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APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (CP, ART. 147). 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.

1. PROVA DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE 
INFORMANTES. AMEAÇA DE MORTE. MAL INJUSTO E 
GRAVE CONFIGURADO. 1.1. ESTADO DE RAIVA. 
RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO. 1.2. CRIME 
IMPOSSÍVEL. MEIO EFICAZ. AMEAÇA POR INTERPOSTA 
PESSOA.

1. São suficientes, como prova da ocorrência do delito de 
ameaça, as declarações da vítima e de informantes, que 
especificam que o acusado ameaçou causar mal injusto e 
grave àquela, dizendo que a mataria.

1.1. O fato de a ameaça ter sido proferida em momento 
de cólera não tem o condão de eximir o acusado de 
responsabilidade criminal.

1.2. É possível a configuração do crime quando as 
promessas de mal injusto são feitas por interposta pessoa, 
desde que sejam capazes de incutir medo no destinatário.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0006899-92.2015.8.24.0018, da Comarca de Chapecó (Juizado Especial 
Criminal e de Violência Doméstica), em que é  Apelante V. O. da L. e Apelado o 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso; negar-lhe provimento; e determinar, após o exaurimento da 
possibilidade de interposição de recursos nesta Corte, o encaminhamento da 
íntegra do presente decisum ao Juízo da Condenação para que expeça os 
documentos necessários à execução provisória da pena imposta ao Acusado, 
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caso alguma parcela ainda remanesça por ser resgatada e isso ainda não tenha 
sido implementado. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado no dia 6 de março de 2018, 
os Excelentíssimos Desembargadores Getúlio Corrêa (Presidente) e Volnei 
Celso Tomazini. Atuou pelo Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de 
Justiça José Eduardo Orofino da Luz Fontes.

Florianópolis, 7 de março de 2018.

Sérgio Rizelo
RELATOR



Apelação Criminal n. 0006899-92.2015.8.24.0018 3

Gabinete Des. Sérgio Rizelo

RELATÓRIO

Na Comarca de Chapecó, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra V. O. da L., imputando-lhe a prática do crime 

previsto no art. 147 do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva, na 

forma do art. 7º, II, da Lei 11.340/06, nos seguintes termos:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 27 de março de 2015, por 
volta das 15h, o denunciado V. O. da L. dirigiu-se até a residência da vítima Z. 
de D. e S., sua ex-companheira, moradia situada na Rua [...] Chapecó/SC e, ao 
chegar à moradia descrita, por razões ou motivos não indicados nos autos, 
ameaçou a vítima da causação de mal injusto e grave, asseverando que iria 
atear fogo no imóvel e que iria matá-la, juntamente com sua filha de tenra 
idade, afirmações que incutiram fundado temor na referida vítima, diante das 
circunstâncias em que  foram perpetradas.

Em outra ocasião, em data e horário que somente a instrução do feito 
poderá precisar (mas provavelmente em época imediatamente anterior ao fato 
anteriormente narrado), o denunciado V. O. da L. encontrava-se  na residência 
de sua ex-companheira e ora vítima, moradia já descrita anteriormente, 
oportunidade em que A. A. de B., ex-cunhado da ilustrada vítima, chegou à 
moradia para pagar uma dívida que tinha com Z. de D. e S.

E assim sucedeu que o denunciado, visivelmente alterado, por certo em 
razão da ingestão de bebidas alcoólicas, passou a ameaçar a vítima da 
causação de mal injusto e grave, asseverando que iria matá-la, aduzindo ainda 
que a referida vítima mantinha relacionamento extraconjugal com seu ex- 
cunhado A. A. de B., afirmação que causou fundado temor na vítima.

Por fim, em outra oportunidade, em data e horário que somente a 
instrução do feito poderá precisar, mas possivelmente no mês de março de 
2015, o denunciado V. O. da L. dirigiu-se até a residência de J. de D. e S., 
genitora da vítima, moradia situada na [...] interior do município de 
Pinhalzinho/SC, com o intuito de encontrar-se com Z. de D. e S., sua ex-
companheira e ora vítima, que todavia não estava no local.

Chegando ao citado local, por razões ou motivos não indicados nos autos, 
o denunciado passou a ameaçar a vítima, por interposta pessoa (sua genitora), 
da causação de mal injusto e grave, asseverando que planejava matar a vítima, 
aduzindo, ainda, que não queria vê-la feliz a não ser que fosse com ele, 
afirmações que chegaram ao conhecimento da vítima e lhe causaram temor e  
aflição.

Assim agindo, violou o denunciado norma protetora da liberdade e 
tranquilidade individual, ameaçando sua ex-companheira, com palavras, da 
causação de mal injusto e grave.

Não se olvide que a conduta do denunciado é reiterada, sendo certo que 
as ameaças de morte em face da vítima são constantes, causando nesta, por 
certo, aflição e temor.

Cumpre observar, por fim, que os delitos praticados pelo denunciado 
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ocorreram no âmbito doméstico ou familiar contra sua ex-companheira, 
caracterizando, portanto, violência doméstica, nos termos da Lei n. 11.340/06 
(fls. 33-35).

Concluída a instrução, o Doutor Juiz de Direito Giuseppe Battistotti 

Bellani julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou V. O. da 

L. à pena de 1 mês e 16 dias de detenção, a ser cumprida em regime 

inicialmente semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 147 do 

Código Penal, por uma vez (fls. 197-204).

Insatisfeito, V. O. da L. deflagrou recurso de apelação.

Nas razões do inconformismo, almeja, em síntese, a reforma da 

sentença resistida, a fim de ser absolvido, ao argumento de que a prova colhida 

é insuficiente a imputar-lhe a autoria dos fatos.

Requer, subsidiariamente, sua absolvição com fundamento no art. 

386, III, do Código de Processo Penal, "uma vez que o crime de ameaça nunca 

se consumou por absoluta impropriedade do meio", porque não manteve contato 

com a Vítima, ou por atipicidade da conduta (fls. 218-227).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pelo conhecimento e 

desprovimento do reclamo (fls. 233-239).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pelo 

Excelentíssimo Procurador de Justiça Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, 

posicionou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 247-252).

Este é o relatório.



Apelação Criminal n. 0006899-92.2015.8.24.0018 5

Gabinete Des. Sérgio Rizelo

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1. O Apelante V. O. da L. almeja a reforma da sentença resistida, a 

fim de ser absolvido da imputação da prática do crime de ameaça contra a Vítima 

Z. de D. e S., diante de ausência de prova da autoria delitiva.

Sem razão, porém.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se positivadas no  

boletim de ocorrência das fls. 3-4 e 12; na representação da fl. 15; no 

requerimento de medidas protetivas da fl. 16; e na prova oral coligida aos autos.

O Recorrente negou os fatos que lhe são imputados, narrando 

diversas questões afetas à vida do ex-casal que não possuem ligação direta com 

a causa. Aduziu, ainda, que a Vítima acusou-o falsamente porque passava por 

dificuldades financeiras após o término do relacionamento, bem como por ter 

sido pressionada por A. A. de B., seu desafeto (mídia da fl. 168).

A Vítima Z. de D. e S., por sua vez, aludiu que diversas ameaças de 

morte e perturbações lhe foram dirigidas pelo Apelante, recordando-se apenas 

de um dos três fatos descritos na denúncia, diante do tempo decorrido. Em 

relação a esse fato, declarou que o Recorrente a ameaçou de morte por 

intermédio de sua genitora, ocasião em que ele estendeu as intimidações 

também à filha do ex-casal. Disse que as ameaças foram sempre motivadas pelo 

término do relacionamento; sentir medo do ex-companheiro e que ele somente 

parou de importuná-la quando foi preso em razão do descumprimento das 

medidas protetivas (mídia da fl. 97).

Ressalta-se que as declarações das vítimas têm lugar central na 

elucidação de fatos, como os apurados nos autos, tendo em vista que as 

ameaças acontecem preponderantemente no ambiente privado e longe de 

testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Já decidiu este Tribunal de Justiça:
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Tratando-se de violência doméstica, muitas vezes as ameaças e as 
agressões ocorrem longe do olhar de qualquer testemunha, razão pela qual a 
palavra da ofendida é de fundamental importância para o esclarecimento dos 
fatos, ainda mais quando corroborada por outros meios de prova [...] (Ap. Crim. 
2014.052853-2, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 11.11.14).

O Superior Tribunal de Justiça orienta: "No  que se refere ao crime 

de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a 

condenação, notadamente se a conduta foi  praticada  em  contexto  de  

violência doméstica ou familiar" (HC 327.231, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 

17.3.16).

Os dizeres da Ofendida, além de especialmente relevantes por 

denunciarem uma prática criminosa empreendida, via de regra, longe dos olhos 

de terceiros, encontram amparo nos relatos da informante J. de D. e S., mãe da 

Ofendida, que estava presente no ato da ameaça.

Sob o crivo do contraditório, J. de D. e S. confirmou a ocorrência de 

ameaça de morte proferida pelo Apelante contra sua filha. Disse que o 

Recorrente esteve na sua residência e asseverou que iria matar a Vítima e a filha 

do ex-casal caso não reatassem o relacionamento conjugal que mantiveram. Por 

fim, declarou que, posteriormente, contou a promessa de mal injusto e grave à 

Vítima (mídia da fl. 122).

G. de D. e S., irmã da Ofendida, disse que presenciou diversas 

ameaças de morte proferidas pelo Apelante a Z. de D. e S. e também inúmeras 

perturbações que fizeram, inclusive, a Vítima perder o emprego (mídia da fl. 168).

A. A. de B., ex-cunhado da Vítima, narrou que tomou conhecimento 

dos fatos por ela e que, inclusive, a alertou sobre violência doméstica, pois é 

Policial Civil e atua nesta área. Declarou que o Recorrente afirmava que mataria 

a Vítima e a filha do ex-casal (mídia da fl. 168).

As testemunhas e informantes arroladas pelo Apelante não 

presenciaram os fatos (mídia da fl. 168).

M. de F. M. da S., atual esposa do Recorrente, declarou que foi 

ameaçada pela Vítima, mediante ligações telefônicas; e que ela passava na 
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frente da sua residência constantemente porque queria reatar o relacionamento 

com ele, não se conformando com o fim do relacionamento afetivo (mídia da fl. 

168).

Contudo, tanto as alegações de M. de F. M. da S. quanto a suposta 

armação feita pela Vítima e pelo ex-cunhado do Apelante para incriminá-lo não 

foram comprovadas nos autos.

Não há dúvida de que o agir do Recorrente configura o crime 

previsto no art. 147 do Código Penal, o qual consiste em "ameaçar alguém, por 

palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal 

injusto e grave", porquanto disse que mataria a ex-companheira, apenas por não 

aceitar o fim do relacionamento.

Registra-se que, apesar de a Vítima não conseguir delimitar ao 

certo a data da ameaça sofrida, ela confirmou que ao menos uma das condutas 

descritas na denúncia realmente ocorreu. Isso deve-se ao fato de as ameaças 

serem proferidas em várias oportunidades, evidenciando, assim, a continuidade e 

habitualidade das intimidações. Como ocorriam de forma contínua é difícil 

delimitá-las precisamente, sendo evidente que o Apelante a ameaçou de morte 

ao menos em uma oportunidade.

A propósito, não é a primeira vez que o Recorrente se envolve em 

delitos violentos, pois é reincidente pela prática de homicídio qualificado contra o 

companheiro de uma ex-namorada (fl. 157).

Em situações como essa, a atuação judicial deve ser vista como 

resposta para coibir e reprimir crimes dessa espécie, como repúdio a condutas 

opressivas e violentas no seio doméstico e como meio de buscar (ainda que com 

caráter pedagógico questionável pela reduzida sanção e pela ideia de que a 

impunidade reinará) o isolamento das práticas para que não se repitam, mesmo 

que em novas e futuras Vítimas.

Além disso, o fato de o Apelante não ter sido denunciado pelo crime 

de desobediência não desconstitui os fatos narrados, conforme bem destacou o 
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Magistrado sentenciante: "o argumento relacionando a atipicidade do crime de 

desobediência com uma suposta necessidade de absolvição relativo aos delitos 

de ameaça. São duas coisas completamente distintas e, justamente por isso, não 

há nenhuma influência uma com a outra. A atipicidade do delito de 

desobediência diz respeito apenas às medidas protetivas e não à ação penal em 

si. Ainda, somente é considerado fato atípico por haver previsão de prisão em 

caso de descumprimento. Logo, ainda que seja dito que o fato é atípico, a prisão 

pelo descumprimento é legítima e legal, tanto que teria ocorrido. Logo, a 

atipicidade e arquivamento em relação ao delito de desobediência não influência 

em nada o presente processo penal" (fl. 200).

Especialmente sobre o crime de ameaça, aclaram Paulo José da 

Costa Júnior e Fernando José da Costa que "consiste na promessa de causar a 

alguém um dano injusto". E "ameaçar significa intimidar, anunciar um mal injusto 

e grave. Para que possa intimidar, o mal anunciado deverá ser grave. Para que 

se configure o crime, deverá ser injusto. [...] No crime de ameaça, a essência 

está na própria intimidação e na angústia dela derivada, que irá turbar a 

tranquilidade da vítima" (Curso de direito penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 364-365).

A prova colhida na instrução processual, sobretudo a oral, não é 

duvidosa nem capaz de orientar a reforma do decreto condenatório prolatado 

pelo Doutor Juiz de Direito. Em verdade, revela que a versão do Recorrente está 

isolada do cenário contido nos autos. O dolo da sua conduta foi demonstrado no 

momento em que ele ameaçou a Vítima de morte, por intermédio da sua mãe, ao 

dizer que a mataria apenas por não aceitar o final do relacionamento. O temor da 

Ofendida foi tamanho que sua reação imediata foi buscar auxílio policial, pois se 

sentiu intimidada com a atuação do Apelante. E é exatamente essa conduta 

punível pela lei penal, sendo acertadamente reconhecida no Juízo de Primeiro 

Grau, sem qualquer eiva ou erronia.

1.1. Também não prospera o pleito de absolvição por atipicidade da 
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conduta, porque, embora a ameaça possa ter sido proferida em momento de 

cólera, compreende-se, com o devido respeito, que a circunstância não tem o 

condão de eximir o Recorrente de responsabilidade, pois "o estado de ira, de 

raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força 

propulsora da vontade de intimar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a 

ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente 

por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o 

estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os 

crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira 

ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado" (BITENCOURT, Cezar 

Roberto. Tratado de direito penal, dos crimes contra a pessoa. 13. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. p. 423).

É entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE AMEAÇA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO (CP, ART. 147, CAPUT, C/C LEI N. 11.340/06) - SENTENÇA 
CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA.   PLEITO ABSOLUTÓRIO.   
1. AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E 
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS 
ALIADAS ÀS DO POLICIAL MILITAR.   2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO 
ESPECÍFICO - NÃO OCORRÊNCIA - ESTADO DE RAIVA QUE NÃO EXCLUI 
A INTENÇÃO DE INTIMIDAR - RÉU QUE PROFERE AMEAÇAS DE MORTE 
ÀS IRMÃS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. "No que tange aos crimes de 
violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima 
assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem 
testemunhas" (STJ, Min. Campos Marques - Desembargador convocado do 
TJPR). "Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos 
agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime 
quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da 
espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações" 
(STJ, Min. Nefi Cordeiro). 2. "O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a 
intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de 
intimidar" (Cezar Roberto Bitencourt). Recurso conhecido e desprovido (Ap. 
Crim. 0014075-19.2013.8.24.0075, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 27.9.16).

1.2. Afasta-se, igualmente, a tese defensiva de crime impossível, 

"uma vez que o crime de ameaça nunca se consumou por absoluta 

impropriedade do meio", porque não manteve contato com a Vítima.

O art. 17 do Código Penal estabelece as condições para 
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reconhecimento da hipótese de crime impossível: "Não se pune a tentativa 

quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, 

é impossível consumar-se o crime".

A incidência do tipo apenas estaria configurada se, no caso, 

efetivamente houvesse absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do 

objeto, hipóteses inocorrentes, uma vez que a Vítima foi, de fato, ameaçada de 

morte pelo Apelante por intermédio da sua mãe.

O fato da intimidação ter sido feita para a mãe da Vítima e não a ela 

diretamente não descaracteriza o delito de ameaça, uma vez que é possível sua 

configuração quando as promessas de mal injusto são feitas por interposta 

pessoa, desde que seja capaz de incutir medo no destinatário, o que, de fato, 

ficou demonstrado nos presentes autos.

Embora as ameaças não tenham sido feitas diretamente à Vítima, 

endereçavam-se a esta, ou seja, foram feitas de forma indireta, caracterizando o 

crime, diante do temor que causaram a Ofendida, a qual relatou expressamente 

que receia por sua vida e pela vida de sua filha.

Colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. CÓDIGO PENAL, 
ARTS. 147 E 330. FABRICAÇÃO E EMPREGO DE ARTEFATO EXPLOSIVO 
OU INCENDIÁRIO. LEI N. 10.826/03, ART. 16, III. CONDENAÇÃO. RECURSO 
DEFENSIVO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA 
AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E 
COERENTES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. CONSONÂNCIA COM 
O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÂNIMO INTIMIDATIVO 
COMPROVADO. Caracteriza o crime de ameaça a conduta do agente que, 
mediante palavras faladas e escritas - mensagens de texto -, procura incutir 
temor à vítima, anunciando que irá lhe causar mal injusto e grave, bem como 
aos familiares dela (Ap. Crim. 2013.050369-2, Rel. Des. Roberto Lucas 
Pacheco, j. 24.4.14).

Também:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA 
TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41) E AMEAÇA (ART. 
147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA 
DEFESA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL PARA 
FINS DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. DELITO 
QUE SE PROCEDE MEDIANTE AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA 
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INCONDICIONADA (ART. 17 DO DECRETO-LEI 3.688/41). ADEMAIS, VÍTIMA 
DA AMEAÇA QUE MANIFESTOU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA 
AÇÃO PENAL. TESE RECHAÇADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBAS 
AS INFRAÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O 
APELANTE EFETUOU INSISTENTEMENTE DIVERSAS LIGAÇÕES AOS 
SOBRINHOS DE SUA EX-COMPANHEIRA COM O OBJETIVO DE 
CONSEGUIR SEU CONTATO TELEFÔNICO, VIA DE REGRA UTILIZANDO-
SE DE TOM AMEAÇADOR E MOTIVADO POR UMA VONTADE DESMEDIDA 
DE REATAR O RELACIONAMENTO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS FIRMES E 
COERENTES. EX-COMPANHEIRA QUE CONFIRMOU AS IMPORTUNAÇÕES 
SOFRIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO 
CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. PROMESSAS DE MAL INJUSTO 
DIRECIONADAS À EX-COMPANHEIRA. PALAVRA DA OFENDIDA QUE SE 
MANTEVE UNÍSSONA DURANTE TODO O PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE REVELAM QUE A PROMESSA INTENCIONAVA INCUTIR À VÍTIMA 
TEMOR DE QUE SUA INTEGRIDADE FÍSICA CORRIA RISCO, CASO NÃO 
REATASSE A RELAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Tratando-se de violência 
doméstica, muitas vezes as ameaças ocorrem longe do olhar de qualquer 
testemunha, razão pela qual a palavra da vítima e de pessoas com convivência 
naquele ambiente possuem um alto valor probatório. [...] (Apelação Criminal n. 
2015.050541-0, de Concórdia, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 
10-11-2015). [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Ap. Crim. 
0001171-67.2013.8.24.0074, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 12.7.16).

Logo, tendo em mira que o crime de ameaça é formal e "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 a produção de qualquer resultado material efetivo" (TJSC, Ap. Crim. 

2014.042641-0, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 21.10.14), é 

indubitável que a ação do Recorrente configurou o crime previsto no art. 147 do 

Código Penal, sem margem a acolher as teses absolutórias formuladas.

Quanto à reprimenda, não há reparo a ser promovido.

Na primeira fase a pena foi fixada em 1 mês e 5 dias de detenção, 

diante da análise negativa da culpabilidade do Acusado ("culpabilidade do réu é 

acima do normal à espécie, porquanto descumpriu medida protetiva concedida 

pelo Juízo, fl. 201). Na intermediária, a pena foi majorada em 2/6, diante do 

reconhecimento das agravantes do emprego de violência contra a mulher, nos 

termos do art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, e da reincidência (fls. 157-159), 
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sendo estabelecida a reprimenda final em 1 mês e 16 dias de detenção.

Por fim, registre-se que, embora o Magistrado sentenciante tenha 

reconhecido a detração, descontando o período em que o Apelante ficou preso, 

eventual extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena deve ser 

analisada pelo Juízo da execução, diante da sua reincidência (PEP 

0017560-77.2008).

Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento e desprovimento do 

recurso.

Determina-se ao Juízo da Condenação, exaurida a possibilidade de 

interposição de recurso nesta Corte, que expeça os documentos necessários à 

execução imediata da pena imposta ao Acusado, caso ainda remanesça alguma 

parcela por resgatar e isso ainda não tenha sido determinado, nos termos da 

orientação do Supremo Tribunal Federal (ARExtra 964.246, Rel. Min. Teori 

Zavascki, j. 11.11.16).
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