
Apelação Criminal n. 0000013-94.2017.8.24.0216, de Campo Belo do Sul
Relator: Desembargador Ernani Guetten de Almeida

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
CRIME DE AMEAÇA COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA 
DA PENHA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C 
ARTS. 5º, INCISOS II E III E 7º, INCISO I, AMBOS DA LEI N. 
11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA 
DEFESA. 

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA 
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E 
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 
AGENTE QUE AMEAÇOU DE MORTE SUA EX-ESPOSA. 
DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM 
TODAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, 
CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE 
PROVA. ADEMAIS, DELITO FORMAL, CUJA 
CONSUMAÇÃO EXIGE APENAS QUE O MAL PROMETIDO 
SEJA IDÔNEO E CAUSE TEMOR NA VÍTIMA. CONDUTA 
TÍPICA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

"[...] 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 [...]" (TJSC, 
Apelação Criminal n. 0043758-92.2015.8.24.0023, da 
Capital, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 
11.07.2017) 

PLEITO DE AFASTAMENTO DO SURSIS. ALEGAÇÃO 
DE QUE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA NO REGIME 
ABERTO É MENOS GRAVOSO QUE AS CONDIÇÕES 
IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
INSTITUTO QUE SE TRATA DE DIREITO SUBJETIVO DO 
RÉU. DEVER DE CONCESSÃO DO SURSIS PELO 
MAGISTRADO QUANDO CUMPRIDOS OS REQUISITOS 
LEGAIS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES 
DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA 
SAÚDE QUE DEVEM SER APRESENTADAS PERANTE O 
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 

"[...] muito embora o prazo de cumprimento de pena em 
regime aberto seja menor, comparado ao sursis, o seu 
cumprimento é mais benéfico ao réu apelante, tendo em 
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vista que não estará sujeito as regras do cárcere' (TJSC - 
Apelação Criminal n. 2012.068541-0, da Capital, Quarta 
Câmara Criminal, Rela. Desa. Cinthia Beatriz da S. 
Bittencourt Schaefer, j. em 05/12/2013) [...]" (TJSC, Apelação 
Criminal n. 0008876-15.2014.8.24.0064, de São José, rel. 
Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 
01.03.2018)

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) 
ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 
0000516-81.2010.8.24.0048). INTIMAÇÃO PARA 
CUMPRIMENTO IMEDIATO DAS CONDIÇÕES DA 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PROVIDÊNCIAS 
QUE DEVEM SER ADOTADAS PELO JUÍZO A QUO

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000013-94.2017.8.24.0216, da comarca de Campo Belo do Sul Vara Única em 
que é  Apelante L. C. da S. e Apelado  M. P. do E. de S. C..

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, determinando-se que o juízo de 
origem intime o apelante para dar inicio ao cumprimento das condições de 
suspensão condicional da pena. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. 
Des. Rui Fortes, com voto, e dele participou o Exmo Sr. Des. Getúlio Corrêa. 
Funcionou como Representante do Ministério Público o Dr.Carlos Henrique 
Fernandes. 

Florianópolis, 24 de abril de 2017.

Desembargador Ernani Guetten de Almeida
Relator
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                     RELATÓRIO

Na comarca de Campo Belo do Sul (Vara única), o Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra Laudelino 

Cláudio da Silva, imputando-lhe a prática do delito capitulado no art. 147, caput, 

do Código Penal, com a incidência dos arts. 5º, inciso II e III, e 7º, inciso I, ambos 

da Lei n. 11.340/2006, pois, segundo consta na inicial acusatória, in verbis (fls. 

01/03):

''[...] no dia 21 de setembro de 2016, por volta das 07h30min, na 
Localidade Barreira, BR 116, Km 272, em Capão Alto/SC, o denunciado 
LAUDELINO CLÁUDIO DA SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo-
se das relações domésticas, ameaçou, por palavra, causar mau injusto e grave 
a sua ex-companheira Ione da Silva, mediante a afirmação de que iria mata-lá, 
causando-lhe sério temor da concretização do ato [...]''

Concluída a instrução criminal, a denúncia foi julgada procedente, 

condenando Laudelino Cláudio da Silva à pena de 01 (um) mês de detenção, em 

regime aberto, suspensa por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código 

Penal, por considerá-lo como incurso nas sanções do art. 147, caput, do mesmo 

diploma legal, com a incidência da Lei Maria da Penha (fls. 95/111).

Irresignado com a prestação jurisdicional entregue, Laudelino 

Cláudio da Silva apelou, em cujas razões almeja sua absolvição em virtude da 

insuficiência probatória, e, caso não seja este o entendimento, requer o 

afastamento da  suspensão condicional da pena concedida, sob o argumento de 

que o sursis é mais gravoso que a própria pena prevista em lei (fls. 131/137).

Apresentada as contrarrazões (fls. 143/154), ascenderam os autos 

a esta instância, oportunidade em que a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, 

em parecer da lavra do Exmo. Sr. Dr. Promotor de Justiça, Carlos Henrique 

Fernandes, manifestou-se pelo parcial conhecimento do apelo e, na parte 

conhecida, pelo seu desprovimento (fls. 162/171).

Este é o relatório.
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                  VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Laudelino 

Cláudio da Silva contra decisão que julgou procedente a denúncia e o condenou 

como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal com a incidência 

dos arts. 5º e 7º, ambos da Lei 11.340/06.

Presentes os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso 

deve ser conhecido. E, quanto ao mérito, desprovido, conforme se passa a 

descrever. 

A defesa pugna pela absolvição de Laudelino Cláudio da Silva, por 

entender que as provas colhidas nos autos são insuficientes para a condenação, 

uma vez que não restou comprovada a materialidade do crime pelo qual foi 

sentenciado.

Sem razão.

Infere-se dos autos que, no dia 21 de setembro de 2016, por volta 

das 07h30min, na Localidade Barreira, BR 116, Km 272, em Capão Alto, o 

apelante, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas, 

ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave, a sua ex-companheira Ione da 

Silva, mediante afirmação de que iria matá-la.

Inicialmente, ressalta-se que a materialidade do delito restou 

comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo deferimento das 

medidas protetivas de urgência (fls. 18/20), como também por intermédio da 

prova oral, em especial, pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal. 

A autoria, da mesma forma, ainda que negada pelo apelante, 

encontra amparo no arcabouço probatório. 

O apelante, Laudelino Cláudio da Silva, negou a ocorrência dos 

fatos perante a autoridade policial, alegando:

[...] Que viveu na companhia de IONE DA SILVA, com a qual tem 03 
filhos; Que nunca houve desentendimentos algum entre o interrogando e IONE, 
sendo que faz em torno de dois meses que IONE saiu de casa e foi morar com 
a mãe dela, levando os filhos; QUE o interrogando esteve por várias vezes na 
casa de sua sofra, mas era somente para que as crianças fossem para a 
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escola; QUE nunca fez nenhum tipo de ameaça contra IONE ou contra a mãe 
dela; QUE nunca jogou sal na casa de sua sogra e nem contra IONE; QUE 
realmente queimou as roupas que IONE tinha deixado em casa, mas eram 
roupas velhas que ela nem usava mais, sendo que junto com as roupas acabou 
queimando a carteira de trabalho de IONE; QUE não é contra que IONE 
trabalhe fora; QUE o interrogando diz querer a guarda compartilhada dos filhos. 
[...] (fl. 25)

Em seu interrogatório, na etapa judicial, o apelante declarou:

''[...] Juízo: Então seu Laudelino, aconteceu isso mesmo que ''tá'' aqui? 
No dia 21 de setembro de 2016, de manhã, 07 horas, na residência onde o 
senhor morava com a sua ex companheira. O senhor teria ameaçado a Dona 
Ione?

Apelante: Não, não teria ameaçado. De forma nenhuma. Uma que eles 
''tão'' dormindo, ela ''tava'' dormindo e a dona Maria de Lourdes trabalhando.

Juízo: Uhum.
Apelante: Ela disse que ''tava'' de folga mas não ''tava'' de folga, não. 

''Tava'' trabalhando, as ''folga'' ela tem no domingo, ''tava'' no domingo as 
''folga''.

Juízo: O senhor esta nos dizendo que o que está escrito aqui não é 
verdade?

Apelante: Não é verdade, porque eu nunca ameacei, eu só fui ''pega'' as 
''criança'' e botava no ônibus, o ônibus é muito alto, as ''criança era'' 
acostumada a ''mora'' na minha casa, o carro pegava na porta da casa, 
''carrinho'' pequeno. 

Juízo: ''Tá'', mas aqui nesse momento você, o senhor e a Dona Ione, 
estavam juntos?

Apelante: Não, não estava junto. 
Juízo: Aqui, nesse dia, no dia 21 de setembro, vocês dois não estavam 

juntos?
Apelante: Não, não ''tava'' junto, nem vi a Ione, nem a mãe dela. 
Juízo: O senhor tinha o hábito de ir cedo na casa da Dona Ione? 7 horas 

da manhã?
Apelante: Não, só pra ''leva'' as ''criança'' na escola, embarcava as 

''criança'' e eu ia pra casa.
Juízo: O senhor está me dizendo que vocês não viviam juntos, que o 

senhor ia até a casa onde a dona Ione residia, pegava as crianças, verificava se 
as crianças estavam bem e colocava no carro pra ir pra escola, é isso?

Apelante: É, no ônibus.
Juízo: Pra ir pra escola?
Apelante: Uhum.
Juzoí: E o senhor não tinha contato com a Dona Ione nessa época?
Apelante: Não, não, ela já tinha ido embora, foi embora e ''fico'' pra lá.
Juízo: Esse endereço que consta aqui, BR 116, KM 272, não é o 

endereço onde vocês moravam?
Apelante: Não
Juízo: Quem morava nesse endereço aqui?
Apelante: A Ione, a mãe da Ione. 
Juízo: Esse é o endereço da Dona Maria, mãe da Ione. E essa ameça 
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que ela relata aqui já foi quando ela morava então com a Dona Maria?
Apelante: Daí foi. 
Juízo: É? Mas o senhor está dizendo que nunca ameaçou?
Apelante: Nunca.
Juízo: Então esses fatos nunca aconteceram?
Apelante: Nem na minha casa, nem na casa deles.
Juízo: Nem na casa da Dona Maria? E o senhor agora tem que me dizer, 

por que razão a dona Ione iria fazer isso contra o senhor? Ir lá prestar uma 
denúncia, registrando um b.o contra o senhor? O senhor sabe me dizer por que 
razão ela faria isso?

Apelante: Só ela pode responder isso. 
Juízo: O senhor não sabe?
Apelante: Não.
Juízo: Nessa época aqui em 21 de setembro de 2016, vocês estavam 

brigados, vocês dois?
Apelante: É, já fazia uns 3 ''mêis'' que ela ''tava'' pra lá.
Juízo: Faziam 3 meses que vocês estavam separados, é isso?
Apelante: Exatamente.
Juízo: E em razão da separação, os senhores conversavam ou não 

conversavam? Estavam em atrito, estavam brigados os dois?
Apelante: Não conversava, tudo tranquilo, encontrava conversava com 

ela. 
Juízo: O senhor nega que tenha ameaçado a dona Ione de morte, em 

qualquer momento?
Apelante: Em qualquer momento, eu nunca...
Juízo: O senhor nunca ameaçou a Dona Ione de morte?
Apelante: Nunca ameacei, nunca usei uma arma na minha cintura, na 

minha vida inteira, nunca, de tipo nenhum.
Juízo: Então a negativa aqui de tudo. O senhor não sabe dizer por que a 

Dona Ione fez isso? Na época o senhor disse que vocês não estavam brigados?
Apelante: Não estava brigados, não ''tamo brigado'' até hoje, nunca 

''tivemo brigado'', nem em casa e nem fora, na minha casa.
Juízo: Ok. Ministério Público?
Ministério Público: Sem perguntas.
Juízo: Defesa?
Advogado de defesa: Só pra ratificar seu questionamento doutora, as 

casas são próximas na BR, é uma 'vilazinha' que tem logo depois do trevo que 
entra pra Capão Alto, as casas são próximas.

Juízo: O senhor se mantém morando na antiga casa?
Apelante: Na mesma casa, 20, 30 ''ano''.
Juízo: Ok. Doutor algum esclarecimento específico, em relação ao 

depoimento do seu Laudelino?
Advogado de defesa: Em relação ao depoimento de Laudelino, o que eu 

quero ratificar aqui, nesse período que a Dona Ione saiu de casa, havia 
discussão da pensão alimentícia e da guarda dos filhos. 

Juízo: O senhor tem que perguntar diretamente pra ele, não fazer 
histórico.

Advogado de defesa: Só para esclarecer.
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Juízo: O senhor pode perguntar pra ele então. 
Advogado de defesa: Nesse período que vocês estavam em discussão de 

pensão ou pra quem ficava os filhos? Você pode me esclarecer isso?
Apelante: Foi feito um processo de pensão. 
Juízo: A pergunta do Doutor é, aqui no dia 21 de setembro de 2016, 

nesses 3 meses de separação, vocês já estavam discutindo com quem ficava 
as crianças e a pensão ou ainda não havia discussão sobre isso?

Apelante: Sim, já tinha. 
Juízo: ''Tavam'' discutindo?
Apelante: Sim.
Advogado de defesa: Sem mais perguntas excelência [...] 
(fl. 87)

A vítima, Ione da Silva, por sua vez, ouvida na Delegacia de Polícia, 

sustentou versão diversa da apresentada pelo apelante, relatando:

[...] que viveu na companhia de LAUDELINO CLÁUDIO DA SILVA, 
durante 10 anos, com o qual tem 03 filhos, 04, 06 e 08 anos de idade; Que 
desde que a declarante começou a trabalhar, faz em torno de 02 anos, a 
convivência com LAUDELINO começou a ficar muito difícil; QUE faz 03 meses, 
resolveu ir morar na casa da mãe, com os filhos, pois LAUDELINO queria que a 
declarante parasse de trabalhar; Que a declarante trabalha no Restaurante 
Queijo, neste município e necessita do trabalho, para o sustento do filho; Que 
com medo das ameaças de LAUDELINO dizendo que iria mata-la, foi morar 
com a mãe, sendo que mesmo assim LAUDELINO vai até a casa da mãe da 
declarante e faz ameaças de morte contra a declarante e também contra sua 
mãe, joga sal ao redor da casa e também dentro da casa e até contra a 
declarante, dizendo ainda que quer ver a ''carteirinha de prostituição'' da 
declarante e que não tem medo de matar um, dois ou três; QUE LAUDELINO 
também falou que tacou fogo nas roupas da declarante e iria tacar fogo também 
na roupa dos filhos; [...] (fl. 08). 

Em juízo, a ofendida confirmou a versão apresentada na etapa 

extrajudicial, esclarecendo: 

'' [....]
Ministério Público: Dona Ione, a senhora veio prestar seu depoimento 

porque o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra Laudelino, por 
supostamente ter ameaçado a senhora, sobre esses fatos a senhora deu um 
depoimento de folhas 8 na delegacia, a senhora confirma o depoimento 
prestado na guarda policial?

Juízo: Esse seria o depoimento que esta anotado, a senhora reconhece 
como sendo sua essa assinatura? Que esse é o depoimento que a senhora 
prestou lá?

 Vítima: Sim.
Juízo: Reconhece o depoimento de folhas 8.
Ministério Público: Dona Ione, só para que eu possa entender, a 

senhora teve um relacionamento com o Laudelino?
Vítima: Teve o que?
Ministério Público: A senhora viveu juntou, namorou com o Laudelino? 
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Vítima: ''Nóis era casado''. 
Ministério Público: Eram casados?
Vítima: Uhum.
Ministério Público: Quanto tempo?
Vítima: 10 anos.
Ministério Público: 10 anos. E nesse dia aqui, em setembro de 2016, a 

senhora afirma que ele ameaçou a senhora?
Vítima: Balançou a cabeça afirmativamente.
Ministério Público: Como que ele ameaçou?
Vítima: Ele ''vorte meia'' ficava me esperando lá, eu chegava do serviço, 

''vorte meia'' ele ''tava'' lá me esperando lá, queria fala comigo, que não sei o 
que, não sei o que. 

Ministério Público: ''Tá'' e aí... Mas como que ele ameaçava a senhora? 
O que ele falava?

Vítima: Na verdade ele me ''ameaço'' pelo celular uma vez, ele ''falo'' bem 
assim ''Ah, é bom morre pela boca latino''. ''Falo'' bem assim pra mim, pelo 
celular.

Ministério Público: Desculpa, não entendi, pode repetir?
Vítima: Ele ''falo'' bem assim, ''mando'' mensagem pelo celular, bem 

assim pra mim: ''Ah, é bom morre pela boca latino''
Ministério Público: ''Tá'' e teve alguma ocasião? Eu não entendi direito, 

aqui narrado que ele jogou sal em volta da casa da senhora?
Vítima: Balançou a cabeça afirmativamente. 
Ministério Público: Mas com qual objetivo, a senhora sabe me dizer?
Vítima: Eu não sei dizer.
Ministério Público: Em algum momento ele ofendeu a senhora?
Vítima:  Balançou a cabeça afirmativamente. 
Ministério Público: A senhora pode dizer como ele ofendeu?
Vítima: Sim, ele falou pra mim bem assim: ''Aí, quero vê sua carteirinha 

de prostituição.'' Daí eu falei: ''Não, eu tenho carteira de trabalho.''
Ministério Público: ''Tá'', por que que ele falava essas coisas aí? Não 

aceitava a separação?
Vítima: Eu não faço a mínima ideia porque ele dizia isso. 
Ministério Público: ''Tá'', mas isso foi depois de separados?
Vítima: Depois.
Ministério Público: Ele perseguia a senhora?
Vítima: Balançou a cabeça afirmativamente. 
Ministério Público: A senhora acha que ele não aceitava a separação?
Vítima: Pois eu realmente não sei o que ele pensava, sei lá. 
Ministério Público: E voltando a questão da ameaça, ele ameaçou a 

senhora uma ou mais de uma vez?
Vítima: Não, foi só uma vez.
Ministério Público: Uma vez?
Vítima: Uhum. 
Ministério Público: Sem mais excelência. 
Juízo: Doutor advogado de defesa?
Advogado de defesa: Eu só gostaria de perguntar pra, pra Ione. Boa 

tarde Ione. 
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Vítima: Boa tarde.
Advogado de defesa: O Laudelino, vocês tiveram só essa desavença 

que ele lhe ameaçou por telefone, ''né''?
Vítima: Só. 
Advogado de defesa: Ahm... Posterior a isso, como que é a convivência 

de vocês? Vocês tem três filhos em comum, ''né''?
Vítima: Temos. 
Advogado de defesa: Como que ''tá'' essa convivência?
Vítima: Agora ''tá melhor assim, depois que teve a primeira audiência que 

''nóis viemo'' aqui, daí ''nóis'', eu até quero ''retira'' essa daí. 
Advogado de defesa: A primeira audiência que tu diz é de alimentos, 

''né''?
Vítima: É, aquela que foi da guarda das criança''. 
Advogado de defesa: Então até esse momento vocês tinham um atrito 

por causa da guarda? 
Vítima: Balançou a cabeça afirmativamente. 
Advogado de defesa: Posterior a isso não teve mais nada?
Vítima: Não
Juízo: Não teve mais nada? 
Vítima: Depois isso não, depois da audiência. 
Juízo: Dona Ione, a senhora disse que o seu Laudelino lhe ameaçou e 

pelo que a senhora afirmou ao promotor a ameaça era de morte, a senhora 
tinha medo que ele levasse a cabo essa ameaça? Que ele realmente praticasse 
algum ato contra sua vida?

Vítima: Eu tinha medo. 
Juízo: Tinha medo? 
Vítima: Aham. 
Juízo: E por que razão? Seu Laudelino era uma pessoa violenta? A 

senhora já viu ele praticando algum ato de violência? 
Vítima: Ele, tipo assim, ele é bem estressado ''né'', bem, uma pessoa 

bem... 
Juízo: Mas no momento em que ele lhe ''ameaço'' aqui, a senhora sentiu 

medo dele? 
Vítima: Senti. 
Juízo: Ok, pode encerrar. (...)'' ( fl. 87)

Nota-se que as palavras da vítima em juízo foram prestadas de 

forma firme e coerente, em consonância com o seu depoimento prestado na 

Delegacia de Polícia, confirmando a ameaça sofrida por parte do apelante. 

Corroborando com o depoimento da ofendida, a informante, Maria 

de Lourdes da Silva, relatou, na etapa extrajudicial, que: ''[...] é mãe de IONE DA 

SILVA, a qual viveu com LAUDELINO CLÁUDIO DA SILVA durante 10 anos; 

QUE o casal tem 03 filhos; QUE faz 03 meses que IONE com medo das 

ameaças que ninha sofrendo por parte de LAUDELINO, veio morar com a 
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declarante; QUE LAUDELINO toda manhã vai até a casa da declarante e fica 

fazendo ameaças, dizendo que vai matar IONE, joga sal ao redor da casa, para 

dentro da casa da declarante e também jogou sal contra IONE; QUE Laudelino 

fez ameaças contra a declarante bem como lhe chamou de sem vergonha e 

vagabunda; QUE LAUDELINO não trabalha e não quer que IONE trabalhe. [...] '' 

(fl. 10)

Perante o crivo do contraditório, a informante manteve a mesma 

versão prestada na fase policial, em todos os seus termos, ratificando que o 

apelante ia até a sua casa e ameaçava Ione e que esta, inclusive, relatou que 

estava com muito medo das ameaças perpetradas por Laudelino (fl.  87).

No mesmo sentido, foi o depoimento de Sabrina da Silva, irmã da 

vítima, na fase inquisitiva, oportunidade em que relatou "[...] que sua irmã viveu 

com LAUDELINO CLÁUDIO DA SILVA, durante 10 anos, sendo que o casal tem 

03 filhos menores; QUE faz 3 meses que IONE veio morar na casa da mãe, pois 

estava com medo das ameaças de LAUDELINO, o qual não quer que IONE 

trabalhe fora, sendo que ele não trabalha; QUE praticamente toda manhã ele 

vem até a casa da declarante e faz ameaças contra IONE, dizendo que vai mata-

la, xinga ela, chama de vagabunda, puta; QUE LAUDELINO já jogou sal contra 

IONE, ao redor da casa da declarante e também dentro de casa; QUE 

LAUDELINO também queimou as roupas de IONE e disse que iria queimar as 

roupas dos filhos também" (fl. 11). 

Na etapa judicial, Sabrina da Silva, manteve a versão apresentada 

na Delegacia de Polícia (fl. 87). 

Pois bem. 

Na conduta ora analisada resta evidente a intimidação praticada 

pelo apelante, pois, segundo depoimentos contidos nos autos, Laudelino 

realmente proferiu palavras ameaçadoras, fato que foi presenciado por familiares 

da vítima, uma vez que as ameaças ocorreram na casa da genitora da ofendida.

Portanto, percebe-se que a versão apresentada pela vítima mostrou-

se uníssona e firme em ambas as oportunidades em que fora ouvida, restando 
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corroborada ainda pelas demais provas amealhadas nos autos, fatores 

suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Ademais, cediço que "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 

veredicto condenatório, quando firme e coerente, máxime quando corroborada 

pelos demais elementos de prova encontrados nos autos" (Apelação Criminal n. 

0001510-86.2013.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 

9.8.2016), exatamente como ocorrera na hipótese.

Além disso, o fato de Laudelino reverberar à ofendida que a 

mataria, mesmo não concretizando o ato naquele momento, em nada interfere na 

consumação do crime de ameaça, pois se trata de delito de formal, o qual, uma 

vez comprovada a anunciação de mal injusto e grave, por intermédio de 

palavras, basta para a consumação do crime ora analisado. 

Sobre o assunto, leciona Guilherme de Souza Nucci, in Código 

Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 740: 

[...] ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe um mal 
futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do 
que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna 
particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante 
para o Direito Penal, mas apenas a que lida com um "mal injusto e grave" [...] ().

Desta forma, verifica-se que as ameaças proferidas pelo apelante 

causaram profundo temor e abalaram o estado psicológico da vítima, razão pela 

qual, inclusive, registrou a ocorrência que deu origem ao processo, oportunidade 

em que lhe foram deferidas medidas protetivas de urgência. 

Nesse sentido, colhe-se na jurisprudência desta Câmara Criminal, 

vide Apelação Criminal n. 0043758-92.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. 

Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 11.07.2017: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
PALAVRAS HARMÔNICAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES, 
CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS. ALEGADA A 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIAL INTIMIDADOR CONFIGURADO. 
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AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME FORMAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ 
(ÁLCOOL E DROGAS). SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A 
RESPONSABILIDADE DO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 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 [...]" (TJSC, Apelação Criminal 
n. 2012.060492-2, Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 5/2/2013). 2 Acerca do 
delito em comento, insta ressaltar que o dolo específico se caracteriza 
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 da produção de qualquer resultado material efetivo, por se 
tratar de crime formal. 3 Nos termos do art. 28 do Código Penal, apenas a 
embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior pode resultar na 
isenção ou redução da reprimenda, o que, a toda evidência, não é a hipótese 
dos autos. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS 
SIMPLES CONCEDIDO NA SENTENÇA. PREENCHIMENTO, ENTRETANTO, 
DOS REQUISITOS DO ART. 78, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DE 
OFÍCIO. Atendidos 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. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. ACUSADO 
DEFENDIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA 
EVIDENCIADA. CONCESSÃO DEVIDA. PROVIMENTO NO PONTO. (grifou-
se)

E, ainda, desta Relatoria, vide Apelação Criminal n. 

0004873-46.2014.8.24.0022, de Curitibanos, Terceira Câmara Criminal, j. 

13.03.2018:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. 
AMEAÇA COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 147, CAPUT, 
C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ''F'', AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 7º, 
DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AGENTE QUE PROFERIU AMEAÇAS DE 
MORTE CONTRA SUA EX-EXPOSA. DEPOIMENTOS FIRMES E 
COERENTES DA VÍTIMA EM TODAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO 
CRIMINAL, CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 
APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE A VÍTIMA 
TINHA INTERESSE EM LHE PREJUDICAR, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS 
TERMOS DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, 
DELITO FORMAL, CUJA CONSUMAÇÃO EXIGE APENAS QUE O MAL 
PROMETIDO SEJA IDÔNEO E CAUSE TEMOR NA VÍTIMA. CONDUTA 
TÍPICA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. "[...] a palavra da vítima é 
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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 [...]" (TJSC, Apelação Criminal 
n. 0043758-92.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima 
Filho, j. 11.07.2017) [...] (grifou-se)

Logo, não há que falar em absolvição do apelante, mantendo-se a 

sentença atacada. 

De outro norte, no que se refere ao pedido de afastamento da 

suspensão condicional da pena, mais uma vez, razão não assiste ao apelante. 

Isso porque, preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, 

deve o Magistrado obrigatoriamente promover a suspensão condicional da pena 

privativa de liberdade, uma vez que se trata de direito subjetivo do acusado.

Nesse sentido, leciona Julio Fabbrini Mirabette, in Manual de Direito 

Penal. Vol 1. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. pp. 334:

"[...] embora o art. 77 estabeleça que a pena poderá ser suspensa, 

aparentando à primeira vista que se trata de uma faculdade do magistrado, o 

sursis é um direito do sentenciado que preencha os requisitos indispensáveis a 

sua concessão. Por isso é que a lei dispõe o dever do magistrado de se 

manifestar sobre o sursis quando da prolação da sentença, sob pena de 

nulidade, nos termos do art. 157 da LEP". 

Não diverge o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "O 

Magistrado, ao condenar o réu à pena privativa de liberdade não-superior a 2 

(dois) anos deve, obrigatoriamente, se manifestar sobre a concessão, ou não, da 

suspensão condicional da pena, por força do disposto no art. 697 do CPP. 

Precedentes. [...]" (HC 91.616/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª 

turma, DJe 22/06/2009).

Por outro lado, a alegação de que não teria condições físicas de 

cumprir a prestação de serviços comunitários imposta, de fato, não pode ser 

desconsiderada. Entretanto, em razão de ser um direito subjetivo do apelante, 

que deve ser concedido quando preenchidos seus requisitos, cabe a ele decidir, 

após o trânsito em julgado da sentença, em audiência admonitória no Juízo da 
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Execução, se aceita, ou não, a suspensão condicional da pena. 

Nesse sentido, leciona a doutrina, in Mirabette, Julio Fabbrini. 

Manual de Direito Penal. Vol 1. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. pp. 342: "[...] 

como sursis constitui favor, não é obrigatória sua aceitação, podendo ser 

renunciado por ocasião da audiência admonitória ou mesmo após ter entrado em 

vigor o prazo do benefício. É indispensável, por isso, a intimação do beneficiário, 

pessoalmente ou por edital, para que de sua ausência se extraia o propósito de 

não aceitar o sursis ou censurável desapreço ao chamamento judicial". 

Logo, preenchidos os requisitos legais, o sursis deve ser 

obrigatoriamente aplicado na prolação da sentença, podendo ser renunciado por 

ocasião da audiência admonitória prevista no art. 160 da Lei de Execuções 

Penais. Dessa forma, não há o que ser reparado na decisão guerreada.

Ademais, não merece guarida o argumento de que a suspensão 

condicional da pena é mais gravosa do que a reprimenda imposta (regime 

aberto), pois se trata exatamente de um instituto que evita a aplicação da pena 

corporal, sob determinadas condições voltadas à reeducação do sentenciado. O 

cumprimento da pena em regime aberto, por sua vez, poderia submeter o 

apelante a condições mais severas do que as restrições impostas pelo sursis, 

como privação de liberdade durante o período noturno e dias de folga (art, 36, 

§1º, do Código Penal) ou apresentações periódicas perante às autoridades 

locais, além de estar sujeito a regressão de regime (art. 36, §2º, do Código 

Penal).

Nesse sentido, vide Apelação Criminal n. 

0008876-15.2014.8.24.0064, de São José, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, 

Primeira Câmara Criminal, j. 01.03.2018: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL COMETIDO NO 
ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO 
DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR 
OFENSA AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
INOCORRÊNCIA. DECISÃO FULCRADA EM ELEMENTOS JUDICIAIS, 
SEGUNDO O LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ADEMAIS, 
DECISUM QUE É MANIFESTAMENTE CLARO QUANTO ÀS RAZÕES DE 
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DECIDIR DO JULGADOR. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 93, 
INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAL REJEITADA. NO 
MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS E DOLO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E 
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA FIRME E COERENTE 
DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS 
TESTEMUNHAIS. AGENTE QUE, VOLUNTÁRIA E CONSCIENTEMENTE, 
DESFERE GARRAFADA NO ROSTO DA SUA EX-NAMORADA 
OCASIONANDO-LHE AS LESÕES CORPORAIS ATESTADAS PELO LAUDO 
PERICIAL. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
ALÉM DISSO, RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA 
DA LEI MARIA DA PENHA À HIPÓTESE. POR FIM, INSURGÊNCIA NO 
TOCANTE À CONCESSÃO DO SURSIS. ARGUIÇÃO DE QUE O 
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA NO REGIME ABERTO É MENOS 
GRAVOSO QUE O CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA 
PENA. INSURGÊNCIA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INSTITUTO QUE SE TRATA DE DIREITO 
SUBJETIVO DO RÉU. DEVER DE CONCESSÃO DO SURSIS PELO JUIZ 
SENTENCIANTE QUANDO CUMPRIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO 
ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Encontrando-se a sentença 
condenatória fundamentada em provas naturalmente irrepetíveis e/ou 
elementos colhidos sob o crivo do contraditório, improcede a alegação de que 
aquela violou a previsão legal disposta no art. 155 do Código de Processo 
Penal. 2. Sendo a sentença condenatória prolatada fundamentadamente de 
acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado singular, não há 
falar em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Impossível a 
absolvição do delito de lesão corporal, uma vez cabalmente comprovada a 
ocorrência do delito e sua autoria, bem como o dolo específico na ação do réu. 
4. Se, não obstante o término do período de convivência, agente e ofendida 
tenham vivenciado relação íntima de afeto, ainda que de forma extraconjugal, 
eventual violência física ou psíquica por aquele praticada e que tenha origem 
em elementos decorrentes do relacionamento pretérito deverá ser submetida 
aos ditames da Lei Maria da Penha. 5. ''[...] muito embora o prazo de 
cumprimento de pena em regime aberto seja menor, comparado ao sursis, 
o seu cumprimento é mais benéfico ao réu apelante, tendo em vista que 
não estará sujeito as regras do cárcere' (TJSC - Apelação Criminal n. 
2012.068541-0, da Capital, Quarta Câmara Criminal, Rela. Desa. Cinthia 
Beatriz da S. Bittencourt Schaefer, j. em 05/12/2013). (grifou-se) 

E, ainda, desta Relatoria, vide Apelação Criminal n. 2014.060157-5, 

de São José, Terceira Câmara Criminal, j. em 03.03.2015:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE AMEAÇA REALIZADO EM ÂMBITO 
DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE APLICOU A SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE 
AFASTAMENTO DO SURSIS. ALEGAÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO DA 
REPRIMENDA NO REGIME ABERTO É MENOS GRAVOSO QUE AS 
CONDIÇÕES IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 



                                                         

16

Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INSTITUTO QUE SE TRATA DE DIREITO 
SUBJETIVO DO RÉU. DEVER DE CONCESSÃO DO SURSIS PELO 
MAGISTRADO SENTENCIANDO QUANDO CUMPRIDOS OS REQUISITOS 
LEGAIS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (grifou-se)

Por essas razões, mantém-se na íntegra a sentença prolatada em 

desfavor de Laudelino Cláudio da Silva. 

Por fim, mantida a condenação por esta Corte de Justiça, nos 

termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 

n. 126.292/SP e das razões contidas no voto vencedor deste Relator nos autos 

n. 0000516-81.2010.8.24.0048, especialmente pela impossibilidade de 

rediscussão da matéria fática nas Instâncias Superiores, determina-se a 

intimação do apelante para dar início ao cumprimento das condições da 

suspensão condicional do processo. 

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e negar-

lhe provimento, determinando-se que o juízo de origem intime o apelante para 

dar inicio ao cumprimento das condições da suspensão condicional da pena. 

Este é o voto.
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