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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0011035-35.2016.8.24.0039, da comarca de Lages (Vara da Infância e 
Juventude) em que é apelante C. F.  e apelado Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, dar parcial 
provimento ao recurso para readequar a pena. Uma vez exaurida a possibilidade 
de interposição de recursos nesta instância, e nos termos da decisão do STF no 
ARE n. 964.246, determinou-se o encaminhamento de cópia deste acórdão à 
comarca de origem, para que se expeçam os documentos necessários à 
execução da pena imposta ao acusado, se tal providência ainda não houver sido 
tomada. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado em 10 de abril de 2018, os 
Exmos. Srs. Des. Sérgio Rizelo e Volnei Celso Tomazini.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Desembargador Sérgio Rizelo.
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RELATÓRIO

O magistrado Ricardo Alexandre Fiuza, por ocasião da sentença de 

p. 102/109, elaborou o seguinte relatório:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por sua 
Promotora em exercício neste Juízo, ofertou denúncia contra C. F., 
devidamente qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 147, caput, 
c/c art. 61, II, inciso "f", ambos do Código Penal, com incidência dos dispositivos 
penais e processuais da Lei n. 11.340/06, praticando a conduta delitiva relatada 
na denúncia, verbis (p. 31/33):

No dia 05 de dezembro de 2014, por volta das 11 horas, na residência da 
vítima, localizada na Rua [...], neste município e Comarca de Lages/SC, o 
denunciado C. F., de forma consciente e voluntária (dolosamente), 
aproveitando-se das relações domésticas e familiares, por meio de ligação 
telefônica, ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima, L. de F. N., sua 
ex-companheira, ao dizer que iria matá-la, caso ela não entregasse a ele o 
dinheiro do auxílio-reclusão destinado ao filho do ex-casal.

Juntamente com a denúncia (p. 31/33), veio o rol de testemunhas, e o 
inquérito policial (p. 01/26).

Recebida a denúncia (p. 34), o acusado foi citado pessoalmente (p. 37) e 
apresentou resposta à acusação (p. 43/44), por meio de Defensor Público.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de 
instrução e julgamento (p. 45, 46 e 61), ocasião em que foi ouvida a vítima, 
decretando-se, ainda, a revelia do réu, que deixou de comparecer à audiência, 
mesmo tendo telefonado alegando "problemas mecânicos", o que não restou 
comprovado (p. 73). Foi utilizado o meio audiovisual.

Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público ofertou alegações 
finais (p. 79/83), por meio de memoriais, requerendo a procedência da 
denúncia.

A defesa, por sua vez, postulou a absolvição, alegando a insuficiência 
probatória no que tange à autoria do delito em questão, com fulcro no artigo 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal; a exclusão da agravante do artigo 
61, inciso II, alínea "f", do Código Penal; a fixação da pena-base no mínimo 
legal e cumprimento da pena em regime inicialmente aberto (p. 89/96).

Por fim, foram certificados os antecedentes criminais (p. 97/101).

Acrescente-se que a denúncia foi julgada procedente para 

condenar C. F. à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial 

semiaberto, por infração ao disposto no art. 147, caput, do Código Penal.

O acusado interpôs recurso de apelação (p. 119). Em suas razões 

(p. 120/128), requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto à prática 
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delitiva. Subsidiariamente, postulou o afastamento da agravante prevista no art. 

61, II, “f”, do Código Penal e, acaso mantida, pleiteou a reforma do cálculo 

dosimétrico para readequar a fração de aumento de cada circunstância judicial 

desfavorável para o patamar de 1/6 (um sexto), à luz do entendimento 

jurisprudencial consolidado.

Contrarrazões às p. 136/145.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr.  (p. 158/163), 

manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para 

readequar a sanção penal.

VOTO

1 Da materialidade e da autoria

A pretensão absolutória não comporta provimento.

Isso porque a materialidade do delito restou devidamente 

comprovada por meio do boletim de ocorrência (p. 02) e dos relatos da vítima ao 

longo da persecução penal.

A autoria, por sua vez, exsurge dos demais elementos de prova 

constante nos autos, especialmente os depoimentos da ofendida.

Registre-se que o acusado negou a prática delitiva na delegacia, 

nestes termos:

Que nega as acusações; Que nunca ligou fazendo ameaças para L. de F. 
N. sua excompanheira; Que, imagina que a origem da ocorrência tenha sido por 
vingança da parte dela pois o declarante realmente cobrou dela que o dinheiro 
que mandava era para despesas do filho e não para pagar o carro para o "atual 
marido dela"; Que foi ela quem ligou ao declarante perguntando do filho que ela 
mesma mandou para ficar com o declarante enquanto estava fora da 
Penitenciária; Que, ela disse assim que o declarante sair vai entregar o filho 
para ser criado pelo declarante; Que soube que ela pagou vinte e quatro mil 
reais num carro e discutiu com ela, acerca do dinheiro que é do menino e não 
dela; Que cobrou uma posição dela por telefone realmente, mas sem ameaça 
alguma; Que ela está "se garantindo" para que o declarante não denuncie ela. 
Que em 2015 ela mandou três mil reais ao declarante enquanto estava com o 
filho. Que soube que ela estava no Paraná e nem sabe onde a mesma está 
residindo (p. 20).
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Na fase judicial, apesar de devidamente intimado (p. 62), não 

compareceu ao seu interrogatório, sendo decretada a sua revelia (p. 73).

Em contrapartida, a ofendida L. F. de N. apresentou versão diversa, 

narrando à autoridade policial o seguinte:

Que viveu maritalmente com C. F., ora investigado, por cinco anos; Que 
desta relação tem um filho de nove anos; Que está separada do investigado há 
sete anos; Que o investigado sempre foi violento com a declarante, sendo que 
esta foi a causa da separação do casal; Que o investigado já foi preso por 
violência doméstica e por tráfico de drogas; Que o investigado saiu ontem da 
prisão, “saiu ontem de sete dias”; Que o investigado ligou para o telefone celular 
da declarante pedindo que ela lhe desse todo o dinheiro que recebeu do 
governo para seu filho, no auxílio reclusão; Que a declarante falou para o 
investigado que tinha apenas R$3.000,00 (três mil reais), pois o restante do 
dinheiro a declarante gastou com o filho; Que o investigado ficou revoltado e 
exigiu o dinheiro da declarante “ele falou que quer o dinheiro, se não vai se 
vingar de mim. Ele disse que revólver bom ele tem e que eu vou pagar com a 
vida”; Que o investigado 'ele deu até as cinco hora de hoje pra mim ligar pra ele 
e negociar esse dinheiro com ele, se não ele vai me achar onde eu tiver'; Que a 
declarante teme por sua vida (p. 4).

Sob o crivo do contraditório, manteve-se uníssona e confirmou a 

veracidade dos fatos:

[...] que se recorda dos fatos; Que era esposa do acusado, mas que há 9 
anos estão separados; Que a ameaça deu-se justamente pelo auxílio reclusão 
que o filho do casal recebia; Que ele mataria a vítima "se não repartisse o 
auxílio reclusão com ele"; Que o acusado ameaçava de ir "atrás" da vítima mas 
que efetivamente não o fez, somente a ameaçando através de telefonemas; 
Que o dinheiro que recebera do auxílio-reclusão serviu para alimentar os filhos 
da vítima, visto que estava desempregada à época e nega ter gastado o 
dinheiro "comprando um carro para o seu atual marido"; Que o acusado nem 
sequer sabia onde vivia a vítima e não chegou a ir pessoalmente à casa da 
vítima; Que ficou com medo das ameaças proferidas pelo acusado (p. 73 – 
mídia).

Nesse rumo, convém ressaltar que, em se tratando de crime 

praticado no âmbito familiar, o qual, na maioria das vezes, se perfectibiliza 

apenas na presença do acusado e da vítima, a palavra desta, associada às 

demais circunstâncias do crime, mostra-se de extrema relevância para o deslinde 
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da quaestio iuris.

A propósito, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO 
CORPORAL LEVE MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO 
CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO 
COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DA FILHA DA OFENDIDA EM 
CONSONÂNCIA COM O CATEGÓRICO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. 
AGENTE QUE AGRIDE SUA EX-COMPANHEIRA OCASIONANDO-LHE 
LESÕES CORPORAIS APARENTES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. [...] RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

1. 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.

2. "Comprovado pelo exame de corpo de delito que houve ofensa física 
voltada à integridade ou a saúde do corpo humano - bens jurídicos tutelados 
pelo tipo penal de lesão corporal -, está caracterizada a relevância da conduta 
do apelante para a sociedade, impondo-se a intervenção penal do Estado". 
(TJSC - Apelação Criminal n. 2011.012058-8, de Joinville, Rel. Des. Carlos 
Alberto Civinski, j. em 14/08/2012). (Ap. Crim. n. 2013.084412-7, de Mafra, rel. 
Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 8-7-2014).

Em igual sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE AMEAÇA 
NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDUTAS PERPETRADAS EM CONCURSO 
MATERIAL. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM 
PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. 
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DE 
DEPOIMENTOS COLHIDOS. TESE RECHAÇADA. DOLO DO AGENTE 
EVIDENCIADO. AMEAÇAS ESTAMPADAS NOS AUTOS. CONDUTAS APTAS 
A CAUSAR TEMOR DE MAL INJUSTO E GRAVE NAS OFENDIDAS. 
PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. 
PROVA SEGURA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 

Nos crimes cometidos no âmbito doméstico, à vista unicamente de seus 
protagonistas, as coerentes palavras da vítima assumem vital importância, 
notadamente quando encontram arrimo no restante do conjunto probatório, 
sendo aptas à comprovação da materialidade e autoria do crime de ameaça 
(Ap. Crim. 2012.075719-9, da Capital, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 
27-6-13).
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Diante desse panorama, embora o acusado tenha negado a prática 

do crime em solo policial, sob o argumento de que o episódio não passou de 

uma mera discussão, vislumbra-se que as declarações firmes e coerentes 

prestadas pela ofendida ao longo do processo, permitem concluir que o apelante 

foi o autor da ameaça de mal injusto e grave descrita na denúncia, consiste em 

dizer que iria matar a ofendida caso não entregasse a ele o dinheiro do auxílio 

reclusão destinado ao filho em comum.

Nesse viés, ensina Guilherme de Souza Nucci que "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'". (Código Penal Comentado. São 

Paulo: RT, 2013, p. 740).

Por fim, importante frisar que eventual estado de ira do acusado, 

acometido pela ingestão de drogas ou pelo calor das emoções quando do 

cometimento do ilícito, não o descaracteriza, nem tampouco elide a aplicação de 

medida de segurança.

Válida é a transcrição de Cezar Roberto Bitencourt:

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. 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. (Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 626).

Portanto, não há falar-se em anemia probatória, uma vez que a 

prova testemunhal mostra-se suficiente para atestar a conduta criminosa prevista 

no art. 147 do Código Penal.
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2 Da dosimetria

O recorrente postulou o afastamento da agravante prevista no art. 

61, II, “f”, do Código Penal.

Todavia, não há qualquer violação ao princípio do non bis in idem 

ante o reconhecimento da mencionada agravante em se tratando de crime de 

ameaça (CP, art. 147), tal como aventado pela defesa.

Isso porque, diferentemente do que ocorre no crime de lesões 

corporais praticadas contra mulher no âmbito doméstico e familiar (CP, art. 129, 

§ 9º), a circunstância agravante ora analisada não constitui elementar do tipo 

penal pelo qual o apelante fora condenado.

Ademais, não há que se confundir as órbitas processual e material. 

É dizer, a adoção de rito processual menos favorável ao acusado pela incidência 

das disposições da Lei n. 11.340/06 não exerce qualquer influência na posterior 

individualização da reprimenda eventualmente aplicada ao réu, esta última 

inerente ao campo penal.

Mutatis mutandis, reconhecendo a aplicação da agravante na 

hipótese de crime de ameaça, colhe-se precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. 
AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES). 
RECURSO DA DEFESA. [...] DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO 
NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. SEGUNDA 
ETAPA. AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL 
QUE INDEPENDE DA COABITAÇÃO DO AGRESSOR E DA OFENDIDA PARA 
O SEU RECONHECIMENTO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PRATICADA PELO 
RÉU EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO RELACIONAMENTO ÍNTIMO 
MANTIDO COM A VÍTIMA. REPRIMENDA QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.   

[...] 
4. Devidamente comprovado que a violência psicológica praticada pelo 

réu ocorrera exclusivamente em razão do relacionamento íntimo existente entre 
ele e a vítima, os quais, inclusive, possuem uma filha, escorreito se mostra o 
reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, "f", do Código Penal.  (Ap. 
Crim. n. 0000109-06.2014.8.24.0058, de São Bento do Sul, rel. Des. Paulo 
Roberto Sartorato, j. em 14-06-2016).
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Em igual sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, 
AMEAÇA, SEQUESTRO E LESÃO CORPORAL (CP, ARTS. 146, 147, 148, 
CAPUT, E 129, § 9º, RESPECTIVAMENTE). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA 
PENHA. RECURSO DO ACUSADO.   [...] 3. DOSIMETRIA DA PENA. 3.1. 
MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA "F", 
DO CÓDIGO PENAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. 

[...]  
3.1. Configura-se a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "f", do 

Código Penal quando comprovado que acusado e vítima conviveram em união 
estável por, pelo menos, dois anos, e que, inclusive, residiram juntos. [...] (Ap. 
Crim. n. 0004024-10.2010.8.24.0024, de Fraiburgo, rel. Des. Sérgio Antônio 
Rizelo, j. em 8-3-2016).

Portanto, à luz dos argumentos acima alinhavados, descabe cogitar 

de bis in idem no caso em apreço, inexistindo violação ao disposto no art. 68 do 

Código Penal.

Para além disso, há de ser consignado o entendimento firmado no 

âmbito deste Tribunal de Justiça segundo o qual, em regra, deverá ser aplicado o 

patamar fracionário de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial ou legal. 

Entretanto, compete ressalvar que tal critério não é absoluto, notadamente 

porque a fixação da pena a ser imposta ao acusado não constitui mera tarefa 

aritmética, para a qual se possa estabelecer, a priori, diretrizes imutáveis e 

uniformes, passíveis de aplicação para todo e qualquer caso. A exasperação da 

reprimenda acima do habitualmente preconizado pela jurisprudência é possível 

quando houver proporcionalidade e fundamentação idônea.

Na situação em apreço, o magistrado da origem dobrou a 

reprimenda mínima por força da circunstância judicial dos maus antecedentes e, 

na sequência, também duplicou a pena-base pela incidência da agravante 

prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, hipótese que se afigura 

desproporcional e sem qualquer excepcionalidade que a justifique.

Desse modo, adotando-se como referência o patamar fracionário de 

1/6 (um sexto), e considerando a existência de uma circunstância judicial 

negativa, promove-se o incremento da pena-base em 5 (cinco) dias, de modo a 
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alcançar 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na etapa intermediária, mantida a incidência das agravantes da 

reincidência e daquela prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, exaspera-se a 

reprimenda provisória para 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Por derradeiro, ausentes causas gerais e/ou especiais de aumento 

e/ou diminuição de pena, a sanção penal definitiva resta estabelecida em 1 (um) 

mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

O regime prisional inicial deve permanecer no semiaberto, diante da 

reincidência do apelante, ex vi do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Inviável a substituição da reprimenda corporal ou a concessão de 

sursis por ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77 do Código 

Penal.

À vista do exposto, o voto é no sentido de dar parcial provimento ao 

recurso para readequar a sanção penal para 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de 

detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no art. 147 do 

Código Penal.

Vale destacar, por fim, com a ressalva do posicionamento pessoal 

desta relatora, que exaurida a possibilidade de interposição de recursos nesta 

instância, e nos termos da decisão do STF no ARE n. 964.246, necessário 

encaminhar cópia deste acórdão à comarca de origem, para que se expeçam os 

documentos necessários à execução da pena imposta ao acusado, se tal 

providência ainda não houver sido tomada.
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