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Relator: Desembargador Norival Acácio Engel

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA  E 
A LIBERDADE INDIVIDUAL. LESÃO CORPORAL E 
AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTS. 
129, § 9º, POR DUAS VEZES, E 147, "CAPUT", DO 
CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL). 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO 
DE AMEAÇA POR FALTA DE MATERIALIDADE, EM 
RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DA FACA UTILIZADA NO 
DELITO. INVIABILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE 
ATESTAM A OCORRÊNCIA DE TODAS AS 
ELEMENTARES DO ILÍCITO PENAL, SENDO SUFICIENTE 
PARA AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÕES 
CORPORAIS POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU 
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO 
REO". IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DAS 
OFENDIDAS EM AMBAS AS FASES DO PROCESSO. 
RECORRENTE QUE CAUSOU EM SUA IRMÃ E SOBRINHA 
AS LESÕES DESCRITAS NOS LAUDOS PERICIAIS. 
CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA. REQUERIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO 
DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À AGRAVANTE 
PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO 
CÓDIGO PENAL. PROVIMENTO. CRITÉRIO DE 1/6 (UM 
SEXTO) TRADICIONALMENTE ADOTADO POR ESTA 
CORTE DE JUSTIÇA.

PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. 
MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE 
PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NOVA ORIENTAÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) 
ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 
0000039-15.2016.8.24.0059). IMEDIATO CUMPRIMENTO 
DO SURSIS.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA 
EXTENSÃO, PROVIDO.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0002621-31.2012.8.24.0090, da Comarca da Capital Juizado de Violência 
Doméstica contra a Mulher em que é Apelante V. B. C., e Apelado Ministério 
Público do Estado de Santa Catarina.

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe provimento apenas 
para redimensionar a reprimenda do crime de ameaça, na segunda fase da 
dosimetria, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), totalizando a pena em 
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. Com o pleno exercício do duplo grau 
de jurisdição, determina-se ao Juízo de origem a adoção das providências 
necessárias para o imediato cumprimento do sursis. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Paulo Roberto Sartorato, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Júlio 
César M. Ferreira de Melo. Funcionou como representante do Ministério Público 
o Exmo. Sr. Dr. Pedro Sérgio Steil.

Florianópolis, 08 de março de 2018.

Desembargador Norival Acácio Engel
Relator



                                                         

3

Gabinete Desembargador Norival Acácio Engel

RELATÓRIO

Na Comarca da Capital, o Ministério Público ofereceu Denúncia 

contra V. B. C., dando-a como incursa nas sanções dos arts. 150, caput, 129, § 

9º (por duas vezes), 147, caput, (por duas vezes), na forma do art. 69, todos do 

Código Penal, e art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006, em virtude dos seguintes 

fatos: 

FATO 1
Em data e hora que não se pode precisar, na T. A. F. A., n. xx, bairro I., 

nesta cidade e comarca, a denunciada V. B. C., munida com uma faca, 
ameaçou, por gestos e palavras, a vítima B. O. S., sua genitora, prometendo, 
assim, causar-lhe mal injusto e grave.

Na ocasião, a denunciada investiu contra a vítima colocando a referida 
arma branca no pescoço dela dizendo que iria matá-la.

FATO 2
No dia 19 fevereiro de 2012, por volta das 20h, na Travessa Antônio 

Francisco Alves, n. 69, fundos, bairro Ingleses, nesta cidade e comarca, a 
denunciada V. B. C., adentrou na residência da vítima F. B. C., sua irmã, contra 
a vontade expressa e tácita de F.

Na ocasião, a denunciada foi até o portão da residência da vítima F. 
dizendo que queria conversar. Tendo esta respondido que não iria abrir o 
portão, pois não queria confusão. Nesse momento, a denunciada arrombou o 
portão e ingressou no domicílio da vítima F.

Em seguida, a denunciada passou a agredir fisicamente a vítima F. B. C., 
ofendendo-lhe a integridade corporal, causando-lhe, em consequência, as 
lesões corporais descritas no laudo pericial n. 1444/12, consistentes em: 
"hematoma em região ilíaca posterior esquerda medindo 5 x 4 cm de diâmetro 
cor roxa. Equimose em face medial da coxa esquerda, terço médio medindo 3 x 
2 cm de diâmetro com cor verde".

Ao presenciar as agressões, a vítima M. C. B. da S., intercedeu em favor 
da vítima F., sua genitora, momento em que a denunciada passou a lhe agredir 
fisicamente,  ofendendo-lhe também a integridade corporal, causando-lhe, em 
consequência, as lesões corporais descritas no laudo pericial n. 1443/12, 
consistentes em: "ferimento contuso em região naso geniana direita medindo 1 
cm de extensão com crosta sanguínea."

Não satisfeita, a denunciada ainda passou a proferir ameaças à vítima B. 
O. S., sua genitora, dizendo que a mataria e que colocaria fogo na residência, 
prometendo, assim, causar-lhe mal injusto e grave.

Da ameaça, a vítima B. tomou conhecimento através de F., eis que no 
momento se encontrava na igreja (fls. II/III – nomes e endereço abreviados por 
este Relator). 

Encerrada a instrução, a Magistrada a quo julgou parcialmente 
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procedente a Exordial para:

a) condenar a Apelante à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e 

cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, por infração aos arts. 

147, caput, (fato 1) e 129, § 9º (fato 2), c/c art. 71, todos do Código Penal, na 

forma da Lei n. 11.340/06, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena 

pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante a prestação de serviços à comunidade na 

forma e prazo do art. 78, § 1º, do mesmo diploma legal ; e

b) absolve-la da acusação dos crimes previstos no art. 147, caput 

(fato 02) e art. 150, caput (fato 02), ambos, do Código Penal, com fundamento no 

art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. 

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso de Apelação (fls. 190) 

e, nas Razões de fls. 199/205, pugna pela absolvição no diz respeito ao crime de 

ameaça em razão da falta de materialidade, já que a "faca" supostamente 

utilizada na empreitada criminosa não restou apreendida, bem como por não ter 

sido esclarecida a data do cometimento do ilícito penal.

Em relação ao delito de lesão corporal, alega que a condenação foi 

firmada somente nas palavras das vítimas, o que entende insuficiente para dar 

lastro ao decreto condenatório, requerendo o reconhecimento do princípio do in 

dubio pro reo. 

Pertinente à dosimetria do crime de ameaça, pugna pela aplicação 

da fração de 1/6 (um sexto), no diz respeito a agravante prevista no art. 61, 

inciso II, alínea "f", do Código Penal, por ausência de fundamentação. Por fim, 

requer a concessão da Justiça Gratuita.

Apresentadas as Contrarrazões (fls. 209/216), os autos ascenderam 

a este Tribunal, oportunidade em que a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em 

parecer da lavra da Exma. Sra. Dra. Heloísa Crescenti Abdalla Freire, manifestou-

se pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, no que se refere à 

dosimetria (fls. 224/233).
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Este é o relatório.

VOTO

O recurso merece ser conhecido, por próprio e tempestivo. 

Quanto ao crime de ameaça

Busca a Defesa a absolvição, em razão da suposta ausência da 

materialidade, já que a "faca" utilizada na empreitada criminosa não restou 

apreendida, bem como por não ter sido esclarecida a data do cometimento do 

ilícito penal. Contudo, sem razão.

Descreve o art. 147, do Código Penal:

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

Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Ao lecionar sobre o tipo penal, destacam Julio Fabbrini Mirabete e 

Renato N. Fabbrini:

A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer 
castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo 
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num 
dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio de palavra, ainda 
que gravada, por escrito (carta ou bilhete), desenho, gesto, ou qualquer outro 
meio simbólico (fetiches, bonecos etc). Pode ser direta, com promessa de mal à 
vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, 
como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se 
não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, 
embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede ameaça a distância (por 
telefone, e-mail etc) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber 
se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem 
jurídico protegido pelo art. 147 do CP (in Código Penal Interpretado. 9 ed. São 
Paulo: Atlas, 2015, p. 998).

Ademais, cumpre esclarecer que "em casos de violência doméstica, 

as palavras da Vítima são preponderantes na elucidação dos fatos, sobretudo 

quando coerentes com o contexto fático contido nos autos, tendo em vista que as 

agressões e as ameaças acontecem, via de regra, longe de testemunhas 

oculares que possam esclarecer as circunstâncias do ocorrido" (TJSC, Apelação 

n. 0000018-13.2016.8.24.0003, de Anita Garibaldi, rel. Des. Sérgio Rizelo, 
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Segunda Câmara Criminal, j. 09-08-2016).

Igual entendimento, é encontrado na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, cabendo anotar o HC 327.231/RS, Quinta Turma, de 

Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 10.3.2016:

[...] no que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui 
especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta 
foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar [...].

Assim, tem-se que tanto a materialidade quanto a autoria delituosa 

referente ao delito de ameaça, praticado no âmbito familiar, podem ser firmadas 

nas declarações da vítima, especialmente quando encontram amparo nos 

demais elementos contidos nos autos, como acontece no caso concreto.

Deste modo, cumpre anotar as palavras da Ofendida B. O. S., 

genitora da Apelante, na fase administrativa (fl. 13):

[...] Que afirma que V., sempre foi uma pessoa muito agressiva e 
costumada a incomodar a declarante e família, acreditando a declarante que 
este fato se deu devido a infância problemática dela; Que afirma que V., já 
ameaçou a declarante [com] uma faca, colocando-a no pescoço da declarante 
dizendo que iria matar a declarante [...].

Em Juízo manteve o relato, acrescentando (registro audiovisual de 

fl. 110):  "[...] (02'02") do nada assim ela me abordou com essa faca, realmente 

eu não posso negar [...] [ela colocou a faca] no meu pescoço [...]". 

Sobre a assertiva, em caso assemelhado, já se manifestou a 

Segunda Câmara Criminal, cabendo destacar a Apelação n. 

0000965-12.2014.8.24.0141, de Presidente Getúlio, de Relatoria do eminente 

Desembargador Sérgio Rizelo, julgada em 02-05-2017:

[...] São suficientes, como prova da ocorrência do delito de ameaça, as 
declarações da vítima quando especificam que o acusado ameaçou causar-lhe 
mal injusto e grave, dizendo, na posse de uma faca, que iria matá-la [...].

Por outro lado, no diz respeito a ausência de menção da data do 

cometimento do ilícito penal na peça exordial, tem-se que o entendimento 

majoritário é no sentido de ser prescindível, quando os demais elementos 

contidos na denúncia possibilitem o exercício pleno do contraditório e ampla 

defesa, situação ocorrida no caso em apreço.
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Acerca do tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no 

HC n. 415288, de Relatoria  do Ministro Jorge Mussi, julgado em 24.10.2017: 

[...] Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal 
consolidaram o entendimento de que a falta de menção à data exata na qual 
ocorreram os fatos narrados na peça vestibular não enseja a sua inépcia, desde 
que os demais elementos nela contidos possibilitem o pleno exercício do 
contraditório e da ampla defesa, exatamente como na espécie. Precedentes 
[...].

Neste contexto, vê-se que as palavras da Ofendida, genitora da 

Apelante, estão em harmonia com as demais provas produzidas, condição que 

se mostra suficiente para a confirmação do decreto condenatório, pois 

injustamente ameaçada de lhe causar mal grave e injusto, não havendo assim 

falar em falta da materialidade.

Do crime de lesão corporal

Em relação ao referido delito, alega que a condenação foi firmada 

somente nas palavras das vítimas, o que entende insuficiente para dar lastro ao 

decreto condenatório, requerendo o reconhecimento do princípio do in dubio pro 

reo. 

O pedido, porém, não merece guarida. Vejamos. 

A materialidade e autoria restaram demonstradas pelo Boletim de 

Ocorrência (fls. 03/05), Laudos Periciais (fls. 06/07), e prova oral colhida em 

ambas as fases.

A propósito, a vítima F. B. C., ouvida durante a investigação, 

declarou (fls. 08/10): 

[...] Que relata que é irmã de V. B. C. [...] Que relata que na data dos fatos 
V., estava bêbada [...] Que relata que diante da negativa da declarante V., 
arrombou o portão e investiu contra a declarante; Que relata que tentou se 
defender como pôde da agressão de V.; Que relata que a filha da declarante 
presenciou a agressão e tentou ajudar a declarante, também sendo agredida 
por V. [...]. 

Em Juízo, asseverou (registro audiovisual de fl. 110):

[...] (00'33") aconteceu a violência no momento da ira, aconteceu não 
posso negar [...] então no momento de atrito acabou ocorrendo o episódio [...] 
houve agressão sim [...].
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 Igualmente são as declarações da também Ofendida M. C. B. Da 

S., ouvida somente na fase do contraditório (registro audiovisual de fl. 110):

[...] (00'35") minha [tia] acabou por ir pra cima da minha mãe [...] aí eu fui 
no meio para tentar separar, foi aí que eu acabei levando um corte no rosto [...].

A Apelante, por sua vez, na Delegacia de Polícia, ficou em silêncio 

(fl. 16). Em Juízo, confessou parcialmente a prática delituosa (registro 

audiovisual de fl. 110):

[...] (05'17") aconteceu a agressão verbal dele em mim [...] ela me 
chamando de "bucica", aquilo ali eu alterei meus ânimos sim, aonde eu fui pra 
dar uma bofetada nela, aconteceu de minha sobrinha se envolver [...] (06'02") a 
Fernanda veio pra cima de mim, eu só tirei a mão, quando ela levantou [...] fui 
fazer a minha defesa [...].

É sabido que as declarações das vítimas tem especial valor, 

mormente por se apresentarem de forma uníssona em ambas as fases da 

persecução criminal.

Sobre o tema, já decidiu esta Câmara ao julgar a Apelação Criminal 

n. 0002056-05.2015.8.24.0012, de Caçador, de Relatoria do Desembargador 

Paulo Roberto Sartorato, j. 07-02-2017 : 

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO 
CORPORAL (ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. 
PRELIMINAR. AVENTADA INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/06. 
RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO E COABITAÇÃO CARACTERIZADA. 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA À HIPÓTESE. MÉRITO. 
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E 
DE LEGÍTIMA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS 
AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. PROVA ORAL QUE CORROBORA O 
CATEGÓRICO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. AGENTE QUE AGRIDE A 
OFENDIDA OCASIONANDO-LHE LESÕES CORPORAIS [...] Em casos como 
o presente, a palavra da vítima é de fundamental importância para a 
devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar 
um veredito condenatório, quando firme e coerente, máxime quando 
corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos 
(grifou-se).

As lesões sofridas pelas Ofendidas restaram comprovadas pelos 

Exames de Corpo de Delito que descrevem que houve ofensa à integridade 

física.
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O Laudo Pericial nº 1444/12, vítima F. B. C., atestou: "hematoma 

em região ilíaca posterior esquerda medindo 5x4 cm de diâmetro cor roxa. 

Equimose em face medial da coxa esquerda, terço médio medindo 3x2 de 

diâmetro com cor verde" (fl.06).

Já o Laudo Pericial nº 1443/12, ofendida M. C. B. Da S., concluiu: 

"ferimento contuso em região naso geniana direita medindo 1cm de extensão 

com crosta sanguínea".

Portanto, do contexto fático probatório apresentado, verifica-se que 

as declarações das Vítimas, tanto na etapa inquisitiva quanto em Juízo, 

demonstram que a Apelante efetivamente causou as lesões supradescritas.

Por outro lado, cumpre ressaltar que a condenação não se baseou 

somente nas palavras das ofendidas, mas sim em todo o conjunto probatório 

contido nos autos, o que é suficiente para embasar o decreto condenatório, 

restando inviável acolher o pedido absolutório.

Assim, as provas dos autos não deixam dúvidas de que a Apelante 

lesionou sua irmã e sobrinha, conduta tipificada no art. 129, § 9º, do Código 

Penal, devendo ser mantida incólume a condenação.

Dosimetria

Almeja a Apelante, ainda, referente ao crime de ameaça, a 

aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no diz respeito a agravante prevista no 

art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por ausência de fundamentação. 

Com razão.

Ao verificar a Sentença, no ponto, vê-se que a Togada de primeiro 

grau, ao sopesar a reprimenda na etapa intermediária, reconheceu a presença 

da agravante citada acima, aplicando vetor superior a 1/3 (um terço), sem 

proceder a devida fundamentação para a elevação nesse patamar. Transcreve-

se (fl. 158): 

Não há atenuantes. Presente a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, 
razão pela qual aumento a pena em 10 dias, totalizando 01 (um) mês e 10 (dez) 
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dias de detenção.

Assim, merece reparo o incremento no diz respeito à fração, pois 

segundo a jurisprudência deste Tribunal a aplicação de vetor superior a 1/6 (um 

sexto) deve ser precedida de fundamentação.

Sobre o tema, já se manifestou esta Câmara, na Apelação Criminal 

n. 0004739-97.2016.8.24.0038, de Joinville, de Relatoria do eminente 

Desembargador Carlos Alberto Civinski, julgada em 22-11-2016:

[...] À míngua de previsão legal, tem-se entendido que se deve 
aumentar a pena intermediária em 1/6 (um sexto) a título da agravante da 
reincidência, salvo, é claro, fundamentação idônea que justifique aumento 
superior [...] (grifo acrescido).

Por fim, busca a Apelante, ainda, a concessão da Justiça Gratuita. 

Porém, o pleito não merece conhecimento, tendo em vista ser matéria cujo 

exame incumbe ao Juízo de primeiro grau.

Sobre o tema, destaca-se desta Câmara, a Apelação Criminal n. 

0012010-53.2016.8.24.0008, de Blumenau, de Relatoria do eminente 

Desembargador Paulo Roberto Sartorato, julgada em 10-08-2017:

[...] Não merece conhecimento o pedido recursal de concessão de justiça 
gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, 
por ser matéria cujo exame incumbe ao juízo de primeiro grau [...].

Assim, não se conhece do recurso, no ponto. 

Em razão do acolhimento parcial do Apelo, passa-se a realizar novo 

cálculo da pena, em relação ao delito de ameaça:

A pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de 

detenção. Na segunda etapa, ausente atenuantes, mas presente a agravante 

prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, aplica-se a fração de 1/6 

(um sexto), equivalente a 05 (cinco) dias. Inexistindo causas de aumento ou 

diminuição, consolida-se a reprimenda em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de 

detenção.

Permanecem inalteradas as demais cominações legais constantes 

da Sentença.
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Da execução provisória da pena

Por fim, nos termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal no HC n. 126.292/SP e por esta Câmara, destacando-se o Voto 

do Desembargador Carlos Alberto Civinski, na Apelação Criminal n. 

0000039-15.2016.8.24.0059, de São Carlos, julgado em 27-07-2017, 

especialmente pela impossibilidade de rediscussão da matéria fática nas 

Instâncias Superiores, determina-se que o Juízo de origem adote as providências 

necessárias ao início do cumprimento do sursis.

Ante o exposto, vota-se por conhecer parcialmente do recurso e, 

nessa extensão, dar-lhe provimento apenas para redimensionar a reprimenda do 

crime de ameaça, na segunda fase da dosimetria, com a aplicação da fração de 

1/6 (um sexto), totalizando a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de 

detenção. Com o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, determina-se ao 

Juízo de origem a adoção das providências necessárias para o imediato 

cumprimento do sursis. 

Este é o voto.
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