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Apelação Criminal n. 0006189-72.2016.8.24.0039
Relator: Desembargador Alexandre d’Ivanenko

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA 
PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 147 C/C 
ART. 61, II, "F", AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE 
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. 
IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE INTIMIDAR 
EVIDENCIADA. MAL INJUSTO E GRAVE CONFIGURADO. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. 

A "aplicação da legislação especializada (Lei Maria da 
Penha) concretiza-se nas específicas situações descritas no 
art. 5º (âmbito da unidade doméstica, âmbito da família ou 
qualquer relação íntima de afeto) e sob as formas de 
violência determinadas em seu art. 7º (de natureza física, 
psicológica, sexual, patrimonial ou moral)" (Habeas Corpus 
n. 134.670/SP, de relatoria do eminente e saudoso Min. 
Teori Zavascki). 

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 EM 1 (UM) 
MÊS, EM VIRTUDE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, 
"F", DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO 
DESARRAZOADA. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0006189-72.2016.8.24.0039, da comarca de Lages Vara da Infância e Juventude 
em que é Apelante Ademir Rodrigues e Apelado Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina.
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Gabinete Desembargador Alexandre d’Ivanenko

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe parcial provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 12 de abril de 2018, teve a 
participação dos Exmos. Srs. Des. Sidney Eloy Dalabrida e Des. Luiz Antônio 
Zanini Fornerolli. Funcionou, pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Exmo. 
Sr. Dr. José Eduardo Orofino da Luz Fontes.

Florianópolis, 13 de abril de 2018.

Alexandre d'Ivanenko
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, na comarca de 

Lages, ofereceu denúncia contra Ademir Rodrigues, dando-o como incurso nas 

sanções do art. 147, caput c/c art. 61, inc. II, alínea "f", ambos do Código Penal, 

pelos fatos assim narrados na exordial acusatória (pp. 29-31):

No dia 26 de novembro de 2014, por volta das 10h30min, na residência 
localizada na Rua Flávio Schenkel, ao lado do n. 711, Bairro Várzea, Neste 
município e Comarca de Lages/SC, o denunciado ADEMIR RODRIGUES, de 
forma consciente e voluntária (dolosamente), aproveitando-se das relações 
domésticas e familiares, ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima, 
Fernanda Pereira Moreira, sua ex-companheira, notadamente, ao dizer que se 
a avistasse na rua, iria agredi-la e que iria comprar uma arma para matá-la, 
fazendo-a temer por sua segurança e integridade física.

A denúncia foi recebida em 17-3-2017 (p. 32).

Concluída a instrução processual, a peça acusatória foi julgada 

procedente para condenar o réu ao cumprimento de pena de 02 (dois) meses de 

detenção em regime aberto, por infração ao art. 147, caput, do CP.

Inconformado, a Defensoria Pública apelou (pp. 75-81). Em sua 

razões recursais, a defensora sustenta o afastamento da agravante prevista no 

art. 61, inc. II, alínea "f", do Código Penal, uma vez que seria aplicada apenas 

nos casos de coabitação. Alternativamente, pleiteia a redução do montante 

aplicado.

Contra-arrazoado o recurso (pp. 103-107), os autos ascenderam a 

esta Corte, lavrando parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. Paulo Antônio Günter, opinando pelo conhecimento e parcial provimento 

recurso (pp. 105-119).

Este é o relatório.
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VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser 

conhecido, e inexistindo preliminares a serem apreciadas, nem mesmo de ofício, 

passo à análise do mérito.

Trata-se de recurso interposto pela Defensoria Pública, por meio do 

qual pretende a reforma da sentença que condenou o réu Ademir Rodrigues pela 

prática do crime de ameaça (art. 147, Código Penal).

Pretende o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, "f", 

do Código Penal que dispõe:

Art. 61 - 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;

[...]

Sustenta, sem razão, que a sua aplicação foi equivocada, uma vez 

que seria restrita apenas aos casos em que haja coabitação entre o agressor e a 

vítima.

In casu, o apelante conviveu em união estável com a vítima durante 

13 anos (Boletim de Ocorrência de pp. 02-03), e quando ela resolveu por um 

término no relacionamento passou a ameaçá-la.

Do depoimento prestado em juízo (mídia – pp. 65-66), a vítima 

relata que foi após o término do relacionamento, aproximadamente um mês, 

quando passou a residir com sua genitora, seu ex-companheiro a comunicou que 

iria comprar uma arma e a mataria.
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Em contraposição ao alegado pela defesa, é cediço que a Lei n. 

11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, busca tutelar a mulher que se 

encontra em situação de vulnerabilidade no âmbito de uma relação doméstica, 

familiar ou íntima de afeto (art. 5º), que foi vítima de violência física, psicológica, 

sexual, patrimonial ou moral (art. 7º).

À vista disso, o inc. III do art. 5º da referida norma é claro ao 

dispensar a relação de coabitação entre o agressor e a mulher que sofre 

violência de gênero, sendo suficiente qualquer "ação ou omissão baseada no 

gênero". Nesse sentido: 

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:                  

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

Se não bastasse isso, o recorrente e a vítima conviveram por 13 

(treze) anos em união estável, relação que gerou uma filha, o que deixa evidente 

a violência de gênero suportada pela vítima.

Nesse diapasão, a "aplicação da legislação especializada (Lei Maria 

da Penha) concretiza-se nas específicas situações descritas no art. 5º (âmbito da 

unidade doméstica, âmbito da família ou qualquer relação íntima de afeto) e sob 

as formas de violência determinadas em seu art. 7º (de natureza física, 

psicológica, sexual, patrimonial ou moral)" (Habeas Corpus n. 134.670/SP, de 

relatoria do eminente e saudoso Min. Teori Zavascki).

Ademais, é cediço que nos crimes de violência doméstica, "as 

palavras da vítima têm lugar central na elucidação de fatos, sobretudo quando 

coerentes com o contexto fático contido nos autos e corroboradas com o laudo 
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pericial, tendo em vista que esses delitos acontecem, preponderantemente, 

longe de testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do 

ocorrido'' (Apelação Criminal n. 0006837-07.2012.8.24.0067, de São Miguel do 

Oeste, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. 30-05-2017). 

Corroborando com esse entendimento, eis os seguintes arestos 

desta Corte:

   APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM 
ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 147 C/C ART. 61, II, "F", AMBOS DO CÓDIGO 
PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE 
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CRIME IMPOSSÍVEL E 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E 
AUTORIA DO DELITO DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM 
HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INTENÇÃO DE 
INTIMIDAR EVIDENCIADA. MAL INJUSTO E GRAVE CONFIGURADO. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
CONFIRMADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA 
MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL (HC N. 126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL. 
IMEDIATO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS QUE SE IMPÕE. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.    "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, AC n. 0008196-92.2014.8.24.0011, Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 
4/10/2016) (AC n. 0034119-84.2014.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Moacyr de 
Moraes Lima Filho, j. 24/10/2017). (TJSC, Apelação Criminal n. 
0001976-36.2013.8.24.0004, de Araranguá, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, 
Terceira Câmara Criminal, j. 13-03-2018).

   APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL (CP, ART. 
129, § 9º) E AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT), AMBOS NO ÂMBITO DA LEI N. 
11.340/06 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA.   
AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP - I. PLEITO DE 
AFASTAMENTO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENA - 
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RELAÇÃO BASEADA NO GÊNERO DA VÍTIMA - LEI ESPECIAL QUE PREVÊ 
REGRAS PROCEDIMENTAIS E MEDIDAS PROTETIVAS - INEXISTÊNCIA DE 
NORMA SANCIONATÓRIA PROPRIAMENTE DITA - RECONHECIMENTO DA 
AGRAVANTE QUE NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM - II. PATAMAR DE 
MAJORAÇÃO EXCESSIVO - PENA MÍNIMA DOBRADA - REDUÇÃO 
NECESSÁRIA.   I. Na Lei Maria da Penha não há norma sancionatória 
propriamente dita, o que está previsto somente no Código Penal. A lei especial 
trata de outros institutos não penalizadores estrito sensu, tal como as medidas 
protetivas, razão porque sua incidência ocorre em momento diverso ao do 
agravamento da pena. Por isso, não há sobreposição nem cumulação de 
penalidade.   II. A presença de uma única agravante não justifica o aumento da 
pena no dobro.   RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
(TJSC, Apelação Criminal n. 0008784-44.2016.8.24.0039, de Lages, rel. Des. 
Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j. 06-03-2018).

Por outro lado, o pleito alternativo de redução da fração de aumento 

requer acolhimento.

Fixou-se a pena-base em 1 (um) mês de detenção (mínimo legal). 

Na segunda fase, diante da agravante prevista no art. 61, inc. II, "f", do CP, 

houve majoração da reprimenda do delito de ameaça em 1 (um) mês.

Notadamente havendo apenas uma agravante, o aumento revelou-

se desproporcional, uma vez que se traduz no dobro do mínimo legal. 

Desta feita, aplicando-se a fração de 1/6, a pena definitiva resulta 

em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do 

recurso, a fim de reduzir a pena para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Observa-se que a comarca de origem deverá promover a(s) 

devida(s) comunicação(ões), conforme dispõe o § 2.º do art. 201 do Código de 

Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 11.690/2008.

Este é o voto.
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