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Relator: Desembargador Alexandre d’Ivanenko

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME COMETIDO NO 
ÂMBITO FAMILIAR E CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. 
LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). 
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE 
DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA 
UNÍSSONAS E COERENTES, QUE SÃO CORROBORADAS 
POR RELATOS DE TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO 
MANTIDA. 

DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ACRÉSCIMO DE 
PENA EFETUADO EM RAZÃO DA AGRAVANTE PREVISTA 
NO ART. 61, INC. II, "F", DO CP, QUE SE MOSTRA 
EXACERBADA. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. 
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PARA 
INÍCIO DO RESGATE DA SANÇÃO CORPORAL, ANÁLISE 
DESFAVORÁVEL DO ART. 59 DO CP. 

RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0011036-88.2014.8.24.0039, da comarca de Lages Vara da Infância e Juventude 
em que é Apelante E. L. M. e Apelado M. P. do E. de S. C.:

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
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recurso e dar-lhe parcial provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 10 de maio de 2018, teve a 
participação dos Exmos. Srs. Des. José Everaldo Silva e Des. Sidney Eloy 
Dalabrida. Funcionou, pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Exmo. Sr. Dr. 
Francisco Bissoli Filho.

Florianópolis, 14 de maio de 2018.

Alexandre d'Ivanenko
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

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

Catarina ofereceu denúncia contra E. L. M., imputando-lhe a prática do crime 

previsto no art. 147, c/c art. 61, inc. II, "f", ambos do Código Penal, c/c Lei 

11.340/06, por ter, no dia 17 de novembro de 2013, por volta das 00h25m, 

ameaçado de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira J. A. C., dizendo 

que iria matá-la e beber seu sangue.

A denúncia foi recebida em 21.10.2016 (fl. 77) e a sentença foi 

publicada em audiência em 19.04.2017.

Concluída a instrução, a denúncia foi julgada procedente para 

condenar E. L. M. à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser 

cumprida em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 147, 

caput, do Código Penal, com incidência do art. 7º, inc. I, da Lei 11.340/06; sendo-

lhe deferido o direito de responder em liberdade (fl. 109).

Insatisfeito, E. L. M.. deflagrou recurso de apelação. Nas razões de 

apelação apresentadas pela Defensoria Pública às fls. 117/125, requer sua 

absolvição em razão da aplicação do princípio in dubio pro reo, ou, 

alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância. Por fim, almeja a 

adequação da pena, especificamente no que diz respeito a majoração aplicada 

em razão da agravante prevista no art. 61, inc. II, "f" do Código Penal e o 

estabelecimento de regime menos gravoso para o início do resgate da sanção 

corporal.

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu 

contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do reclamo (fls. 132/140).

Lavrou parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 
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Sra. Dra. Heloísa Crescenti Abdalla Freire, oportunidade em que opinou pelo 

conhecimento e parcial provimento do apelo.

Este é o relatório.
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VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso há de ser 

conhecido e, inexistindo preliminares a serem debatidas, nem mesmo de ofício, 

passo à análise do mérito.

Trata-se de recurso interposto por E. L. M. contra a decisão de 

primeiro grau que o condenou pelo crime de ameaça, perpetrado contra sua ex-

companheira.

Em que pesem os argumentos defensivos, o pedido absolutório não 

merece prosperar, uma vez que a materialidade e a autoria do delito restaram 

sobejamente comprovadas por meio do termo circunstanciado (fls. 3/5), da 

declaração da vítima acerca do interesse no prosseguimento do feito (fl. 77) e da 

prova oral amealhada aos autos.

Quando ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima J. relatou que 

na época dos fatos estava separada do apelante e que na data citada na 

denúncia, E. foi à sua casa, ameaçando-a e dizendo que se não voltasse com 

ele iria matá-la, colocar fogo na casa. Ressaltou que ele afirmou que "iria lhe 

mata e beber seu sangue" (gravação audiovisual – fl. 112).

Suas declarações foram corroboradas pelas palavras do policial 

militar Júlio César Cascaes Leal, que confirmou em juízo que o termo 

circunstanciado foi elaborado em razão da ameaça sofrida pela vítima, quando 

esta se encontrava separada de seu companheiro, ora apelante (gravação 

audiovisual – fl. 113).

Sobre a importância das palavras das vítimas, esta Corte de Justiça 

já se manifestou:

A Lei n. 11.340/06, intitulada "Lei Maria da Penha", tem como objetivo 
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coibir a violência doméstica e familiar, que na maioria das vezes ocorre às 
escuras, dentro do próprio ambiente domiciliar, ausente de testemunhas 
presenciais. Assim, nos delitos tipificados na nova lei, de suma importância é a 
palavra da vítima para o melhor elucidar dos fatos, de modo que comprovadas 
a materialidade e a autoria do delito de violência doméstica, impossível a 
absolvição (Ap. Crim. n. 2008.029344-1, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, 
j. 24.6.08).

Vê-se, assim, que além de as declarações da ofendida merecerem 

especial atenção, elas são respaldadas por outros elementos carreados ao 

caderno processual.

Quanto ao crime de ameaça, importante registrar o ensinamento de 

Fernando Capez:

A ameaça atinge a liberdade interna do indivíduo, na medida em que a 
promessa da prática de um mal gera temor na vítima que passa a não agir 
conforme a sua livre vontade (Curso de direito penal. parte especial. São Paulo: 
Saraiva, 2008).

A jurisprudência não destoa:

Configura-se o delito de ameaça quando o agente infunde ao sujeito 
passivo da infração fundado temor de que irá infringir-lhe mal injusto e grave, 
sobressaltando-o a ponto de não poder desempenhar com tranqüilidade suas 
atividades costumeiras (JC 45/453).

Destarte, impossível acolher o pleito absolutório formulado pela 

defesa, porquanto plenamente configurado o crime de ameaça perpetrado por E. 

L. M. contra sua ex-companheira J. A. M.

Ressalto, por oportuno, que o fato de acusado e vítima terem 

reatado o relacionamento em nada altera a análise do delito cometido.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que a pena-base restou 

estabelecida em 2 (dois) meses de detenção, em virtude da análise negativa das 

circunstâncias judiciais, a qual permanece inalterada, ante a ausência de 

requerimento defensivo.

Na segunda fase, requer a defesa a adequação do acréscimo de 
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pena em razão da agravante prevista no art. 61, inc. II, "f" do Código Penal ("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"). Em que pese ser a conduta do apelante deveras reprovável, 

entendo que a majoração se deu de forma exacerbada e desproporcional, motivo 

pelo qual promovo sua alteração para 10 (dez) dias.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, a 

reprimenda resta definitiva em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Em que pese o quantum de pena estabelecido, entendo que a 

análise desfavorável do art. 59 do Código Penal obsta estabelecimento do 

regime aberto para o início do resgate da reprimenda corporal, com fulcro no art. 

33 do Estatuto Repressivo.

Ressalto, apenas a título de esclarecimento, que, conforme 

consignado pela magistrada sentenciante, o apelante responde, naquela 

comarca, pelo delito de tentativa de homicídio contra a mesma vítima, além de já 

ter sido condenado por crime da mesma natureza, consoante certidões de fls. 

115 e 116.

Ex positis, sou por conhecer do recurso interposto por E. L. M. e dar-

lhe parcial provimento, tão-somente para adequar a reprimenda para 2 (dois) 

meses e 10 (dez) dias de detenção, mantendo incólume os demais termos da 

decisão hostilizada.

Observa-se que a comarca de origem deverá promover a(s) 

devida(s) comunicação(ões), conforme dispõe o § 2.º do art. 201 do Código de 

Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 11.690/2008.

Este é o voto.
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