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Apelação Criminal n. 0008784-44.2016.8.24.0039, de Lages
Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

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 – 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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0008784-44.2016.8.24.0039, da comarca de Lages (Vara da Infância e 
Juventude) em que é Apelante: E. E. G.  e Apelado: Ministério Público do Estado 
de Santa Catarina.
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A Segunda Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a pena para 4 
meses e 5 dias de detenção. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Sérgio Rizelo e Volnei Celso 
Tomazini.

Funcionou como representante do Ministério Público o 
Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça José Eduardo Orofino da Luz 
Fontes.

Florianópolis, 6 de março de 2018.

Desembargador Getúlio Corrêa
Presidente e Relator
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RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia contra E. E. G. (31 anos à 

época dos fatos) pela prática, em tese, dos delitos de ameaça (CP, art. 147, 

caput) e lesão corporal (CP, art. 129, § 9º), ambos no âmbito doméstico, em 

razão dos fatos assim narrados:

"De acordo com as provas amealhadas no caderno investigativo, o 
denunciado e a vítima conviviam em união estável há cerca de 3 (três) anos, à 
época dos fatos.

No dia 05 de outubro de 2016, por volta das 13h59min., na Rua [...], neste 
município e Comarca de Lages/SC, o denunciado E. E. G., de forma consciente 
e voluntária (dolosamente), aproveitando-se das relações domésticas e 
familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima E. A. dos S., sua 
companheira à época dos fatos, ao desferir socos contra a cabeça da vítima, 
além de puxar-lhe os cabelos, causando na vítima uma bossa serosanguínea 
na região frontal, conforme apontou o laudo pericial anexo.

Ato contínuo, ainda nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e local, o 
denunciado E. E. G., com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações 
domésticas e familiares, ameaçou de causar mal  injusto e grave contra a vítima 
E. A. dos S., sua companheira, ao afirmar que mandaria outra pessoa agredir a 
vítima, deixando-a receosa quanto à sua integridade física" (fls. 33-34).

Homologado o flagrante, a prisão foi relaxada mediante pagamento 

de fiança e fixadas medidas protetivas (fl. 23).

Recebida a peça acusatória em 24.10.2016 (fl. 38), o denunciado 

foi citado (fl. 49) e ofertou resposta escrita (fls. 60-63). 

Após a instrução do feito, as partes apresentaram alegações finais 

(fls. 89-96 e fls. 101-108).

Em seguida, sobreveio sentença (fls. 111-122), proferida pelo 

Magistrado Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, donde se extrai da parte 

dispositiva:

"Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 
para CONDENAR o réu E. E.G. ao cumprimento da pena fixada em 05 (cinco) 
meses de detenção, em regime inicial aberto, consistindo 03 (três) meses por 
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infração ao artigo 129, § 9.º, e 02 (dois) meses pela prática do crime descrito no 
artigo 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Nos termos do Art. 77 do CP, "a execução da pena privativa de liberdade, 
não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, desde que: I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; II - a 
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, 
bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; 
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. 
§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do 
benefício. Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à 
observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. § 1º - No 
primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 
46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48). § 2º - Se o 
condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as 
circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz 
poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, 
aplicadas cumulativamente: § 2º Se o condenado houver reparado o dano, 
salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código 
lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do 
parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente: a) 
proibição de freqüentar determinados lugares; b) proibição de ausentar-se da 
comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e 
obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Art. 
79 - A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a 
suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do 
condenado".Assim, diante das circunstâncias judiciais e da não reincidência, 
SUSPENDO a pena pelo prazo mínimo legal, determinando o cumprimento das 
condições previstas no § 2º do art. 77, que serão melhor especificadas pelo 
Juízo da Execução Penal. Além disso, o réu deve cumprir as medidas protetivas 
impostas à p. 23, pelo menos até a declaração de extinção da pena.

Em consequência, JULGO EXTINTA a ação 0008784-44.2016.Intime-se a 
vítima acerca da sentença.

Custas pelo réu.
[...]
Defiro o direito de recorrer em liberdade, diante das particularidades, a 

pena imposta, e, ainda, porque o réu respondeu solto" (fls. 121-122). 

Irresignado, E. E. G.  apelou (fls. 138-144). Sustentou: a) o 

afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em relação ao crime 

de ameaça; b) a redução do patamar de aumento correspondente à referida 
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agravante

Houve contrarrazões (fls. 157-151) pela manutenção da sentença. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da Procuradora 

de Justiça Heloísa Crescenti Abdalla Freire, manifestou-se pelo parcial 

provimento do apelo, a fim de reduzir a fração de aumento da agravante (fls. 

175-178).
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VOTO

1. Presentes os pressupostos legais, o recurso é conhecido e 

parcialmente provido.

2. O réu foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de lesão 

corporal e ameaça, ambos no âmbito doméstico, assim tipificados no CP c/c a 

Lei n. 11.340/06:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
[...]
§ 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 um a seis meses, ou multa".

"Art. 7º - São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação".

Antes de adentrar ao mérito do recurso propriamente dito, anota-se, 

por cautela, que a materialidade e autoria delitivas exsurgem seguras do boletim 
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de ocorrência (fls. 4-5), do laudo pericial (fl. 37), bem como da prova oral colhida 

em ambas as fases.

2.1. O recurso cinge-se à agravante prevista no art. 61, II, "f", do 

CP, a qual disse o apelante ser inaplicável aos casos regidos pela Lei Maria da 

Penha, pois representa notável bis in idem.

Sem razão.

É que 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.

Além disso, ao contrário do que ocorre com o crime capitulado no 

art. 129, § 9º, do CP, em que a violência doméstica é qualificadora do delito, na 

ameaça a condição da mulher não é preceito secundário do tipo penal. Logo, 

quando praticada no âmbito das relações domésticas, incide a agravante prevista 

no art. 61, II, "f", do CP.

Nesse sentido é jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA 
(ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5º, III, E ART. 7º, AMBOS 
DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.

[...]
DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA 

AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. NÃO 
ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA DE COABITAÇÃO. EXEGESE DO ART. 5º, 
III, DA LEI 11.340/06. ADEMAIS, VIOLÊNCIA PRATICADA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NORMA SANCIONATÓRIA NA 
LEI ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE QUE NÃO CARACTERIZA 
O BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIA CORRETAMENTE CONSIDERADA. POR 
OUTRO LADO, MAGISTRADO A QUO QUE EXASPEROU A PENA MUITO 
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ACIMA DO PATAMAR COMUMENTE ADOTADO POR ESTA CORTE DE 
JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE.

[...]
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, 

PARCIALMENTE PROVIDO" (ACrim n. 0006098-16.2015.8.24.0039, Des. 
Volnei Celso Tomazini, j. 17.10.2017, grifou-se).

"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, 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.

[...]
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO" ((ACrim n. 

0009456-86.2015.8.24.0039, Des. Ernani Guetten de Almeida, j.23.01.2018, 
destacou-se ).

A par disso, mantém-se a agravante.

2.2. Por outro lado, o pleito subsidiário de redução da fração de 

aumento merece acolhida.

A pena-base foi fixada no mínimo legal (1 mês de detenção). Na 

segunda fase, em razão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, houve 
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majoração da reprimenda do delito de ameaça em 1 mês, isto é, dobrou-se a 

pena mínima. O aumento é elevado e desproporcional, notadamente porque só 

há uma única agravante. 

Neste ponto, abre-se um parêntese para salientar que os 

percentuais de agravamento ou atenuação não são tabelados e, por isso, ficam 

inseridos na discricionariedade entregue ao julgados. A propósito, colhe-se da 

jurisprudência do STF:

"A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade 
judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou 
regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias 
ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às 
Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da 
constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de 
eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias" (STF, HC n. 125.772, Mina. 
Rosa Weber, j. 17.03.2015, grifei).

Na hipótese, como já dito, há excesso na fração adotada pelo 

Magistrado, cabendo a este Tribunal adequa-la ao espécie e quantidade de 

agravantes, no caso, uma única.

Por isso, reduz-se o patamar de elevação para 1/6, ao que resultam 

1 mês e 5 dias de detenção.

Aplicado o concurso material com o crime de lesões corporais (pena 

equivalente a 3 meses de detenção), a reprimenda final fica definida em 4 meses 

e 5 dias de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, "c"), suspensa na 

forma do art. 77 do CP, nos termos da sentença.

4. À vista do exposto, vota-se pelo conhecimento e parcial 

provimento do recurso, a fim de reduzir a pena para 4 meses e 5 dias de 

detenção.
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