
Apelação Criminal n. 0002649-23.2016.8.24.0069, de Sombrio
Relator: Desembargador Ernani Guetten de Almeida

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E 
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, COM 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ARTS. 147, 
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E 21 DO DECRETO-LEI N. 
3.688/41). SENTENÇA CONDENATÓRIO. RECURSO 
DEFENSIVO.

CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR 
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS UNÍSSONAS 
E COERENTES ENTRE SI AO LONGO DE TODA A 
PERSECUÇÃO CRIMINAL. AGENTE QUE PROFERIU 
AMEAÇAS DE MORTE CONTRA COMPANHEIRA E FILHO, 
POR OCASIÃO DE DISCUSSÃO INICIADA POR MOTIVOS 
DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. VERSÃO DO APELANTE 
ISOLADA DE TODAS AS PROVAS COLACIONADAS. 
ADEMAIS, RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS O 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE NÃO TEM O 
CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE PENAL 
DO APELANTE. EXEGESE DO ART. 16 DA LEI N. 
11.340/06. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PEDIDO DE DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 
REGIME INICIAL ABERTO FIXADO NA SENTENÇA. FALTA 
DE INTERESSE QUANTO AO DISPOSTO NO ART. 387, 
§2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO MAIS, 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, 
INCISO III, ALÍNEA "C", DA LEI N. 7.210/1984).

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA 
CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. 
NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(HC N. 126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA 
CRIMINAL (AUTOS N. 0000516-81.2010.8.24.0048). 
IMEDIATO CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE 
DIREITOS E DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA 
FINS DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. 
PROVIDÊNCIA DO JUÍZO A QUO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 
DESPROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
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0002649-23.2016.8.24.0069, da comarca de Sombrio 2ª Vara em que é Apelante 
M. A. 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, determinando-se que 
o juízo a quo providencie a execução imediata das penas restritivas de direitos e 
das condições impostas a título de suspensão condicional da pena.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. 
Des. Leopoldo Augusto Brüggemann e Des. Getúlio Corrêa. Funcionou como 
representante do Ministério Público o Exmo. Sr. Dr. Paulo Roberto Speck 

Florianópolis, 5 de junho de 2018.

Desembargador Ernani Guetten de Almeida
Presidente e Relator
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RELATÓRIO

Na comarca de Sombrio, o Ministério Público de Santa Catarina 

ofereceu denúncia contra Miguel Albuquerque pela prática, em tese, das 

infrações penais descritas nos arts. 147 do Código Penal e 21 do Decreto-Lei n. 

3.688/41, com incidência da Lei n. 11.340/06, em razão dos seguintes fatos 

criminosos (fls. 58/59):  

[...] Consta no presente caderno policial que o denunciado Miguel 
Albuquerque convive maritalmente com Juceli Andrade da Cunha Albuquerque, 
com quem possui cinco filhos, entre eles o adolescente Tayron da Cunha 
Albuquerque, nascido em 9/7/2004.

ATO I
Dito isso, no dia 14 de novembro de 2016, por volta das 14h00min, o 

denunciado Miguel Albuquerque, em sua residência, localizada na Rua das 
Flores, Vila São Pedro, no município de Sombrio/SC, praticou vias de fato 
contra seu filho Tayron da Cunha Albuquerque, desferindo-lhe tapas no rosto e 
apertando-lhe o pescoço com as mãos, contudo, sem deixar marcas.

ATO II
Ato contínuo, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado 

Miguel Albuquerque ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave aos 
seus filhos e à sua esposa Juceli Andrade da Cunha Albuquerque, dizendo que 
mataria toda a família e colocaria fogo na casa, caso sua companheira o 
deixasse, causando nas vítimas fundado temor, ante a seriedade com que foi 
proferida [...]  

Concluída a instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente, 

condenando Miguel Albuquerque às penas de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de 

detenção, em regime aberto, por infração ao art. 147 do Código Penal, e 17 

(dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, por infração ao art. 

21 do Decreto-Lei 3.688/41, concedendo o benefício da suspensão condicional 

da pena para esta contravenção, bem como substituindo a reprimenda corporal 

por restritivas de direitos quanto ao crime de ameaça (fls. 135/142). 

Inconformado com a prestação jurisdicional entregue, Miguel 

Albuquerque interpôs recurso de apelação (fl. 148). Em suas razões, requer, em 

síntese, a absolvição do crime de ameaça pela insuficiência probatória e/ou pela 

retratação da vítima. Alternativamente, pleiteia a detração da pena, considerando 

o tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente nestes autos (fls. 

149/152). 
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Apresentadas as contrarrazões (fls. 162/168), os autos ascenderam 

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

parecer da lavra da Dra. Heloísa Crescenti Abdalla Freire, manifestou-se pelo 

conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 177/182). 

Este é o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido em parte, porquanto parcialmente 

presentes os requisitos de admissibilidade. E, quanto ao mérito, desprovido. 

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição do crime de ameaça, ao 

argumento de que o conjunto probatório é insuficiente à manutenção da 

condenação, bem como em virtude da retratação da vítima Juceli Andrade da 

Cunha Albuquerque na etapa judicial.

Sem razão.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pela 

prova oral colhida ao longo da persecução criminal. 

Infere-se dos autos que, no dia 14 de novembro de 2016, por volta 

das 14h, na residência da família, localizada na Rua das Flores, Vila São Pedro, 

no município de Sombrio, o apelante Miguel Albuquerque, logo depois de praticar 

vias de fato contra seu filho Tayron da Cunha Albuquerque, ameaçou, por 

palavras, de causar mal injusto e grave ao referido filho e à sua esposa Juceli 

Andrade da Cunha Albuquerque, causando fundado temor nas vítimas, ante a 

seriedade que foi proferida.

Acerca dos fatos, a vítima Juceli Andrade da Cunha Albuquerque 

relatou na delegacia:

[...] que a declarante é casada há vinte anos com Miguel Albuquerque e 
tem cinco filhos, de 02, 05, 09, 12 e 17 anos de idade; que no dia dos fatos seu 
filho de 12 anos de idade chegou em casa e o autor, que é alcoólatra, passou a 
provocar o menor, chamando ele de "marica", deu uns tapas nele porque a 
criança começou a chorar; que o autor tentou enforcar o menor e a declarante 
veio rápido da cozinha e conseguiu impedir; que o autor chamou o menor de 
filho da puta e a declarante de vagabunda e que trai ele; que o autor disse que 
se a declarante largar dele, mata ela e os filhos e que vai tocar fogo na casa, e 
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no dia ainda quebrou a porta do banheiro com pontapés; que por diversas 
vezes, sempre pelos mesmos fatos, a declarante registrou outros boletins de 
ocorrência, sempre requerendo medida protetivas de urgência para afastar o 
autor do lar, o que a declarante sempre conseguia via judicialmente, mas diz 
que logo em seguida voltava atrás e reatava o relacionamento com ele e 
permitia que ele voltasse a morar na mesma casa; que perguntada por que 
reatava o relacionamento e voltava a morar com o autor, mesmo com todo o 
histórico de violência do autor, diz que ele prometia mudar e melhorar, o que 
acontecia por um tempo e depois voltava a agir do mesmo modo; que o autor já 
estava preso inclusive por fatos como esse e internado em clínica; que deseja 
representar criminalmente contra o autor e requer medidas protetivas de 
urgência com base na Lei nº 11.340/06 [...] (fl. 04 – grifo nosso).

Ainda na etapa extrajudicial, a vítima declarou: 

[...] que, a declarante, na data de 17 de novembro de 2016, registrou 
ocorrência policial contra Miguel Albuquerque, por ele lhe ter ameaçado, 
registro este que gerou Inquérito Policial nº 243/2016, sendo que a declarante, 
também solicitou medidas protetivas de urgência, que foram deferidas pelo 
poder judiciário, na data de 24 de novembro de 2016, onde Miguel não poderia 
se aproximar da declarante; que, a declarante diz, que na manhã de hoje, por 
volta das 08:00 horas da manhã, Miguel Albuquerque chegou em casa, dizendo 
que iria entrar em sua casa e iria dormir, e, que a declarante podia chamar a 
polícia, que ele não se importava, já que Miguel já havia tomado ciência, pelo 
poder judiciário, que não poderia se aproximar da declarante; que, a declarante 
diz, que Miguel não lhe deferiu nenhuma agressão física ou verbal ou lhe 
ameaçou, indo apenas dormir no sofá e, pedindo para almoçar com a 
declarante, pois estava com fome; que, a declarante disse, que ainda advertiu 
que Miguel não poderia se aproximar dela, pois estava em vigor medida 
protetiva judicial, que impedia Miguel de se aproximasse (sic) da declarante; 
que, com a negativa de Miguel em ir embora, a declarante chamou a polícia 
militar, que compareceu na casa da declarante, conduzindo o Sr. Miguel e a 
declarante até esta Delegacia, para apreciação dos fatos pela competente 
autoridade policial e procedimento legal [...] (fls. 19/20).

Como se percebe, durante toda a etapa investigativa, a vítima não 

demonstrou interesse, por qualquer meio, em retratar-se da representação 

oferecida na delegacia, situação que culminou no oferecimento da denúncia pelo 

Ministério Público e posterior recebimento da peça inaugural pelo Magistrado a 

quo.

Na verdade, a ofendida evidenciou o comportamento violento do 

ora apelante no âmbito doméstico e familiar, o qual perpetrava, de maneira 

constante e ininterrupta, agressões físicas e psicológicas contra sua 

companheira e, posteriormente, visando que esta retirasse eventuais 

representações apresentadas perante à autoridade policial, proferia falsas 
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promessas de que alteraria seu comportamento, garantindo sua impunidade e 

subjugando a vítima a perpétuo sofrimento e humilhação. 

Em juízo, Juceli Andrade confirmou os fatos descritos na inicial 

acusatória e acrescentou: "[...] que o acusado estava sob efeito do álcool; que 

Miguel 'fica louco'; que o acusado chegou em casa e agrediu o filho e depois 

ameaçou o referido adolescente e a declarante; reforçou que Miguel estava 

embriagado no dia dos fatos 'e só deu uns tapas' na declarante; que o acusado 

tem problemas com álcool há longa data; disse que a declarante e o acusado 

voltaram a conviver juntos na residência; que não deseja que o acusado seja 

processado [...]" (mídia de fl. 132 – grifo nosso).

Da mesma forma, a vítima Tayron da Cunha Albuquerque, filho de 

Juceli e do apelante, comunicou na etapa inquisitorial:

[...] que no dia dos fatos o declarante chegou em casa da escola e o seu 
pai que estava bêbado do nada passou a lhe bater de chinelo; que seu pai 
também lhe pegou pelo pescoço e sua mãe dizia para ele parar e puxou ele e o 
declarante conseguiu fugir; que antes seu pai ainda disse que ia matar o 
declarante; que seu pai bebe todo dia, não trabalha e incomoda a todos [...] (fl. 
07 – grifo nosso).

A testemunha Agnaldo Mateus de Oliveira, policial militar, 

conquanto não tenha se recordado dos fatos, confirmou sua assinatura exarada 

no boletim de ocorrência à fl. 18.

Por outro lado, o apelante Miguel Albuquerque alegou na etapa 

policial: 

[...] que nega os fatos imputados contra si; que não surrou seu filho de 
doze anos de idade; que não ameaçou a vítima e seu filho; que costuma beber 
todo dia; que está fazendo bicos; que perguntado por que várias vezes que a 
vítima o acusa de tais atos e consegue o afastamento do interrogado do lar e 
depois voltam, diz que ela é sem vergonha, pois os filhos aprontam pra ela e aí 
ela pede para voltar e depois "ela passa a mão na cabeça dos filhos" [...] (fl. 
09).

Em seu interrogatório judicial, Miguel afirmou que os fatos descritos 

na denúncia não são verdadeiros e aduziu: "[...] que no dia dos fatos, mandou 

seu filho Tayron lavar a louça, mas ele 'me criticou, daí eu segurei ele'; que 

Tayron 'avançou' contra o declarante, ocasião em que 'eu soquei ele, isso é 

verdade'; que não enforcou o filho, tampouco tentou atear fogo na residência; 
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que pelo que se recorda, não ameaçou a esposa ou o filho [...]" (mídia de fl. 132).

Do contexto fático-probatório angariado, percebe-se que a palavra 

da vítima permaneceu uníssona e coerente entre si ao longo de toda a 

persecução criminal, a qual foi corroborada pelas declarações de Tayron da 

Cunha Albuquerque, filho do casal. 

Relembra-se que "[...] em casos de violência contra a mulher - seja 

ela física ou psíquica -, 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 [...]" (Apelação Criminal 

n. 0002194-97.2014.8.24.0014, de Campos Novos, rel. Des. Paulo Roberto 

Sartorato, j. 26.04.2018).

Importante destacar que o crime de ameaça é de natureza formal e 

dispensa a ocorrência de resultado para se consumar, bastando apenas que a 

ameaça seja proferida. 

A respeito dos delitos formais, ensina Guilherme de Souza Nucci in 

Manual de Direito Penal. 3. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 172: 

[...] 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 [...]. 

Vale destacar, também, que "[...] 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 Criminal n. 2014.080052-0, de 
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Lebon Régis, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 10-02-2015). 

O crime de ameaça, portanto, aperfeiçoa-se com a simples incursão 

do apelante nos verbos nucleares do tipo penal, independente do resultado, 

como ocorreu no caso dos autos.

Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO 
E FAMILIAR (ARTIGOS 147 C/C 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO 
PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE 
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DOLO. PALAVRAS DA 
OFENDIDA PRESTADAS DE MANEIRA COERENTE E HARMÔNICA, 
CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA DO 
APELANTE ISOLADA NOS AUTOS. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO NO 
MOMENTO EM QUE A OFENSA ALCANÇA A VÍTIMA, BASTANDO SEU 
POTENCIAL INTIMIDADOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] (Apelação 
Criminal n. 0008604-59.2014.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Norival Acácio 
Engel, j. 12.04.2018).

Consigna-se, ademais, que a retratação da vítima (fls. 78 e 82 e 

mídia de fl. 132), apresentada depois do recebimento da denúncia e com a única 

finalidade de não prejudicar o apelante em virtude da reconciliação do casal, não 

tem o condão de eximir a responsabilidade penal de Miguel Albuquerque, nos 

termos do art. 16 da Lei n. 11.343/06.

É o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS CORPUS. 
AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
DE RETRATAÇÃO À REPRESENTAÇÃO. PEDIDO APRESENTADO APÓS O 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PLEITO EXTEMPORÂNEO. RECURSO 
DESPROVIDO. 

1. Conforme  a  dicção do art. 16 da Lei n. 11.340/2006, "nas ações 
penais  públicas  condicionadas  à  representação da ofendida de que trata  
esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o  juiz,  em  
audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da 
denúncia e ouvido o Ministério Público". 

2.  Hipótese  na  qual a peça acusatória foi recebida em 13/04/2015, tendo 
a defesa apresentado o pedido de designação do retrocitado ato processual  tão  
somente em 25/04/2015, na mesma oportunidade em que apresentou resposta 
à acusação, sendo que a manifestação da ofendida foi datada e assinada em 
14/04/2015. 

3. Ao contrário do sustentado nas razões recursais, a lei menciona 
expressamente como última oportunidade para a manifestação do desejo de se 
retratar a data de recebimento da incoativa, não da citação do réu. Repita-se:  o  
Julgador  de  1º  grau  apenas tomou ciência da manifestação de vontade dos 
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ofendidos em 25/04/2015, ou seja, após o ato formal de recebimento da 
denúncia, razão pela qual indeferiu o pedido de designação da audiência. 4. 
Recurso desprovido (RHC 65558/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 
17.11.2016).

Sem destoar, colhe-se da jurisprudência desta Corte de Justiça:

1) Apelação Criminal n. 0009618-61.2013.8.24.0036, de Jaraguá do 

Sul, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. 12.04.2018:

APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL (ART. 
129, § 9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA, 
CORROBORADAS PELO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU AS LESÕES 
SOFRIDAS E PELAS FOTOGRAFIAS ACOSTADAS AOS AUTOS. 
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE 
AFASTAR A RESPONSABILIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.   
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

2) Apelação Criminal n. 0003463-76.2016.8.24.0023, da Capital, rel. 

Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 15.08.2017:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE 
ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 16 DA LEI 
MARIA DA PENHA. RETRATAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
IMPERTINÊNCIA. PREFACIAL AFASTADA.   

O Superior Tribunal de Justiça "[...] firmou entendimento no sentido de 
que a audiência de retratação, prevista no art. 16 da Lei n.° 11.340/06, apenas 
será designada no caso de manifestação da vítima, antes do recebimento da 
denúncia" (RHC n. 41.545/PB, Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 
4/9/2014). [...].

Logo, estando a autoria e a materialidade devidamente 

comprovadas nos autos, não há que falar em absolvição por insuficiência 

probatória ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo a manutenção da 

condenação medida que se impõe

Irretocável, portanto, o decreto condenatório.

De outro lado, a defesa requer a detração dos 23 (vinte e três) dias 

em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, com fundamento no art. 

42 do Código Penal. 

Tal pleito não pode ser conhecido. 

Conquanto não se tenha mencionado que a finalidade do requerido 

seja o abrandamento do regime inicial, fixado nos termos do art. 387, § 2º, do 
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Código de Processo Penal, interpretando-se sob essa ótica, tal pedido careceria 

de interesse recursal, porque fixado o regime aberto na sentença.

Por outro lado, a pura e simples detração constitui matéria afeta ao 

juízo da execução, conforme disciplina o art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de 

Execuções Penais, como tem decidido esta Câmara Criminal:

1) Apelação Criminal n. 2015.040693-0, de Porto União, rel. Des. 

Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 01.09.2015: 

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE 
AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA 
VÍTIMA FIRME E COERENTE, RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS 
COLHIDOS. COAUTORIA DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO 
APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. [...] PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 
387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. 
REGIME PRISIONAL JÁ ESTABELECIDO NO ABERTO. DESCONTO DO 
PERÍODO DE PENA RESGATADO A SER REALIZADO PELO JUÍZO DA 
EXECUÇÃO. O desconto do período de pena já cumprido pelo réu (detração 
penal) compete ao Juízo da Execução, nos moldes do art. 66, III, "c", da Lei de 
Execuções Penais. RECURSO NÃO PROVIDO. 

2) Apelação Criminal n. 2015.054348-9, de Presidente Getúlio, rel. 

Des. Rui Fortes, j. 10-11-2015: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA E A LIBERDADE 
INDIVIDUAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE 
DOS CRIMES E AUTORIA INCONTROVERSAS. INSURGÊNCIA APENAS EM 
RELAÇÃO À DETRAÇÃO. PRETENSO RECONHECIMENTO DE MAIS UM 
PERÍODO EM QUE FICOU SEGREGADO PREVENTIVAMENTE. PLEITO, 
TODAVIA, QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
SENTENÇA QUE FIXOU O REGIME ABERTO PARA O RESGATE DA PENA. 
INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 387 DO 
CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. [...]. (3) 
REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA 
DE ELEMENTOS CONCRETOS. DIREITO AO REGIME MENOS SEVERO. 
SÚMULAS 718 E 719 DO STF E SÚMULA 440 DO STJ. (4) SUBSTITUIÇÃO 
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 
ÓBICES SUPERADOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS FAVORÁVEIS. 
ALTERAÇÃO DE REGIME (5) DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. (6) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. [...] 5. 
Fixado o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso (aberto), bem 
como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não há 
interesse de agir em relação à aplicação do art. 387, §2º, do Código de 
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Processo Penal, porquanto o tempo de pena remido cautelarmente passa a ser 
considerado para fins de extinção da reprimenda, cuja verificação é de 
competência do Juízo das Execuções. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem 
concedida, de ofício, para reduzir a pena-base a 2 (dois) anos de reclusão, 
mantida a reprimenda final em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; 
para fixar o regime aberto para início de cumprimento da pena; e para promover 
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a 
serem definidas pelo Juízo das Execuções, mantidos os demais termos da 
condenação (HC 321.663/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
Sexta Turma, j. 01.10.2015). [grifo nosso]

Por fim, mantida a condenação por esta Corte de Justiça, nos 

termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 

n. 126.292/SP e das razões contidas no voto vencedor deste Relator nos autos 

n. 0000516-81.2010.8.24.0048, especialmente pela impossibilidade de 

rediscussão da matéria fática nas Instâncias Superiores, determina-se que o 

juízo de origem intime o apelante para iniciar imediatamente o cumprimento das 

penas restritivas de direitos impostas e das condições a serem impostas a título 

de suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer parcialmente do 

recurso e negar-lhe provimento, determinando-se que o juízo a quo providencie a 

execução imediata das penas restritivas de direitos e das condições impostas a 

título de suspensão condicional da pena.

Este é o voto.
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