
Apelação Criminal n. 0003272-29.2014.8.24.0014, de Campos Novos
Relator: Desembargador Ernani Guetten de Almeida

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A 
INCOLUMIDADE FÍSICA E A LIBERDADE INDIVIDUAL. 
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 9º E 147, 
CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) COM A INCIDÊNCIA 
DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A AMBOS 
OS DELITOS. ACOLHIMENTO. AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS 
UNÍSSONOS DA OFENDIDA CORROBORADOS PELO 
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES SOFRIDAS 
NA FACE E NO COTOVELO. AMEAÇA DE MORTE 
TAMBÉM EVIDENCIADA. FATOS APURADOS QUE SE 
ENQUADRAM PERFEITAMENTE NAS CONDUTAS 
IMPUTADAS NA DENÚNCIA.  CONDENAÇÃO QUE É 
MEDIDA DE RIGOR. 

"As palavras da vítima, coerentes e harmônicas em todos 
os momentos, respaldadas pelos demais elementos 
coligidos, são aptas para embasar o decreto condenatório." 
(Apelação Criminal n. 2015.052966-1, de Brusque, rel. Des. 
Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20.10.2015). 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 
ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. 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). CUMPRIMENTO IMEDIATO 
DAS CONDIÇÕES DO SURSIS, QUE SERÃO IMPOSTAS 
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 159, § 2º, DA LEP). 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



                                                         

2

Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0003272-29.2014.8.24.0014, da comarca de Campos Novos Vara Criminal em 
que é Apelante Ministério Público do Estado de Santa Catarina e Apelado Edson 
Carlos Fagundes.

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para condenar o apelado Edson 
Carlos Fagundes nas sanções dos arts. 129, § 9º e 147, caput, na forma do art. 
69, caput, todos do Código Penal, a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em 
regime aberto, promovendo-se a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 
2 (dois) anos, mediante a observância das condições cumulativas previstas nos 
arts. 78, § 2º, e 79, ambos do Código Penal, a serem especificadas pelo juízo da 
Execução, na forma do art. 159, § 2º, da Lei de Execuções Penais, bem como 
que se determine o imediato início do cumprimento do sursis. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. 
Rui Fortes, com voto e dele participou o Exmo. Sr. Des. Leopoldo Augusto 
Bruggemann. Funcionou com Representante do Ministério Público o Dr. Ernani 
Dutra.

Florianópolis, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Ernani Guetten de Almeida
Relator



                                                         

3

Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

RELATÓRIO

Na comarca de Campos Novos, o Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina ofereceu denúncia contra Edson Carlos Fagundes, imputando-lhe 

a prática do delito capitulado nos arts. 129, § 9º e 147, caput, ambos do Código 

Penal, com a incidência da Lei Maria da Penha, pois, segundo consta na inicial 

acusatória, in verbis (fls. 16/17):

[...] no dia 18 de agosto de 2014, por volta das 18h33min, na residência 
localizada na rua Xanxerê, n. 243, casa, bairro Aparecida, Campos Novos/SC, 
movido por animus laedendi, e prevalecendo-se das relações domésticas de 
coabitação, o denunciado Edson Carlos Fagundes agrediu sua companheira 
Cláudia Mônica Formighieri, na medida em que segurou-a pelos braços, puxou 
o cabelo, empurrou e jogou-a no chão, tentando fechar a boca da vítima para 
que esta não pudesse pedir ajuda, causando as lesões corporais descritas no 
receituário médico de fl. 59 [escoriações na face + cotovelo esquerdo e direito e 
dores cervicais].

Ato contínuo, com a chegada da Polícia Militar na residência em que 
estavam, o denunciado tentou fugir do local e ameaçou a vítima de causar-lhe 
mal injusto e grave, dizendo-lhe: ''se a polícia me pegar eu te mato'', causando 
em fundado temor de vir a sofrer o mal anunciado. [...]

Concluída a instrução criminal, a denúncia foi julgada improcedente, 

sendo Edson Carlos Fagundes absolvido das imputações que lhe foram feitas na 

exordial acusatória (arts. 129, § 9° e 147, caput, ambos do Código Penal), com 

fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 128/134). 

Inconformado com o teor da prestação jurisdicional entregue, o 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso de apelação 

requerendo a reforma da sentença, a fim de que Edson Carlos Fagundes seja 

condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º e 147, caput, 

ambos do Código Penal, com as cominações da Lei 11.340/06, sob argumento 

de que o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelado (fls. 

144/152). 

Apresentada as contrarrazões (167/173), ascenderam os autos a 

esta instância, oportunidade em que a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em 

parecer da lavra do Exmo. Sr. Dr. Lio Marcos Marin, manifestou-se pelo 

conhecimento e provimento do apelo interposto pelo órgão ministerial (fls 
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183/187). 

Este é o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina, contra decisão que julgou improcedente a 

denúncia e absolveu Edson Carlos Fagundes dos delitos capitulados nos arts. 

129, § 9º e 147, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. E, quanto ao mérito, 

provido, conforme se passa a descrever. 

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em suas razões 

recursais, pondera que o conjunto probatório reunido nos autos é suficiente para 

embasar o édito condenatório. 

Com razão. 

Infere-se dos autos, que no dia 18 de agosto de 2014, Edson Carlos 

Fagundes agrediu sua companheira, Cláudia Mônica Formighieri, no interior da 

residência da mesma, na medida em que a segurou pelos braços, puxou seu 

cabelo, empurrou e a jogou no chão, tentando fechar a boca da vítima para que 

esta não pudesse pedir ajuda, causando-lhe as lesões descritas no receituário 

médico, quais sejam: escoriações na face e cotovelo esquerdo e direito e dores 

cervicais. 

A autoria e materialidade de ambos os delitos em questão restaram 

positivadas, através dos depoimentos colhidos em todas as fases da persecução 

criminal. 

Na fase extrajudicial, a ofendida Cláudia Mônica Formighieri, disse 

que:

[...] Que namora com Edson Carlos Fagundes há aproximadamente 8 
meses, porém está separada desde o dia 14/08/2014; Que na presente data a 
declarante estava em casa quando deparou-se com o autor já dentro da 
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residência; Que não sabe informar como Edson conseguiu entrar na casa, vez 
que a ofendida havia trocado o cadeado do portão; Que acabou discutindo com 
Edson. Que Edson pediu que a declarante entregasse as roupas dele que ele 
queria ir embora, porém a vítima afirmou que era para ele sair da casa que ela 
entregaria as roupas dele no local onde ele trabalha; Que Edson, que estava 
bastante alterado, disse que não iria sair e começou a agredi-la (a segurava 
pelos braços, puxava no cabelo, a empurrava, a jogava no chão e tentava 
fechar a boca da vítima para que ela não pudesse pedir ajuda); Que após 
alguns minutos a PM chegou ao local momento em que Edson tentou fugir e 
ameaçou dizendo ''se a polícia me pegar eu te mato''; Que os policiais saíram 
em perseguição e conseguiram capturar o autor; Que a declarante e Edson 
foram conduzidos a Delegacia; Que esclarece que não possui testemunhas dos 
fatos, pois somente a declarante e Edson estavam em casa; [...] (fl. 03)

Em juízo, mantendo uníssona sua versão, a vítima ratificou os fatos 

relatados na fase policial, sustentando que ''namorou com Edson por 

aproximadamente 01 (um) ano, contudo, não conviveu na mesma residência que 

ele; Que em agosto de 2014, ainda mantinha relação com o ele, e que alguns 

dias estava observado Edson pois ele tinha o ''caráter'' muito duvidoso e violento. 

Alegou que Edson tinha a chave da residência e do portão de entrada do seu 

lote e, no intuito de franquear a entrada de Edson, trocou o cadeado do portão, 

acreditando que desta maneira ele não entraria no imóvel. Após trocar o 

cadeado, a vítima ressaltou que entrou no inteiro imóvel e sentou-se na mesa da 

cozinha, sendo que logo após, viu que Edson invadiu sua casa, não sabendo 

declarar de que maneira ele pulou o muro,uma vez que a parede de proteção é 

alta. Aduziu que ao ser surpreendida com o apelado na sua cozinha, Edson 

passou a dizer que seu sobrenome era de ''raça'', momento em que começou a 

ficar violento. A ofendida continuou dizendo que, não sabendo mais o que fazer, 

foi até a janela e jogou a chave da residência na parte exterior do imóveil e fez 

sinal com a boca para uma vizinha, a fim de que ela chamasse a polícia, sendo 

que então a guarnição foi acionada. Ao ser questionada, a vítima disse que 

durante a discussão foi agredida pelo apelado com tapas e que tentou se 

defender. Relatou, ainda, que jogou a chave o portão para fora da janela, pois 

tinha noção de que a hora que polícia chegasse, não teriam como entrar na 

residência, visto que estava chaveado. Relatou também que com a chegada da 

polícia, a vizinha mostrou o local onde a chave estava e, nesse momento, o 
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apelado pulou a janela do quarto de visitas e, em seguida, correu. Disse também 

que no momento em que a polícia chegou no local, Edson estava no interior do 

imóvel. Em relação as ameaçadas, alegou que Edson dizia: ''se você chamar a 

polícia, se eles me pegarem, eu vou te matar, não chame a polícia!''.'' 

(audiovisual, fl. 127)

Mister consignar que, em se tratando do delito de lesão corporal 

leve ocorrido no âmbito doméstico, a versão apresentada pela ofendida assume 

fundamental importância, mormente por se apresentar de forma coerente em 

ambas as fases da persecução criminal, inexistindo razões para que tenha 

faltado com a verdade, sobretudo quando corroborada por laudo de exame de 

corpo de delito, como no caso dos autos.

É o entendimento da Corte Catarinense in Apelação Criminal n. 

2014.082360-7, de Palhoça, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 

14.04.2015: "tratando-se de violência doméstica, muitas vezes as agressões 

ocorrem longe do olhar de qualquer testemunha, razão pela qual a palavra da 

ofendida é de fundamental importância para o esclarecimento dos fatos, ainda 

mais quando corroborada por outros meio de prova."

No mesmo sentido, na fase extrajudicial, foram as declarações dos 

Policiais Militares, que atenderam a ocorrência. Vejamos.

O miliciano Rafael Salmória, relatou:

[...] Que é policial militar e nada data dos fatos foi acionado via COPOM 
para atender uma ocorrência de violência doméstica; Que ao chegar no local, 
juntamente com o Cabo Marcos, escutaram alguns gritos vindos do interior da 
residência; Que o depoente bateu na janela da residência momento em que a 
vítima apareceu com escoriações no rosto e braços dizendo que seu 
companheiro tinha a agredido; Que o depoente pediu que a ofendida abrisse a 
porta; Que após a vítima abrir a porta o depoente entrou, porém não encontrou 
mais o autor que fugiu do local; Que o soldado Marcos conseguiu capturar o 
autor que estava escondido em um matagal atrás da residência; Que então 
Edson foi conduzido a delegacia para as providências cabíveis. [...] (fl. 05).

Ratificando o depoimento supracitado, o Policial Marcos do 

nascimento, narrou:

[...] Que é cabo da Policia Militar e na data dos fatos foi acionado via 
COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica; Que ao chegar 
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ao local, juntamente com o Soldado Salmória, escutaram alguns gritos vindos 
do interior da residência; Que o Soldado Salmória bateu na janela da residência 
momento em que a vítima apareceu com escoriações no rosto e braços 
dizendo que seu companheiro tinha a agredido; Que o Soldado Salmoria 
pediu que a ofendida abrisse a porta; Que após a vítima abrir a porta o 
depoente entrou, porém não encontrou mais o autor que fugiu do local; Que o 
depoente conseguiu capturar o autor que estava escondido em um matagal 
atrás da residência; Que então Edson foi conduzido a Delegacia para as 
providências cabíveis. [...] (fl. 06)

Ademais, analisando os depoimentos dos milicianos na fase judicial, 

mesmo apesar de ter passado algum tempo do atendimento da ocorrência, a 

versão de ambos foram semelhantes, não deixando dúvidas acerca da autoria 

delitiva. Veja-se.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Rafael Salmória, relatou 

que ''estava de serviço, juntamente com o cabo Marcos, e foram acionados para 

atender a discussão de um casal. No local a ofendida relatou que havia discutido 

com o seu companheiro e queria providências policiais. Esclareceu que, antes 

disso, a vítima jogou a chave e então abriram a porta, no entanto, o apelado não 

se encontrava mais na residência. Em diligências verificaram que o apelado 

estava escondido atrás de um capão de mato, e concordou em ser conduzido até 

a Delegacia de Policia. Ao ser indagada de que forma adentraram na residência, 

reafirmou que a vítima jogou a chave pela janela. Alegou também que a vítima 

tinha umas pequenas escoriações no corpo, causada por conta do 

desentendimento entre o casal, onde ela restou lesionada. Aduziu, por fim, que 

ao interrogar o apelado, ele confirmou que havia discutido com a sua 

companheira.'' (audiovisual, fl. 127)

Por sua vez, Marcos do Nascimento, disse ''que foi acionado via 

COPOM, dando conta de uma ocorrência de violência doméstica, sendo que se 

deslocaram até o local dos fatos. Referiu que quando chegaram na residência, o 

apelado não se encontrava mais no local. Indagado se escutou gritos no interior 

da residência, afirmou que não se recorda. Acrescentou que na hora que a vítima 

abriu a janela, Edson fugiu, sendo encontrado logo após, escondido no mato. 

Pelo fato de já fazer algum tempo da ocorrência, não se recordava se a vítima 
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apresentava lesões.'' (audiovisual, fl. 127)

Portanto, nota-se que as palavras dos milicianos que efetuaram a 

prisão do apelado juntamente com a palavra da ofendida e as demais provas 

amealhadas nos autos, são elementos suficientes para demonstrar que Edson 

Carlos Fagundes praticou os crimes que lhe foram imputados na denúncia.

Por seu turno, na fase extrajudicial, o apelado Edson, negou a 

acusação, sustentando que:

[...] Conviveu em união estável com Cláudia Mônica Formigheieri, por 
aproximadamente um ano. Na sexta feira passada 15/08/2014, o interrogando 
decidiu colocar um fim ao relacionamento, em razão de incompatibilidade de 
gênios; Que o interrogando comunicou à Cláudia a respeito de sua decisão e 
voltou a morar em sua casa, ou seja, passou todo o fim de semana longe da 
vítima. QUE, na data de hoje, 18/08/2014, por volta das 17h30hrs, o 
interrogando entrou em contato com CLÁUDIA, através de contato telefônico, e 
solicitou um encontro para que o interrogando pudesse reaver seus objetos 
pessoais, já que a casa em que viviam é de CLÁUDIA; Que, imediatamente 
CLÁUDIA autorizou e o interrogando foi até a casa dela localizada na Rua 
Presidente Tancredo Neves, sem número, Nossa Senhora de Lourdes, Campos 
Novos/SC; QUE, assim que o interrogando chegou, CLÁUDIA negou-se a 
terminar e disse que o interrogando não tirava nada da casa; QUE, segundo o 
interrogando, CLÁUDIA começou a se jogar contra a parede, se auto 
lesionando; Disse que CLÁUDIA se debatia jogando braço, ombro e cabeça 
contra a parede;QUE o interrogando até tentou impedir, mas não conseguiu; 
QUE o interrogando afirma inclusive que a vítima ''pulou nele'', apresentando a 
camisa rasgada; QUE o interrogando imagina que caiu em uma armadilha, pois 
a polícia chegou muito rápido, sendo que a vítima não gritou nem foi ela quem 
ligou para a polícia; QUE a polícia chegou ao local, deu voz de prisão ao 
interrogando e o conduziu à Delegacia. [...] (fl. 24)

Na fase judicial, o apelado indagado sobre os fatos relatou que ''foi 

até a residência de Cláudia buscar seus pertences, porém foi surpreendido pela 

vítima e iniciaram uma discussão. Afirmou que em nenhum momento a agrediu, 

sendo que a mesma se automutilou e chamou a polícia. Alegou que se assustou 

com a chegada da polícia, por isso fugiu, mas logo foi ao encontro dos agentes e 

cooperou para a investigação'' (audiovisual, fl. 127).

Contudo, a versão apresentada pelo apelado mostra-se 

desarmônica em relação ao conjunto probatório coligido nos autos, 

principalmente em relação à coerente versão apresentada pela vítima, que 

conforme entendimento jurisprudencial, deve prevalecer sobre a negativa do 
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apelado, por se tratar de crimes que envolvem violência doméstica, como dito, e, 

sobretudo, por estar em consonância com o laudo pericial e depoimentos dos 

agentes públicos. 

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência:

1) Apelação Criminal n. 2015.052966-1, de Brusque, rel. Des. 

Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20.10.2015: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO (ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
PALAVRAS UNÍSSONAS E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS 
PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO 
CONFIGURADA. CONDENAÇÃO PRESERVADA. As palavras da vítima, 
coerentes e harmônicas em todos os momentos, respaldadas pelos demais 
elementos coligidos, são aptas para embasar o decreto condenatório. [...] 
(grifou-se)

2) Apelação Criminal n. 2015.085203-4, de Tubarão, Des. Getúlio 

Corrêa, j. 19.01.2016: 

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9°) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 
RECURSO DEFENSIVO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO 
ACOLHIMENTO - RÉU QUE AGRIDE EX COMPANHEIRA - PALAVRA DA 
VÍTIMA E LAUDO PERICIAL - VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA - 
CONDENAÇÃO MANTIDA. "Nos crimes praticados em ambiente doméstico 
ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima 
possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, 
notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova 
produzidos nos autos" (STJ, Min. Leopoldo de Arruda Raposo - 
Desembargador convocado do TJPE, j. 06.08.2015). [...] RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifou-se)

E, ainda, para arrematar, desta Relatoria, vide Apelação Criminal n. 

0003801-70.2011.8.24.0073, de Timbó, j. 28.03.2017:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE 
PRATICADO COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER 
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, INCISOS I E II DA LEI N. 
11.340/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO APELADO, POR VISLUMBRAR 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITUOSA. VIABILIDADE. PALAVRA DA 
VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO 
CRIMINAL QUE, ALIADAS AO LAUDO PERICIAL DE EXAME DE CORPO DE 
DELITO ATESTANDO AS AGRESSÕES, É SUFICIENTE PARA A 
CONDENAÇÃO. ENTRETANTO, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE 
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RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA E A DATA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO SUPERIOR A 03 
(TRÊS) ANOS. REDAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. (grifou-se)

Por outro lado, o elemento subjetivo dos tipos penais de ameaça e 

lesão corporal também restou evidenciado. 

O dolo específico do crime de ameaça consiste na intenção de 

provocar medo na vítima, ao passo que sua consumação dispensa a ocorrência 

de resultado, bastando apenas que a ameaça proferida chegue ao conhecimento 

do ofendido, porquanto se trata de delito formal, exatamente o que ocorre no 

presente caso, uma vez que o apelado teria ameaçado a vítima de morte. 

Acerca do elemento subjetivo, esclarece Cleber Masson: "[...] é o 

dolo, consistente na vontade livre e consciente de intimidar alguém. É 

imprescindível tenha sido a ameaça efetuada em tom de seriedade, ainda que 

não possua o agente a real intenção de realizar o mal prometido. [...]. O estado 

de ira do agente não afasta por si só o delito, pois subsiste o dolo, consistente na 

vontade de intimidar. Além disso, a emoção e a paixão não excluem a 

imputabilidade penal (CP, art. 28, I). Deve-se analisar o caso prática pois em 

algumas situações a ira pode agravar ainda mais a ameaça. Igual raciocínio se 

aplica à ameaça proferida pelo ébrio (art. 28, II) [...]" (Código Penal Comentado, 

4ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 711). 

Este também é o entendimento desta Corte:

1) Apelação n. 0000474-90.2013.8.24.0124, de Itá, Rel. Des. Marli 

Mosimann Vargas, j. 14.06.2016

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. 
AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. LEI MARIA DA 
PENHA (ART. 147, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO EM 
QUE A OFENSA ALCANÇA A VÍTIMA, BASTANDO SEU POTENCIAL 
INTIMIDADOR. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E 
INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DOLO EVIDENCIADO NO 
MOMENTO EM QUE O AGENTE PROFERIU AS AMEAÇAS. 
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IMPRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO FINALÍSTICO. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
(grifou-se)

2) Apelação Criminal n. 2014.084395-3 de Criciúma, rel. Des. 

Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 17.03.2015: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO FAMILIAR. 
LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO 
ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS FIRMES E 
COERENTES DA VÍTIMA, QUE ATESTAM A AUTORIA DELITIVA. ACUSADO 
QUE INTIMIDA A OFENDIDA AO AMEAÇÁ-LA DE MORTE. DOLO 
EVIDENCIADO. TIPICIDADE, CULPABILIDADE E ELEMENTO SUBJETIVO 
DOS TIPOS DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. Em casos de 
violência doméstica as palavras da vítima têm lugar central na elucidação de 
fatos, sobretudo quando coerentes com o contexto fático contido nos autos, 
tendo em vista que as ameaças acontecem preponderantemente longe de 
testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do ocorrido ou 
que se disponham a testemunharem nesses casos. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (grifou-se)

Logo, a condenação do apelado nas sanções do arts. 129, § 9°, e 

147, caput, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/2006), é medida de rigor. 

Diante disso, passa-se à dosimetria da pena.

1) Art. 129, § 9º, do Código Penal: 

Em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

verifica-se que a culpabilidade é normal à espécie delituosa. Não registra 

antecedente criminal. Não há nos autos elementos suficientes para uma segura 

análise quanto à conduta social e à personalidade do apelado. Os motivos são 

inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime se 

revelam normais à espécie. O comportamento da vítima em nada contribui para a 

prática do delito. 

Desse modo, sem circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena-

base em seu mínimo legal, isto é, 03 (três) meses de detenção. 

Em seguida, não há circunstâncias legais a serem reconhecidas, 

nem causas de aumento ou de diminuição, tornando-se definitiva a pena de 03 
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(três) meses de detenção. 

2) Art. 147, caput, do Código Penal: 

Em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

verifica-se que a culpabilidade é normal à espécie delituosa. Não registra 

antecedente criminal. Não há nos autos elementos suficientes para uma segura 

análise quanto à conduta social e à personalidade do apelado. Os motivos são 

inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime se 

revelam normais à espécie. O comportamento da vítima em nada contribui para a 

prática do delito. 

Desse modo, sem circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena-

base em seu mínimo legal, isto é, 01 (um) mês de detenção. 

Em seguida, não se vislumbra atenuantes, porém presente a 

agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, motivo pelo 

qual se majora em 1/6 (um sexto) a pena-base. Ausentes causas de aumento e 

diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias 

de detenção. 

Logo, no caso, diante da ausência de qualquer relação de 

dependência entre as condutas delitivas (vide precedente n. 

0001460-40.2015.8.24.0038) há de ser aplicado o concurso material de 

crimes, finalizando a reprimenda imposta em 04 (quatro) meses de 

detenção, por incursão aos arts. 129, § 9º e 147, caput, na forma do art. 69, 

caput, todos do Código Penal.  

Diante da quantidade da pena aplicada, estabelece-se o regime 

inicial aberto (art. 33, §2º, "c", do Código Penal). 

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos, porquanto o crime foi cometido com violência (art. 44, I, do Código 

Penal). 

De outro lado, cabível, no presente caso, o benefício da suspensão 
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condicional da pena, uma vez que preenchidos todos os requisitos autorizadores 

(art. 77, incisos, do Código Penal). 

Por fim, nos termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal no HC n. 126.292/SP e devido às 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 a imediata expedição, pelo juízo a quo, de mandado de intimação 

para dar início as condições que forem estabelecidas a título de sursis.

Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso e dar-

lhe provimento, para condenar o apelado Edson Carlos Fagundes nas sanções 

dos arts. 129, §9º e 147, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código 

Penal, a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, 

promovendo-se a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, 

mediante a observância das condições cumulativas previstas nos arts. 78, § 2º, e 

79, ambos do Código Penal, a serem especificadas pelo juízo da Execução, na 

forma do art. 159, § 2º, da Lei de Execuções Penais, bem como que se 

determine o imediato início do cumprimento do sursis.

Este é o voto.
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