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APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM CONTINUIDADE 
DELITIVA (CP, ART. 147, C/C ART. 71, CAPUT) – LEI 
MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/06) – SENTENÇA 
CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA – ALMEJADO 
AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – 
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – 
MENSURAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE 
PODE INCIDIR TAMBÉM NA FIXAÇÃO DO REGIME E NA 
NEGATIVA DE BENEFÍCIOS – ASPECTOS DISTINTOS DA 
SANÇÃO PENAL – REPRIMENDA INCÓLUME.

REGIME PRISIONAL INICIAL – PRETENSA FIXAÇÃO 
EM MEIO ABERTO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE 
VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CP, ART. 33, § 3º) – 
MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – 
RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – 
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000829-25.2017.8.24.0039, da comarca de Lages (Vara da Infância e 
Juventude) em que é apelante E. L. da S.  e apelado Ministério Público do 
Estado de Santa Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, dar parcial 
provimento ao recurso para conceder o benefício da justiça gratuita, mediante a 
isenção das custas processuais. Uma vez exaurida a possibilidade de 
interposição de recursos nesta instância, e nos termos da decisão do STF no 
ARE n. 964.246, determinou-se o encaminhamento de cópia deste acórdão à 
comarca de origem, para que se expeçam os documentos necessários à 
execução da pena imposta ao acusado, se tal providência ainda não houver sido 
tomada. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado em 27 de março de 2018, os 
Exmos. Srs. Des. Sérgio Rizelo e Getúlio Corrêa.
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Florianópolis, 2 de março de 2018.

Salete Silva Sommariva
PRESIDENTE E RELATORA
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RELATÓRIO

O magistrado Ricardo Alexandre Fiuza, por ocasião da sentença de 

p. 215/226, elaborou o seguinte relatório:

O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor em exercício neste Juízo, 
ofertou denúncia contra E. L. da S., devidamente qualificado, dando-o como 
incurso nas sanções do artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alíneas "f", na 
forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, por ter sido preso em flagrante, 
praticando a conduta delitiva relatada na denúncia, verbis (p. 48/51):

De acordo com as provas amealhadas no caderno investigativo, o 
denunciado e a vítima conviviam em união estável, possuindo um filho em 
comum, estando separados à época dos fatos.

No dia 06 de fevereiro de 2017, em horário a ser melhor esclarecido, na 
Avenida Presidente Vargas, centro, no percurso entre a Boate Companhia e 
a concessionária de veículos Translages, neste município e Comarca de 
Lages/SC, o denunciado E. L. da S., com consciência e vontade 
(dolosamente), aproveitando-se das relações domésticas e familiares, 
ameaçou de causar mal injusto e grave contra J. B., sua ex-companheira, ao 
afirmar que não aceitava a separação do casal e que se a vítima insistisse 
no assunto, iria matá-la, bem como ao pai e ao irmão da ofendida. Além 
disso, o denunciado ordenou que a vítima não corresse, caso contrário 
esvaziaria um revólver na cabeça da ofendida, deixando-a receosa por sua 
integridade física.

No dia seguinte, 07 de fevereiro de 2017, em diversos horários, na Rua 
[...], nesta cidade e Comarca de Lages/SC, o denunciado E. L. da S., de 
forma consciente e voluntária (dolosamente), aproveitando-se das relações 
domésticas e familiares, através de via telemática (mensagem SMS) e 
pessoalmente, ameaçou de causar mal injusto e grave contra J. B., sua 
excompanheira à época dos fatos, ao afirmar que "iria matá-la, bem como 
aos seus familiares", que "se a vítima não ficasse com o denunciado por 
bem, ficaria por mal", que "já havia decidido o que iria fazer, nem que fosse 
preso", dando a entender que mataria a vítima. Além disso, o denunciado 
esteve na residência dos pais da vítima, onde pegou uma faca de cozinha e 
afirmou aos presentes que mataria a vítima. Por fim, em sequência, no 
momento em que encontrava-se detido pela guarnição da polícia militar, o 
denunciado permaneceu ameaçando a vítima, afirmando que sairia da 
cadeia e iria atrás dela.

Juntamente com a denúncia (p. 48/51), veio o rol de testemunhas e o 
boletim indiciário (p. 1/23).

Realizada audiência de custódia em 8/2/2017, oportunidade em que foi 
homologada prisão em flagrante e convertida em preventiva (p. 30/32).

A denúncia foi recebida (p. 54) e o acusado devidamente citado (p. 60), 
apresentando resposta à acusação com pedido de revogação da prisão 
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preventiva, por meio de Defensor Público (p. 75/78).
Exarou parecer o parquet pelo indeferimento da revogação da prisão 

preventiva do réu (p. 85/89) e assim seguiu a decisão de p. 95, a qual indeferiu 
o pleito emergido pelo defensor público, designando-se audiência de instrução e 
julgamento (p. 95).

Nesse ínterim, aportou decisão em habeas corpus, denegando a ordem e 
indeferindo a substituição da segregação por medidas cautelares (p. 67/74).

Revogada a prisão preventiva do acusado (p. 126/127), o qual foi solto em 
5/4/2017 (p. 139/141).

Na audiência (p. 146), a vítima e duas testemunhas de acusação foram 
inquiridas. Em seguida, foi interrogado o acusado e encerrada a instrução. Foi 
utilizado o recurso de gravação audiovisual.

O Ministério Público ofertou alegações finais postulando a procedência da 
denúncia, para o fim de condenar o acusado por infração ao artigo 147, caput, 
c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", na forma do art. 71, caput, ambos do Código 
Penal (p. 183/191).

O réu, por sua vez, requereu sua absolvição, alegando ausência de justa 
causa - autoria e materialidade - ou, subsidiariamente, a inexistência do crime; 
e, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, o regime aberto 
para início do cumprimento de pena, bem como a concessão de sursis (p. 
205/209).

Por fim, acostaram-se os antecedentes criminais (p. 210/214).

Acrescente-se que a denúncia foi julgada procedente para 

condenar E. L. da S. à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, 

em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no art. 147, caput, por 

duas vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal.

O acusado interpôs recurso de apelação (p. 241). Em suas razões 

(p. 243/246), pleiteou a readequação da pena-base ao mínimo legal, por 

vislumbrar existência de bis in idem na consideração dos maus antecedentes. 

Postulou, também, a modificação do regime prisional inicial para o meio aberto. 

Ao final, pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita, mediante a 

isenção das custas processuais.

Contrarrazões às p. 263/268.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Heloísa 

Crescenti Abdalla Freire (p. 276/279), manifestou-se pelo conhecimento e 

desprovimento do recurso.



                                                                                                       
ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete Desa. Salete Silva Sommariva

VOTO

Inicialmente, vale ressaltar que a materialidade e a autoria do crime 

sequer foram questionadas no recurso, restando ambas plenamente 

demonstradas pelos elementos de prova constantes nos autos, notadamente os 

relatos da vítima e de seu pai em juízo, conforme já consignado em sentença. 

Logo, uma vez que o efeito devolutivo da apelação circunscreve-se aos pontos 

especificamente impugnados nas razões do apelo, passa-se diretamente ao 

exame da matéria suscitada, relativa à readequação da sanção penal e regime 

prisional inicial.

A insurgência defensiva não merece prosperar.

Isso porque, ao contrário do alegado pelo apelante, não houve o 

sopesamento dos maus antecedentes em três fases da aplicação da pena.

Primeiramente, há de ser ressaltado que a suspensão da 

reprimenda corpórea e a fixação do regime de expiação não constituem etapas 

de aplicação da sanção penal, sendo institutos abordados em capítulos distintos 

do Código Penal.

É por essa razão que, ao majorar a pena-base, vedar a suspensão 

da reprimenda corporal e agravar o regime de expiação, não incorreu em bis in 

idem o togado singular.

Veja-se que, acertadamente, o juiz sentenciante reconheceu os 

maus antecedentes do recorrente na primeira fase da dosimetria (fls. 213/214), 

agravando a reprimenda inaugural, à luz do que preconiza o art. 59 do Código 

Penal.

Na sequência, ao analisar os critérios de fixação do regime prisional 

inicial, por haver circunstância judicial desfavorável ao apelante, evidenciada pela 

presença de maus antecedentes, o magistrado corretamente aplicou o regime 

inicial semiaberto, consoante autoriza o art. 33, § 3º, do Código Penal.

Por fim, em observância ao art. 77, II, do Código Penal, foi negado 

ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena em virtude de ser 



                                                                                                       
ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete Desa. Salete Silva Sommariva

possuidor de maus antecedentes.

Diante disso, considerada a sistemática estabelecida na legislação 

penal, é fácil notar que a circunstância judicial em apreço pode incidir sobre 

distintos aspectos da sanção penal (quantum, modo de execução e eficácia), de 

modo que não houve aplicação indiscriminada dos maus antecedentes em 

detrimento do réu, o que afasta a tese defensiva quanto à ocorrência de bis in 

idem.

Assim, mostra-se incabível a pretendida alteração do regime 

prisional inicial para o aberto, haja vista que, não obstante a reprimenda tenha 

sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos, o apelante registra circunstância judicial 

desfavorável, consubstanciada nos maus antecedentes criminais, o que autoriza 

o recrudescimento do regime de expiação, ex vi do art. 33, § 3º, do Código 

Penal.

De outro modo, considerando que o acusado foi assistido pela 

Defensoria Pública durante o processo, presume-se a sua hipossuficiência 

econômica, razão pela qual deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, 

com a isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil.

À vista do exposto, o voto é no sentido de dar parcial provimento ao 

recurso para conceder o benefício da justiça gratuita, mediante a isenção das 

custas processuais.

Vale destacar, por fim, com a ressalva do posicionamento pessoal 

desta relatora, que exaurida a possibilidade de interposição de recursos nesta 

instância, e nos termos da decisão do STF no ARE n. 964.246, necessário 

encaminhar cópia deste acórdão à comarca de origem, para que se expeçam os 

documentos necessários à execução da pena imposta ao acusado, se tal 

providência ainda não houver sido tomada.
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