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PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 
CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. 
AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). INCIDÊNCIA DA 
LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006). 

SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E 
AUTORIA COMPROVADAS PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA 
E DA TESTEMUNHA QUE DESCREVEM A PROMESSA DE 
MAL INJUSTO E GRAVE. DOLO EVIDENCIADO. DECISÃO 
MANTIDA.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO 
CONFIRMADA POR ESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DO 
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REEXAME SOBRE A 
MATÉRIA FÁTICA E ELEMENTOS DE PROVA ESGOTADO. 
CASO QUE SE AMOLDA À NOVA ORIENTAÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 126.292/SP), 
RATIFICADA POR OCASIÃO DO INDEFERIMENTO DAS 
MEDIDAS CAUTELARES OBJETO DAS AÇÕES 
DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43 E 44. 

- O agente que ameaça sua ex-companheira de causar-
lhe mal injusto e grave, ainda que por interposta pessoa, 
comete o delito descrito no art. 147, caput, do Código Penal, 
com incidência na Lei 11.340/2006.

- Confirmada ou decretada a condenação neste Juízo ad 
quem, admite-se a execução provisória da pena, tendo em 
vista o esgotamento do revolvimento da matéria fática e dos 
elementos de prova, à luz do princípio do duplo grau de 
jurisdição, sem que se possa falar em afronta ao princípio da 
presunção de inocência, seguindo o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 126.292/SP, 
ratificado quando do indeferimento das medidas cautelares 
objeto das ADCs 43 e 44.

- Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento 
do recurso. 

- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
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0002469-28.2015.8.24.0041, da comarca de Mafra (Vara Criminal), em que é 
apelante L. C. D., e apelado M. P. do E. de S. C. :

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Com o pleno exercício do 
duplo grau de jurisdição, determina-se ao Juízo de origem a adoção das 
providências necessárias para o imediato cumprimento da pena, acaso isso 
já não esteja sendo observado. Comunicar a vítima, conforme determinação 
do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.  Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Desembargador Paulo Roberto Sartorato, e dele participaram os 
Desembargadores Norival Acácio Engel e Júlio César M. Ferreira de Melo.

Florianópolis, 12 de abril de 2018.

Assinado digitalmente

Carlos Alberto Civinski
RELATOR
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RELATÓRIO

Denúncia: o Ministério Público ofereceu denúncia em face de L. C. 

D., dando-o como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal c/c o 

art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006, em razão dos seguintes fatos:

No dia 19.09.2015, por volta das 14h, na Rua [...], no município de 
Mafra/SC, o denunciado L. C. D proferiu ameaças a sua ex-companheira e 
vítima, S. M. F, por meio de sua amiga L. C. (N.), de causar-lhe mal injusto e 
grave, dizendo a esta que se encontrava armado, iria matá-la e que desejava 
vingança (fls. 1-3).

Decisão interlocutória: o Juiz de Direito André Luiz Lopes de 

Souza determinou o cumprimento das seguintes medidas protetivas: a) a 

proibição do réu de se aproximar da vítima e de seus familiares, devendo manter 

distância mínima de 200 (duzentos) metros, sob pena de incidir em crime de 

desobediência; b) proibição de manter contato com a ofendida e seus familiares, 

por qualquer meio de comunicação; c) afastamento do agressor do lar comum, 

ficando autorizado apenas a ingressar na residência por uma vez, com o fito de 

lá retirar seus pertences pessoais (art. 22, II), ou, alternativamente, manifestando 

a vítima expressamente o interesse em deixar a residência, fica autorizado o seu 

afastamento sem prejuízo dos direitos e eventuais alimentos (art. 23, III) (fls. 31- 

e 32).

Sentença: o Juiz de Direito André Luiz Lopes de Souza julgou 

procedente a denúncia para condenar L. C. D. pela prática do crime previsto no 

art. 147, caput, do Código Penal c/c o art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006, ao 

cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de 

detenção, em regime semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em 

liberdade (fls. 133-137).

Trânsito em julgado: muito embora não certificado pelo Juízo a 

quo, verifica-se que a sentença transitou em julgado.

Recurso de apelação de L. C. D.: a defesa interpôs recurso de 

apelação (fl. 147), no qual sustentou:
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a) a ausência de provas do elemento subjetivo do tipo, porquanto: 

a.1) "a única pessoa que supostamente teria presenciado a ameaça foi a 

testemunha L. C.", a vítima, por sua vez, não estava presente no momento dos 

fatos; a.2) a afirmação do recorrente de que "a gente separou-se, mas o que é 

dela está guardado ali no carro" não configurou uma ameaça, ainda mais no 

contexto da insistência de L. em questioná-lo acerca da vítima; a.3) a 

testemunha, em seu depoimento judicial, esclareceu que "em nenhum momento 

ele (o apelante) me mostrou a arma ou falou que estava armado, isso jamais", ou 

seja, ela que desvirtuou as palavras do insurgente e transmitiu temor à ofendida; 

a.4) "restou considerável dúvida acerca da intenção em proferir ameaça e ante a 

incerteza acerca do dolo, razão pela qual o apelante deve ser absolvido".

Requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar 

a sentença, de modo a absolver o apelante da conduta narrada na denúncia, 

com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 153-159).

Contrarrazões do Ministério Público: a acusação impugnou as 

razões recursais, ao argumento de que:

a) materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas 

por meio do conjunto probatório colhido ao longo do trâmite processual, até 

porque "as alegações do apelante não inovam fática e juridicamente qualquer 

elemento que já não tenha sido exaustivamente debatido ao longo da instrução 

jurídico-punitiva".

Postulou o conhecimento do recurso e a manutenção da sentença 

condenatória  (fls. 163-166).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: a Procuradora de 

Justiça Heloísa Crescenti Abdalla Freire opinou pelo conhecimento e o 

desprovimento do recurso (fls. 177-181).

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto por L. C. D.  

contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 

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

cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de 

detenção, em regime semiaberto (fls. 133-137).

Do juízo de admissibilidade

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Do mérito

A defesa, em sede recursal, reforça que as provas angariadas nos 

autos não são hábeis a ensejar um decreto condenatório e ante a incerteza 

acerca do dolo específico de proferir ameaça, a sentença penal condenatória 

merece ser reformada, com a absolvição do apelante.

A acusação, por outro lado, reforçou que as provas comprovam a 

materialidade e autoria do crime, manifestando-se pela manutenção integral da 

sentença penal condenatória.

O Magistrado a quo reconheceu a materialidade e a autoria delitivas 

e condenou o apelante pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico, 

tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, que assim estabelece:

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.

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que o recurso não 

comporta provimento. 

Como se sabe, existem divergências doutrinárias e jurisprudenciais 

acerca da configuração do crime em comento.

A primeira corrente defende ser necessário estar demonstrada a 

atemorização da vítima acerca da possibilidade do mal injusto e grave 

concretizar-se, caso contrário, o bem jurídico protegido não seria violado.
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Nesse sentido, colhe-se do escólio de Guilherme de Souza Nucci:

Mal injusto e grave: é preciso ser algo nocivo à vítima, além de se 
constituir em prejuízo grave, sério, verossímil e injusto (ilícito ou meramente 
iníquo, imoral). [...] Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente 
se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode 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. Afinal, o bem jurídico 
protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente 
de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se 
concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, 
realmente, temeroso. (Código Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. p. 850). 

Já a segunda corrente, a qual filia-se este Relator, se as ameaças 

proferidas forem hábeis a amedrontar a pessoa a que são direcionadas, a 

caracterização do ilícito é indiscutível, sendo prescindível qualquer reação de 

temor da vítima para tanto, uma vez que se trata de crime formal.

A respeito do assunto, Damásio de Jesus destaca:

A ameaça é crime formal. O tipo descreve a conduta e o resultado visado 
pelo sujeito. A conduta está no emprego da palavra escrita, oral, gesto ou de 
qualquer meio simbólico. O resultado visado pelo agente é a intimidação do 
ofendido. Entretanto, para a consumação não há necessidade de que a vítima 
se sinta ameaçada. É suficiente que o comportamento do sujeito tenha 
condições de atemorizar um homem prudente e de discernimento. (Direito 
penal, 2º volume: parte especial. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 259).

No caso dos autos, imputou-se ao apelante a prática do delito de 

ameaça porquanto, no dia 19-9-2015, o apelante teria proferido ameaças de 

causar mal injusto à vítima S. M. F., por intermédio de sua amiga L. C., dizendo 

"que se encontrava armado, iria matá-la e que desejava vingança" (fl. 1).

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas nos autos 

por meio do Boletim de Ocorrência 00344 – 2015 -00901 (fls. 6 e 7), do pedido 

de medida protetivas de urgência (fls. 5), bem como da prova oral produzida em 

ambas as fases da persecução penal.

A vítima ofereceu representação contra o seu ex-companheiro (fl. 

11), ora autor do fato e apelante, circunstância por ela ratificada em Juízo (fl. 47).
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De plano, infere-se do registro de ocorrência lavrado em 21-9-2015, 

que:

Relata a comunicante e vítima, que convive com o autor desde abril de 
2014 e durante esse período que estão juntos, ele foi preso duas vezes. Que na 
data dos fatos, o autor chegou em casa alterado, com sinais de que tinha 
ingerido bebida alcoólica, coisa que costumava fazer eventualmente e 
ficava agressivo. Logo o mesmo começou a gritar, dizendo "que ela não 
mandava nele", indo em sua direção e pegando no seu pescoço, na 
tentativa de enforcá-la. Que a mesma conseguiu escapar e chamar a polícia 
militar, sendo que ao chegar a polícia o autor não se encontrava mais na 
residência. Que o autor falou para uma amiga da comunicante, que ele está 
armado e vai matá-la e queria vingança (fl. 7). (grifado)

Na oportunidade, a vítima ao prestar depoimento perante a 

autoridade policial narrou os seguintes fatos:

QUE a declarante convive com o autor desde abril de 2014; QUE durante 
esse período que estão juntos, ele foi preso duas vezes; QUE ele ingere bebida 
alcoólica, ficando agressivo; QUE na data dos fatos, o autor chegou em casa 
alterado, com sinais de que tinha ingerido álcool; QUE autor chegou em casa e 
começou a gritar, dizendo "que ela não mandava nele", ao que a declarante 
retrucou a falta de respeito apresentada pelo autor que, em ato contínuo foi em 
sua direção e pegou no seu pescoço, na tentativa de enforcá-la, porém a 
declarante conseguiu escapar e chamar a polícia militar (restando vermelhidão 
naquele momento, porém sem lesões aparentes), sendo que ao chegar, não 
encontrou mais o autor, o qual havia se evadido; QUE em outras ocasiões, 
quando brigavam, o autor ameaçava que não era para a declarante achar outra 
pessoa, e nem ficar com ninguém na frente dele, pois ele mataria quem 
estivesse com ela; QUE o autor falou para uma amiga (N.), que ele está armado 
e vai mata-la, que quer vingança; QUE o autor saiu de casa no dias dos fatos 
(dois dias atrás), não retornando até o momento; QUE a declarante teme por 
sua segurança e requer medidas protetivas para afastá-lo do lar; QUE os fatos 
foram presenciados pela filha (D. W.) e pela mãe da declarante (O.) (fl. 8).

Em sede judicial, a vítima manteve firme e com coerência a versão 

apresentada outrora. Considerando que a defesa e a acusação não se insurgem 

quanto à reprodução da prova oral pelo Juízo de origem na sentença, para evitar 

tautologia, integra-se ao presente acórdão, mormente porque em harmonia com 

a verdade processual:

Na fase judicial, a vítima S. M. F., relatou, ainda, que no dia dos fatos 
ocorreu discussão entre a declarante e o acusado. Que ele saiu da casa da 
depoente transtornado. Que depois a declarante combinou de sair com L., sua 
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amiga. No entanto, esta ligou e disse à declarante para não saísse de casa, 
pois havia encontrado com o acusado em um bar e este parecia estar armado, 
bem como, ao ser perguntado sobre a declarante respondeu à L. que "o que é 
dela está guardado dentro do carro". Que diante disso a depoente ficou 
atemorizada e sequer saiu de casa naquele dia, vindo depois a requerer 
medidas protetivas. Afirmou que durante dois meses o réu perseguiu bastante a 
declarante, pois queria voltar, no entanto não fez mais ameaças. Em resposta 
às perguntas da defesa, disse que sua amiga lhe falou que achava que ele 
estava armado. Que L. não falou que ele queria matar a depoente, mas que fez 
ameaça quando disse "o que é dela está guardado dentro do carro". Confirmou 
que ficou com medo pelas passagens/histórico criminal do denunciado. 
Ratificou que depois do término do namoro o acusado perseguiu a declarante 
no trabalho, bem como no caminho de ida e de retorno do trabalho, pois queria 
reatar o relacionamento, mas não fez mais ameaças (fl.113 – mídia 
audiovisual).

Aliado a isso, tem-se as declarações do próprio acusado L. C. D., que em 
Juízo, por ocasião de seu interrogatório, disse que pode ser que tenha feito 
ameaças, bem como que tenha falado para L. o que ela relatou, pois não 
lembra do que disse no dia dos fatos, uma vez que estava embriagado (tonto). 
Negou apenas que estivesse armado (fl.113 - mídia audiovisual).

A testemunha de acusação L. C., na fase judicial relatou que no dia dos 
fatos encontrou com o denunciado em uma lanchonete. Que o acusado veio 
conversar com a depoente, oportunidade em que perguntou sobre S., quando 
ele respondeu que haviam separado e afirmou "mas o que é dela está guardado 
aqui no carro". Que a depoente então avisou a vítima para que não fosse até o 
local diante de tal ameaça, por motivo de segurança, pois diante das palavras 
do réu dava a entender que poderia haver um arma dentro do veículo. Em 
respostas às perguntas da defesa, disse que o acusado não falou que estava 
armado, mas ao ser perguntado sobre S. respondeu "não sei dela. Se eu ver 
ela hoje o que é dela está guardado dentro do carro". Que ele não mostrou 
nenhuma arma (fl.113 - mídia audiovisual).

A testemunha D. W., filha da vítima, disse que não presenciou os fatos. 
Que foi sua mãe que lhe relatou que o acusado havia lhe ameaçado (fl.113 - 
mídia audiovisual).

O. F., também testemunha de acusação, mãe da suposta vítima, disse 
que não presenciou os fatos. Que após o término do namoro o acusado 
perseguiu S. ainda por uns dois meses, depois não incomodou mais (fl.113 - 
mídia audiovisual) (fls. 134 e 135).

As declarações da vítima e da testemunha L. C. foram firmes, 

uníssonas e coerentes em ambas as fases procedimentais, e não há indícios de 

falsidade ou invenção dos fatos com o intuito de simplesmente prejudicar o 

apelante, não se podendo ainda ignorar que na época dos fatos, a vítima tanto 
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sentiu-se ameaçada com as palavras proferidas pelo recorrente que requereu 

medidas protetivas de urgência.

Em resumo, a dinâmica delitiva foi narrada com detalhes pela 

vítima, que indicou que naquela data, horas antes, ela e o apelante haviam 

discutido e ele a agrediu tentando sufocá-la. O ex-companheiro, ao encontrar sua 

amiga, disse-lhe que estava a procura da vítima e que guardava algo no carro. A 

despeito de não especificar o que seria, a circunstâncias fizeram L. C. temer pela 

vida da amiga, razão pela qual encontrou em contato com a vítima e a orientou a 

não sair de casa. 

A ofendida, diante disso, amedrontada não saiu da residência, 

situação que demonstra como a ameaça foi marcante e reforça a credibilidade 

dos relatos, inclusive porque momentos antes o recorrente havia tentado sufocá-

la durante uma discussão. 

A vítima menciona também os antecedentes criminais do apelante, 

que, do compulsar dos autos, verifica-se que em quase sua totalidade envolvem 

a prática de crimes em âmbito doméstico e familiar, a citar as ações penais 

0000349-08.1998.8.24.0041 (CP, art. 121, § 2º, III, c/c art. 65, III, "c") e 

000236-37.2007.8.16.0146 (CP, art. 147 c/c Lei 11.340/2006). 

Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que 

a conduta do apelante subsumiu-se ao tipo descrito no art. 147, caput, do Código 

Penal, ocorrido no âmbito doméstico.

Esta Corte não dissente sobre a validade e importância dos relatos 

das vítimas, quando uníssonos durante a persecução penal e em consonância 

com o conjunto probatório: Apelação Criminal 0000242-32.2012.8.24.0086, 

Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Salete Silva Sommariva, j. em 4.3.2017, 

v.u.; Apelação Criminal 0020225-64.2012.8.24.0038, Terceira Câmara Criminal, 

Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. em 13.12.2016, v. u.

Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido 

de ser possível a configuração do crime de ameaça, ainda que as promessas de 
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mal injusto sejam feitas por interposta pessoa, desde que capazes de incutir 

medo no destinatário, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (CP, ART. 147). INCIDÊNCIA DA LEI 
MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.   
1. PROVA DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE INFORMANTES. 
AMEAÇA DE MORTE. MAL INJUSTO E GRAVE CONFIGURADO. 1.1. 
ESTADO DE RAIVA. RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO. 1.2. 
CRIME IMPOSSÍVEL. MEIO EFICAZ. AMEAÇA POR INTERPOSTA PESSOA.   
1. São suficientes, como prova da ocorrência do delito de ameaça, as 
declarações da vítima e de informantes, que especificam que o acusado 
ameaçou causar mal injusto e grave àquela, dizendo que a mataria.   1.1. O fato 
de a ameaça ter sido proferida em momento de cólera não tem o condão de 
eximir o acusado de responsabilidade criminal.   1.2. É possível a configuração 
do crime quando as promessas de mal injusto são feitas por interposta pessoa, 
desde que sejam capazes de incutir medo no destinatário.   RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Criminal 0006899-
92.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara 
Criminal, j. 06-03-2018, v.u.).

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (CP, ART. 147). INCIDÊNCIA DA LEI 
MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO.   AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. 
PALAVRAS FIRMES E UNIFORMES DA VÍTIMA E DE INFORMANTE SOBRE 
AS INTIMIDAÇÕES PROFERIDAS. ATEMORIZAÇÃO REALIZADA DE FORMA 
INDIRETA EM LIGAÇÃO TELEFÔNICA. VÍTIMA QUE TOMOU 
CONHECIMENTO DAS AMEAÇAS NO MOMENTO EM QUE ELAS ERAM 
FEITAS POR MEIO DE INTERPOSTA PESSOA.    As palavras da vítima, além 
de preponderantes na elucidação de fatos que envolvem violência doméstica, 
quando são confortadas por declaração de Informante, são provas suficientes 
da autoria e da configuração do crime de ameaça.   RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO.   (Apelação Criminal  0000117-21.2015.8.24.0034, de Itapiranga, rel. 
Des. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara Criminal, j. 04-10-2016, m.v.).

Logo, ainda que a ameaça tenha sido proferida por intermédio da 

amiga da vítima, isso, por si só, não é suficiente para afastar o dolo da conduta 

do agente,  visto que suas palavras eram claramente direcionadas à ex-

companheira e foram capazes de incutir-lhe medo. De mais a mais, o crime 

de ameaça é de natureza formal, bastando, para sua configuração, que a vítima 

tome ciência do mal prometido, este seja injusto e grave e possua potencial 

intimidador, como no caso. 

Por sua vez, a negativa do apelante, além de não encontrar amparo 
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em nenhum elemento de prova contido nos autos, não é capaz, por si só, de 

ensejar a sua absolvição. Isso porque a prova oral colacionada aos autos 

demonstrou que ele proferiu expressões que configuram um mal injusto e grave, 

muito embora de forma implícita.

É imperioso frisar que a ameaça pode ser classificada em explícita 

ou implícita, esta configura-se quando "o agente dá a entender, de forma velada, 

que está prometendo um mal à vítima" (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. 

Direito penal esquematizado: parte especial. 4 ed. rev. Atual. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 287). 

Acerca do elemento subjetivo do tipo penal em apreço, destaca-se: 

"É o dolo, consistente na intenção específica de amedrontar, intimidar. É 

necessário que a ameaça tenha sido proferida em tom de seriedade, mas não se 

exige que o agente tenha, em seu íntimo, a intenção de concretizar o mal 

prometido" (Ibid, p. 289).

Portanto, não há como acolher a alegação da defesa de que não 

houve dolo na conduta do apelante, o que configuraria a atipicidade da conduta 

aplicada, pois notou-se seu comportamento agressivo e intenção em prejudicar a 

vítima. 

Ora, em que pese o insurgente não tenha declarado explicitamente 

possuir arma de fogo em seu automóvel, ao afirmar que "o que era da vítima 

estava guardado", de forma velada, no contexto em que estava inserida tal 

declaração (após agressões físicas praticadas contra a vítima), não há dúvidas 

de que o apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaça contra a vítima 

de causar-lhe mal injusto e grave.

Assim, não há como acolher o pleito absolutório sustentado pela 

defesa, motivo pelo qual é mantida a condenação do apelante pela prática do 

delito de ameaça no âmbito da unidade doméstica, nos termos da sentença.

Execução imediata da pena

Reconhecida a responsabilidade penal e com o pleno exercício do 
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duplo grau de jurisdição, deve ser adotada a nova orientação do Supremo 

Tribunal Federal, que passou a vigorar a partir do julgamento do HC 126.292/SP 

e estabeleceu ser possível o cumprimento imediato da pena quando já existente 

o pronunciamento judicial em segundo grau de jurisdição, ainda que não tenha 

ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória e sem que isso 

caracterize afronta ao princípio da presunção de inocência. Tal entendimento foi 

reafirmado no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 964246, que teve 

repercussão geral reconhecida. 

Assim, plenamente possível a determinação de início imediato da 

execução da pena, após o julgamento do presente recurso de apelação,  

sobretudo porque eventual interposição de recursos para os Tribunais Superiores 

não impede a execução da sentença condenatória, haja vista a ausência de 

efeito suspensivo para tais recursos (a teor do art. 637 do Código de Processo 

Penal e art. 995 do Código de Processo Civil). 

Com efeito, determina-se o início imediato da execução da pena ora 

imposta, de modo que o juízo da condenação deverá tomar as providências 

necessárias, nos termos do posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento e o desprovimento do 

recurso.

Este é o voto.
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