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APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME 
CONTRA A LIBERDADE. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, C/C 
ART. 61, II, F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE ATIPICIDADE DA 
CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO 
CABIMENTO. MATERIALIDADE CRIME FORMAL QUE 
MUITO NÃO PODE SER EXIGIDO. AUTORIA 
DEVIDAMENTE COMPROVADA. RELATOS DA VÍTIMA 
FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS 
OPORTUNIDADES EM QUE FORA OUVIDA, NO SENTIDO 
DE QUE O ACUSADO PROMETEU-LHE CAUSAR MAL 
INJUSTO E GRAVE. APELANTE QUE SEGUIU SUA EX-
COMPANHEIRA ENQUANTO ESTA DESLOCAVA-SE AO 
TRABALHO, INSISTINDO PARA QUE CONVERSASSEM E, 
DIANTE DA NEGATIVA, AMEAÇOU-A DE MORTE. TEMOR 
EVIDENCIADO PELO REGISTRO DE B.O. E PEDIDO DE 
MEDIDA PROTETIVA, BEM COMO PELA NARRATIVA DOS 
FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA NA QUAL A OFENDIDA 
BUSCOU REFÚGIO PARA DESVIAR DO ACUSADO E, 
AINDA, PELO INTERROGATÓRIO DESTE, QUE 
CONFESSOU TÊ-LA PERSEGUIDO. ESPECIAL 
RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA OFENDIDA EM CRIMES 
DESSE JAEZ, MORMENTE QUANDO CORROBORADAS 
POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE 
AMEAÇA COMPROVADO. DOLO INCONTESTE. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. 

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. 
MONTANTE FIXADO NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO A 
QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO 
CONHECIMENTO NO PONTO. 

IMEDIATA EXECUÇÃO DA REPRIMENDA 
CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO. 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 PARCIALMENTE CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000654-24.2016.8.24.0085, da comarca de Coronel Freitas (Vara Única) em 
que é Apelante Pedro Villani e Apelado Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina.

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

O julgamento, realizado no dia 20 de março de 2018, foi presidido 
pelo Exmo. Sr. Des. Rui Fortes, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. 
Sérgio Izidoro Heil. Funcionou pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 
Sr. Dr. Raul Schaefer Filho. 

Florianópolis, 10 de abril de 2018.

Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann
Relator
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RELATÓRIO

Na comarca de Coronel Freitas, o Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina ofereceu denúncia contra Pedro Villani, dando-o como incurso 

nas sanções do art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea f, ambos do Código 

Penal, com incidência da Lei Maria da Penha, pela prática da conduta assim 

descrita na inicial acusatória: 

No dia 8 de julho de 2016 (sexta-feira), por volta das 12h50min, na 
Avenida Santa Catarina, Centro, neste Município e Comarca de Coronel 
Freitas/SC, o denunciado Pedro Villani, agindo em flagrante demonstração de 
ofensa à liberdade individual de sua ex-companheira Glaucia Cheila Consalter, 
com o nítido propósito de amendrotá-la, ameaçou a ofendida, prenunciando a 
prática de mal injusto e grave, afirmando que [...] de hoje ela não passava [...] 
(Boletim de Ocorrência de fl. 4).

Importa esclarecer que as condutas praticadas pelo denunciado foram 
perpetradas no âmbito das relações domésticas e familiares, caracterizando 
hipótese de violência psicológica contra mulher, nos termos do artigo 5º, inciso 
III, e artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06 [...] (p. 28-30). 

Concluída a instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente 

para condenar o acusado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em 

regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no art. 147, caput, c/c art. 61, 

inciso II, alínea f, ambos do Código Penal. Foi-lhe concedido o direito de apelar 

em liberdade (p. 66-77).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual 

requereu a absolvição do acusado. Sustenta a insuficiência do conjunto 

probatório que fundamenta a condenação, visto que baseado nas palavras da 

vítima, sobre as quais afirma ser necessária análise com parcimônia. Ademais, 

argumenta a atipicidade da conduta, pois ausente o requisito subjetivo do dolo. 

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base fixada na sentença, por 

considerar excessiva ao caso em comento (p. 93-103).

Juntadas as contrarrazões (p. 108-117), ascenderam os autos a 

esta instância, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do 
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Exmo. Sr. Dr. Lio Marcos Marin, opinou pelo conhecimento e desprovimento do 

recurso (p. 123-127).

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra decisão que julgou 

procedente a denúncia e condenou o acusado às sanções do art. 147, caput, c/c 

art. 61, II, f, do Código Penal 

O apelo é de ser conhecido, porquanto presentes os requisitos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade. 

No mérito, no entanto, razão não lhe assiste.

Insurge-se a defesa contra a condenação, alegando a fragilidade do 

conjunto probatório, que reputa basear-se exclusivamente nas palavras da 

vítima, bem como a atipicidade da conduta, ante a ausência do dolo de 

amedrontar sua ex-companheira ou de causar-lhe mal injusto ou grave.

Data venia aos apontamentos defensivos, verifica-se que as provas 

carreadas aos autos demonstram-se plenamente hábeis a embasar o édito 

condenatório, que deve ser mantido.

De início, veja-se o que preceitua o dispositivo em questão: 

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

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

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, 3. 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 Mirabette, 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, 23. ed. São Paulo: 
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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 
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.).

Não há, portanto, que se exigir prova inequívoca da materialidade 

do crime de ameaça, pois este se aperfeiçoa com a simples incursão do agente 

nos verbos nucleares do tipo, independentemente de resultado naturalístico.

In casu, a materialidade repousa no requerimento de medida 

protetiva (p. 2), tão somente.

A autoria, na pessoa do acusado, emerge cristalina.

Em seu interrogatório judicial, Pedro corroborou com a narrativa da 

vítima, no sentido de tê-la aguardado na praça da cidade e seguido-a com sua 

caminhonete, inclusive, na rua em que ela adentrou para tentar desviar, 

insistindo para que conversassem, mesmo após ela ter largado sua moto na rua 

e entrado num estabelecimento próximo para se esconder dele. Assumiu que 

estava irritado e, por isso, ela pode ter se sentido amedrontada. Oportuno 

colacionar parte de sua fala [sic]: 

Na semana do acontecido, eu viajei na segunda feira pro Rio Grande do 
Sul; a gente tinha saído de uma separação, tinha acabado o relacionamento e 
nessa segunda-feira a Glaucia esteve na minha casa, que eu tava morando, e 
fez sacanagem lá, arrancou flores, jogou na calçada, arrancou verduras, 
temperos, jogou dois vasos de flores pela janela do banheiro, e também 
desligou o interruptor da energia elétrica, isso apodreceu a geladeira; voltei na 
quinta de tarde pra casa, cheguei lá e fiquei muito nervoso com aquilo; na 
quinta à noite a gente começou a trocar mensagem, tipo eu xingava ela e 
ela me xingava; ela confessou que foi ela que foi lá e fez isso; aí na sexta 
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eu queria falar com ela de todo jeito; na verdade eu tava apaixonado pela 
guria, eu queria acertar, queria resolver; hoje eu consigo ver de outra 
maneira, dou até risada do que acontecia; [...] eu queria falar com ela, aí eu 
tava na praça da cidade e ela trabalha do outro lado, eu tava esperando, queria 
falar com ela; quando ela me viu lá ela entrou na rua da Comel; ela foi subir e 
acabou errando uma marcha da moto dela; a moto caiu e ela largou a moto; 
acho que de medo, nervosa; eu fiz a volta, retornei, só chamei ela, sem 
abrir a porta; eu tava um pouco nervoso no momento; eu confirmo que houve 
xingamentos, agora não sei se fiz isso [as ameaças], talvez tenha usado uma 
palavra ou, não sei, não consigo, tava muito nervoso.  

Ainda, justificou sua conduta no fato de estar muito agitado 

com o término do relacionamento e ainda apaixonado, objetivando retomar a 

relação. Além disso, afirmou fazer uso de bebida alcoólica, mas destacou não ter 

ingerido qualquer substancia entorpecente naquele dia (mídia audiovisual de p. 

64). 

Naquele dia, a vítima, à autoridade policial, declarou que o 

acusado sempre fora violento e por esse motivo resolveu separar-se dele; 

em outra ocasião, chegou a agredi-la e foi preso em flagrante; saiu da casa 

em que residiam juntos, mas eles mantinham contato telefônico, pois precisavam 

decidir a respeito da divisão de bens; sempre que conversavam ele a injuriava 

e ameaçava, asseverando que ela "merecia apanhar mais"; no dia dos fatos, 

ele mandou mensagem dizendo querer resgatar a relação, o que ela negou, 

motivo pelo qual ele falou que "iria lhe pagar" e que "ficou a noite toda 

planejando como iria acabar com a declarante" (p. 6).  

A vítima, em juízo, ratificou os termos expostos na data da 

ocorrência e recontou como se deram os fatos, salientando a intimidação sofrida, 

advinda do acusado. É o que se colhe de seu depoimento [sic]:

Eu tava indo trabalhar [...] e ele tava me esperando na frente da praça; 
quando eu vi que a caminhonete tava lá eu não tinha mais como voltar nem 
parar, segui em frente, daí no que eu segui em frente ele já veio atrás de 
mim; pra não ficar em linha reta na avenida, dobrei a esquina ali entre a 
Igreja e a Comel; subi à esquerda ali e naquilo eu fiquei nervosa, a moto 
morreu e ele chegou a caminhonete na frente né, daí não tive pra onde sair; 
eu deixei a moto no chão e corri na Comel, que tinha uns guris trabalhando; 
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daí eu fiquei lá, ele deu a volta na caminhonete, voltou lá, abriu a porta [da 
caminhonete] e disse que era pra mim entrar que ele queria conversar; [...] 
os piá disseram 'pode ficar aqui, ele não pode vir'; ele dizia 'vamos conversar' e 
eu disse 'não vou'; [em tom] bem nervoso, ele estava mandando eu entrar na 
caminhonete; e ele disse que se eu não entrasse, daquele dia eu não ia 
passar; [...] ele ligou a caminhonete e se escondeu atrás do Posto Aquarela; 
[...] pedi pro Ricardo recolher a minha moto que tava caída no meio da rua e 
guardar ali na Comel, que eu ia até na loja que é ali do ladinho e ia ligar pra 
polícia; ele recolheu pra mim, eu fui até a minha loja, peguei o telefone e liguei 
pra polícia. 

Questionada se sentiu-se amedrontada após tal conduta do 

apelante, a vítima confirmou o medo que teve, especialmente porque ele 

continuava mandando mensagens sobre querer retomar o relacionamento e 

sobre ela não poder se relacionar com outra pessoa, caso contrário ele iria 

matá-la. Ademais, relatou não ter sido o primeiro ato de violência doméstica 

do acusado, o qual, além de já tê-la agredido uma vez, possuía histórico de 

cometimento de lesões corporais contra sua ex-esposa. Ainda, explicou o estado 

visivelmente alterado de Pedro naquela data, ressaltando acreditar que ele 

poderia ter utilizado algum tipo de droga. Por fim, perguntada pela defesa, disse 

não ter certeza se os funcionários da Comel arrolados como testemunha ouviram 

o acusado intimando-a para entrar na caminhonete, embora estivessem próximo 

a ela (mídia audiovisual de p. 65).  

Ricardo Favaretto, funcionário da empresa, sob o crivo do 

contraditório, relatou que Glaucia chegou ao local bastante assustada, pedindo 

para ligar para a polícia; a princípio o declarante não sabia do que se tratava, até 

que viu o acusado descendo com a caminhonete, parando ali ao lado e 

chamando-a para conversar com ele, o que ela negou; Pedro permaneceu 

parado com o veículo durante mais um tempo, com o vidro meio aberto, pedindo 

para falar com a vítima; destacou não existir outro estabelecimento naquela rua, 

além da Comel (mídia audiovisual de p. 65). 

Everton Douglas Pompelli Martim, também empregado da Comel, 

perante o juízo, explanou que, naquela ocasião, já se encontrava em seu 
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ambiente de trabalho, mas não tão próximo à porta, motivo pelo qual só pode 

atestar o estado atordoado da vítima ao chegar lá e como ela ficou mais tranquila 

após a saída de Pedro, bem como a alta velocidade do acusado ao passar com 

seu veículo pela rua, asseverando ter reconhecido tratar-se de uma 

caminhonete. Elucidou não poder afirmar o que foi dito pelo acusado à vítima, 

porque não conseguiu ouvir, mas, pelo que ela contou, ele a ameaçou e, por 

isso, ela acabou largando sua moto na rua e correu para a empresa. Aclarou 

que, em que pese não ter visto este momento, depois, observou a moto caída, 

tendo Ricardo, seu colega, a ajudado a reergue-la (mídia audiovisual de p. 65.  

Pois bem.

As palavras da vítima foram firmes e consistentes em ambas as 

oportunidades em que ela foi ouvida e obtêm amparo na fala das testemunhas, 

as quais, ainda que não tenham presenciado as ameaças, perceberam a 

situação em que Glaucia se encontrava, evidentemente assustada e, inclusive, 

no interrogatório do acusado, em que ele arguiu não se recordar dos dizeres 

intimidativos aludidos pela vítima, mas assumiu que possa tê-los efetuado, 

justificando em seu nervosismo, decorrente do fato de não aceitar o término do 

relacionamento.

Pontue-se que, de acordo com o relato de Glaucia, o acusado já 

havia importunado ela outras vezes desde o fim da relação, cuja razão, aliás, foi 

a agressividade dele, que culminou em um episódio de violência física, apurado 

nos autos de n. 0000623.04.2016.8.24.0085 (p. 23).

Nesse sentido, a atitude que, para o acusado, e até mesmo para a 

testemunha Ricardo Favaretto, refere-se a uma tentativa de conversa, para a 

vítima, em posição de inconteste fragilidade comparada com a dele, é suficiente 

para intimidá-la e amedrontá-la.

Além disso, segundo Glaucia, o acusado, que a seguiu de maneira 

hostil – e tal vem evidente na palavra das testemunhas – expôs que se ela não 

aceitasse ir com ele, daquele dia ela "não passaria", ou seja, manifesta a 
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promessa de ofensa à sua vida. 

E sobre a palavra da vítima, cediço que, quando consistente, em 

crimes desse jaez, que geralmente ocorrem na clandestinidade, adquire especial 

relevância, especialmente nos que não deixam vestígios materiais – como a 

ameaça.

In casu, a ofendida, tanto na Delegacia, quanto em juízo, explicou 

com veemência o episódio, pontuando, em ambas as oportunidades, seu temor 

decorrente do ato do acusado, tanto que, naquela época, ofereceu 

representação e requereu medidas protetivas de urgência (p. 6-7).

Assim, vislumbra-se a aptidão dos depoimentos de Glaucia, firmes 

e coerentes, corroborados com o restante do conjunto probatório, mormente a 

fala do acusado e dos funcionários da empresa na qual ela procurou refúgio, 

para comprovar a consumação e a autoria do injusto.

Destarte, tendo em vista que o acusado admitiu encontrar-se 

alterado naquela data – detalhe este também retratado pela vítima, a afirmação 

apresentada em juízo, no sentido de não se recordar efetivamente da 

intimidação, não se mostra suficiente para deslegitimar a exposição da ofendida. 

Ademais, irrelevante a razão pela qual o acusado agiu daquela 

forma – a paixão não é justificativa, tampouco a ira causada pela negativa de 

atenção pela vítima, fato é que ela sentiu-se ameaçada e isso basta para 

concretizar o delito. 

Incabível, portanto, também, a tese de ausência de dolo.

É o entendimento desta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEMAIS 
ELEMENTOS DE PROVA. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS NÃO 
SATISFEITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1 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 
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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).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA E CONTRA A 
LIBERDADE PESSOAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO 
CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129, § 9°, E 147, CAPUT, AMBOS DO 
CÓDIGO PENAL C/C ARTS. 5º E 7°, AMBOS DA LEI 11.340/2006). 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [...] AMEAÇA. 
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ENTENDER QUE O FATO NÃO 
CONSTITUIU CRIME OU POR SER INSUFICIENTE A PROVA PRODUZIDA. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME 
DE NATUREZA FORMAL. "[...] o dolo específico do delito de ameaça 
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 da produção de qualquer resultado material efetivo - 
por se tratar de crime formal [...]" [...] (TJSC, Apelação n. 
0001855-85.2014.8.24.0064, de São José, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, 
j. 30-08-2016).

E deste Tribunal de Justiça:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL 
PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ARTS. 147, CAPUT, E 129, 
CAPUT, C/C ART. 7º DA LEI 11.340/2006). AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE 
DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A 
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DL 3.688/1941). 
RECURSO DO RÉU. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS 
E COERENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES 
PROCESSUAIS. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS ISENTA DE 
MÁCULAS E EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS CONSTANTES NOS 
AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE 
IRA/EXALTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 28, I, DO CP. NÃO AFASTADA A 
IMPUTABILIDADE DO AGENTE. [...] - A palavra da vítima, submetida ao 
crivo do contraditório e da ampla defesa, quando harmônica e em 
consonância com os demais elementos probatórios, encontra-se apta a 
sustentar o juízo condenatório. - Deve ser reconhecida a validade do 
depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência em que foi apurada a 
prática do delito, quando não só apresentarem relatos harmônicos entre si, mas 
em consonância com os demais elementos extraídos do caderno processual 
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acusatório. - O elemento subjetivo do crime de ameaça consiste na vontade 
livre e consciente de causar mal injusto e grave à vítima. - O estado de ira 
ou nervosismo não exclui a imputabilidade penal, por força do art. 28, I, do 
Código Penal. - Para a configuração do crime disposto no art. 147 do CP, 
basta que tenha ocorrido a grave ameaça [...] Recurso conhecido e desprovido. 
(TJSC, Apelação Criminal n. 2015.031982-6, de Indaial, rel. Des. Carlos Alberto 
Civinski, j. 27-10-2015).

Desse modo, a manutenção da condenação é medida imperativa.

No pleito subsidiário de redução da pena-base, há falta de interesse 

recursal do apelante. 

Isso porque contempla-se na sentença a fixação da reprimenda, na 

primeira fase da dosimetria, em seu mínimo legal, a saber, 1 (um) mês de 

detenção. 

O aumento de 10 dias na sanção deu-se tão somente na segunda 

fase, em razão da presença de duas agravantes: da reincidência (condenação 

nos autos de n. 13039-12.2013.8.24.0085 – p. 24) e do cometimento do delito 

pelo prevalecimento de relações domésticas, nos termos do art. 61, I e II, f, do 

Código Penal.

Na última fase, não houve causa de aumento ou diminuição, 

restando a pena definitiva em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em 

regime inicial semiaberto, tendo em vista a reincidência. 

Logo, esgotada a instância ordinária e irretocável a decisão 

objurgada, deve-se iniciar prontamente a execução da reprimenda.

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 deliberação 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, agora na órbita penal.
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Ante o exposto, vota-se pelo parcial conhecimento e desprovimento 

do apelo, com a determinação do imediato cumprimento da pena imposta ao 

acusado.

É o voto.
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