
Apelação Criminal n. 0003821-12.2014.8.24.0023, da Capital
Relator: Desembargador Ernani Guetten de Almeida

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA COM A 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART 147, CAPUT, 
DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 7º, INCISO II, DA LEI 
11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO 
DEFENSIVO.

ALMEJADO ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA 
OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AGENTE 
QUE PROFERIU AMEAÇAS DE MORTE A SUA EX 
COMPANHEIRA. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES 
DA VÍTIMA EM TODAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO 
CRIMINAL CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS 
DE PROVA. ADEMAIS, CRIME FORMAL, CUJA 
CONSUMAÇÃO EXIGE APENAS QUE O MAL PROMETIDO 
SEJA IDÔNEO E APTO A CAUSAR TEMOR NA VÍTIMA. 
ADEMAIS, EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E SENTIMENTO 
DE IRA QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE 
PENAL DO APELANTE. DOLO EVIDENCIADO. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. 

[...] 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 [...] (TJSC, 
Apelação Criminal n. 0043758-92.2015.8.24.0023, da 
Capital, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 
11.07.2017). 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
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). INTIMAÇÃO PARA 
CUMPRIMENTO IMEDIATO DAS CONDIÇÕES DA 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PROVIDÊNCIA 
QUE DEVE SER ADOTADA PELO JUÍZO A QUO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
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Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0003821-12.2014.8.24.0023, da comarca da Capital Juizado de Violência 
Doméstica contra a Mulher em que é  Apelante H. V. B. e Apelado M. P. do E. de 
S. C..

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, determinando-se que o juízo de 
origem intime o apelante para dar inicio ao cumprimento das condições de 
suspensão condicional da pena. Custas legais.

Presidiu o julgamento, realizado na presente data, o Exmo. Sr. Des. 
Rui Fortes, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Leopoldo Augusto 
Brüggemann. Funcionou como Representante do Ministério Público o Dr. Ernani 
Dutra. 

  Florianópolis, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Ernani Guetten de Almeida
Relator
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RELATÓRIO

Na comarca da Capital (Juizado da Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher), o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu 

denúncia contra Humberto Vidal Beroiza, imputando-lhe a prática do delito 

capitulado no art. 147, caput, do Código Penal com a incidência dos dispositivos 

penais e processuais penais da Lei n. 11.340/06, pois, segundo consta na inicial 

acusatória, in verbis (fls. 48/49):

[...] no dia 21 de agosto de 2013, por volta das 20h, no interior da 
residência do casal, localizada na Servidão Maria Odete Mendes, n. 115, 
Vargem Grande, nesta cidade e comarca, o denunciado Humberto Vidal Beroiza 
ameaçou, por palavras, a vítima Célia Cabezas Jaramillo, sua companheira, 
dizendo que sabia que ia morrer, mas que a mataria e colocaria fogo na casa, 
prometendo, assim, causar-lhe mal injusto e grave.

Na ocasião, após chegar em casa embriagado, o denunciado passou a 
ofender a vítima e quebrar objetos no interior da residência. Não satisfeito, 
ainda ameaçou a vítima, dizendo que a mataria [...] 

Concluída a instrução criminal, a denúncia foi julgada procedente, 

sendo Humberto Vidal Beroiza condenado a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) 

dias de detenção, em regime aberto, suspensa por 02 (dois) anos, nos termos do 

art. 77 do Código Penal, por considerá-lo como incurso nas sanções do art. 147, 

caput, do Código Penal com a incidência do art. 7, inciso II, da Lei 11.340/2006 

(fls. 158/165).

Irresignado com a prestação jurisdicional entregue, Humberto Vidal 

Beroiza interpôs recurso de apelação (fl. 173), em cujas razões almeja a 

absolvição em virtude da insuficiência probatória e ausência de dolo (atipicidade 

da conduta) (fls. 200/206).

Apresentadas as contrarrazões (fls. 210/216), ascenderam os autos 

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

parecer da lavra do Exmo. Sr. Dr. Promotor de Justiça convocado, Joubert 

Odebrecht, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso 

interposto (fls. 223/226).

Este é o relatório.



                                                         

4

Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

VOTO 

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Humberto 

Vidal Beroiza contra decisão que julgou procedente a denúncia e condenou-o 

como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, com a incidência 

da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os 

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

desprovido, conforme se passa a descrever. 

Infere-se dos autos, que no dia 21 de agosto de 2013, por volta das 

20h, na Servidão Maria Odete Mendes, n. 115, Vargem Grande, Florianópolis, o 

apelante Humberto Vidal Beroiza, aproveitando-se das relações domésticas e 

familiares, ameaçou, por palavras, a vítima Célia Cabezas Jaramillo, sua 

companheira à época dos fatos, de causar-lhe mal injusto e grave, ao afirmar 

que a mataria e colocaria fogo na casa.

Na ocasião, após chegar em casa embriagado, o apelante passou a 

ofender a vítima e quebrar objetos no interior da residência. Não satisfeito, ainda 

ameaçou-a, dizendo que a mataria. 

Inicialmente, ressalta-se que a autoria do delito restou-se positivada 

através do boletim de ocorrência (fls. 36/37), das declarações prestadas na 

delegacia (fls. 23/24), do depoimento prestado na fase judicial (audiovisual de fl. 

153), e demais elementos carreados durante a persecução criminal.

A autoria é negada pelo apelante, o qual, na etapa extrajudicial, 

disse que:

''[...] foi casado com Célia Cabeza Jaramillo, por 32 (trinta e dois) anos, 
com a qual teve duas filhas, ambas maiores de idade; QUE, estão vivendo no 
Brasil há 32 (trinta e dois) anos; QUE, no dia vinte e seis de agosto de dois mil 
e treze, sua esposa Célia decidiu sair de casa; QUE, ambos perceberam que 
não dava mais para morar juntos porque estavam tendo constantes discussões; 
QUE, a única ameaça que fazia a Célia era de que se ela continuasse brava, o 
interrogando iria embora; QUE, não proferiu ameaças de morte a Célia; QUE, 
não tem coragem de bater em mulher; QUE, o interrogando nega ter proferido 
ameaça de atear fogo na residência, até porque, foi o próprio interrogando que 
ajudou a construir a casa; QUE, acredita que quando Célia compareceu nesta 
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Delegacia de Policia para registrar o boletim de ocorrência, estivesse nervosa e 
queria se separar do interrogando; QUE o interrogando participa do grupo de 
alcoólatras anônimos no bairro de Canasvieiras, participando das reuniões uma 
vez por semana; QUE, o interrogando nunca proferiu ofensas morais a Célia; 
QUE, nega ter chamado Célia de ''prostituta, puta, que ela saia de casa para 
fazer programas que estivesse amante''; QUE nega ter danificados objetos de 
sua residência; QUE, Célia é professora de idiomas na Escola Euro Idiomas; 
QUE, foi uma única vez até o local de trabalho de Célia para entregar a 
importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) para ela; QUE, o interrogando não 
tem ligado para Célia; QUE, de vez em quando Célia liga para o interrogando, 
mas somente quando tem algum assunto muito importante para tratar; QUE, o 
interrogando acredita que o casamento acabou e tudo indica que não tem mais 
volta; QUE, não recorda a data em que sua filha Caroline esteve lhe visitando 
pela última vez; QUE, nunca se agrediram fisicamente; QUE, durante as 
discussões que tiveram, pode ter ocorrido de am bos terem se ofendido, porque 
ninguém discute sozinho; QUE, durante o tempo que permaneceram casados, 
sempre ajudou Célia nos afazeres domésticos [...]'' (fls. 28/29) 

O apelante não foi ouvido na etapa judicial, uma vez que, embora 

intimado para o ato, não compareceu, razão pela qual se decreta a revelia. (fls. 

84 e 94).

A vítima, Célia Cabezas Jaramillo, por sua vez, ouvida na Delegacia 

de Polícia, sustentou versão diversa da apresentada pelo apelante. Veja-se: 

[...] QUE a declarante está casada com o autor a 33 anos; Que possui 2 
filhas de maior com o autor; Que o autor é alcoólatra; Que no dia 21 de agosto 
do corrente ano, o autor chegou em casa bêbado e começou a xingar a 
declarante gritando de ''puta, prostituta'' e que ''ela sai pra fazer programas e 
marca encontros e tem amantes'' ''sem se importar que todos os vizinhos 
escutem'' Que a declarante afirma que o autor começou a quebrar os objetos 
dentro da residência, computador, telefone convencional, o roupeiro, a cama, 
jogou todos os livros da estante no chão, livros de estudos da declarante, 
quebrou CDs de música de trabalho da declarante, jogou as roupas da 
declarante no choveiro e destruir os trabalhos de mosaico da declarante 
(quadro e mesa) enquanto a ameaçava dizendo que ''ele sabe que vai morrer, 
mas antes vai matá-la e tocar fogo na casa'', momento em que a declarante se 
refugiou na casa do vizinho e só retornou no outro dia para pegar roupas e 
pertences pessoais quando o autor não estava na residência e foi para casa de 
uma amiga e está lá até hoje; QUE a declarante afirma que todas essas 
agressões se repetem a mais de 30 anos; Que a declarante afirma que só não 
se separava do autor por medo e porque é de outro país e por não ter parentes 
aqui e nem para onde ir e também porque precisava criar suas filhas; QUE a 
declarante tinha esperanças que ele se tornasse um homem melhor e pudesse 
sair do vício e também como eram imigrantes queria preservar o grupo; Que a 
declarante afirma que sua filha mais nova pode testemunhar [...] (fls. 23/24)
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Apesar de não ter presenciado as ameaças proferidas no dia dos 

fatos, Caroline Vidal Cabezas, relatou o comportamento de seu genitor: 

[...] que é filha de Célia Cabezas Jaramillo e de Humberto Vidal Beroiza; 
QUE, recorda que desde criança, seus pais tinham desentendimentos, os quais 
tornaram-se mais frequentes, após a família ter vindo residir na cidade de 
Florianópolis/SC, eis que seu pai passou a trabalhar como vendedor ambulante 
(locava e ainda faz locação de cadeiras e guardassois na Praia de 
Canasvieiras); QUE, seu pai fazia e faz uso de bebida alcoólica há muitos anos, 
e, sempre que ele ingere bebidas alcoólicas, ele torna-se uma pessoa 
agressiva; QUE, seu pai já tentou se internar para fazer tratamento de 
desintoxicação, todavia, acaba desistindo, salientando que o tratamento mais 
longo foi de nove meses, e quando recebeu alta, ficou aproximadamente dois 
anos sem beber, todavia, acabou tendo uma recaída, voltando a fazer uso de 
bebidas alcoólicas; QUE, entre os dias primeiro de julho e primeiro de novembro 
de dois mil e treze, a depoente tirou licença para tratar assuntos particulares e 
foi para a cidade de Anita Garibaldi/sc; QUE, com relação aos fatos ora em 
apuração, esclarece que na data de vinte e um de agosto de dois mil e treze, 
não se encontrava nesta cidade, tendo tomado conhecimento dos fatos através 
de sua mãe, a qual lhe telefonou e teceu os seguintes comentários: ''esse 
homem ficou doido de novo, quebrou o computador''; QUE, sua mãe acabou 
saindo de casa e entrou com processo de separação; QUE, seu pai necessita 
de auxílio, todavia, acaba se vitimizando, e colocando a culpa da situação em 
que ele se encontra em CÉLIA, mãe da depoente; QUE, seu pai é aposentado 
enquanto que sua mãe ainda trabalha; QUE, em razão da própria 
aposentadoria, e como ele somente trabalhava na praia durante o verão, 
acabava ficando muito tempo ocioso, e ''ficava imaginando situações de 
traição'', as quais acrescidas da bebida alcoólica, resultavam em constantes 
desentendimentos entre o casal; QUE, nos últimos tempos a situação estava 
insustentável, e um dos motivos pelos quais a depoente tirou a licença, foi para 
não presenciar desentendimentos entre os pais; QUE, após a separação, sua 
mãe alugou uma casinha, todavia, por questões de segurança, não informaram 
o novo endereço a HUMBERTO; QUE, HUMBERTO continua ligando para sua 
mãe; QUE, seu pai praticamente não tem amigos; QUE, após retornar de 
licença, a depoente voltou para a casa de seu pai HUMBERTO; QUE, na última 
semana, seu pai teve um novo surto emotivo e alcoólico; QUE, HUMBERTO 
sempre recebeu muito apoio da família [...] (fl. 38/41)

Em juízo, a vítima Célia ratificou seu depoimento prestado na fase 

inquisitiva. A propósito, transcreve-se trecho da sentença proferida, que citou as 

declarações da ofendida:

A vítima confirmou tal depoimento e esclareceu que as ameaças e 
ofensas proferidas pelo acusado em seu desfavor eram constantes, sendo que 
o acusado estava sempre embriagado e ''quando ele estava bêbado ele 
prometia as coisas mais absurdas possíveis''. Especificamente ao fato 
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ocorrido no dia 21.08.2013, mencionou que o acusado ''ameaçava, a casa 
era de madeira, então eu tinha muito medo que ele fizesse alguma coisa 
dessas'', sendo que foi após esse dia que a vítima deixou a residência do 
casal. (fls. 158/165 – grifou-se).

Em relação à contrariedade de depoimentos da vítima e de 

Caroline, conforme sustenta a defesa em suas razões recursais, vale ressaltar 

que em nenhum momento a ofendida afirmou que Caroline estava consigo no 

momento dos fatos, e sim que ela poderia testemunhar a respeito do 

comportamento de seu genitor nas relações domésticas. 

Na conduta ora analisada, resta evidente a intimidação praticada 

pelo apelante, pois, segundo depoimentos contidos nos autos, Humberto estava 

bastante alterado e proferindo palavras ameaçadoras, fator que levou a ofendida 

a se refugiar na casa de seu vizinho a fim de evitar que o mesmo lhe agredisse.

Além disso, o fato de Humberto dizer à vítima que ''ele sabe que vai 

morrer, mas antes vai matá-la e tocar fogo na casa'', mesmo que não 

concretizando o ato naquele momento, não interfere na caracterização do crime 

de ameaça, uma vez que comprovada a anunciação de mal injusto e grave, por 

intermédio de palavras, situação que evidencia o cometimento do crime ora 

analisado. 

Portanto, percebe-se que a versão apresentada pela vítima mostrou-

se uníssona e firme em ambas as oportunidades em que fora ouvida, restando 

corroborada ainda pelas demais provas amealhadas nos autos, fatores 

suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Ademais, cediço 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 

veredicto condenatório, quando firme e coerente, máxime quando corroborada 

pelos demais elementos de prova encontrados nos autos" (Apelação Criminal n. 

0001510-86.2013.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 

9.8.2016), exatamente como ocorrera na hipótese. 

Por outro lado, o elemento subjetivo do tipo igualmente restou 
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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 (efetivo temor), bastando apenas que a ameaça de mal injusto e 

grave chegue ao conhecimento do ofendido, porquanto se trata de delito formal. 

Sobre o assunto, leciona Guilherme de Souza Nucci, in Código 

Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 740: 

[...] ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe um mal 
futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do 
que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna 
particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante 
para o Direito Penal, mas apenas a que lida com um "mal injusto e grave" [...] ().

Acerca do elemento subjetivo, esclarece Cleber Masson, vide 

Código Penal Comentado, 4ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 711: 

[...] 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 alguma situações a ira pode agravar ainda mais a ameaça. Igual 
raciocínio se aplica à ameaça proferida pelo ébrio (art. 28, II) [...] 

Desta forma, verifica-se que as ameaças proferidas foram sérias o 

suficiente para abalar o estado psicológico da vitima, razão pela qual, inclusive, 

registrou a ocorrência que deu origem ao processo, e se refugiou na casa de um 

vizinho quando ocorreu os fatos.

Noutro vértice, irrelevante o fato do apelante estar supostamente 

embriagado no momento em que proferiu as ameaças contra a vítima, pois a 

embriaguez voluntária é incapaz de excluir a imputabilidade penal, nos termos do 

art. 28, inciso II, do Código Penal. 

Como bem explica ROGÉRIO GRECO, em Curso do Direito Penal. 

17ª e. Rio de Janeiro : Impetus, 2015, p. 45:

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente, 
volitivamente, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se 
embriagar. [...] Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita 
voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo 
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embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere 
quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, 
o agente, por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do 
organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse 
estado. Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será 
responsabilizado pelos seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da 
omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a 
teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir 
bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo 
resultado. 

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Câmara Criminal:

 1) Apelação n. 0005949-04.2010.8.24.0004, de Araranguá, rel. 

Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 21.06.2016: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. 
AMEAÇA COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 147, CAPUT, 
DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5º, I E III, DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR 
ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO 
CABIMENTO. MATERIALIDADE. CRIME FORMAL. AUTORIA 
COMPROVADA. PALAVRAS DA VÍTIMA, FIRMES E COERENTES, EM 
AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, EM CONSONÂNCIA COM OS 
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AMEAÇA SÉRIA E HÁBIL A 
INTIMIDAR. MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA 
DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. FIXAÇÃO NO MÁXIMO. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA 
REPRIMENDA AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE. PRETENDIDA 
APLICAÇÃO DE PENAS SUBSTITUTIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME 
PRATICADO COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO IMPOSTA 
PELO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 
PROCESSUAIS. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DA 
CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (grifou-se)

2) Apelação Criminal n. 0001085-51.2015.8.24.0034, de Itapiranga, 

Desta Relatoria, j. 13.12.2016: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. 
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 147 DO CÓDIGO 
PENAL C/C O ART. 7º, INCISO II, DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO 
CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTE QUE 
AMEAÇOU A VÍTIMA DE MORTE LOGO APÓS EMPUNHAR FACA. 
OFENDIDA QUE REQUEREU MEDIDA PROTETIVA. CRIME FORMAL. 
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PALAVRAS AMEAÇADORAS PREFERIDAS EM CONTEXTO APTO À 
INTIMIDAÇÃO. SUPOSTO ESTADO DE EXALTAÇÃO QUE NÃO RETIRA A 
CONCRETUDE DA AMEAÇA E QUE NÃO EXCLUI O DOLO. CONDENAÇÃO 
MANTIDA. 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). IMEDIATO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 
DO SURSIS QUE SE IMPÕE. PROVIDÊNCIA DO JUÍZO A QUO. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifou-se)

3) Apelação Criminal n. 0008202-67.2013.8.24.0033, de Itajaí Desta 

Relatoria, j: 23.01.2018:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA COM A INCIDÊNCIA DA 
LEI MARIA DA PENHA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, 
INCISO II, DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO 
DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO (ELEMENTO 
VOLITIVO) EM VIRTUDE DAS PALAVRAS TEREM SIDO PROFERIDAS 
DURANTE UMA DISCUSSÃO EM QUE O APELANTE ESTAVA 
EMBRIAGADO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE 
COMPROVADAS. APELANTE QUE AMEAÇOU A VÍTIMA DURANTE 
DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. PALAVRAS HOSTIS PROFERIDAS EM 
CONTEXTO APTO À INTIMIDAÇÃO. INTENÇÃO DE AMEDRONTAR A VÍTIMA 
DEMONSTRADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E SENTIMENTO DE IRA QUE 
NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE. DOLO 
EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 
PENA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
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). DETERMINAÇÃO DE 
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO 
IMEDIATO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIDÊNCIAS QUE 
DEVEM SER ADOTADAS PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (grifou-se)

Aliás, é justamente o estado de ânimo alterado ou exaltado que dá 

ensejo, comumente, à intimidação, e, no caso, não retirou a verossimilhança da 

ameaça proferida 

Por essas razões, mantém-se a condenação de Humberto Vidal 

Beroiza pelo delito de ameaça, conservando a sentença por seus próprios 

termos. 

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

termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 
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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 a 

intimação do apelante para dar início ao cumprimento das condições de 

suspensão condicional do processo. 

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e negar-

lhe provimento, determinando-se que o juízo de origem intime o apelante para 

dar inicio ao cumprimento das condições de suspensão condicional da pena.

Este é o voto.
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