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APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR. CRIMES CONTRA A PESSOA E A LIBERDADE 
INDIVIDUAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA (ARTS. 
129, § 9º, E 147, CAPUT, C/C ART. 71, C/C ART. 69, 
TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI 
MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES CORPORAIS E 
AMEAÇAS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO 
PERICIAL POSITIVO. AMEAÇA DEMONSTRADA POR 
MENSAGENS DE TEXTO. AUTORIA E CULPABILIDADE 
IGUALMENTE VERIFICADAS. CONFISSÃO JUDICIAL 
RESPALDADA PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS (EX-
COMPANHEIRA E MÃE), FIRMES E COERENTES, EM 
CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS. A CORROBORAR, DEPOIMENTO DO 
PADRASTO. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA, ADEMAIS, 
QUE ADQUIREM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES 
DESTA NATUREZA. AMEAÇA – DE MORTE – SÉRIA E 
HÁBIL A INTIMIDAR A VÍTIMA. DOLO COMPROVADO. 
TEMOR EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA 
CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO DO ART. 21 DO 
DECRETO-LEI N. 3.688/41 (VIAS DE FATO) INVIÁVEL. 
NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL POSITIVO. LESÕES 
APARENTES. DELITO ANÃO SUBSIDIÁRIO. ADEQUAÇÃO 
DA CONDUTA AO TIPO PENAL DESCRITO. SENTENÇA 
IRREPARÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA DA PENA. PUGNADA A EXCLUSÃO DA 
AGRAVANTE DE PENA PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO 
CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE QUE O CRIME 
OCORREU APÓS O TÉRMINO DA RELAÇÃO, QUANDO 
NÃO ERAM MAIS NAMORADOS E PORQUE VÍTIMA E 
AUTOR NÃO COABITAVAM. CONVIVÊNCIA ÍNTIMA, 
ATUAL OU PRETÉRITA E INDEPENDENTEMENTE DE 
COABITAÇÃO. EXEGESE DO ART. 5º, III, DA LEI N. 
11.340/06. VIOLÊNCIA QUE TEM LASTRO NO GÊNERO 
DA VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 
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EXACERBAÇÃO DO QUANTUM. MINORAÇÃO PARA 1/6 
(UM SEXTO). PEDIDO PROVIDO NO PONTO.

PLEITEADO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA 
PARA DISPENSA DAS CUSTAS E DESPESAS 
PROCESSUAIS. APELANTE ATENDIDO PELA 
DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA 
PRESUMIDA.  PROVIMENTO DO APELO NO PONTO.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS CONDIÇÕES 
IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE 
JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA ÀS 
INSTÂNCIAS SUPERIORES. DETERMINAÇÃO EM 
OBSERVÂNCIA A RECENTE ORIENTAÇÃO DO STF (HC 
N. 126292/SP). PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA FUNÇÃO 
JURISDICIONAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0005836-66.2015.8.24.0039, da comarca de Lages (Vara da Infância e 
Juventude) em que é Apelante Rafael de Córdova Sales e Apelado Ministério 
Público do Estado de Santa Catarina.

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, com a imediata execução da 
pena. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 27 de fevereiro de 2018, foi 
presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rui Fortes, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. 
Des. Ernani Guetten de Almeida. Funcionou pela douta Procuradoria-Geral de 
Justiça o Exmo. Sr. Dr. Ernani Dutra. 

Florianópolis, 13 de março de 2018.

Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann
Relator
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RELATÓRIO

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

Catarina ofereceu denúncia contra Rafael de Córdova Sales, dando-o como 

incurso nas sanções do art. 129, § 9º, e o art. 147, caput, por 7 (sete) vezes, do 

Código Penal, com a incidência da Lei Maria da Penha, tendo como vítima 

Juliana Abreu da Silva, em continuidade delitiva com o art. 147, caput, do Código 

Penal, por 5 (cinco) vezes, c/c art. 71, caput, do Código Penal, contra as vítimas 

Laurici Almeida de Abreu Goulart, Daniel Abreu de Paula e Carlos Alberto Freitas 

Oliveira, pela prática das condutas assim descritas na inicial acusatória:

O denunciado Rafael de Córdova Sales conviveu em união estável com 
a vítima Juliana Abreu da Silva por um período de 3 (três) meses. 

No dia 26 de julho de 2014, em horário e local incerto que a instrução 
poderá apurar, nesta cidade e Comarca de Lages/SC, o denunciado Rafael de 
Córdova Sales, prevalecendo-se das relações domésticas que mantinha 
com a vítima Juliana Abreu da Silva, ofendeu a integridade corporal e a 
saúde da mesma, utilizando-se de força física, causando-lhe as lesões 
corporais "equimose em região lateral terço superior do braço direito (3x2cm)" 
descritas no laudo pericial de fl. 8.

No dia 27 de setembro de 2014, por volta das 15 horas e 59 minutos, em 
local incerto, o denunciado Rafael de Córdova Sales, por meio do número 
telefônico (049) 99468183, ameaçou a vítima Juliana Abreu da Silva de mal 
injusto e grave, ao mandar uma mensagem de texto com o seguinte conteúdo: " 
E também da cadeia tdu mundo sai mais do cemitério eu nunca vi ninguém 
sair". Ato contínuo, às 16 horas e 18, minutos, o denunciado Rafael de 
Córdova Sales redigiu nova mensagem de texto à vítima: " Eu sempre falei pra 
vc q eu não qria ter arma né mais fui obrigado a compra e agora tenho", 
ameaçando-a em ambas as oportunidades de mal injusto e grave. 

No dia 30 de setembro de 2014, às 16 horas e 41 minutos, em local 
incerto, o denunciado Rafael de Córdova Sales enviou mensagem de texto à 
vítima Juliana Abreu da Silva do número (049) 99468183, no intuito de 
ameaçá-la de mal injusto e grave, afirmando: "paz é uma coisa q nunca mais vc 
vai ter".

Já no dia 11 de outubro de 2014, por volta das 20 horas e 42 minutos, em 
local incerto, o denunciado Rafael de Córdova Sales encaminhou duas 
mensagens de texto à Juliana Abreu da Silva do número (049) 99468183, 
ameaçando causar mal injusto e grave às vítimas Juliana Abreu da Silva, 
Laurici Almeida de Abreu Goulart, Daniel Abreu de Paula e Carlos Alberto 
Freitas Oliveira, ao escrever: "nem q seja a última coisa da minha vida", "vcs 
vão ter o q merecer Juliana abreu da silva já q você não quer falar comigo boa 
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sorte".
Ainda, no dia 6 de novembro de 2014, às 22 horas e 33 minutos, em local 

incerto, o denunciado Rafael de Córdova Sales proferiu ameaça de causar mal 
injusto e grave contra às vítimas Juliana Abreu da Silva, Laurici Almeida de 
Abreu Goulart, Daniel Abreu de Paula e Carlos Alberto Freitas Oliveira, ao 
enviar a mensagem de texto do número (049) 99468183: "já q a minha vida esta 
virada num inferno a de vcs também vai virar". 

Por fim, no dia 7 de novembro de 2014, por volta das 11 horas e 15 
minutos, em local incerto, o denunciado Rafael de Córdova Sales encaminhou 
mensagem de texto à vítima Juliana Abreu da Silva, ameaçando causar mal 
injusto e grave às vítimas Juliana Abreu da Silva, Laurici Almeida de Abreu 
Goulart, Daniel Abreu de Paula escrevendo: "tabom então o primeiro q eu vou 
pegar pegar começa com a letra r depois d depois l depois é claro ju". Ato 
contínuo, às 11 horas e 28 minutos, o denunciado Rafael de Córdova Sales 
escreveu nova mensagem de texto para ameaçar às vítimas Juliana Abreu da 
Silva, Laurici Almeida de Abreu Goulart, Daniel Abreu de Paula e Carlos 
Alberto Freitas Oliveira de mal injusto e grave: " juro pelo meu filho q nem 
nasceu q no outro final de semana eu vou fazer do q eu falei para vocês juro 
pela morte do meu filho jujujujuro vou fazer ai na casa de vcs".

Destaca-se que todas as mensagens enviadas pelo denunciado Rafael de 
Córdova Sales originaram-se do número (049) 99468183.

Por fim, não pode passar despercebido que a Comarca de Lages, 
especialmente sua sede, é conhecida como a capital catarinense da violência 
contra a mulher, gerando inclusive, o comparecimento da Comissão de 
Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, diante da gravidade do 
problema, estando a merecer da Justiça a adoção de políticas públicas que 
possam diminuir a prática de tais delitos, resguardando, por fim, os direitos das 
vítimas, não apenas dos investigados, estes últimos que se prevalecem da 
sua força superior e da situação de vulnerabilidade social daquelas para a 
perpetração covarde de tais ilícitos (p. 64-67). 

Concluída a instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente 

para condenar o acusado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime 

inicial aberto, por infração ao disposto no art. 129, § 9º, do Código Penal, e 2 

(dois) meses de detenção, no regime inicial aberto, por infração ao art. 147, c/c 

art. 71, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Nos termos do art. 77 do 

Código Penal, foi-lhe concedida a suspensão da execução da pena privativa de 

liberdade (sursis), pelo prazo mínimo legal. Foi-lhe concedido o direito de 

recorrer em liberdade (p. 154-164).

Relativamente às vítimas Carlos Alberto e Daniel, no que se refere 

ao crime de ameaça, o sentenciante declinou a competência para o Juizado 
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Criminal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual pugnou 

pela absolvição de seu defendido, quanto ao crime de ameaça, por anemia 

probatória, tendo em vista que a confissão do acusado, por si só, não pode servir 

de fundamento para sua condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio 

pro reo. Sustenta que as supostas mensagens que teriam sido enviadas pelo 

apelante não detinham caráter intimidatório nem eram capaz de causar temor 

injusto e grave à vítima, bem como não restou provado o dolo do agente. Aduz, 

quanto ao delito de lesões corporais, que as lesões corporais alegadas pela 

ofendida supostamente ocorridas por "tapas e puxões de cabelo" não condizem 

com o laudo pericial. Pugnou pela desclassificação da conduta para vias de fato. 

Sobre a dosimetria da pena, requereu a exclusão da agravante prevista no art. 

61, II, f, do Código Penal, pois o delito teria ocorrido muito tempo depois do 

término na relação, quando ambos não eram mais namorados e não moravam 

mais juntos. Sustentou ainda bis in idem. Por fim, requereu a minoração do 

quantum na fração de 1/6 (um sexto), quanto à agravante referida, tendo em 

vista a inexistência de fundamentação idônea (p. 178-189).

Juntadas as contrarrazões (p. 195-206), ascenderam os autos a 

esta instância, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da 

Exma. Sra. Dra. Cristiane Rosália Maestri Böell, opinou pelo conhecimento e 

desprovimento do recurso (p. 215-223).

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra decisão que julgou 

procedente a denúncia e condenou Rafael de Córdova Sales às sanções dos 

arts. 129, § 9°, e 147, caput, todos do Código Penal, este em continuidade 

delitiva, todos com incidência da Lei n. 11.340/2006.

O apelo é de ser conhecido, porquanto presentes os requisitos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Persegue a Defensoria Pública a absolvição de seu defendido, 

quanto aos crimes de ameaça, por anemia probatória, tendo em vista que a 

confissão do acusado, por si só, não pode servir de fundamento para sua 

condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Sustenta que as 

supostas mensagens que teriam sido enviadas pelo apelante não detinham um 

caráter intimidatório e capaz de causar temor injusto e grave à vítima. Aduz, 

quanto ao delito de lesões corporais, que as lesões corporais alegadas pela 

vítima supostamente ocorridas por "tapas e puxões de cabelo" não condizem 

com o laudo pericial. Pugnou pela desclassificação da conduta para vias de fato.

Sem razão, no entanto.

Textuam os arts. 129, § 9º, e 147, caput, ambos do Código Penal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
[...]
Violência Doméstica
§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

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.

Pois bem.

A materialidade do delito de lesões corporais restou comprovada 
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pelo exame de corpo delito acostado à p. 08, o qual atestou ofensa a integridade 

corporal da ofendida, consistente em "equimose em região lateral terço superior 

do braço direito (3x2cm)".

Quanto aos crimes de ameaça, devido à classificação como delito 

formal, que não exigem resultado naturalístico, normalmente pouco pode ser 

exigido quanto à materialidade delitiva.

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 

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 
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e um resultado naturalístico, mas este último é desnecessário para a 
consumação. Em síntese, malgrado possa se produzir o resultado a 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. No 

entanto, como foi executado de forma a deixar vestígios – mensagem de texto 

SMS, via telefone celular –, a materialidade dos fatos vem assente pelo inquérito 

policial, boletim de ocorrência (p. 01-02) e principalmente as mensagens de texto 

digitalizadas à p. 22-49.

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 confessou que ameaçou a 

vítima Juliana Abreu da Silva, pois "ela estaria tentando abortar o filho do casal", 

e confirmou também "ter agredido a vítima quando ela estava no início da 

gravidez porque ela demonstrava interesse em abortar". Disse que a vítima 

tentou o aborto há 2 meses, sendo que ela tomou medicação e teve de ser 

internada (p. 50).

Perante o magistrado, o acusado ratificou a confissão e narrou que 

agrediu e ameaçou a vítima, bem como lhe mandou as mensagens 

intimidatórias. Afirmou que a agrediu fisicamente, porque estava "num momento 

de raiva", porque "tinha recém-brigado com ela". Relatou que tiveram um caso e 

logo que descobriu que estava grávida ela disse que ia fazer aborto e o 

interrogando já tinha tomado umas cervejas e "perdeu a cabeça" naquele 

momento. Sobre o incêndio, disse que não foi o interrogando. Relatou que soube 

que ela ganhou a criança e registrou no nome do atual marido, que ficou meio 
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nervoso e mandou mensagens a ameaçando. Confirma que foi um "momento de 

nervosismo" e ameaçou a família toda (mídia de p. 117).

Não bastasse a confissão judicial do acusado, o que se apanha da 

prova que aportou no seio do processo é que as ameaças preferidas à ex-

companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, foram sérias e hábeis a intimidá-

la, sendo, inclusive, aplicadas medidas protetivas (p. 10-11).

A vítima Juliana Abreu da Silva narrou em 04/08/2014 no 

procedimento embrionário que namorou o acusado por 3 (três) meses, e que 

este não aceita o fim do namoro e a ameaça constantemente, dizendo que sua 

vida "vai virar um inferno". Narrou que Rafael lhe mandou uma foto de uma 

espingarda em cima da cama. Sobre o dia dos fatos, relatou que o acusado foi 

até sua casa e agrediu-lhe com "dois tapas no rosto e puxões de cabelo". Disse 

que o ex-companheiro quer reatar o relacionamento. Por fim, disse que está 

grávida e Rafael sabia disso quando lhe agrediu (p. 05).

Novamente ouvida pela autoridade policial, em 11/11/14, relatou 

que registrou a ocorrência sobre as agressões, que ensejaram o Inquérito Policial 

n. 739/2014, em andamento, e a medida protetiva no processo n. 

0008382-31.2014.8.24.0039, e mesmo assim, Rafael "continuou perturbando, 

ameaçando e insultando a declarante". Narrou que está grávida de 4 meses e 

após ele saber da gravidez a situação ficou ainda pior, sendo que agora ele faz 

ameaças para toda a família da declarante. Nas últimas ligações e mensagens 

via celular, Rafael diz que vai matar uma pessoa que começa com a letra R, 

referindo-se ao seu filho R., de 4 anos de idade, após a letra D, Daniel, irmão da 

declarante, depois letra L, Laureci, mãe da declarante e por último a declarante, 

e que antes de morrer a declarante vai chorar muito. Por fim, disse que ele está 

aterrorizando a vida da declarante (p. 12-13).

E juízo, a ofendida confirmou suas declarações:

[...] que não tinha mais paz; que o acusado não aceitava o fim do 
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relacionamento, e começou a perseguir a declarante; que quando terminaram, 
o acusado entrou na sua casa e a agrediu, com tapas e puxãos de cabelo; 
que a declarante chamou seu padrasto e sua mãe, e quando o acusado os 
viu, fugiu; no mesmo dia o réu ameaçou a declarante, dizendo que dali 
para frente a vida deles iria virar um inferno, e virou mesmo; que neste dia 
estava dobrando roupa na cama, o acusado pegou a declarante pelo 
cabelo, jogou-a no chão, começou a lhe dar tapas e puxar seu cabelo; que 
o acusado lhe disse que se a declarante fizesse o exame de corpo de 
delito ia ser pior para ela; que ficou com medo; que ficou com lesões, na 
boca, e nos braços; que nos primeiros dias ficou com medo e não fez o 
exame; que antes disso foi no bar comprar uma coca e ele tentou lhe agredir 
mas aí se aquietou; que ele já tentou agredi-la outras vezes; que o acusado 
ficava lhe ameaçando; que ele mandava mensagem pelo seu celular; que 
trocava de celular e mesmo assim ele mandava facebook para seus 
parentes para conseguir o número do celular da declarante; que chegaram 
a se mudar para Correia Pinto, pois o acusado incendiou a casa onde a vítima 
morava com seus familiares; que o acusado ia até Correia Pinto para ameaçar 
a vítima; que o acusado ameaçava a declarante que ia fazer mal a seu filho, 
que tem 6 anos; que ele ameaçava toda sua família, seu irmão, sua mãe, 
seu padrasto; que em 2014 ele colocou fogo em sua casa; que depois se 
mudaram; que ele continuou ameaçando; que tinha medida protetiva 
contra ele; que tem trauma e nem sai de casa com medo de encontrá-lo; 
que não tem filhos com ele; que descobriu que estava grávida, mas que 
pediu para o réu fazer o exame de DNA para tirar a dúvida; que ele disse 
que a declarante queria abortar a criança para ser um ponto positivo para 
ele; que não aguentava mais as ameaças, e disse para ele que pensou em 
tirar a própria vida; que agora o acusado parou de ameaçar; [...] que as 
lesões do laudo foi o acusado que praticou; que confirma que ele mandou 
as mensagens com ameaças para o seu celular; que não sabe dizer o 
número porque ele comprou muitos chips, e quando bloqueava um 
número ele vinha com outro; que sabe que era ele porque ele fazia 
questão de aparecer; que ficava com medo das ameaças que sofria, e nem 
saía de casa com medo de ele fazer qualquer coisa [...] (mídia de p. 117).

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. 
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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 
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, a genitora da vítima, Laureci Almeida de Abreu 

Goulart, relatou sob o crivo do contraditório:

[...] que o acusado agrediu sua filha dentro da sua casa; que eles 
terminaram e ele estava a perseguindo; que ele continuou a seguindo, onde ela 
ia, ele ia; que ele agrediu-a num sábado; que saiu um pouco de sangue da boca 
da vítima; que ela usava aparelho; que eles já tinham terminado, mas ele não 
aceitou; que ele mandava mensagens para ela, ameaçando-a; que confirma as 
mensagens de ameaça de morte; que para a declarante, o que ele fez foi 
colocar fogo em sua casa; que com a letra R, tem o seu neto, filho da vítima; 
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que com L é a declarante; que D é o Daniel; que o acusado não deixou sua filha 
em paz; que agora de uns tempos para cá ele está mais sossegado; que hoje 
tem medo dele, porque se ele tem capacidade de agredir sua filha dentro de 
sua casa, ele pode fazer qualquer coisa; que sua filha engravidou, mas não 
sabe se é dele; que não sabe nada sobre o aborto; que sua filha nunca tentou 
abortar; que quando ele bateu nela ela já estava grávida; [...] que foi ele que 
agrediu sua filha e mandou mensagens intimidatórias; que tinham medo dele; 
que ele não cumpriu a medida protetiva [...] (mídia de p. 117).

Da mesma forma se portou na fase policial (p. 17).

Igualmente, o padrasto da vítima, Carlos Alberto Freitas Oliveira, 

contou em juízo que no dia da agressão estava na garagem e só entrou dentro 

de casa por uma porta e o acusado correu pela outra, e viu a boca da vítima 

sangrando. Disse que o acusado não aceitou o término do relacionamento, e 

então começou a proferir ameaças contra a ofendida, dizendo que "da cadeia ele 

saía, mas do cemitério ela não saía". Pontuou que a família sentia-se 

amedrontada, e estavam bastante assustados, inclusive o declarante tinha medo 

de ir trabalhar, pois a ofendida e sua mãe (esposa do declarante) ficavam em 

casa (mídia de p. 117).

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

ameaças foram proferidas 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.

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, as ameaças foram sérias e idôneas a intimidar as vítimas. O 
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dolo restou plenamente provado, inclusive pelo interrogatório do acusado, em 

que confessou a conduta, sem qualquer ressalvas. O temor ficou evidenciado 

nas próprias palavras das ofendidas, sendo que Juliana acabou por requerer 

medidas protetivas de urgência, as quais, como referido, restaram deferidas pelo 

togado, conforme se infere do apenso. Tal também ficou evidente nas palavras 

de Carlos Alberto, que passou a temer em ir para o trabalho.

Portanto, inviável o pleito absolutório perseguido, uma vez 

comprovada a incursão do apelante no delito previsto no art. 147, caput, do 

Código Penal, em continuidade delitiva.

No que concerne ao delito de lesões corporais, dúvidas não existem 

de que o apelante efetivamente praticou o ato de violência física contra sua ex-

companheira, resultando nas lesões corporais especificadas no laudo.

Como já mencionado, a palavra firme da vítima adquire relevância 

nos casos de violência doméstica, que, em sua maioria, ocorrem na 

clandestinidade.

Assim, vê-se que as declarações da vítima, firmes e coerentes, em 

ambas as fases, corroborados com o restante do conjunto probatório colhido no 

feito, em especial com o laudo pericial e também as palavras de sua genitora e 

seu padrasto, mostram-se aptas a comprovar a autoria e culpabilidade das 

lesões.

A alegação de que o laudo pericial de lesões corporais atestou 

lesões que não se coadunam com o alegado pela vítima, a qual relatou em juízo 

que sofreu "tapas e puxões de cabelo", não merece acolhimento, já que o próprio 

acusado confessou que foi o autor das agressões, não impedindo que na 

ocasião relatada na denúncia tenha sido agredida no braço.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL 
LEVE E AMEAÇA. CÓDIGO PENAL, ARTS. 129, § 9.º, E 147. CONDENAÇÃO. 
APELO DEFENSIVO.   ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO 
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ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS 
DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES EM 
AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. ÂNIMO INTIMIDATIVO COMPROVADO.   
Não há falar em insuficiência de provas para a condenação pela prática de 
lesões corporais quando a vítima descreve os acontecimentos, em ambas 
as fases do processo, de modo coerente e esses relatos estão em 
consonância com o laudo pericial acostado nos autos. [...] RECURSO NÃO 
PROVIDO (Apelação Criminal n. 2014.031797-7, da Capital, rel. Des. Roberto 
Lucas Pacheco, j. 20/11/2014 – grifou-se).

Cumpre pontuar que o apelante, como dito, confessou a autoria dos 

delitos, tanto na fase policial como em juízo.

Subsidiariamente, pretendeu a defesa a desclassificação do crime 

de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. 

Mais uma vez, o pleito não procede. 

O crime de lesão corporal, por sua natureza, exige a comprovação 

de ofensa à integridade física da vítima, enquanto na contravenção penal de vias 

de fato (infração subsidiária) a natureza das agressões não chega a ofender a 

integridade física do ofendido, sendo, por isso, dispensável a prova pericial.

Assim explica Guilherme de Souza Nucci:

[...] constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde 
que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcello 
Jardim Linhares: 'conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta 
quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a 
pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, 
vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação 
exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, 
empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos 
ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe qualquer 
objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os 
cabelos, molestando-a' (Contravenções penais, v. 1, p. 164) [...]. (Leis penais e 
processuais penais comentadas. vol. 1. 6. ed. rev., reform. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 127 - grifou-se).

In casu, existindo laudo pericial positivando as lesões sofridas pela 

vítima (p. 08), não há cogitar na desclassificação para a contravenção penal de 

vias de fato (art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/1941). 
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Neste caminho esta Corte já deliberou: 

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E 
AMEAÇAS PRATICADAS NO ÂMBITO FAMILIAR. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO 
DA LEI 11.340/06, UMA VEZ QUE VÍTIMA E AGRESSOR JÁ SE 
ENCONTRAVAM SEPARADOS. NÃO ACOLHIMENTO. AGRESSÃO DE EX-
COMPANHEIRO APARENTEMENTE VINCULADA À RELAÇÃO INTIMA DE 
AFETO COM A VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, EM 
CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. 
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES SOFRIDAS. PLEITO DE 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE 
FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3688/41). IMPOSSIBILIDADE. VIAS DE 
FATO QUE SE TRATA DE INFRAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LESÃO CORPORAL 
CONFIGURADA. AINDA, PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - DELITO COMETIDO COM 
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA - PLEITO QUE ENCONTRA 
ÓBICE NO ART. 44, I, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 
(Apelação Criminal n. 2014.053574-0, de Videira, rel. Des. Volnei Celso 
Tomazini, j. 27/01/2015 – grifou-se).

E também este Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO E FAMILIAR E CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. LESÃO 
CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. ART. 129, §9º E 147, CAPUT, DO 
CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, INC. I, DA LEI 11.340/06. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO, 
SOB O ARGUMENTO DE ANEMIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 
DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O 
LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU AS LESÕES SOFRIDAS. DEPOIMENTOS 
DOS POLICIAIS DESTACADOS PARA OCORRÊNCIA QUE COMPROVAM A 
CORRELAÇÃO DAS LESÕES OCASIONADAS NA VÍTIMA COM OS ATOS 
PRATICADOS PELO APELANTE. PEDIDO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE 
LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A 
VÍTIMA TENHA PROVOCADO QUALQUER AGRESSÃO CONTRA O 
APELANTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO 
PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. EQUIMOSES ATESTADAS POR 
EXAME PERICIAL. AGRESSÕES QUE, NA ESPÉCIE, LESIONARAM A 
INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ATO 
PRATICADO PELO APELANTE COMO AMEAÇA DE MAL INJUSTO OU 
GRAVE. PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AO CONTEXTO DA AGRESSÃO 
VERBAL QUE CARACTERIZA O TIPO PENAL EM COMENTO. DELITO 
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FORMAL QUE DISPENSA RESULTADO NATURALÍSTICO. CONDENAÇÃO 
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Apelação Criminal n. 
2014.063158-5, de Criciúma, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 24/02/2015 
– grifou-se).

Deste modo, por todo o exposto, as condutas do acusado amoldam-

se perfeitamente aos tipos penais descritos nos arts. 129, § 9º, e 147, caput, c/c 

art. 71, tudo na forma do art. 69, todos 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 dosimetria da pena

Requer ainda a Defensoria Pública a exclusão da agravante 

prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, pois o delito teria ocorrido muito tempo 

depois do término na relação, quando ambos não eram mais namorados e não 

moravam mais juntos. Sustentou ainda bis in idem. Pleiteou, por fim, a minoração 

do quantum na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a inexistência de 

fundamentação idônea.

É de ser acolhido o pleito para minorar a fração, embora não tenha 

resultados práticos, tendo em vista o reconhecimento e aplicação da atenuante 

da confissão espontânea.

Inicialmente, afasta-se o pleito de exclusão da agravante prevista 

no art. 61, II, f, do Código Penal, pois a relação de convivência íntima, pelo 

gênero da vítima, pode ser atual, pretérita, inclusive independe de coabitação, 

bastando que seja em razão da relação de convivência, conforme prevê o art. 5º 

da Lei Maria da Penha:

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
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esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva 
ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual (grifou-se).

Dita o art. 61, inciso II, f, do diploma repressivo, por força da lei 

11.340/06:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não 
constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984)
a) por motivo fútil ou torpe;
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou 

vantagem de outro crime;
c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso 

que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;
d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio 

insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum;
e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;
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 (grifou-se) (Redação dada pela Lei nº 
11.340, de 2006)

Colacionam-se os julgados desta Câmara:

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. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE 
PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL, SOB A 
JUSTIFICATIVA DE QUE O APELANTE E A VÍTIMA, NA ÉPOCA DOS 
FATOS, NÃO COABITAVAM O MESMO LAR. 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 
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COABITAÇÃO. EXEGESE DO ART. 5º, INCISO III, DA LEI N. 11.340/06. 
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA INCIDÊNCIA DOS INSTITUTOS DA 
LEI MARIA DA PENHA E DA MAJORANTE [...] (Apelação Criminal n. 0008548-
92.2016.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 
14/03/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, 
DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 5º, I, DA LEI MARIA DA PENHA). 
PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DEMONSTRADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA QUE, 
ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO E AOS DEMAIS 
ELEMENTOS COLIGIDOS, NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À 
OCORRÊNCIA DO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] PLEITO DE 
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO 
CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA 
MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA. AUMENTO ADEQUADO. A Lei n. 
11.340/06 estabelece que configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação que lhe cause sofrimento psicológico, em qualquer 
relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. RECURSO 
NÃO PROVIDO (Apelação Criminal n. 2015.018645-4, de Mafra, rel. Des. 
Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 23/06/2015).

Desta maneira, não falar em bis in idem, pois a agravante foi 

aplicada somente em relação ao crime de ameaça, e não de lesões corporais, 

que já tem incidência da referida lei; afastando-se, assim, o pedido de exclusão 

da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal.

Em relação ao pedido de adequação da fração, deve ser acolhido o 

pleito defensivo, no entanto, sem efeitos práticos no resultado da reprimenda, já 

que reconhecida a atenuante da confissão espontânea e realizada a respectiva 

minoração da pena no mesmo montante.

Há, pois, que se proceder à adequação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a pena dos dois delitos de ameaça 

(vítimas Laurici e Juliana) foi fixada no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, 

II, f, do Código Penal, a qual se mantém, conforme discorrido acima, entretanto 

na fração de 1/6 (um sexto), ante a exacerbação do quantum, o que eleva a pena 

para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, retornando a reprimenda ao 
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mínimo legal novamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão 

espontânea.

Na etapa derradeira, mantém-se o aumento previsto no art. 71, 

parágrafo único, do Código Penal, pelo que a pena definitiva do acusado é 

mantida em 2 (dois) meses de detenção, tal qual estabelecido na decisão a quo, 

mantidas as demais cominações do mandamus.

No delito de lesões corporais não houve o referido aumento.

Assistência judiciária gratuita

A defesa pretende a isenção do pagamento das custas 

processuais. 

O pedido deve ser acolhido. 

O acusado foi assistido pela defensoria pública, o que faz presumir 

sua hipossuficiência e justifica a isenção das custas processuais em seu favor. 

É que entende esta Corte: 

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 
2º, I E II) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E 
AUTORIA DEMONSTRADAS - ATUAÇÃO CONJUNTA DOS TRÊS 
ACUSADOS - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CONDIZENTES COM A 
REALIDADE DOS AUTOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - 
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS MAJORANTES DO 
CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA - ALEGADA OFENSA 
AO VERBETE N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 
INOCORRÊNCIA - AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - PLEITO 
DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PROCEDÊNCIA - RÉUS 
ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA - HIPOSSUFICIÊNCIA 
PRESUMIDA - PRETENSO AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO NA 
SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (CPP, ART. 
387, IV) - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE FIXAÇÃO REALIZADO NA 
DENÚNCIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS - CONTRADITÓRIO E AMPLA 
DEFESA GARANTIDOS - VALORES DECLINADOS PELAS VÍTIMAS EM 
CONTRADIÇÃO AOS DO AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA - NOTAS FISCAIS 
NÃO APRESENTADAS - UTILIZAÇÃO DO MENOR VALOR - QUANTUM 
INDENIZATÓRIO READEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
(Apelação n. 0156334-97.2015.8.24.0000, de Tubarão, rela. Desa. Salete Silva 
Sommariva, j. 26/04/2016  grifou-se). 
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Acolhe-se, pois, a insurgência, neste ponto.

Da execução provisória

Por último, concedido ao acusado o benefício da suspensão 

condicional da pena, as condições impostas para o cumprimento de tal benesse 

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 

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.

No caso, venia, entendo que não há ofensa ao princípio da 

presunção de inocência, firmado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 

Ao contrário do que ocorre com os princípios do devido processo legal (CF, art. 

5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º LV), ao princípio da 

inocência não se pode dar interpretação ampliativa capaz de abranger toda e 

qualquer situação restritiva de direitos decorrente de ato jurisdicional.

Ora, existindo prova inequívoca da prática do crime, não há que se 

falar em presunção de inocência, princípio que entendo não ser absoluto, 

aflorando o princípio da não culpabilidade. O devido processo legal foi 

observado, quando proferida a sentença de primeira instância e a decisão de 

segundo grau, que se operou na data de hoje. 

Qualquer recurso deflagrado pelo apelante – o que não é tolhido 

com a presente deliberação –, seja ao Superior Tribunal de Justiça, seja ao 

Supremo Tribunal Federal, diga-se, que não têm a característica de terceira ou 

quarta instância, não terá como objeto a análise da prova, já procedida, porque a 
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tanto não se prestam, senão matéria de direito, logo, com manifesta preclusão da 

matéria fática.

O paralelo que pode ser traçado é com o texto do art. 2º da Lei 

64/90, dada pelo art. 1º da LC 135/2010. É que a Lei 64/90 – Lei da Elegibilidade 

ou Inelegibilidade – ditava como inelegível o condenado criminalmente com 

sentença transitada em julgado. E agora grafa: os que forem condenados, em 

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado.

A pronta execução, outrossim, e daí não ser o princípio da 

inocência absoluto, é medida de defesa do corpo social e afasta o clima de 

impunidade que atualmente vigora no país.

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

recurso, com o imediato cumprimento das condições impostas à suspensão 

condicional da pena, valendo o presente como fundamento para tanto.

A comarca de origem deverá promover a comunicação às vítimas, 

Laurici e Juliana, em observância ao art. 201, § 2º, do Código de Processo 

Penal.

É o voto.
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