
Apelação Criminal n. 0009852-29.2016.8.24.0039, de Lages
Relator: Desembargador Ernani Guetten de Almeida

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO 
CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA, COM A 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ARTS. 129, §9º, E 
147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.  RECURSO DA DEFESA.

ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. APELANTE QUE, COM O 
USO DE UMA FACA, AMEAÇOU A OFENDIDA, SEGUROU-
A PELO PESCOÇO E ARREMESSOU-A DIVERSAS VEZES 
CONTRA A PAREDE. ESQUIMOSE E ESCORIAÇÃO 
CONSTATADAS POR LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS 
FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES 
DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA 
DE SUAS DECLARAÇÕES, ANTE A CLANDESTINIDADE 
EM QUE OS CRIMES DESSA JAEZ SÃO PRATICADOS. 
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUANTO ÀS LESÕES 
CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ADEMAIS, DELITO DE 
AMEAÇA QUE É DE NATUREZA FORMAL, CUJA 
CONSUMAÇÃO EXIGE APENAS QUE O MAL PROMETIDO 
SEJA IDÔNEO E APTO A CAUSAR TEMOR NA VÍTIMA. 
SENTIMENTO DE IRA QUE NÃO AFASTA A 
RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE. DOLO 
EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO 
CONDENATÓRIO.

[...] 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).

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE 
LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO PARA 
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. 
INVIABILIDADE. AGRESSÃO QUE GEROU LESÕES 
FÍSICAS NA OFENDIDA. ILÍCITO SUBSIDIÁRIO NÃO 
CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO.

PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DO ART. 
129, §. PARCIAL ACOLHIMENTO. AGENTE QUE ADMITE 
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EM FASE EXTRAJUDICIAL A PRÁTICA DE LESÕES 
CORPORAIS EM DESFAVOR DE SUA EX-COMPANHEIRA. 
CONFISSÃO UTILIZADA COMO UMA DAS RAZÕES DE 
DECIDIR PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. PENA-BASE, 
ENTRETANTO, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA 
DE AGRAVANTES. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE É DE RIGOR.

 REQUERIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE 
PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO 
CÓDIGO PENAL NO CRIME DE AMEAÇA. 
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. 

PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONHECIDO. PROVIDÊNCIA 
JÁ ADOTADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
RECURSAL.

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 PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO 
EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0009852-29.2016.8.24.0039, da comarca de Lages, Vara da Infância e 
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Juventude, em que é  Apelante Elvio Brito da Silva e Apelado Ministério Público 
do Estado de Santa Catarina.

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe provimento em parte, determinando 
que o juízo de origem intime o apelante para dar início imediato ao cumprimento 
das condições impostas a titulo de suspensão condicional da pena. Custas 
legais.

Participaram do julgamento os Exmos. Des. Leopoldo Augusto 
Brüggemann e Getúlio Corrêa. Funcionou como Representante do Ministério 
Público o Exmo. Sr. Dr. Gercino Gerson Gomes Neto.

Florianópolis, 08 de maio de 2018.

Desembargador Ernani Guetten de Almeida
Presidente e Relator
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RELATÓRIO

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

Catarina ofereceu denúncia contra Elvio Brito da Silva, 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, com a incidência dos dispositivos penais e 

processuais penais da Lei 11.340/06, em razão dos seguintes fatos criminosos 

descritos na preambular (fls. 26-29):

"De acordo com as provas amealhadas no caderno investigativo, o 
denunciado e a vítima conviviam maritalmente, estando separados à época dos 
fatos, mas dividindo o mesmo imóvel.

No dia 24 de setembro de 2016, por volta das 22h30min., na venida 
Caetano Vieira da Costa, s/n, (casa azul ao lado do Bar Subtil), município de 
Painel/SC, integrante desta Comarca de Lages/SC, o denunciado Elvio Brito da 
Silva, de forma consciente e voluntária (dolosamente), aproveitando-se das 
relações domésticas e familiares, ameaçou de causar mal injusto e grave contra 
Patrícia das Graças Brito, sua ex-companheira à época dos fatos, ao afirmar 
para a vítima "você quer confusão, você vai ter", portando uma faca e indo em 
direção à ofendida, deixando-a receosa por sua integridade física.

Ato contínuo, ainda nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e local, o 
denunciado Elvio Brito da Silva, de forma consciente e voluntária, aproveitando-
se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da 
vítima Patrícia das Graças Brito, sua ex-companheira à época dos fatos, ao 
segurá-la pelo pescoço e arremessá-la contra a parede do banheiro, causando 
as lesões descritas no laudo pericial de fl. 6 (equimose em ombro esquerdo de 
8,0x5,0cm e escoriação em região posterior terço médio do antebraço 
esquerdo, medindo 1,5x1,0cm)."

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,  

determinada sua suspensão condicional, nos termos dos arts. 77 e 78 do Código 

Penal (fls. 88-197).

Inconformada com a prestação jurisdicional entregue, a defesa  

interpôs recurso de apelação. Nas razões de inconformismo, pugnou, em 

síntese, pela absolvição do apelante em virtude da insuficiência probatória, pela 

desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias 

de fato, pela incidência da atenuante da confissão espontânea no crime do art. 

129, §9º, do Código Penal, pela exclusão da qualificadora do art. 61, II, "f", do 
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Código Penal no crime de ameaça e pela concessão da assistência judiciária 

gratuita (fls. 109-126).

Apresentadas as contrarrazões no sentido de não provimento do 

apelo (fls. 142-156), ascenderam os autos a esta instância, oportunidade em que 

a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Exma. Dra. 

Heloísa Crescenti Abdalla Freire, manifestou-se pelo conhecimento e 

desprovimento do recurso (fls. 164-174).

É o relatório.

VOTO 

Trata-se de recurso de apelação contra decisão que julgou 

procedente a denúncia, condenando Elvio Brito da Silva às sanções dos arts. 

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

Penha. 

O recurso, próprio e tempestivo, é parcialmente conhecido. 

E, no mérito, merece provimento em parte.

Da absolvição 

Inicialmente, o apelante pugnou pela absolvição ante a insuficiência 

probatória, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para 

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

Sem razão.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram positivadas por 

intermédio dos depoimentos (fl. 08 e 66) e exame de corpo de delito (fl. 06), o 

qual concluiu que houve ofensa à integridade corporal da paciente, produzida por 

meio de energia mecânica e instrumento contundente, que causaram "[...] 

Equimose em ombro esquerdo (8,0x5,0 cm), escoriação em região posterior 

terço médio do antebraço esquerdo (1,5x1,0cm)."

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

Patrícia das Graças Brito declarou em relação aos crimes impugnados (fl. 8):

[...] Que a declarante está separada de seu marido há cerca de dois 
meses, porém estão convivendo na mesma casa até conseguirem um lugar 
para morar separados; Que no dia dos fatos, o autor chegou em casa 
embriagado, começando uma discussão, tendo o autor lhe empurrado; Que a 
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declarante se dirigiu até o banheiro, momento em que o autor disse "você quer 
mesmo confusão, você vai ter", vindo em direção da declarante com uma faca 
nas mãos, parando somente quando viu a filha do casal de 10 anos saiu do 
quarto; Que o autor largou a faca e a segurou pelo pescoço, jogando-a em 
direção a parede do banheiro; [...] (Grifou-se).

Em juízo ratificou seu relato (transcrição da sentença de fls. 91/92):

[...] Que começaram a discutir no quarto e a partir donde o acusado 
agrediu a vítima, sufocando-a; Que conseguiu empurrar o agressor e escapar 
para o banheiro, onde o acusado a agrediu novamente; Que o agressor pegou 
uma faca para acertá-la mas, quando foi desferir o golpe, a filha do casal disse: 
"pai o que é isso?", fazendo com que o agressor largasse a faca mas 
continuasse a agredir a vítima, pegando-a pelo pescoço e "jogando nas paredes 
do banheiro várias vezes"; Que o acusado estava bastante alcoolizado; Que 
requereu medida protetiva contra o acusado [...] Que o agressor realmente a 
ameaçou e que ficou atemorizada por isso (audiovisual de p. 66). (Grifou-se).

O apelante, ao seu turno, ouvido somente na Delegacia de Polícia, 

confirmou as lesões por si perpetradas contra a vítima e disse não se recordar da 

ameaça (fl. 10).

A coerência e segurança dos depoimentos prestados pela vítima, 

portanto, aliados ao laudo pericial (fl. 6) e confissão extrajudicial (fl. 10) quanto 

ao crime de lesões corporais, são provas cristalinas e comprovam o prejuízo à 

sua integridade física e psicológica, fazendo-a, inclusive, postular por medidas 

protetivas de urgência. 

Deste modo, conclui-se que a ausência probatória é versão 

unicamente de defesa e encontra-se absolutamente isolada no processo, não 

deixando dúvidas de que a conduta do apelante infringiu o disposto nos arts. 

129, §9°, e 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei Maria da 

Penha.

A propósito, cumpre salientar que, em crimes que envolvam 

violência doméstica, "é natural que a palavra da ofendida ganhe especial 

relevância, principalmente porque os mesmos ocorrem, via de regra, em um 

cenário onde não estão presentes outras testemunhas oculares" (Apelação 

Criminal n. 2015.050541-0, de Concórdia, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima 

Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2015).

Corroborando nesta lógica, tem-se que ''em casos de violência 

contra a mulher - seja ela física ou psíquica-, a palavra da vítima é de 
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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.

Neste sentido, esta Câmara decidiu:

1) Apelação Criminal n. 2015.052966-1, de Brusque, rel. Des. 

Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20.10.2015:

    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO (ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
PALAVRAS UNÍSSONAS E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS 
PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO 
CONFIGURADA. CONDENAÇÃO PRESERVADA. As palavras da vítima, 
coerentes e harmônicas em todos os momentos, respaldadas pelos demais 
elementos coligidos, são aptas para embasar o decreto condenatório. [...]

2) Apelação Criminal n. 2015.085203-4, de Tubarão, Des. Getúlio 

Corrêa, j. 19.01.2016:

    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9°) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 
RECURSO DEFENSIVO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO 
ACOLHIMENTO - RÉU QUE AGRIDE EX COMPANHEIRA - PALAVRA DA 
VÍTIMA E LAUDO PERICIAL - VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA - 
CONDENAÇÃO MANTIDA. "Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou 
familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui 
especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em 
consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos" (STJ, 
Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador convocado do TJPE, j. 
06.08.2015). [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ().

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 demais meios 

de prova, confirmando a lesão corporal e as ameaças perpetradas pelo apelante, 

fatores estes suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Por outro lado, o elemento subjetivo do tipo igualmente restou 

evidenciado. 

A alegação defensiva de que é necessário haver um forte temor da 
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vítima para que haja a concretização do crime de ameaça não merece 

acolhimento, visto que o dolo específico do crime de ameaça consiste na 

intenção de provocar medo na vítima, ao passo que sua consumação dispensa a 

ocorrência de resultado, apesar de, no caso, aquela relatar ter ficado 

atemorizada (audiovisual de fl. 66), bastando apenas que a ameaça de mal 

injusto e grave chegue ao conhecimento do ofendido, porquanto se trata de delito 

formal.

Sobre o assunto, leciona Guilherme de Souza Nucci, in Código 

Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 740: 

[...] ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe um mal 
futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do 
que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna 
particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante 
para o Direito Penal, mas apenas a que lida com um "mal injusto e grave" [...] ().

Acerca do elemento subjetivo, esclarece Cleber Masson, vide 

Código Penal Comentado, 4ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 711: 

[...] é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de intimidar 
alguém. É imprescindível tenha sido a ameaça efetuada em tom de seriedade, 
ainda que não possua o agente a real intenção de realizar o mal prometido. [...]. 
O estado de ira do agente não afasta por si só o delito, pois subsiste o dolo, 
consistente na vontade de intimidar. Além disso, a emoção e a paixão não 
excluem a imputabilidade penal (CP, art. 28, I). Deve-se analisar o caso prática, 
pois em alguma situações a ira pode agravar ainda mais a ameaça. Igual 
raciocínio se aplica à ameaça proferida pelo ébrio (art. 28, II) [...] 

Quanto à forte emoção, cumpre o destaque de que "O Estado de 

ira, de raiva ou de cólera não é capaz de excluir a intenção de intimidar e, por 

consequência, o crime de ameaça. Assim, uma vez cabalmente comprovadas a 

ocorrência do delito e sua autoria, torna-se impossível a absolvição pretendida" 

(TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2012.014354-1, de Urussanga, rel. 

Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 05-02-2013).

Pode-se verificar que as ameaças proferidas foram sérias o 

suficiente para abalar o estado psicológico da vítima, razão pela qual, inclusive, 

registrou a ocorrência que deu origem ao processo e pugnou por medidas 

protetivas.

Inviável, dessarte, o acolhimento do pleito absolutório.

Do pedido de desclassificação
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De outro norte, a defesa pugna pela desclassificação da conduta 

delituosa de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, tendo 

em vista que, em síntese, a ofensa à integridade física teria sido mínima.

Novamente, sem razão.

Isto porque somente a ausência absoluta de qualquer tipo de 

ferimento seria capaz de alterar a classificação jurídica da forma pretendida, 

tendo em vista que é justamente a ocorrência de lesão que diferencia os ilícitos.

Noutros termos, a presença de equimose e escoreação na ofendida 

em decorrência de agressão intencional do apelante configura o delito de lesões 

corporais e não a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de 

Contravenções Penais, que, conforme se infere do próprio preceito secundário, 

constitui infração penal subsidiária.

Nesse sentido, tem decidido esta Corte de Justiça:

1) Apelação n. 0010225-60.2015.8.24.0018, de Chapecó, Terceira 

Câmara Criminal, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 28-04-2016:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES CONTRA A 
PESSOA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, 
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL COM A INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006). 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. [...] 
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE 
VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41. NÃO CABIMENTO. 
LAUDO PERICIAL POSITIVO. LESÕES APARENTES. DELITO ANÃO 
SUBSIDIÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. [grifo nosso]

2) Apelação Criminal n. 2014.033081-0, de Tangará, rel. Des. Jorge 

Schaefer Martins, j. 13-08-2015:

CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO PRATICADAS EM ÂMBITO 
DOMÉSTICO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41. SENTENÇA 
ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. [...] MÉRITO. PLEITO 
CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE SOFREU UM EMPURRÃO 
E UM SOCO NO PESCOÇO DE SEU MARIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DEMONSTRADAS. VÍTIMA QUE CONFIRMOU OS FATOS NARRADOS NA 
DELEGACIA DE POLÍCIA E RETRATOU-SE EM JUÍZO. PROVA 
TESTEMUNHAL. VIZINHOS QUE CONFIRMARAM AS AGRESSÕES. 
CONDENAÇÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. [...] A contravenção penal de vias de 
fato consiste no emprego de violência contra pessoa sem produção de 
lesões corporais (JESUS, Damásio E. de. Lei das contravenções penais 
anotada, 10. ed. rev. e atual., São Paulo, Saraiva, 2004, p. 71). [...]. RECURSO 
PROVIDO. [grifo nosso]
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Portanto, a classificação jurídica do ilícito deve ser mantida.

Da incidência da circunstância atenuante da confissão

A defesa requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da 

confissão espontânea (CP, art. 65, III, ''d'') no crime do art. 129, §9º, do Código 

Penal.

Razão lhe assiste, ainda que parcialmente.    

Isso porque, não se olvida que o apelante tenha realmente 

confessado, ainda que em fase policial, a prática do crime previsto no art. 129. 

§9º, do Código Penal, e que a versão por ele narrada tenha sido utilizada como 

uma das razões de decidir pelo Juiz de primeiro grau, no proferimento da 

sentença condenatória (fl. 92).

No entanto, embora o apelante faça jus ao reconhecimento da 

atenuante da confissão espontânea, conforme inteligência da Súmula 545 do 

STJ, a reprimenda referente ao delito, na primeira fase dosimétrica, foi fixada em 

3 (três) meses de detenção, mínimo legal, e inexistiu o reconhecimento de 

circunstâncias agravantes, não havendo falar em sua diminuição para aquém de 

seu mínimo legal nesta fase, conforme verbete 231 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça. 

Assim, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, nos 

termos do art. 65, III, ''d'', do Código Penal, porém, deixa-se de aplicá-la.

Do afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal 

no crime de ameaça

Sustenta, ainda, a defesa que a aplicação desta agravante é restrita 

para as relações domésticas de coabitação e 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 sua incidência 

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 
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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 
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, 



12

Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

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 
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. 

Portanto, a manutenção da agravante é medida imperativa. 

Da assistência judiciária gratuita

Por fim, a defesa postula a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, pleito este, entretanto, que não comporta conhecimento por 

ausência de interesse recursal, uma vez que já deferido na origem (fl. 97).

Execução provisória

Diante do exposto, mantida a condenação por esta Corte de 

Justiça, nos termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal 
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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 parcialmente do 

recurso e dar-lhe provimento em parte, determinando que o juízo de origem 

intime o apelante para dar início imediato ao cumprimento das condições 

impostas a título de suspensão condicional da pena. 

Este é o voto.
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