
Apelação Criminal n. 0002359-48.2015.8.24.0067, de São Miguel do Oeste
Relatora: Desembargadora Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, 
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA 
DA PENHA. RÉU CONDENADO À REVELIA (CPP, ART. 
367) POR TER COMPARECIDO À AUDIÊNCIA EM 
ESTADO DE EMBRIAGUEZ. HIPÓTESE NÃO ELENCADA 
NA NORMA PROCESSUAL PENAL. NÃO REALIZAÇÃO DE 
INTERROGATÓRIO QUE CONSTITUI NULIDADE 
ABSOLUTA (ART. 564, III, "E" DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. POSSIBILIDADE DE AUTODEFESA TOLHIDA. 
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL QUE NÃO PODE SER USADO DE 
FORMA SUBSIDIÁRIA PARA ANIQUILAR O DIREITO À 
AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE A 
PARTIR DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. 
ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0002359-48.2015.8.24.0067, da comarca de São Miguel do Oeste Vara Criminal 
em que é Apelante I. C. da S. e Apelado M. P. do E. de S. C..

A Quinta Câmara Criminal decidiu, por votação unânime,conhecer 
do recurso e dar-lhe provimento para acolher a preliminar de cerceamento de 
defesa e anular o processo a partir da audiência de interrogatório do réu, 
devendo o réu ser novamente intimado para interrogatório. Prejudicada a análise 
da matéria recursal remanescente. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado na data de 15 de fevereiro de 
2018, o Exmo. Sr. Desembargador Jorge Schaefer Martins (Presidente), e o 
Exmo. Sr. Desembargador Luiz Cesar Schweitzer. 

O conteúdo do presente acórdão, nos termos do § 2º, do artigo 201, 
do Código de Processo Penal, deverá ser comunicado pelo juízo de origem.

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2018.

Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer
Relatora
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RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia contra  I. C. D S., pelo 

cometimento, em tese, do delito disposto no artigo 147 c/c art. 61, inciso II, alínea 

f, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei n. 11.340/2006, conforme 

os seguintes fatos narrados na peça acusatória:

No dia 2 de agosto de 2015, por volta das 3h20min, na Rua [...], Município 
de São Miguel do Oeste/SC, o denunciado I. C. D. S., prevalecendo-se das 
relações domésticas e de afeto, ameaçou, por meio de palavras, de causar mal 
injusto e grave à sua companheira M. M. O. D. S., com quem convivia há 
aproximadamente quatorze anos. Segundo o apurado, I. C. D. S., ameaçou a 
vítima de morte dizendo "eu vou te matar! Tu não fica comigo, tu não fica com 
mais ninguém, tu vai morar num cemitério" e "que se ele fosse trazido para a 
Delegacia, hoje ou amanhã, quando fosse solto, iria voltar na casa do casal e 
matar a declarante ou colocar fogo na casa".

Concluída a instrução processual, sobreveio a sentença (fls. 

128/140), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido condenatório inserido na 
denúncia para condenar I. C. D. S., dando-o como incurso no art. 147 do 
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 mês e 5 dias de detenção, em 
regime aberto. Condeno a parte ré, ainda, no pagamento das custas 
processuais, suspensa a exigibilidade, uma vez que defiro os benefícios da 
justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50. Após o trânsito em julgado da 
condenação, lança-se o nome do sentenciado no rol dos culpados (CF, art. 5º, 
LVII), comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo Justiça 
e expeça-se o PEC. Havendo recurso, com eventual confirmação da 
condenação em Segundo Grau, desde já, expeça-se o PEC provisório (STF, 
Habeas Corpus 126.292/SP e ADC 43 e 44).

O réu por meio da Defensoria Pública interpôs recurso de apelação 

(fls. 151/164) pugnando nas razões pela nulidade  do ato que decretou a revelia 

do recorrente que, mesmo presente, foi impossibilitado de prestar seu 

interrogatório em razão de seu estado de ebriedade.

Com as contrarrazões (fls. 171/176), ascenderam os autos a este 

egrégio Tribunal de Justiça.
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Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. Cristiane Rosália Maestri Böell, manifestando-se pelo conhecimento e 

desprovimento do recurso (fls. 185/187).

Este é o relatório.
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VOTO

O recurso deve ser conhecido porquanto presente os requisitos de 

admissibilidade.

A defesa alega ter ocorrido nulidade insanável, uma vez que o réu 

compareceu ao ato, não havendo que se falar em revelia, em razão de ferimento 

aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Adianta-se, razão assiste ao apelante.

A irresignação recai sobre a nulidade do ato que dispensou o 

interrogatório do réu, o qual foi devidamente intimado e compareceu no dia e 

local marcado para a audiência de instrução em estado de ebriedade.

O Magistrado a quo, na sentença vergastada (fls. 130-131), 

declarou que

Neste caso, aplica-se subsidiariamente o princípio da cooperação, 
previsto no art. 6º do Código de Processo Civil:

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

[...] Isto posto, extrai-se do referido princípio que é dever das partes, 
inclusive do acusado, colaborarem com o processo, a fim de obter um resultado 
justo, efetivo e em tempo razoável.

No caso dos autos, além de não cooperar com o andamento do processo, 
a acusado manifestou evidente desrespeito com o Poder Judiciário, 
apresentando-se em completo estado de embriaguez, não possuindo condições 
de ser interrogado por este Juízo. Salienta-se ser inadmissível a ocorrência de 
tal comportamento, em qualquer grau de jurisdição.

Diante dessa situação, tornou-se impossível colher o depoimento do 
acusado, decretando-se sua revelia. Tal medida foi tomada a fim de velar pela 
celeridade processual e duração razoável do processo.

Caso contrário, ao designar nova data para a realização do ato, seria 
permitido que o réu, agindo de má-fé, comparecesse reiteradamente sob efeito 
de álcool, e assim, protelasse a execução do ato, com manifesta intenção de 
provocar a prescrição.

Dessarte, rechaço a tese defensiva aventada.

Contudo, a decisão do juízo apesar de fundamentada, não foi 

adequada, havendo nulidade absoluta e insanável.
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Isso porque embora referido princípio (cooperação) seja de especial 

relevância e possa ser aplicado subsidiariamente ao processo penal, não se 

mostra razoável mal ferir o direito a ampla defesa e contraditório do acusado, ora 

apelante.

Assim, o magistrado tolheu o direito de defesa do acusado, 

acarretando em nulidade absoluta.

Isto porque o artigo 367 do CPP prevê a possibilidade de decretar a 

revelia quando o réu "citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar 

de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, 

não comunicar o novo endereço ao juízo".

No caso em apreço, o réu compareceu em audiência, 

emboraembriagado, não havendo como se decretar a revelia.

Neste diapasão cumpre salientar que o legislador previu, no Código 

de Processo Penal, algumas possibilidades de nulidades processuais, descritas 

no art. 564 do referido diploma normativo, e dentre as possibilidades elencadas 

no mencionado artigo o inciso III, alínea "e", que constitui nulidade processual a 

falta das fórmulas ou dos seguintes termos: a citação do réu para ver-se 

processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à 

acusação e à defesa.

Não há como fechar os olhos para a nulidade apontada pelo 

apelante, pois acarretou claro cerceamento de defesa, ofendendo os princípios 

da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual o feito deve ser anulado 

desde a audiência de instrução e julgamento.

Neste sentido, já decidiu esta Corte de Justiça, quanto a ausência 

de interrogatório:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO 
CONCURSO DE AGENTES. MEIOS DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS PARA 
COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO 
ESGOTADOS. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE. 
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INTERROGATÓRIOS NÃO REALIZADOS. PREJUÍZO EVIDENTE. NULIDADE 
ABSOLUTA DECRETADA DE OFÍCIO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO 
RECLAMO INTERPOSTO.    "Prevalece a tese de que a ausência de 
interrogatório no curso da ação constitui nulidade absoluta, cujo prejuízo é 
presumido, uma vez que violado preceito de ordem constitucional, qual seja, o 
princípio da ampla defesa" (Fernando Capez, 2009). (TJSC, Apelação Criminal 
n. 0007632-23.2013.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima 
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 20-06-2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA, NA MODALIDADE TENTADA 
(ART. 157, § 2º, INCISO I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 
DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. PREFACIAL ACOLHIDA. 
DECRETAÇÃO EQUIVOCADA DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA 
EVIDENCIADO. RÉU QUE, NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO, ESTAVA PRESO 
EM RAZÃO DE OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE AO 
INTERROGATÓRIO E EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PARCIAL DO FEITO A 
PARTIR DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. DEMAIS TESES 
DEFENSIVAS PREJUDICADAS.   1. Impõe-se dizer que a revelia no direito 
penal não pode ser interpretada em prejuízo do réu, seus efeitos resumem-se 
apenas e tão somente à dispensa da intimação para os atos subsequentes do 
processo, excetuando-se a intimação da sentença condenatória do art. 392 do 
Código de Processo Penal.   2. O fato de o réu estar recolhido à prisão é motivo 
legítimo a lhe tirar suas faculdades de comparecer para seu interrogatório e 
exercer a autodefesa.   Assim, "[...] reconhecendo-se que foi mal decretada a 
revelia, são nulos todos os atos praticados durante o período em que o réu foi 
indevidamente considerado revel, o que obriga sejam eles repetidos [...]". 
(MIRABETE. Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: 
Atlas. 11ª. ed. 2007, p. 946). (TJSC, Apelação Criminal n. 2015.005221-8, de 
Urussanga, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 
11-08-2015).

Ante o exposto, deve-se conhecer do recurso e dar-lhe provimento, 

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular o processo a partir 

da audiência, devendo o réu ser novamente intimado para interrogatório. 

Prejudicada a análise da matéria recursal remanescente. 

Este é o voto.
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