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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0003922-30.2016.8.24.0039, da comarca de Lages (Vara da Infância e 
Juventude) em que é Apelante Rafael Rodrigues Gomes e Apelado Ministério 
Público do Estado de Santa Catarina.

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 8 de maio de 2018, foi presidido pelo 
Exmo. Sr. Des. Ernani Guetten de Almeida, com voto, e dele participou o Exmo. 
Sr. Des. Getúlio Corrêa. Funcionou pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o 
Exmo. Sr. Dr. Gercino Gerson Gomes Neto. 

Florianópolis, 17 de maio de 2018.

Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann
Relator



Apelação Criminal n. 0003922-30.2016.8.24.0039 3

Gabinete Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann

RELATÓRIO

Na comarca de Lages, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra Rafael Rodrigues Gomes, dando-o como 

incurso nas sanções do art. 147, caput, art. 150, § 1º, e art. 129, § 9º, todos do 

Código Penal, pela prática das condutas assim descritas na inicial acusatória: 

De acordo com as provas amealhadas no caderno investigativo, o 
denunciado RAFAEL RODRIGUES GOMES namorou a vítima Hellen Santos 
Antunes por um ano, possuindo um filho em comum, contudo, na época dos 
fatos, o denunciado e a ofendida já estavam separados há aproximadamente 4 
(quatro) meses.

Fato típico 1:
No dia 13 de maio de 2016, por volta das 05 horas, em residência 

particular localizada na Rua Antônio de Oliveira Waltrick, nº 400, Bairro Santa 
Catarina, neste município e Comarca de Lages/SC, o denunciado RAFAEL 
RODRIGUES GOMES, de forma consciente e voluntária (dolosamente), 
aproveitando-se das relações domésticas e familiares, quebrou o vidro da porta 
de entrada e adentrou na casa da vítima Hellen Santos Antunes, sua ex-
namorada, contra a vontade expressa ou tácita desta, no período da noite.

Fato típico 2:
Ato contínuo, nas mesmas condições de tempo e espaço, após adentrar a 

residência, o denunciado RAFAEL RODRIGUES GOMES, de forma consciente 
e voluntária (dolosamente), aproveitando-se das relações domésticas e 
familiares, ameaçou Hellen Santos Antunes, sua ex-namorada, de causar-lhe 
mal injusto e grave ao dizer que iria matá-la e também seu atual namorado.

Fato típico 3:
Em seguida, nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado 

RAFAEL RODRIGUES GOMES ofendeu a integridade física da vítima, ao 
agredi-la no braço, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial nº 
9416.16.01512 (fl. 39) (p. 43-46). 

Concluída a instrução do feito, a denúncia foi julgada parcialmente 

procedente para absolver o acusado das imputações dos arts. 150, § 1º, e 129, § 

9º, ambos do Código Penal, por ausência de provas do dolo, bem como condená-

lo à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração 

ao disposto no art. 147 do Código Penal, com a suspensão condicional da pena. 

Foi-lhe concedido o direito de apelar em liberdade (p. 77-78).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual pugnou 
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pela absolvição de seu defendido, ao argumento de atipicidade da conduta por 

inexistência de dolo, uma vez que as expressões foram usadas pelo acusado no 

calor da discussão, estando emocionalmente abalado, pois viu a mulher que 

amava em companhia de outro homem. Sustentou que em discussões e 

"momentos de raiva" muitas coisas são ditas sem pensar, e jamais iria causar 

mal injusto e grave contra a mãe de sua filha (p. 89-91).

Juntadas as contrarrazões (p. 93-97), ascenderam os autos a esta 

instância, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. 

Sr. Dr. Lio Marcos Marin, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso 

(p. 102-105).

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra decisão que julgou 

parcialmente procedente a denúncia e condenou Rafael Rodrigues Gomes às 

sanções do art. 147 do Código Penal.

O apelo é de ser conhecido, porquanto presentes os requisitos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Persegue a defesa a absolvição de seu defendido, ao argumento de 

atipicidade da conduta por inexistência de dolo, uma vez que as expressões 

foram usadas pelo acusado no calor da discussão, estando emocionalmente 

abalado, pois viu a mulher que amava em companhia de outro homem. 

Sustentou que em discussões e "momentos de raiva" muitas coisas são ditas 

sem pensar, e jamais iria causar mal injusto e grave contra a mãe de sua filha.

Sem razão, no entanto.

Textua o art. 147 do Código Penal:

Art. 147 - 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.

No que concerne à materialidade do delito de ameaça, devido à sua 

classificação como delito formal, que não exige resultado naturalístico, 

normalmente pouco pode ser exigido, já que não deixa vestígios.

Aliás, acerca do momento consumativo do crime de ameaça, 

Fernando Capez ensina que "o delito consuma-se no momento em que a vítima 

toma conhecimento da ameaça, independentemente de sentir-se de fato 

ameaçado e de se concretizar o mal prenunciado. Basta o emprego de meios 

idôneos atemorizadores e o conhecimento deles pela vítima para a configuração 

do delito em tela" (Curso de Direito Penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 2. 

p. 359).

Trata-se, em regra, de crime formal, caracterizando-se no momento 
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em que a ameaça é proferida, pouco importando se o acusado tinha a real 

intenção de concretizar a ameaça proferida.

O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, 

segundo Júlio F. Mirabete, consiste na "promessa da prática de mal grave feita a 

alguém, restringindo sua liberdade psíquica" (Manual de Direito Penal. 28. ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. v. 2. p. 148).

Consuma-se, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, "com a 

realização do ato ameaçador, independentemente de qualquer resultado 

naturalístico" (Manual de Direito Penal. 11. ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 

689).

Constitui, pois, como dito, um delito formal, de sorte que a 

consumação dá-se com a prática do fato.

A respeito dos delitos formais, leciona Cleber Masson:

[...] são aqueles nos quais o tipo penal contém em seu bojo uma conduta 
e um resultado naturalístico, mas este último é desnecessário para a 
consumação. Em síntese, malgrado possa se produzir o resultado naturalístico, 
o crime estará consumado com a mera prática da conduta. [...] No caso da 
ameaça (CP, art. 147), a vítima pode até sentir-se amedrontada com a 
promessa de mal injusto e grave, mas isso não é necessário para a 
consumação do crime (Direito penal esquematizado. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015. p. 212).

Não há, portanto, que exigir prova inequívoca da materialidade do 

crime de ameaça, pois este se aperfeiçoa com a simples incursão do agente nos 

verbos nucleares do tipo, independentemente de resultado naturalístico. Dessa 

forma, a sua prática vem delineada apenas e tão somente pelo auto de prisão 

em flagrante e boletim de ocorrência (p. 03-06).

No que tange à autoria e à responsabilidade do apelante, mister se 

faz o confronto das assertivas inseridas na peça acusatória com a prova 

produzida, e as conclusões que dela se pode extrair.

Em seu interrogatório policial, o acusado admitiu que de madrugada 
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estava na danceteria Portugas quando resolveu ir até a residência de sua ex-

namorada para tentar reatar o namoro, mas quando chegou à residência, avistou 

o carro do atual namorado dela, e descontrolado, passou a quebrar tudo o que 

encontrava à sua vista. Por fim, afirmou que não agrediu Hellen, tampouco a 

ameaçou (p. 12).

Perante o magistrado, o acusado negou que ameaçou a ex-

namorada. Disse que foi na casa da vítima para conversarem, porque foi sempre 

assim, quando terminavam, continuavam ficando, e "ficavam naquela", aí ela 

engravidou, e como ela fez muita coisa para o interrogando, não deu mais certo. 

Narrou que no dia dos fatos chegou lá e viu o carro do atual namorado na frente 

da casa, foi ela quem abriu a porta por livre e espontânea vontade, e viu que não 

tinha ninguém, porque ele saiu pela janela. Então falou para ela que era uma 

falta de respeito e que fazia de tudo por elas (a vítima e sua filha) e se ela 

quisesse fazer qualquer coisa poderia fazer, mas pelo menos que deixasse sua 

filha sob sua guarda, e não colocasse ninguém para dormir ao lado desta, pois 

de apenas 3 meses. Perguntado pelo advogado se tinha intenção de ameaçar, 

disse que "se sentiu humilhado" e "ficou nervoso", e mesmo depois do que 

aconteceu, a vítima lhe mandou mensagem e veio conversar com o interrogando, 

mas não deu mais certo (mídia de p. 77-78 – grifou-se).

Deveras cômoda a posição adotada pelo apelante, no entanto, o 

que se apanha da prova que aportou no seio do processo é que a ameaça 

preferida pelo acusado à ex-namorada, de causar-lhe mal injusto e grave, foi 

séria e hábil a intimidá-la, tendo, inclusive, perseguido em juízo pela aplicação de 

medidas protetivas.

A vítima narrou na fase embrionária que namorou o apelante por 

um ano, possui uma filha de 3 (três) meses com ele e estão separados há 4 

(quatro) meses. Afirmou que o denunciado chegou à sua casa por volta das 

5h30min, quebrou o vidro da porta da frente e adentrou a residência sem 

autorização, quebrou a porta da casa e passou a fazer ameaças de morte, 



Apelação Criminal n. 0003922-30.2016.8.24.0039 8

Gabinete Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann

dizendo para a declarante que iria matar ela e seu atual namorado. Relatou 

que o autor estava completamente embriagado e transtornado. Em razão 

disso, acionou os policiais militares. Temendo por sua segurança e de sua filha, 

requereu, por fim, como dito, medidas protetivas (p. 10 – grifou-se).

Em juízo, a ofendida confirmou suas declarações:

[...] que ele sempre teve total liberdade para ir na sua casa a hora que 
quisesse, para ver a filha deles; que nessa época estava conversando com 
outra pessoa e aconteceu que o acusado chegou na sua casa, ele quebrou a 
porta e logo depois ele tentou segurá-la; que sua irmã estava junto; que a 
declarante abriu a porta e não queria deixar ele entrar mais pra dentro de sua 
casa; que a intenção dele era entrar na casa, e não queria deixar ele passar; 
que na hora ele ameaçou a declarante de morte, dizendo que ia matá-la, 
porque ela já estava com outra pessoa; que a pessoa estava junto com a 
declarante, mas foi embora, e na hora da ameaça já tinha saído; que é uma 
casa de dois andares e sua irmã mora em cima; que depois de um mês a 
declarante e o acusado voltaram a conversar, ficaram juntos, e terminaram 
agora, há três semanas, porque viram 'que não dá certo mesmo'; que acha que 
não tem necessidade das medidas protetivas, não tem como, porque têm uma 
filha juntos, e ela é muito apegada a ele, e sempre que ela fica doente tem que 
ligar para ele para pedir remédio; que hoje ele aceita o fim do relacionamento; 
[...] que na hora ficou com medo da ameaça [...] (mídia de p. 77-78).

Sabe-se que a palavra firme da vítima adquire especial relevância 

nos casos de violência doméstica, que em grande parte das vezes ocorre na 

clandestinidade.

Nesse sentido, entendimento desta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO CORROBORADA 
PELOS RELATOS DA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1 "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 [...]" 
(TJSC, Apelação Criminal n. 2012.060492-2, j. em 5/2/2013). 

2 O dolo específico do delito de ameaça caracteriza-se pela intenção de 
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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. 
REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE NÃO SUPLANTA SEIS 
MESES. SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. Resultando a 
reprimenda privativa de liberdade não superior a seis meses, impossível a 
substituição por prestação de serviços à comunidade, nos moldes do art. 46, 
caput, do Código Penal (Apelação Criminal n. 2015.005090-8, de Dionísio 
Cerqueira, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 07/04/2015 - grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. 
INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE. MATERIALIDADE DOS CRIMES E AUTORIA 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA UNÍSSONAS E 
COERENTES AO RELATAR, EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, A 
AMEAÇA E AS LESÕES PRATICADAS PELO RÉU, AS QUAIS FORAM 
ATESTADAS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA OFENDIDA, 
ADEMAIS, QUE, EM DELITOS DESSA NATUREZA, POSSUI ESPECIAL 
VALOR PROBANTE. RÉU, ADEMAIS, QUE PROMETEU CAUSAR MAL 
INJUSTO E GRAVE À VÍTIMA. POTENCIAL INTIMIDADOR EVIDENCIADO. 
ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO BENEFÍCIO DO SURSIS. RÉU 
QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP (Apelação Criminal n. 
2014.066437-1, de Blumenau, rel. Des. Rui Fortes, j. 14/04/2015 - grifou-se).

A corroborar, o policial militar Alisson Branco Pereira relatou sob o 

crivo do contraditório que chegou no local e a vítima relatou que ele estava bem 

alterado, pontuando que ele tinha a ameaçado de morte (p. 77).

Da mesma forma se portou na fase policial (p. 09).

Igualmente, o policial militar Eduardo Macedo Machado relatou na 

Delegacia que "a vítima disse aos policiais ter sofrido ameaças de morte" (p. 08).

Neste contexto, verifica-se que a versão da defesa – de que a 

ameaça foi proferida com falta de seriedade e idoneidade, não havendo dolo na 

sua conduta – não encontra eco nos autos.

Com efeito, para a caracterização do crime em tela basta que a 

ameaça seja séria e idônea, a ponto de causar real temor.
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Sobre o assunto, oportuna é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] é preciso ser algo nocivo à vítima, além de constituir em prejuízo 
grave, sério verossímil e injusto (ilícito ou meramente iníquo, imoral). [...] Por 
outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, 
acreditando que algo de mal lhe possa acontecer; por pior que seja a 
intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-
lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se 
pode ter por configurada a infração penal [...] (Código Penal Comentado. 11. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 730).

Ora, a ameaça foi séria e idônea a intimidar a vítima, diga-se, 

perpetrada pela madrugada. O dolo restou plenamente provado. O temor restou 

evidenciado nas próprias palavras da ofendida, bem como sua reação de chamar 

a Polícia Militar e requerer medidas protetivas de urgência, as quais restaram 

efetivamente deferidas pelo togado (p. 20).

A tese defensiva de que a ameaça foi proferida no calor da 

discussão não encontra amparo, porque foi o acusado quem criou a situação, já 

que se dirigiu à casa da vítima, mesmo após um tempo separados, viu o carro do 

seu namorado, portanto sabia que estava com outra pessoa, e mesmo assim 

adentrou a residência às 5h da manhã para questioná-la sobre um 

relacionamento que tinha pleno direito e a liberdade de manter.

Esta Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA 
COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 9º, E ART. 147, 
AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, INCISOS I E II, DA LEI N. 
11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.   
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO 
AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE 
DESFERE SOCOS CONTRA A VÍTIMA, CAUSANDO-LHE LESÕES DE 
NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE 
DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, ALIADA AO CONTEXTO 
PROBATÓRIO, FORNECE A CERTEZA NECESSÁRIA PARA A 
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DÚVIDA INEXISTENTE. 
REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO DELITO 
(ART. 129, § 6º, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE 
PROPOSITALMENTE LESIONA A VÍTIMA. ANIMUS LAEDENDI 
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EVIDENCIADO. - "é natural que a palavra da ofendida ganhe especial 
relevância, principalmente porque os mesmos ocorrem, via de regra, em um 
cenário onde não estão presentes outras testemunhas oculares" (apelação 
Criminal n. 2015.050541-0, de Concórdia, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima 
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10-11-2015). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO 
CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE 
COMPROVADAS. APELANTE QUE AMEAÇOU A VÍTIMA DURANTE 
DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. PALAVRAS HOSTIS PROFERIDAS EM 
CONTEXTO APTO À INTIMIDAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. 
DESCABIMENTO. INTENÇÃO DE INTIMIDAR A VÍTIMA DEMONSTRADA. 
ESTADO DE IRA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. 
DOLO EVIDENCIADO. TESE RECHAÇADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.   
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 CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA FINS DE 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PROVIDÊNCIA DO JUÍZO A QUO.   
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Apelação Criminal n. 
0141678-70.2014.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 
11/04/2017).

E desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO 
PENAL), POR TRÊS VEZES, NA FORMA DOS ARTIGOS 70 E 71, AMBOS DO 
CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADOS. TESE DE QUE AS PALAVRAS AMEAÇADORAS FORAM 
PROFERIDAS NO CALOR DA DISCUSSÃO, SEM CAPACIDADE DE 
CAUSAR TEMOR, POR CONTA DO MOMENTO QUE O CASAL VIVIA, POIS 
ESTAVAM EM PROCESSO DE SEPARAÇÃO. RELATO DA VÍTIMA FIRME E 
COERENTE DEMONSTRANDO INCLUSIVE O PROSSEGUIMENTO DE 
AMEAÇAS. CUNHADA DA OFENDIDA QUE PRESENCIOU AS AMEAÇAS. 
SUPORTE PROBATÓRIO QUE DÁ AMPARO À PALAVRA DA VÍTIMA PARA 
A CONDENAÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA 
COERENTE E FIRME NAS DUAS FASES EM QUE PRESTOU SEUS 
ESCLARECIMENTOS. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Criminal n. 
0004293-68.2014.8.24.0037, de Joaçaba, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva 
Bittencour Schaefer, j. 01/12/2016 – grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA 
(ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. 1) ALEGADA 
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ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE DOLO. 
IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE AMEAÇOU ATEAR FOGO NA RESIDÊNCIA 
DE SUA GENITORA. CALOR DA DISCUSSÃO E USO DE DROGAS QUE 
NÃO AFASTAM A INTENÇÃO DO RÉU EM CAUSAR MAL INJUSTO E 
GRAVE. DOLO DEVIDAMENTE EVIDENCIADO. CONDUTA TÍPICA. 2) TESE 
DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA DEPENDÊNCIA 
QUÍMICA DO RÉU EM DROGAS ILÍCITAS. APLICAÇÃO DO ART. 45, CAPUT, 
DA LEI N. 11.343/2006 INVIÁVEL. EXAME TOXICOLÓGICO QUE ATESTOU A 
CAPACIDADE DO RÉU DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO, BEM 
COMO DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. 1 - O Estado de ira, de raiva ou de cólera não é 
capaz de excluir a intenção de intimidar e, por consequência, o crime de 
ameaça. Assim, uma vez cabalmente comprovadas a ocorrência do delito 
e sua autoria, torna-se impossível a absolvição pretendida. (TJSC, 
Apelação Criminal n. 2014.032232-5, de Joinville, rel. Des. Jorge Schaefer 
Martins, j. em 23.10.2014). 2 - A exclusão da culpabilidade só é possível nos 
casos em que o laudo pericial atestar que o réu, em virtude da dependência 
química, era, ao tempo da conduta, totalmente incapaz de entender o caráter 
ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. (TJSC, 
Apelação Criminal n. 2014.013658-0, de Blumenau, rel. Des. Roberto Lucas 
Pacheco, j. em 04.12.2014). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 
(Apelação Criminal n. 2014.059600-9, de Itajaí, rel. Des. Newton Varella Júnior, 
j. 12/03/2015 – grifou-se).

Deste modo, por todo o exposto, a conduta do acusado amolda-se 

perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal, razão pela qual 

não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, tampouco insuficiência de 

provas e aplicação do princípio in dubio pro reo, devendo ser mantida incólume a 

sentença ora vergastada.

Da execução provisória

Por último, concedido ao acusado o benefício da suspensão 

condicional da pena, cujas condições serão fixadas pelo juízo da execução 

penal, tão logo feito, devem ser prontamente iniciadas, por força da novel 

deliberação da Suprema Corte, valendo o presente como fundamentação para 

tanto.

É que na sessão do dia 16/02/2016, por óbvio sem efeito erga 

omnes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de seus membros (7x4), 

derrubando o entendimento que se firmou a partir do HC 84.078/MG, julgado em 
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fevereiro de 2009, julgou o HC 126.292/SP, permitindo a execução provisória da 

pena após confirmação de sentença em segundo grau de jurisdição, o que foi 

ratificado no julgamento do dia 05/10/2016 pelo plenário da mesma Corte, em 

sede de Repercussão Geral, julgando o mérito do ARE 964246, representativo 

do Tema 925.

Por tais razões, vota-se pelo parcial conhecimento e parcial 

provimento do recurso, com o imediato cumprimento da suspensão condicional 

da pena, tão logo fixadas as suas condições, valendo o presente como 

fundamento para tanto.

A comarca de origem deverá promover a comunicação à vítima, em 

observância ao art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

É o voto.
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