou 

ocorrência contra o Apelante alegando o acontecimento de fatos similares (fls. 

27-32), o que evidencia a reiteração com que as ameaças eram praticadas 

apenas por ele não aceitar o fim do relacionamento.

Em situações como essas, a atuação judicial deve ser vista como 

resposta para coibir e reprimir crimes e contravenções destas espécies, como 

repúdio a condutas opressivas e violentas no seio doméstico e como meio de 

buscar (ainda que com caráter pedagógico questionável pela reduzida sanção e 

pela ideia de que a impunidade reinará) o isolamento das práticas para que não 

se repitam, mesmo que em novas e futuras Vítimas.

Verifica-se, portanto, que as palavras da Ofendida estão em 

harmonia com as provas produzidas, situação que se apresenta suficiente para a 

confirmação do decreto condenatório, pois foi injustamente agredida e ameaçada 

de morte pelo Recorrente, sem motivo aparente.

Logo, o dolo nas condutas do Apelante A. S. S. da C. está 

evidenciado nos autos, pois agrediu e ameaçou a ex-companheira, injustamente.

Em relação ao delito de ameaça, aclaram Paulo José da Costa 

Júnior e Fernando José da Costa que "consiste na promessa de causar a alguém 

um dano injusto". E "ameaçar significa intimidar, anunciar um mal injusto e grave. 

Para que possa intimidar, o mal anunciado deverá ser grave. Para que se 

configure o crime, deverá ser injusto. [...] No crime de ameaça, a essência está 

na própria intimidação e na angústia dela derivada, que irá turbar a tranquilidade 
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da vítima" (Curso de direito penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 364-365).

Destaca-se que o Recorrente A. S. S. da C., após ter ameaçado a 

Ofendida, ainda desferiu um tapa em seu rosto, o que configura conduta 

plenamente capaz de causar de temor e intimidação. O crime é formal e 

"caracteriza-se pela intenção de provocar medo na vítima, exteriorizada de forma 

fria pelo agente, consumando-se no momento em que o ofendido é alcançado 

pela promessa de que está sujeito a mal injusto e grave, e sua caracterização 

prescinde a produção de qualquer resultado material efetivo" (TJSC, Ap. Crim. 

2014.042641-0, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 21.10.14), fato que 

ocorreu no presente caso.

Diante disso, o conjunto probatório amealhado é suficiente para 

comprovar que o Apelante agrediu e ameaçou a companheira, incorrendo na 

prática contravencional de vias de fato e no crime previsto no art. 147 do Código 

Penal, sem qualquer margem a acolher a tese absolutória formulada.

2. O pleito consistente na concessão de gratuidade da justiça deve 

ser acolhido, pois está comprovado que o Recorrente não possui capacidade 

econômico-financeira para suportar os gastos processuais sem prejuízo do seu 

próprio e do sustento da família, sobretudo porque foi representado pela 

Defensoria Pública Estadual em boa parte do processo (a partir da audiência da 

fl. 357).

Defere-se, pois, a benesse da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de revogação, a qualquer tempo, desde que demonstrada mudança 

em sua condição econômico-financeira (art. 98 do CPC). Por consequência, é 

suspensa a exigência do pagamento das despesas processuais, nos termos do 

art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

3. Por fim, como o crime em testilha foi perpetrado mediante grave 

ameaça à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos é inviável (CP, art. 44, I), fazendo jus o Apelante à suspensão condicional 

da pena ante o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 77, caput, do 
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Código Penal.

Ao conceder o benefício de suspensão condicional da pena ao 

Recorrente, a Doutora Juíza de Direito determinou o cumprimento das seguintes 

condições:

Resta demonstrado o preenchimento dos requisitos insertos no art. 77 do 
CP, uma vez que a pena cominada é inferior a dois anos, o condenado é 
primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis e não é viável a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime 
cometido com violência contra a pessoa. Logo, é devida a concessão, de ofício, 
da sursis penal prevista no art. 77 do CP.

Assim, presentes os requisitos do art. 77, incisos I, II, e III, do CP, confiro- 
lhe a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 anos, devendo o 
acusado prestar serviços à comunidade na forma e prazo do art. 78, § 1º, CP. 

Neste tom, a Apelação Criminal n. 2015.039016-3, Rel Moacyr de Moraes 
Lima Filho, 3ª Câmara Criminal, julgada em 03.08.15:

Superado o obstáculo do inciso II do art. 77 do Código Penal e 
preenchidos os requisitos legais (a pena corporal imposta não é superior a dois 
anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais são 
favoráveis e não é possível a reparação do dano), impõe-se a concessão do 
sursis especial.

E por fim:
"APELAÇÕES CRIMINAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 

MULHER - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE (CP, ART. 129, § 9º) - 
SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - 
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - NÃO APLICAÇÃO NA 
SENTENÇA - ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS - 
CABIMENTO DOS SURSIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO" 
(Apelação Criminal n. 2014.047050-9, Rel. Des. Getúlio Correa, j em 
26.08.2014) (fls. 366-367).

As condições estabelecidas pela Magistrada de Primeiro Grau, 

contudo, devem ser revistas, pois a modalidade escolhida não é a mais benéfica 

ao Apelante.

Rezam, respectivamente, os dispositivos relativos ao tema:

Art. 77 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 
(dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;
II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do 

agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do 
benefício;

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste 
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Código. [...]
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).
§ 2º – 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 frequentar 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.

A norma penal mencionada prevê duas modalidades de "sursis": o 

simples (art. 78, § 1º), mais severo, e o especial (art. 78, §º 2º), mais brando, 

caso haja reparação do dano (salvo impossibilidade de fazê-lo) e apresente o 

acusado circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal totalmente 

favoráveis. A redação do § 2º ainda deixa claro que o sursis especial é 

substitutivo do simples, sendo inviável a aplicação cumulativa.

Guilherme de Souza Nucci aclara:

O simples é mais severo que o especial, de forma que somente se 
aplicará o primeiro caso se as condições pessoais do réu ou as circunstâncias 
do crime assim estejam a indicar. [...] É tranquilo o entendimento de que as 
condições §§ 1º e 2º do art. 78 não podem ser aplicadas cumulativamente 
(Código penal comentado. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 528).

Já deliberou esta Corte de Justiça:

"É inadmissível, contudo, a combinação das condições previstas para as 
duas espécies de suspensão da pena, isto é, impor a prestação de serviços à 
comunidade juntamente com as condições elencadas no art. 78, § 2º, do 
Código Penal, uma vez que o sursis especial substitui o simples" (TJSC, 
Apelação Criminal n. 2015.016101-2, de Dionísio Cerqueira, rel. Des. Paulo 
Roberto Sartorato, j. 7-4-2015). Recurso desprovido (Ap. Crim. 
0027777-39.2013.8.24.0008, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 29.4.16).

E:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LEI MARIA 

DA PENHA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
PLENAMENTE EVIDENCIADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. 
DEPOIMENTO HARMÔNICO E COERENTE DA VÍTIMA CORROBORADO 
PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.   
EMBRIAGUEZ DO RÉU. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO 
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COMPROVADOS. BENESSES DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO PENAL 
AFASTADAS.   SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CUMULAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES PREVISTAS NOS §§ 1º E 2º DO ART. 78 DO CP. 
IMPOSSIBILIDADE. SURSIS ESPECIAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SURSIS 
SIMPLES. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
À COMUNIDADE. DEMAIS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA.   
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE (Ap. Crim. 2014.061688-2, 
Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 10.3.15).

Logo, considerando que a sentença resistida consignou que o 

Apelante não ostenta antecedentes criminais e as circunstâncias do art. 59 são 

inteiramente favoráveis, aplica-se o cumprimento cumulativo das exigências 

apenas do sursis especial, previsto no § 2º do art. 78, do Código Penal: a) 

proibição de frequentar determinados lugares; b) proibição de ausentar-se da 

Comarca onde reside, sem autorização do Magistrado; e c) comparecimento 

pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades, afastando-se, como consequência, o simples (prestação de serviços à 

comunidade).

Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento e parcial provimento do 

recurso para conceder a gratuidade judiciária a A. S. S. da C., suspendendo-se a 

exigência do pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, 

do Código de Processo Civil; e, de ofício, pelo afastamento da imposição do 

sursis simples (prestação de serviços à comunidade), para que sejam cumpridas 

apenas as condições do sursis especial, nos termos do art. 78, § 2º, do Código 

Penal.

Determina-se ao Juízo da Condenação, exaurida a possibilidade de 

interposição de recurso nesta Corte, que expeça os documentos necessários à 

execução imediata da pena imposta ao Acusado, caso isso ainda não tenha sido 

implementado, nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal (ARExtra 

964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 11.11.16; e Ag. Reg. no HC 142.750, Rel. 

Min. Luiz Fux, j. 2.6.17).
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