
Apelação Criminal n. 0009022-63.2016.8.24.0039, de Lages
Relator: Desembargador Ernani Guetten de Almeida

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO 
CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA, 
AMBOS COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA 
(ARTS. 129, §9º, E 147, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.  RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA 
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM 
RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. 
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS. AGENTE QUE, COM O USO DE UMA 
FACA, AMEAÇOU MATAR A OFENDIDA. DEPOIMENTOS 
FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES 
DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. INFORMANTE QUE 
CONFIRMOU AS AMEAÇAS PROFERIDAS. ESPECIAL 
RELEVÂNCIA DE SUAS DECLARAÇÕES, ANTE A 
CLANDESTINIDADE EM QUE OS CRIMES DESSA JAEZ 
SÃO PRATICADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

[...] 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. 0043758-92.2015.8.24.0023, da 
Capital, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 
11.07.2017).

 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, INDEPENDENTEMENTE DE 
COABITAÇÃO, APESAR DA EXISTÊNCIA DESTA NO 
CASO. 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. 
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EXASPERAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE.  

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) 
ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 
0000516-81.2010.8.24.0048). INTIMAÇÃO PARA 
CUMPRIMENTO IMEDIATO DAS CONDIÇÕES DA 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PROVIDÊNCIA 
QUE DEVE SER ADOTADA PELO JUÍZO A QUO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0009022-63.2016.8.24.0039, da comarca de Lages Vara da Infância e Juventude 
em que é  Apelante P. S. R. e Apelado M. P. do E. de S. C..

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, reduzindo a pena privativa de 
liberdade do crime de ameaça definitivamente para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias 
de detenção, a qual somada à do delito de lesões corporais no âmbito 
doméstico, totaliza 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantendo-
se as demais cominações da sentença, e determinando que o juízo de origem 
intime o apelante para dar inicio ao cumprimento das condições de suspensão 
condicional da pena. Custas legais.

Presidiu o julgamento, realizado na presente data, o Exmo. Sr. Des. 
Rui Fortes, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Luiz Antônio Zanini 
Fornerolli. Funcionou como Representante do Ministério Público o Dr.Genivaldo 
da Silva. 

  Florianópolis, 17 de abril de 2018.

Desembargador Ernani Guetten de Almeida
Relator
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RELATÓRIO

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

Catarina ofereceu denúncia contra Pablo Stanck Rosa, imputando-lhe a prática 

dos delitos capitulados no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea ''f'', e art. 

129, §9º, todos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos criminosos (fls. 

25-29):

No dia 25 de fevereiro de 2016, por volta das 23h30min., na Rua Antonio 
Waltrick, s/n, bairro Maria Angélica, neste município e Comarca de Lages/SC, o 
denunciado Pablo Stanck Rosa, de forma consciente e voluntária 
(dolosamente), aproveitando-se das relações domésticas e familiares, ofendeu 
a integridade corporal da vítima Cheila Juliana Varela dos Santos, sua 
companheira à época dos fatos, ao desferir tapas, socos, puxões, apertões no 
rosto e no braço da vítima, causando as seguintes lesões corporais, descritas 
no laudo pericial anexo: equimose de 1,0x0,5cm na orelha esquerda, equimose 
em região mandibular esquerda de 8,0x4,0cm, equimose no braço esquerdo de 
8,0x11,0cm, equimose no braço direito de 12,0x7,0cm, equimose  em região 
peitoral direita de 3,0x3,0cm e 2,0x2,0cm, equimose na perna esquerda de 
4,0x3,0cm, escoriação de 4,0x2,0 na região dorsal e escoriação linear de 1,0cm 
na orelha direita.

Ato contínuo, em circunstâncias semelhantes de tempo, modo e local, o 
denunciado Pablo Stanck Rosa, com consciência e vontade, aproveitando-se 
das relações domésticas, de posse de uma faca, ameaçou de causar mal 
injusto e grave contra a vítima Cheila Juliana Varela dos Santos, ao obrigá-la a 
concordar com tudo o que dizia e fazia, para que não a matasse, além de 
afirmar que jogaria todos os pertences da vítima na rua, causando receio nessa 
por sua integridade física.

Concluída a instrução criminal, a denúncia foi julgada procedente, 

sendo o apelante condenado à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em 

regime aberto, por considerá-lo com incurso nas sanções dos arts. 129, §9º e 

147, ambos do Código Penal, e com a incidência da Lei Maria da Penha (fls. 

87/88). Foi determinada a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 

77 e 78 do Código Penal.

Inconformada com a prestação jurisdicional entregue, a defesa  

interpôs recurso de apelação, insurgindo-se somente quanto ao crime de 

ameaça. Nas razões de inconformismo, pugnou, em síntese, pela absolvição em 

virtude da insuficiência probatória, pela exclusão da qualificadora (agravante) do 

art. 61, II, "f", do Código Penal e, alternativamente, pela sua redução (fls. 
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103-111).

Apresentadas as contrarrazões, no sentido de parcial provimento do 

apelo (fls. 119-126), ascenderam os autos a esta instância, oportunidade em que 

a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Exmo. Dr. Gercino 

Gerson Gomes Neto, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do 

recurso, apenas para adequação do aumento relativo à agravante (fls. 132-138).

É o relatório.

VOTO 

Trata-se de recurso de apelação contra decisão que julgou 

procedente a denúncia, condenando Pablo Stanck Rosa às sanções dos arts. 

129, §9º e 147, caput, ambos do Código Penal e com incidência da Lei Maria da 

Penha. 

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os requisitos de 

admissibilidade.

E, quanto ao mérito, merece parcial provimento.

Da absolvição

Inicialmente, o apelante pugnou pela absolvição ante a insuficiência 

probatória, eis que a condenação foi baseada exclusivamente nas palavras da 

vítima, devendo incidir, portanto, o princípio do in dubio pro reo.

Sem razão.

A materialidade e a autoria do delito restaram positivadas por 

intermédio da prova oral coligida nos autos.

Nesse passo, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a vítima Cheila 

Juliana Varela dos Santos declarou em relação ao crime impugnado (fl. 4):

[...] Que Pablo ainda a ameaçou com uma faca, sendo que a declarante 
teve que "concordo com tudo que ele tava falando pra não me matar (sic)"; Que 
o autor mandou a declarante ir dormir e ficou cuidando; [...]

Em juízo ratificou seu relato (fl. 85):

[...] Que no dia dos fatos Pablo agrediu e ameaçou a declarante, bem 
como ameaçou seu filho; [...] que Pablo obrigava a declarante a lhe dizer o que 
queria ouvir; que Pablo fez a declarante jurar pelo seu filho que nunca lhe 
deixaria; que ele lhe ameaçava; que Pablo pegou uma faca dizendo que iria lhe 
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matar; [...] que ficou com medo da ameaça; que temia pelo seu filho; que o 
apelante dizia para a declarante concordar com tudo que dissesse, do contrário 
lhe mataria; que ameaçou jogar seus pertences na rua; (transcrição indireta   
arquivo de mídia audiovisual anexo aos autos digitais)

A corroborar, a informante Ana Carla Varela dos Santos, apesar de 

não ter presenciado os fatos, confirmou a conduta do apelante (fl. 86):

[...] que Pablo ameaçou sua irmã com facas, duas inclusive; que não sabe 
informar o teor das ameaças; que sua irmã tinha bastante medo de Pablo; 
(transcrição indireta arquivo de mídia audiovisual anexo aos autos digitais)

Portanto, percebe-se que a versão apresentada pela vítima mostrou-

se uníssona e firme em ambas as oportunidades em que fora ouvida, restando 

corroborada ainda pelas demais provas amealhadas nos autos, fatores 

suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Ademais, cediço que "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 

veredicto condenatório, quando firme e coerente, máxime quando corroborada 

pelos demais elementos de prova encontrados nos autos" (Apelação Criminal n. 

0001510-86.2013.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 

9.8.2016), exatamente como ocorrera na hipótese. 

De outro lado, observa-se que a versão do apelante, de que estava 

na casa de sua genitora na data dos fatos resta isolada nos autos, e não restou 

comprovada, ônus que lhe incumbia, à vista do art. 156 do Código de Processo 

Penal.

Assim, diante da situação fática apresentada, não há como se falar 

em anemia probatória, vez que as declarações coerentes e harmônicas da 

vítima, em ambas as fases processuais, encontram respaldo nos depoimentos 

prestados pela informante, confirmando a ameaça perpetrada pelo apelante, a 

qual, como visto, incutiu na vítima suficiente temor pela possibilidade de 

concretização, fazendo-a, inclusive, postular por medidas protetivas de urgência.

Portanto, ao contrário do que afirma o apelante, a prova  produzida 

nos autos é cristalina, sendo a manutenção da condenação medida imperativa.
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Do afastamento da agravante

Sustenta a defesa que na época dos fatos o apelante e a vítima não 

coabitavam o mesmo lar e que, em tese, seria o requisito primordial para a 

caracterização da violência doméstica. Alega que o apelante está respondendo 

pelo delito com base da lei Maria da Penha, o que por si só já se mostra mais 

rigoroso, uma vez que veda vários benefícios, ao passo que fazer incidir a 

aludida agravante ensejaria em bis in idem. 

Sem razão. 

Inicialmente, ressalta-se que o caso em apreço enquadra-se 

perfeitamente à Lei Maria da Penha, pois preconiza o art. 5º da Lei 11.340/2006:

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 
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.

No mesmo sentido, estabelece o art. 7º do mesmo diploma legal:
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;

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja 
a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
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configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria.

É mister destacar, que a agravante disposta na alínea "f" do inciso II 

do art. 61 do Código Penal é circunstância de caráter objetivo, que deve ser 

reconhecida sempre que a violência seja baseada no gênero da vítima (ou seja, 

contra a mulher) e praticada no âmbito da família, do convívio doméstico ou 

relação de convivência íntima, atual ou pretérita, independentemente de 

coabitação, a qual, contudo, existia na época dos fatos no presente caso.

Além disso, ao contrário do que aduz a defesa, não se observa a 

ocorrência de bis in idem ao se reconhecer a aludida circunstância agravante, 

sobretudo pelo fato de que a Lei n. 11.340/06 traz dispositivos protetivos e 

procedimentais referentes aos delitos contra a mulher, não possuindo norma 

sancionatória strictu sensu. De outro norte, o art. 61, inciso II, alínea "f", do 

Código Penal relaciona-se com a majoração da pena, em sede de dosimetria 

penal. 

Logo, ambos os institutos incidem no processo, não havendo se 

falar em conflito e, muito menos, em dupla valoração. 

É o entendimento deste Tribunal (TJSC, Apelação Criminal n. 

2014.031336-4, de Chapecó, rel. Des. Rui Fortes, Terceira Câmara Criminal, j. 

18-11-2014):

   APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.   PLEITO DE 
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA 
COM AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE. 
RÉU QUE, APARENTEMENTE EMBRIAGADO, AMEAÇOU A OFENDIDA DE 
CAUSAR-LHE MAL INJUSTO E GRAVE, MUNIDO DE UMA FACA. PALAVRA 
DA VÍTIMA, ADEMAIS, QUE EM DELITOS DESSA NATUREZA POSSUI 
ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.   DOSIMETRIA. 
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, f, 
DO CP. ALEGADO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DESTA 
CÂMARA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. 
INVIABILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO QUE RECOMENDA A 
MAJORAÇÃO ACIMA DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) ADOTADO PELA 
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JURISPRUDÊNCIA. PARÂMETRO UTILIZADO PELO JUIZ QUE CONTRIBUI 
PARA A EFETIVAÇÃO DOS OBJETIVOS DA SANÇÃO PENAL.   ALMEJADA 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 44, I, DO CP. 
DELITO COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. RECURSO 
DESPROVIDO. 

Revisão do quantum  de aumento de pena

De outro viés, requer o apelante a redução da pena, no que toca à 

segunda etapa dosimétrica, uma vez que o Magistrado a quo estabeleceu a pena-

base em 01 (um) mês de detenção e, na segunda etapa dosimétrica, houve o 

aumento de 01 (um) mês por conta da agravante prevista no art. 61, inciso II, 

alíneas "f", do Código Penal, in verbis: "São circunstâncias que sempre agravam 

a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: [...] ter o agente cometido 

o crime: [...] 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; [...]"

Ocorre que, embora não haja fração pré-estabelecida para o 

aumento por conta das circunstâncias agravantes, o qual não deve se pautar 

num critério puramente aritmético, o aumento de 1 (mês) de detenção revela-se 

exacerbado e não houve fundamentação para a repreensão mais severa.

Isso posto, consideradas as peculiaridades do caso concreto, 

afigura-se adequado o aumento de 1/6 (um sexto), ou seja, 05 (cinco) dias nessa 

fase da dosimetria, reduzindo-se o estabelecido na sentença.

Sobre o tema, anota a doutrina (BITENCOURT, Cezar Roberto. 

Código Penal Comentado. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273 e 274):

O Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das 
agravantes ou atenuantes legais genéricas, deixando-a à discricionariedade do 
juiz. No entanto, sustentamos que a variação dessas circunstâncias não deve ir 
muito além do limite mínimo das majorantes e minorantes, que é fixado em um 
sexto. Caso contrário, as agravantes e as atenuantes se equiparariam àquelas 
causas modificadoras da pena, que, a nosso juízo, apresentam maior 
intensidade, situando-se pouco abaixo das qualificadoras (no caso das 
majorantes). Tampouco pode ultrapassar os limites mínimo e máximo 
cominados no tipo legal.

Em caso semelhante, decidiu esta Corte de Justiça, vide Apelação 



                                                         

9

Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

Criminal n. 0000093-07.2017.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Cinthia Beatriz da 

Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 05.10.2017: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO 
CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE 
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS 
QUANTO À AUTORIA. SUJEITO PASSIVO INDETERMINADO DIANTE DE 
AMEAÇA GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS 
QUE DELIMITAM OS ALVOS DA ATEMORIZAÇÃO. PLURALIDADE DE 
OFENDIDOS. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA 
AÇÃO FEITA APENAS PELA GENITORA. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE 
E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E 
COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. 
PALAVRA DA VÍTIMA QUE MERECE CREDIBILIDADE. ADEMAIS, 
TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM O DEPOIMENTO PRESTADO PELA 
OFENDIDA. RÉU QUE AMEAÇOU MATAR À FACADA SUA GENITORA E 
DEMAIS MEMBROS DA FAMÍLIA. MAL INJUSTO E GRAVE 
CARACTERIZADO. VÍTIMA ATEMORIZADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 
SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE 
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA 'F', 
DO CP. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE 
MANTIDA. PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER NA FORMA DE LEI ESPECÍFICA. CORRETA 
APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. PEDIDO PARA READEQUAÇÃO DA 
FRAÇÃO PARA 1/6. ACOLHIMENTO. 

"O patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou 
atenuante, apesar de não ser uma imposição ao julgador, serve como 
parâmetro razoável de análise, devendo ser aplicado nas hipóteses em que o 
critério adotado pelo juiz mostrar-se excessivamente severo ou, ao contrário, 
demasiadamente brando - como ocorreu no caso sob exame. Assim, "não 
obstante inexista na legislação penal qualquer indicação específica da fração a 
ser agregada ou reduzida da pena frente à constatação de circunstâncias legais 
e agravantes e/ou atenuantes, a orientação predominante deste egrégio 
Tribunal de Justiça é no sentido de adotar-se, no cálculo, a quantia de 1/6 (um 
sexto), a incidir sobre cada circunstância. (Apelação Criminal 2010.082786-1, 
Rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. 21/06/2011)." RECURSO CONHECIDO 
E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Assim, reduz-se a pena privativa de liberdade do crime de ameaça 

definitivamente para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a qual, somada 

à do delito de lesões corporais no âmbito doméstico, totaliza 04 (quatro) meses e 

05 (cinco) dias de detenção, mantendo-se as demais cominações da sentença. 

Execução Provisória

Diante do exposto, mantida a condenação por esta Corte de 

Justiça, sendo alterada a questão da dosimetria da agravante , nos termos do 
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novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 

126.292/SP e das razões contidas no voto vencedor deste Relator nos autos n. 

0000516-81.2010.8.24.0048, especialmente pela impossibilidade de rediscussão 

da matéria fática nas Instâncias Superiores, determina-se ao juízo a quo a 

intimação do apelante para início imediato do cumprimento das condições 

impostas a título de suspensão da pena.

Dispositivo

Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso  e dar-

lhe parcial provimento e determinar ao juízo a quo a intimação do apelante para 

início imediato do cumprimento das condições impostas a título de suspensão da 

pena.

Este é o voto.


		2018-04-17T15:44:38+0000
	Not specified




