
Apelação Criminal n. 0004513-26.2015.8.24.0039, de Lages
Relator: Desembargador Norival Acácio Engel

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 
147, "CAPUT", CÓDIGO PENAL) E CONTRAVENÇÃO 
PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). INCIDÊNCIA 
DOS DISPOSITIVOS DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA 
PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO 
DEFENSIVO.

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE 
PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. 
INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS 
DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO RÉU. 

DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RITO DA LEI 11.340/06. 
INCIDÊNCIA DE "BIS IN IDEM". DESCABIMENTO. LEI QUE 
VERSA SOBRE DISPOSITIVOS PROTETIVOS E 
PROCEDIMENTAIS. MODERAÇÃO DA PENA. AUMENTO 
SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 NÃO FUNDAMENTADO. 
MINORAÇÃO DEVIDA. ATENUANTE DE CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DOS 
CRIMES IMPUTADOS. RECONHECIMENTO. 
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS 
IGUALMENTE PREPONDERANTES. 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NOVA ORIENTAÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP). 
POSIÇÃO ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL 
(AUTOS N. 0000039-15.2016.8.24.0059). IMEDIATO 
CUMPRIMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
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0004513-26.2015.8.24.0039, da comarca de Lages Vara da Infância e Juventude 
em que é Apelante J. L. S. P. e Apelado M. P. do E. de S. C..

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe provimento apenas 
para reduzir o patamar do aumento de pena em razão da agravante, para 1/6 e 
reconhecer a incidência da confissão espontânea, no mesmo patamar, 
compensando-as e fixando a reprimenda no mínimo legal.Com o pleno exercício 
do duplo grau de jurisdição, determina-se ao Juízo de origem a adoção das 
providências necessárias ao imediato cumprimento da pena. Custas legais.

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

Florianópolis, 05 de abril de 2018.

Desembargador Norival Acácio Engel
Relator
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RELATÓRIO

Na Comarca de Lages, o Ministério Público ofereceu Denúncia 

contra José Luiz Santos Pereira, dando-o como incurso nas sanções do artigo 

147, caput, do Código Penal c/c artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, com 

a incidência dos dispositivos penais e processuais penais da Lei n. 11.340/06, 

em razão dos fatos assim descritos:

Fato I. 
Segundo consta nos autos, em data anterior a 27 de abril de 2015, na 

Rua Otacílio Amarante, nº 60, no Município de Painel – SC, o denunciado Jose 
Luiz Santos Pereira, ameaçou a vítima Fátima de Liz Luz (de 13 anos de 
idade) de causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que se a encontrasse da 
rua novamente iria a agredir, gerando temor nesta de que tal ato fosse 
praticado.

Fato II.
Já no dia 27 de abril de 2015, por volta das 19 horas, na Rua Otacílio 

Amarante, em frente ao Bar do Coelho, no Município de Painel – SC, o 
denunciado Jose Luiz Santos Pereira, prevalecendo-se das relações 
domésticas que mantinha com a vítima Fátima de Liz Luz (de 13 anos de 
idade), ofendeu a integridade corporal e a saúde da mesma, apertando em seu 
pescoço, tentando sufocá-la, praticando vias de fato com ela, sem deixar lesões 
aparentes.

Fato III.
No dia 07 de maio de 2015, por volta das 09 horas, na Rua Otacílio 

Amarante, nº 60, no Município de Painel – SC, o denunciado Jose Luiz Santos 
Pereira praticou vias de fato com a vítima Fátima de Liz Luz (de 13 anos de 
idade), consistente em tapas e empurrões, sem deixar lesões aparentes.

Encerrada a instrução, foi julgada procedente a Exordial para 

condenar Jose Luiz Santos Pereira à pena de 2 (dois) meses de detenção e 2 

(dois) meses de prisão simples, totalizando 4 (quatro) meses, a ser cumprida em 

regime aberto, suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o condenado 

prestar serviços à comunidade durante a primeira metade, pela infração ao artigo 

147, caput, do Código Penal, c/c artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. 

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação (fl. 161), em 

cujas Razões (fls. 162/171), pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, 

com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, 

pela ausência de provas, de acordo com o artigo 386, VII, do CPP. 



                                                         

4

Gabinete Desembargador Norival Acácio Engel

Alternativamente, requer o afastamento da agravante de que trata o artigo 61, II, 

alínea "f", do Código Penal e, em caso negativo, pugna pela sua fixação em 1/6. 

Por fim, requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Apresentadas as Contrarrazões (fls. 178/192), os autos ascenderam 

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

parecer de lavra do Exmo. Sr. Dr. Genivaldo da Silva (fls. 204/222), manifestou-

se pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, seu provimento, no sentido de 

reconhecer a diminuição da fração estabelecida na r. Sentença a ser aplicada 

sobre a pena-base, bem como a incidência da atenuante de confissão 

espontânea, com a consequente compensação entre ambas.

Este é o relatório.

VOTO

O recurso merece ser conhecido, por próprio e tempestivo.

Da absolvição 

Inicialmente, pugna o Apelante pela absolvição em razão da 

ausência de provas de materialidade e autoria. Entretanto, razão não assiste à 

defesa.

Isto porque, a materialidade, tanto do crime de ameaça, quanto da 

contravenção de vias de fato, encontra-se suficientemente comprovada nos 

Boletins de Ocorrência (fls. 2/3 e 17/18), bem como pelo Termo de Declaração 

(fls. 4) e Termo de Depoimento (fl. 13).

A autoria, por sua vez, possui amparo na confissão do Apelante, 

somada aos depoimentos colhidos tanto na fase policial, quanto em juízo. 

Vejamos:

Na data de 28 de abril de 2015,  a  Vítima declarou perante a 

autoridade policial:

QUE na data de ontem, a declarante vinha na rua com a sobrinha de 6 
anos, quando encontrou JOSÉ LUIZ, o qual disse que era pra conversarem 
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sobre o filho; QUE JOSÉ LUIZ novamente tentou sufocá-la, parando somente 
porque sua sobrinha começou a gritar, chamando a atenção das pessoas na 
rua, QUE ao ver que mãe da declarante estava vindo, JOSÉ LUIZ fugiu de 
bicicleta; QUE foi comunicado a policia militar, os quais fizeram rondas, porém, 
não o localizaram; QUE após os fatos, a declarante começou a receber ligações 
de JOSÉ LUIZ, ameaçando-a, dizendo que se a encontrasse na rua novamente, 
irá agredi-la. (fl. 4)

 Em juízo, reafirmou:

Foi que eu tava indo, daí ele chegou e queria conversar, só que daí como 
ele não sabe conversar, ele foi e me deu um tapa. E daí ele só queria 
conversar, daí eu disse assim que não, por ele não sabe conversar, sabe só 
chegar na agressão, daí ele me bateu e saiu (registro audiovisual de fl. 116, 
01'00'').

Ao ser questionada pela Magistrada (01'15'') se houve ameaça, 

disse: "De morte, só [...] Falou que ia me matar, e que era pra mim se cuidar, e 

tudo". Ainda, quando perguntada se o Réu havia tentado esganá-la, afirmou: 

"Não, nesse dia não".

O Sr. Vilmar Natal da Silva da Luz, por sua vez, ao registrar o 

Boletim de Ocorrência (fls. 2/3) declarou:

[...] que estava em casa quando ouviu os gritos de sua neta de 6 anos na 
rua, pedindo socorro; QUE a esposa do comunicante foi verificar o que estava 
acontecendo, momento em que visualizou o autor tentando "enforcar" sua filha 
Fátima, QUE sua FÁTIMA e JOSÉ LUIZ chegaram a conviver juntos quando 
nasceu o filho do casal de 4 meses, porém, a cerca de 1 mês estão separados. 
QUE esta não foi a primeira vez que o autor agrediu sua filha, não registrando 
ocorrência anteriormente pois o autor dizia que iria mudar; QUE após a 
separação, o autor passou a desferir ameaças, dizendo que quando a 
encontrasse na rua iria agredi-la, como de fato o fez, QUE na data de ontem, o 
autor somente apertou seu pescoço, tentando sufoca-la, porém, não deixou 
lesões; QUE no momento da agressão não havia ninguém na rua; QUE quando 
o autor viu sua mãe, o mesmo fugiu de bicicleta; QUE sua esposa e sua filha 
foram até a policia militar relatar os fatos, tendo os mesmo tentado localizar o 
autor, porém, não obtiveram êxito.

Durante a fase instrutória, confirmou o relato: [...]  É, ela tava na rua 

com a sobrinha, daí ele deu uns tapa nela, no meio da rua. Daí a minha neta, no 

caso né, daí pegou e chegou correndo lá em casa, daí a mulher que foi atender 

o, daí ele já tinha saído fora, daí [...] (registro audiovisual, fl. 116, 01'05'')

Perante a autoridade policial, a Sra. Cremir de Liz Luz, mãe da 
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vítima, afirmou:

QUE tinha conhecimento do relacionamento de sua filha Fátima com José 
Luiz; QUE já fazia há algum tempo que estavam juntos quando Fátima lhe 
contou que estava grávida; QUE Fátima nunca relatou que tenha sido forçada 
por José Luiz a manter relações sexuais; QUE acredita que Fátima tenha 
mantido relações com José Luiz por vontade própria, apesar de a depoente 
sempre a aconselhar; QUE quando tomou conhecimento do namoro de Fátima 
e José Luiz, a depoente chegou a comunicar o Conselho Tutelar sobre os fatos, 
uma vez que sua filha tinha 12 anos; QUE após o nascimento do filho é que 
Fátima e José Luiz começaram a se desentender; QUE a depoente soube que 
José Luiz já havia tentado agredir Fátima em outras duas ocasiões; QUE no dia 
27.04.15, após ouvir os gritos de sua neta de 6 anos foi verificar o que estava 
acontecendo; QUE a menina reatou que José Luiz estava tentando enforcar 
Fátima; QUE quando chegou no local, José Luiz já havia saído do local. (fl. 13)

O Réu, ao ser interrogado na fase policial, confessou o ocorrido:

QUE admite que no dia dos fatos, acabou discutindo com sua ex-
companheira Fátima de Liz Luz, onde a mesma informou que não ia deixar mais 
o interrogado ver o filho do casal de 4 meses; QUE admite que perdeu a cabeça 
e acabou segurando Fátima pelo pescoço; QUE nega que tenha ligado para 
Fátima fazendo ameaças; QUE informa que quando começaram a se 
relacionar, o interrogando tinha 17 anos e Fátima 12 anos; QUE sempre que 
tiveram relações sexuais foi com o consentimento de Fátima; QUE a família de 
Fátima tinha conhecimento do relacionamento do casal e até consentiram que 
continuasse juntos após a descoberta da gravidez. (fl. 14)

Por sua vez, durante a instrução processual, ao ser questionado 

pelo Magistrado (registro audiovisual, fl. 116, 01'00) sobre ter sido o autor dos 

três fatos descritos na peça acusatória, limitou-se a dizer que sim. 

Em que pese haver pequenas divergências entre as declarações da 

Vítima na fase policial e em juízo, estas não possuem o condão de afastar, por si 

só, o édito condenatório, pois são consideradas normais ante o transcurso de 

tempo.

Assim se posicionou esta Câmara, na Apelação Criminal n. 

0000494-78.2015.8.24.0070, de Taió, de Relatoria do Desembargador Paulo 

Roberto Sartorato, julgada em 16/02/2017:

APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSADO DENUNCIADO PELAS PRÁTICAS 
DE AMEAÇA E DE CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 
147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41). 
INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO 



                                                         

7

Gabinete Desembargador Norival Acácio Engel

DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO AGENTE TÃO 
SOMENTE PELA PRÁTICA DE VIAS DE FATO. ACOLHIMENTO. 
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 
CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS 
PRESTADOS PELA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NAS PALAVRAS 
DA VÍTIMA JUSTIFICADAS PELO TRANSCURSO DE TEMPO DECORRIDO 
ATÉ A SUA OITIVA JUDICIAL. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. ADEMAIS, 
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA APRESENTAÇÃO 
DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS, DE ACORDO COM O NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO 
REFERIDO DIPLOMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.   1. 
Mostra-se necessária a imposição do decreto condenatório quando, por 
intermédio das palavras da vítima e da confissão judicial, resta devidamente 
comprovada a prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei 
n. 3.688/41.   2. "Faz jus aos honorários recursais previstos no art. 85, §§ 1º e 
11, do Código de Processo Civil/2015, o defensor que interpõe recurso contra 
sentença publicada na vigência do novo código". (TJSC - Apelação n. 
0000497-57.2015.8.24.0062, de São João Batista, Rel. Des. Carlos Alberto 
Civinski, j. em 20/09/2016).  (grifou-se).

Diante disso, verifica-se que as declarações da Vítima e dos 

depoentes, somados à confissão do Apelante, tanto na fase policial, quanto em 

juízo, convergem no sentido de que as agressões relatadas na Exordial, 

referentes à data de 27 de abril de 2015, de fato ocorreram, e foram infligidas 

pelo Apelante.

Quanto aos fatos ocorridos em 07 de maio de 2015, o Sr. Vilmar 

Natal da Silva Luz afirmou, conforme Boletim de Ocorrência (fl. 17/18), que:

[...] o autor, na data de hoje, esteve em sua residência, encontrando sua 
filha no pátio que fica nos fundos e acabou agredindo sua filha com tapas e 
empurrões. Que o autor já está ciente da medida protetiva que lhe foi imposta, 
sabendo que não pode se aproximar da vítima. Que sua filha não ficou 
lesionada. Que o autor fugiu do local, sendo que sua filha foi até a polícia militar 
relatar o ocorrido, porém, os policiais estavam em outra ocorrência.

Em juízo, afirmou que [...] esse daí eu não vi também, esse 

problema aí que eu tava na cozinha [...] eles tavam dizendo lá que ele surrou ela 

lá no pátio de casa lá. (registro audiovisual, fl. 116, 03'15'')

Questionado sobre como ficou sabendo do ocorrido: [...] Pela boca 

deles, mesmo, da menina que falou e a mãe dela. (03'31)

A Vítima, durante a audiência de instrução, disse: [...] que daí ele 
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chegou, e eu tava conversando, e ele chegou e me agrediu [...] foi, eu tava ali e 

daí ele chegou e me deu um coice, aqui, na nuca. (registro audiovisual de fl. 116, 

02'34'')

Ressalta-se que, em juízo, ao ser questionado pelo Magistrado 

(registro audiovisual, fl. 116, 01'00) sobre ter sido o autor dos três fatos descritos 

na peça acusatória, respondeu afirmativamente. 

Acerca da especial importância que a palavra da vítima detém nos 

casos de violência doméstica, extrai-se deste Tribunal a Apelação Criminal n. 

0001421-05.2014.8.24.0062, de São João Batista, de Relatoria do 

Desembargador Moacyr de Moraes Lima Filho, julgada em 03/05/2016:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS 
DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO PRESERVADA.    Nos delitos cometidos no 
âmbito familiar, o depoimento da vítima e de pessoas com convivência 
naquele ambiente possui alto valor probatório.   DOSIMETRIA. PENA-BASE 
IMPOSTA PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL. AUMENTO NÃO 
JUSTIFICADO. CORREÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 
61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS FIXOS E 
MATEMÁTICOS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 
AUMENTO EXCESSIVO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 
CONCESSÃO DE OFÍCIO. SURSIS ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS 
PREENCHIDOS. CABIMENTO.   1 Em homenagem ao princípio da 
individualização da pena, a dosimetria não se deve pautar em percentuais fixos 
e critérios meramente matemáticos, senão na análise das peculiaridades do 
caso concreto.   2 Atendidos os requisitos legais - a pena corporal imposta não 
é superior a dois anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as 
circunstâncias judiciais são favoráveis e não é possível a reparação do dano -, 
impõe-se a concessão do sursis especial.   VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM A TABELA DA 
OAB/SC. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE DOS ATOS PRATICADOS PELO 
DEFENSOR DATIVO. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. AJUSTE REALIZADO.   Considerando o caráter orientador 
da tabela de honorários da OAB/SC e duvidosa a capacidade do Estado de 
suportá-los, a remuneração do defensor dativo deve ser fixada em 
conformidade com os critérios estampados no art. 85, §§ 2º e 8º, do Novo 
Código de Processo Civil - apreciação equitativa de acordo com o grau de zelo 
do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, 
trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.   
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (grifou-se)
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Afasta-se, portanto, a alegação de ausência de provas quanto à 

autoria e a materialidade, pelo que deve ser mantida intacta a sentença 

recorrida.

Da dosimetria

Pugna a defesa pela exclusão da qualificadora de que trata o art. 

61, II, alínea "f" do Código Penal, sob o argumento de que à época dos fatos 

inexistia coabitação, bem como pela incidência de "bis in idem", uma vez que o 

processo já adota o rito estabelecido na Lei Maria da Penha, negando 

determinados benefícios ao Réu.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque o supracitado artigo assim estabelece:

Art. 61, CP. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não 
constituem ou qualificam o crime:

[...] II – ter o agente cometido o crime:
[...] f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a 
mulher na forma da lei específica.

Verifica-se, da simples leitura do texto, que a agravante em questão 

não se aplica apenas aos crimes cometidos em virtude da coabitação, mas 

também, entre outras, nos casos de violência contra a mulher, como ocorrido no 

presente caso. 

Além disso, não há que se falar em existência de "bis in idem", vez 

que a Lei n. 11.340/06 não possui norma sancionatória, limitando-se a dispor 

sobre aspectos procedimentais e protetivos relacionados à violência doméstica.

No mesmo sentido, colhe-se deste Tribunal a Apelação Criminal n. 

0009456-86.2015.8.24.0039, de Lages, de Relatoria do Desembargador Ernani 

Guetten de Almeida, julgada em 23/01/2018:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. 
AMEAÇA REALIZADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 147, 
CAPUT, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", AMBOS DO CÓDIGO 
PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.   
DOSIMETRIA DA PENA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. 
REQUERIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, 
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INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. 
MAJORANTE RECONHECIDA SEMPRE QUE A VIOLÊNCIA É BASEADA NO 
GÊNERO DA VÍTIMA E QUE IMPLICA EM RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA 
ÍNTIMA, ATUAL OU PRETÉRITA E INDEPENDENTEMENTE DE 
COABITAÇÃO. EXEGESE DO ART. 5º, INCISO III, DA LEI N. 11.340/06 QUE 
ESTABELECE DISPOSITIVOS PROTETIVOS E PROCEDIMENTAIS. 
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA INCIDÊNCIA DOS INSTITUTOS DA 
LEI MARIA DA PENHA E DA AGRAVANTE.    PLEITEADA A REDUÇÃO DA 
PENA NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE 
ESTABELECIDA EM 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO. NA SEGUNDA ETAPA, 
REALIZADO O AUMENTO DE MAIS 1 (UM) MÊS, EM VIRTUDE DA 
AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO PENAL. 
EXASPERAÇÃO DESARRAZOADA. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE.    
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 
PARCIALMENTE PROVIDO. (grifou-se)

A Defesa requer, de forma subsidiária, a redução do patamar 

adotado pelo juízo a quo na aplicação da agravante de que trata o artigo 61, II, 

"f". Com razão.

Na segunda etapa da dosimetria, a Magistrada aumentou a pena 

em sua integralidade, conforme se extrai da sentença condenatória:

[...] Assim, no tocante ao delito previsto no art. 147 do CP, fixo a pena 
base em 01 mês de detenção. Presente a circunstância agravante (CP- art. 61, 
II, "f", elevo a pena em 01 mês, fixando-a em 02 meses de detenção.

Quanto à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), fixo a pena-
base em 15 dias de prisão simples, aumentando-a de 15 dias, por força da 
mesma agravante, perfazendo 30 dias de prisão simples. A pena deve ser 
aplicada em dobro (02 meses), pois foram praticadas duas contravenções 
penais, com intervalo de 10 dias entre ambas, não se tratando de continuidade 
delitiva. [...]

Verifica-se que, de fato, houve exagero por parte do juízo de 

origem, sobretudo ante a ausência de motivação que justifique o aumento em 

patamar tão elevado. 

Nesse sentido, colhe-se desta Câmara a Apelação Criminal n. 

0008886-66.2016.8.24.0039, de Lages, de Relatoria da Desembargadora Cinthia 
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Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, julgada em 27/04/2017:

   APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E 
LESÃO CORPORAL. ART. 148, §1º, INC. I, ART. 147, CAPUT, E ART. 129, 
§9º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE 
MAJORADA EM AMBOS OS CRIMES EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 PARA 
CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 CONSIDERADA 
COMO PADRÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PENA DO CRIME DE 
AMEAÇA READEQUADA. REPRIMENDA RELATIVA ÀS LESÕES 
CORPORAIS QUE NÃO SOFREU INFLUÊNCIA. SEGUNDA FASE. 
PRESENÇA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, 'F', DO CÓDIGO 
PENAL. PEDIDO PARA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6. 
ACOLHIMENTO. "O patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância 
agravante ou atenuante, apesar de não ser uma imposição ao julgador, serve 
como parâmetro razoável de análise, devendo ser aplicado nas hipóteses em 
que o critério adotado pelo juiz mostrar-se excessivamente severo ou, ao 
contrário, demasiadamente brando - como ocorreu no caso sob exame. Assim, 
"não obstante inexista na legislação penal qualquer indicação específica 
da fração a ser agregada ou reduzida da pena frente à constatação de 
circunstâncias legais e agravantes e/ou atenuantes, a orientação 
predominante deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de adotar-se, 
no cálculo, a quantia de 1/6 (um sexto), a incidir sobre cada circunstância. 
(Apelação Criminal 2010.082786-1, Rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. 
21/06/2011)." (TJSC, Apelação Criminal n. 2015.048536-9, de Joinville, rel. Des. 
Paulo Roberto Sartorato, j. 27-10-2015). [...] PEDIDO DE CONCESSÃO DA 
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. ATENDIMENTO DA BENESSE 
NA DECISÃO RECORRIDA. RÉU ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (grifou-se)

Além disso, pugna o Apelante pelo reconhecimento da atenuante 

de confissão espontânea, em razão de ter assumido a prática dos delitos que lhe 

foram imputados em ambas as fases. Novamente, razão lhe assiste.

Isto porque, conforme dispõe o artigo 65 do Código Penal, em seu 

inciso III, alínea "d":

Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
[...] III – Ter o agente:
[...] d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do 

crime.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sumulou 

entendimento:

Súmula 545, STJ – Quando a confissão for utilizada para a formação do 
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, 
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d, do Código Penal.

Ainda, colhe-se da Segunda Câmara deste Tribunal, a Apelação 

Criminal n. 0006324-66.2012.8.24.0058, de São Bento do Sul, de Relatoria do 

Desembargador Volnei Celso Tomazini, julgada em 05/12/2017:

   APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO 
CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 9º, E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.  [...]   DOSIMETRIA. 
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA. RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA DAS LESÕES CORPORAIS, 
AINDA QUE TENHA ALEGADO AGRESSÕES RECÍPROCAS. PENA, 
TODAVIA, QUE DEVE PERMANECER INALTERADA, EM ATENÇÃO À 
SÚMULA N° 231 DO STJ.   POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. ARE 
N. 964246/STF. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO 
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.   
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifou-se)

Verifica-se nos autos que o Réu confessou a autoria tanto perante a 

autoridade policial, conforme Termo de Interrogatório de fl. 14, quanto em juízo 

(registro audiovisual de fl. 116, a partir de 0'58'').

Assim, imperioso reformar a decisão combatida, no tocante à 

segunda fase da dosimetria, adequando-se o patamar de aumento da pena na 

fração de 1/6, bem como reconhecer a incidência da atenuante de confissão 

espontânea, pelo que se compensam, fixando-se a pena no mínimo legal, ou 

seja, 01 (um) mês de detenção pelo crime previsto no artigo 147 do Código 

Penal, bem como 01 (um) mês de prisão simples em razão da contravenção 

penal de que trata o artigo 21 da LCP, por duas vezes, totalizando 02 (dois) 

meses, em virtude do concurso material (art. 69 do CP).

Do pedido de justiça gratuita

Pleiteia, ainda, a Defesa, a concessão do benefício da justiça 

gratuita, isentando o Réu do pagamento das custas processuais. 

Trata-se, aqui, de matéria cujo exame incumbe ao juízo de primeiro 

grau, não merecendo o Apelo ser conhecido no ponto.

Nesse sentido, colhe-se desta Câmara a Apelação Criminal n. 
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0007108-26.2011.8.24.0075, de Tubarão, de Relatoria do Desembargador Carlos 

Alberto Civinski, julgada em 22/06/2017:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME 
CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. [...] - O Juízo de primeiro grau é o 
competente para conhecer do pedido de assistência judiciária gratuita.   - 
O agente que porta arma de fogo com número de identificação suprimido pela 
utilização de material abrasivo comete o crime previsto no art. 16, parágrafo 
único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.   - Os depoimentos dos policiais, 
harmônicos e coerentes entre si e em consonância com as demais provas dos 
autos, podem servir para corroborar a prolação da sentença penal 
condenatória.   - Incumbe à defesa comprovar agressões alegadamente 
praticadas por terceiros.   - Confirmada ou decretada a condenação neste Juízo 
ad quem, admite-se a execução provisória da pena, tendo em vista o 
esgotamento do revolvimento da matéria fática e dos elementos de prova, à luz 
do princípio do duplo grau de jurisdição, sem que se possa falar em afronta ao 
princípio da presunção de inocência, seguindo o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, nos autos do HC 126.292/SP, ratificado quando do 
indeferimento das medidas cautelares objeto das ADCs 43 e 44.   - Parecer da 
PGJ pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.    - Recurso conhecido e 
desprovido. (grifou-se)

Da execução provisória da pena

Por fim, nos termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo 

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

do Desembargador Carlos Alberto Civinski, na Apelação Criminal n. 

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

especialmente pela impossibilidade de rediscussão da matéria fática nas 

Instâncias Superiores, determina-se ao Juízo de origem a adoção das 

providências necessárias para o imediato cumprimento da pena, acaso isso já 

não esteja sendo observado.

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

nesta extensão, dar-lhe parcial provimento a fim de reduzir o patamar de 

aumento da pena em razão da violência contra mulher para a fração 1/6, 

reconhecer a incidência da confissão espontânea, também na fração de 1/6, e 

deste modo efetuar a compensação de ambas, fixando a pena no mínimo legal.

Com o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, determina-se ao 
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Juízo de origem a adoção das providências necessárias ao imediato 

cumprimento da pena.

Este é o voto.
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