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APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. AMEAÇA 
(ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, COM A 
INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 

PLEITO ABSOLUTÓRIO AO ARGUMENTO DA 
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. 
MATERIALIDADE DA QUAL POUCO SE PODE EXIGIR. 
CRIME FORMAL. AUTORIA INCONTESTE. PALAVRAS DA 
VÍTIMA FIRMES E COERENTES, NA DELEGACIA E EM 
JUÍZO, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS 
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DO APELANTE 
ISOLADA NOS AUTOS. AMEAÇA PROFERIDA EM 
DESFAVOR DA VÍTIMA, POR INTERMÉDIO DE SEU 
FILHO, À ÉPOCA AINDA CRIANÇA. DEPOIMENTOS DO 
MENINO, JÁ ADOLESCENTE, CONFIRMANDO OS FATOS, 
EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. INEXISTÊNCIA 
DE DÚVIDAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO 
MANTIDA.

"A Lei n. 11.340/06, intitulada 'Lei Maria da Penha', tem 
como objetivo coibir a violência doméstica e familiar, que na 
maioria das vezes ocorre às escuras, dentro do próprio 
ambiente domiciliar, ausente de testemunhas presenciais. 
Assim, nos delitos tipificados nessa lei, de suma importância 
é a palavra da vítima para o melhor elucidar dos fatos, de 
modo que comprovadas a materialidade e a autoria do delito 
de violência doméstica, impossível falar-se em absolvição, 
ainda mais quando corroborada por outros elementos de 
convicção" (Apelação Criminal n. 2014.088998-0, de 
Chapecó, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 
17/03/2015).  

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS CONDIÇÕES DO 
SURSIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA 
POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA 
MATÉRIA FÁTICA ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. 
DETERMINAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A RECENTE 
ORIENTAÇÃO DO STF (HC N. 126292/SP), RATIFICADA 
NO JULGAMENTO DO DIA 05/10/2016 PELO PLENÁRIO 
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DA MESMA CORTE, EM SEDE DE REPERCUSSÃO 
GERAL, JULGANDO O MÉRITO DO ARE 964246, 
REPRESENTATIVO DO TEMA 925. PRINCÍPIO DA 
EFETIVIDADE DA FUNÇÃO JURISDICIONAL.   

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000412-13.2013.8.24.0104, da comarca de Ascurra (Vara Única) em que é 
Apelante Odair Pegoretti e Apelado Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina.

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

O julgamento, realizado no dia 20 de fevereiro de 2018, foi 
presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rui Fortes, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. 
Des. Ernani Guetten de Almeida. Funcionou pela douta Procuradoria-Geral de 
Justiça o Exmo. Sr. Dr. Fábio Strecker Schmitt. 

Florianópolis, 2 de março de 2018.

Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann
Relator
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RELATÓRIO

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

Catarina ofereceu denúncia contra Odair Pegoretti, dando-o como incurso nas 

sanções do art. 147 do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/2006, 

pela prática da conduta assim descrita na inicial acusatória: 

No dia 29 de janeiro de 2013, por volta das 18:30 horas, na residência da 
vítima, situada na Rua Luiz Fronza, Gávea, município de Rodeio/SC, Odair 
Pegoretti ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira ao dizer a 
seu filho, por meio telefônico, para que informasse sua genitora que "ao 
encontrá-la na via pública, passaria com a moto por cima dela", gerando grande 
temor à vítima, prejudicada por nem sequer conseguir andar tranquila em via 
pública (p. 3-4). 

Concluída a instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente 

para condenar o acusado à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, 

em regime inicial aberto, por infração ao disposto no art. 147, caput, do Código 

Penal, c/c o art. 7º, I e II, da Lei n. 11.340/2006. Foi-lhe concedida a suspensão 

condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, devendo prestar serviços à 

comunidade durante o primeiro ano, nos moldes do art. 78, § 1º, do Diploma 

Repressivo (p. 92-98).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. Ao argumento 

da ausência de provas a embasar o édito condenatório, pugnou pela absolvição 

do defendido, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, 

alegou a existência de incerteza quanto à materialidade do delito, diante dos 

depoimentos colhidos durante a instrução (p. 134-137).

Juntadas as contrarrazões (p. 147-152), ascenderam os autos a 

esta instância, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do 

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

desprovimento do apelo (p. 160-163).

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra decisão que julgou 

procedente a denúncia e condenou Odair Pegoretti às sanções do art. 147, 

caput, do Código Penal, c/c o art. 7º, I e II, da Lei n. 11.340/2006. 

O apelo é de ser conhecido, porquanto presentes os requisitos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Entretanto, não merece provimento. 

Insurge-se a defesa em face da condenação, sob a arguição de 

insuficiência probatória. 

De início, cumpre observar o tipo penal em questão, in verbis:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 
outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: [...].

Por geralmente não deixar vestígios, pouco se exige da 

materialidade do crime de ameaça. Isso porque o delito consuma-se, nas 

palavras de Guilherme de Souza Nucci, "com a realização do ato ameaçador, 

independentemente de qualquer resultado naturalístico" (Manual de Direito 

Penal, 3ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 673).

Constitui, pois, um delito formal, de sorte que a consumação dá-se 

com a prática do fato.

Segundo Mirabete, o delito de ameaça consiste na "promessa da 

prática de mal grave feita a alguém, restringindo sua liberdade psíquica" (Manual 

de Direito Penal. v. 2. Parte especial, arts. 121 a 234 do CP, 23ª. ed. São Paulo: 

Atlas, 2005, p. 184 e 187).

E ainda preleciona Guilherme de Souza Nucci, acerca disso:

Chamam-se delitos de atividade os que se contentam com a ação 
humana esgotando a descrição típica, havendo ou não resultado naturalístico. 
São chamados de formais ou de mera conduta. [...] Embora controversa, há 
quem estabeleça diferença entre os crimes de atividade, vislumbrando 
situações diversas quanto aos formais e aos de mera conduta. Os formais 
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seriam os crimes de atividade que comportariam a ocorrência de um resultado 
naturalístico, embora não exista essa exigência (reportamo-nos ao exemplo da 
prevaricação). Os de mera conduta seriam os delitos de atividade que não 
comportariam a ocorrência de um resultado naturalístico, contentando-se 
unicamente em punir a conduta do agente (op. cit.).

Portanto, não há que se exigir prova inequívoca da materialidade do 

mencionado ilícito penal, pois este se aperfeiçoa com a simples incursão do 

agente nos verbos nucleares do tipo, independentemente de resultado 

naturalístico.

Embora pouco se possa exigir, in casu, a evidência material vem 

assentada no boletim de ocorrência (p. 7) e no requerimento de medida protetiva 

de urgência (p. 11).

Quanto à autoria, igualmente, incerteza não há. 

Vejamos.

O acusado, na Delegacia, confirmou ter mantido relacionamento 

conjugal com a vítima, o qual chegou ao fim aproximadamente 8 (oito) anos 

antes dos fatos. A respeito das ameaças, negou a autoria (p. 14). 

Em juízo, alegou não se recordar das ofensas proferidas a sua ex-

esposa, tampouco da promessa de atropelamento enunciada ao filho dela, C., 

mas falou que a relação entre ele e o infante era boa, não havendo, a princípio, 

razão para o menino mentir. Afirmou que, depois do término, tentaram se 

reconciliar algumas vezes, mas discutiam muito, sobretudo porque ela ingeria 

bebida alcoólica e ele queria convencê-la a parar. Interrogado pela magistrada, 

respondeu que as brigas não ocorriam por motivo de ciúmes dele (mídia 

audiovisual de p. 74). 

Deveras cômoda a posição adotada pelo recorrente, o qual, além 

de negar a prática delitiva, tenta imputar a responsabilidade pelas discussões à 

ofendida, numa tentativa de elidir a sua.

Contudo, a versão que encontra amparo na provas dos autos foi 

exatamente a apresentada por Luiza, cuja fala se mostrou firme e coerente em 
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ambas as fases procedimentais, não deixando margem de dúvidas acerca da 

ameaça proferidas pelo acusado, seu ex-marido.

No registro da ocorrência, disse ter sido casada com o apelante por 

aproximadamente 1 (um) ano e meio e estar separada judicialmente dele há 7 

(sete). Contou que ele a procurou para reatar a convivência algumas vezes, mas 

ela não aceitou. Mencionou que, desde o falecimento de seu genitor, o acusado 

lhe perturba, indo até sua residência e esbravejando palavras ofensivas 

("puta, vagabunda" [sic]), tudo porque ela não deseja retomar a relação. A 

respeito da ameaça, narrou que, naquela data, Odair telefonou para o celular 

dela, sendo atendido pelo infante C., a quem pronunciou "tua mãe está aí 

dando o rabo para teu tio, diz a ela que ao encontrá-la em via pública, passo 

com a moto por cima" [sic]. Relatou que, em seguida, ela apanhou o aparelho 

do menino e, mais uma vez, o apelante a ofendeu (p. 7).

Em juízo, não diferiu. Ratificou que ela e o acusado foram casados 

por, mais ou menos, 1 (um) ano, estando separados há 10 (dez). Assinalou que, 

na época do ocorrido, tentavam recuperar o relacionamento, por causa da filha 

em comum, mas não foi possível. Acerca do dia fatídico, oportuno transcrever 

parte de sua fala à autoridade judicial: 

[...] ele queria conversar, eu não queria mais conversar com ele; [...] ele 
começou a me ameaçar, pelo telefone; ele começou a me chamar de 
'vagabunda' e não sei o que; eu tinha que ficar escondida lá na casa de 
uma colega minha, passei sábado e domingo escondida lá e ele em volta da 
minha casa berrando e me chamando de 'vagabunda', me vigiando, berrando 
que, se eu não saísse pra falar com ele, ele não ia embora; eu chamei a dona 
da casa, a dona da casa veio lá e pediu pra ele ir embora; [...] eu ia sempre lá 
na casa do meu ex-cunhado levar as crianças pra brincar com os meus 
sobrinhos; [...] um dia eu tava lá na casa do meu cunhado e ele ligou né, 
que ia lá em casa e não sei o que; veio lá na casa do meu cunhado, me 
chamou um monte de nome e saiu; aí ele pegou e ligou de volta pra mim, 
que se eu não ia pra casa ele ia me pegar na estrada com a moto e ia 
'tacar' a moto em cima de mim; aí que ele começou; ele me ameaçou acho 
que duas vezes pelo telefone [sic] (mídia audiovisual de p. 74).

Questionada pelo representante ministerial, reafirmou que o 
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acusado também a ameaçou por intermédio de seu filho, C. Ainda, disse que, 

diante desse cenário, sentiu-se receosa, sobretudo porque morava com as 

crianças e acreditava nas más intenções dele (mídia audiovisual de p. 74). 

O adolescente C. A. S., em ambas as oportunidades, narrou que, 

naquele episódio, Odair telefonou para a ofendida, mas C. atendeu e, ao dizer 

que estavam na casa de seu tio, ouviu o apelante, bastante nervoso, 

insultando e ameaçando a vítima, no sentido de que, se a visse na estrada, 

passaria com a moto por cima. Ainda, disse ter ficado com um pouco de 

medo (mídia audiovisual de p. 74).  

A testemunha Elizabeth Albina Fronza, proprietária do local onde a 

ofendida e seus filhos residiam à época, extrajudicialmente, declarou que, por 

várias vezes, avistou o acusado na casa da vítima, enquanto ela pedia para 

ele se retirar, e presenciou ele gritando palavras ofensivas a ela, que 

recorria aos vizinhos, temendo reações inesperadas de Odair (p. 13). Em 

juízo, propalou se recordar de algumas discussões dos dois e de uma ocasião na 

qual ele a insultou de "vagabunda" [sic], pois não queria retomar a relação, 

sendo que, nesses episódios, a vítima recorreu à senhoria para retirá-lo de lá, 

pois ele sempre a obedeceu, notadamente quando ela ameaçava chamar a 

polícia (mídia audiovisual de p. 74). 

Pois bem.

Diante da prova oral colhida nos autos, dúvidas não restam acerca 

da conduta do apelante, o qual, em mais de um episódio, ameaçou a vida da 

ofendida.

Aliás, cediço que as palavras da vítima adquirem especial 

relevância em delitos este jaez, praticados, geralmente, na clandestinidade.

Nesse sentido, firme o posicionamento desta Câmara: 

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 
DO CÓDIGO PENAL). PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRAS FIRMES E 
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COERENTES DA VÍTIMA QUE, ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS 
COLIGIDOS, NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO FATO 
TÍPICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECLAMO NÃO PROVIDO. "Nos crimes 
praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial 
relevância, quando corroborada pelos demais elementos probatórios" 
(Apelação Criminal n. 2010.064417-1, Des. Newton Varella Júnior, j. em 
13/3/2012) (Apelação Criminal n. 0013822-08.2014.8.24.0039, de Lages, rel. 
Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 29/11/2016 – 
grifou-se).

Ainda assim, outras provas existem nos autos a reforçar a fala de 

Luiza.

O filho dela, C. A. S., a quem o acusado bravejou a intimidação que 

deu origem ao presente processo, nas duas oportunidades em que fora ouvido, 

asseverou a conduta de Odair e ressaltou, ainda, o temor sentido. 

É de se considerar também os depoimentos de Elizabeth Albina 

Fronza, a qual, apesar de não ter presenciado as ameaças em si, corroborou a 

versão acusatória, ao demonstrar que o acusado não aceitava o término do 

relacionamento e, diante das reiteradas negativas, insultava a vítima. 

Destarte, venia, não há qualquer inconsistência ou contradição no 

conjunto probatório, em que pese a breve tentativa da defesa, em suas razões 

recursais, de desconstituí-lo. 

Outrossim, sabe-se que, para a configuração do crime em questão, 

necessária a demonstração do estado de temor da vítima. Nesse sentido, leciona 

Guilherme de Souza Nucci:

[...] é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, 
acreditando que algo de mal lhe possa acontecer; por pior que seja a 
intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-
lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se 
pode ter por configurada a infração penal [...] (Código Penal Comentado. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 700).

In casu, as ameaças foram sérias e hábeis a intimidar Luiza, esta 

que, inclusive, postulou medida protetiva de urgência (p. 11).
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Destarte, os elementos de prova reunidos – as declarações da 

ofendida e de seu filho, bem como a contribuição da testemunha Elizabeth –  

mostram-se aptos e suficientes a comprovar a ocorrência do delito e atribuir a 

certeza necessária à manutenção da condenação.

Em situações semelhantes, já decidiu esta Corte de Justiça:

  
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO COM 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA MULHER, EM 
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C O 
ARTS. 5º E 7º, INCISO II, AMBOS DA LEI 11.340/2006, POR DUAS VEZES, 
NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO 
EXTRAJUDICIAL. [...] MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE 
PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AOS DEMAIS 
ELEMENTOS QUE COMPROVAM O DELITO. PALAVRA DA OFENDIDA 
FORTE E COERENTE QUE AUTORIZA O PLEITO CONDENATÓRIO. 
PALAVRAS DO RÉU QUE CONFIGURAM MAL INJUSTO E GRAVE. VÍTIMA 
ATEMORIZADA COM O FATO. ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADO. 
IRRELEVANTE SE O RÉU TINHA OU NÃO A INTENÇÃO DE IMPLEMENTAR 
A AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
DOSIMETRIA. [...] RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.  
(Apelação Criminal n. 0001262-48.2013.8.24.0078, de Urussanga, rel. Des. 
Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 
05/10/2017 – grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CÓDIGO PENAL, ART. 147, CAPUT. 
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS 
DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES EM 
AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. ÂNIMO INTIMIDATIVO COMPROVADO. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. Não há falar em insuficiência de provas para a 
condenação pela prática de ameaça quando a vítima descreve os 
acontecimentos, de modo coerente, e esses relatos estão em consonância 
com os demais elementos de prova contidos nos autos. Caracteriza o crime 
de ameaça a conduta do agente que, mediante palavras e gestos, procura 
incutir temor à vítima, prometendo atear fogo em sua residência e dizendo que 
"bala perdida e atropelamento acontecem todos os dias" RECURSO NÃO 
PROVIDO (Apelação Criminal n. 0020263-96.2013.8.24.0020, de Criciúma, rel. 
Des. Roberto Lucas Pacheco, Quarta Câmara Criminal, j. 21/09/2017 – grifou-
se).
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Deste modo, inviável o pleito absolutório perseguido, uma vez 

comprovada a incursão do agente no delito previsto no art. 147, caput, do Código 

Penal, tudo consoante narrado na denúncia. 

Isso posto, deve ser iniciada prontamente a execução da 

suspensão condicional da pena, nos moldes determinados pelo juízo a quo. 

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

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

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

fevereiro de 2009, julgou o HC 126.292/SP, permitindo a execução provisória da 

pena após confirmação de sentença em segundo grau de jurisdição, o que foi 

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

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

do Tema 925.

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

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

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

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

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

qualquer situação restritiva de direitos decorrente de ato jurisdicional.

Ora, existindo prova inequívoca da prática do crime, não há que se 

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

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

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

segundo grau, que se operou na data de hoje.

Qualquer recurso deflagrado pelo apelante – o que não é tolhido 

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

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

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

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

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

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

ou Inelegibilidade – ditava como inelegível o condenado criminalmente com 

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

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado.

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

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

impunidade que atualmente vigora no país.

Em decorrência, vota-se pelo conhecimento e desprovimento do 

apelo, com a imediata execução das condições do sursis, servindo o presente 

como fundamento.

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

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

É o voto.
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