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Apelação Criminal n. 0034947-46.2015.8.24.0023, da Capital
Relator: Des. Sérgio Rizelo

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA 
(CP, ARTS. 129, § 9º, e 147). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA 
DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO 
ACUSADO.

1. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE 
TESE DEFENSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AMEAÇA. 
CULPABILIDADE. IMPUTABILIDADE. CONSUMO DE 
ÁLCOOL E DROGAS. INGESTÃO VOLUNTÁRIA. DOLO 
EVIDENCIADO. 3. LESÃO CORPORAL. PROVA DA 
AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. 
LAUDO PERICIAL. ANIMUS LAEDENDI. 3.1 LESÕES 
RECÍPROCAS. PROVOCAÇÃO DA OFENDIDA NÃO 
COMPROVADA NOS AUTOS. 4. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA. APLICAÇÃO DO SURSIS 
SIMPLES (CP, ART. 78, § 1º). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À 
COMUNIDADE. REAJUSTE. MODALIDADE ESPECIAL  
(CP, ART. 78, § 2º).

1. Não padece de nulidade o provimento jurisdicional do 
qual é possível extrair fundamentação suficiente no exame 
do tema defensivo, ainda que ausente enfrentamento 
pormenorizado de todas as teses.

2. Não é viável isentar de responsabilidade criminal o 
agente, nem excluir o dolo de sua conduta pelo uso de 
bebida alcoólica ou de drogas, se está comprovado nos 
autos que ele não era, à época do ocorrido, inteira ou 
parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse entendimento.

3. As palavras da vítima, no sentido de que foi lesionada  
pelo acusado, confirmadas por testemunha e por exame 
pericial, caracterizam suficientemente a autoria do crime de 
lesão corporal, evidenciando o dolo na conduta o agressor.

3.1. Não há prova de que ocorreram lesões recíprocas se 
as declarações uniformes e coerentes da ofendida noticiam 
que ela foi unilateralmente lesionada pelo acusado, após ele 
danificar seu automóvel, inclusive, se nenhuma evidência 
segura foi produzida de modo a comprovar que ela o agrediu 
injustificadamente.

4. Deve ser aplicado o sursis especial, que substitui o 
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simples, quando presentes os requisitos legais, por ser mais 
benéfico ao acusado.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E, DE 
OFÍCIO, MODIFICADAS AS CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0034947-46.2015.8.24.0023, da Comarca da Capital (Juizado de Violência 
Doméstica contra a Mulher), em que é  Apelante J. de V. e Apelado o Ministério 
Público do Estado de Santa Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso; negar-lhe provimento; de ofício afastar a imposição do sursis simples 
(prestação de serviços à comunidade), para que sejam cumpridas apenas as 
condições do sursis especial, nos termos do art. 78, § 2º, do Código Penal; e 
determinar, após o exaurimento da possibilidade de interposição de recursos 
nesta Corte, o encaminhamento da íntegra do presente decisum ao Juízo da 
Condenação para que expeça os documentos necessários à execução provisória 
da suspensão da pena imposta ao Acusado, caso isso ainda não tenha sido 
implementado. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado no dia 5 de junho de 2018, os 
Excelentíssimos Desembargadores Salete Silva Sommariva e Norival Acácio 
Engel. Atuou pelo Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de Justiça Luiz 
Ricardo Pereira Cavalcanti.

Florianópolis, 6 de junho de 2018. 

Sérgio Rizelo
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Na Comarca da Capital, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra J. de V., imputando-lhe a prática dos crimes 

previstos nos arts. 129, § 9º, por duas vezes; 147, por duas vezes, e 329, caput, 

todos do Código Penal, nos seguintes termos:

Fato 1
No dia 30 de agosto do corrente ano, por volta de 16 horas e 10 minutos, 

na residência particular situada na Estrada [...] nesta cidade e Comarca, o 
denunciado J. de V., ameaçou as vítimas Ja. de V., sua irmã, e G. A. V., sua 
genitora, prevalecendo-se, desse modo, das relações domésticas que mantinha 
com ambas.

Na data, horário e local acima descritos, por motivos de somenos 
importância, após proferir inúmeros xingamentos e ofensas verbais, o 
denunciado, J. de V. ameaçou lançar pedras na direção das vítimas Ja. de V., 
sua irmã, e G. A. V., sua genitora, causando-lhes, em virtude disso, fundado 
temor de mal injusto e grave.

Fato 2
Na mesma data e, ainda, circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, 

J. de V., também agrediu fisicamente as vítimas Ja. de V., sua irmã, e V. S. S., 
seu padrasto, prevalecendo-se, desse modo, das relações domésticas que 
mantinha com ambos.

Por ocasião dos fatos, em virtude do uso abusivo de álcool e outras 
substâncias ilícitas, o denunciado J. de V., já completamente alterado, proferiu 
diversos xingamentos, danificou o veículo pertencente à Ja. de V. e, não 
satisfeito, ao ser repreendido por sua irmã, segurou-a fortemente pelos braços, 
causando-lhe, por consequência, as lesões corporais descritas no laudo pericial 
acostado à fl. 66, quais sejam: "equimose roxa de até 4,0 cm em punho direito. 
Escoriações ungueais em hemitórax esquerdo, região infra-clavicular. Equimose 
ovalada em face flexora do braço direito".

Em tal oportunidade, ao ouvir a discussão mantida entre Ja. de V. e o 
irmão, ora denunciado J. de V., na tentativa de impedir consequências mais 
drásticas e, com o objetivo de pôr fim ao tumulto, V. S. S., padrasto de ambos, 
deslocou-se rapidamente até o seu encontro. Contudo, durante o trajeto, foi 
empurrado e agredido fisicamente, de modo desproporcional com vários socos, 
inclusive na face, pelo denunciado J. de V., motivo pelo qual V. S. S. suportou, 
em consequência, as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 64, a 
saber: "escoriações e equimoses em hemiface direita. Equimoses em faces 
laterais do pescoço. Equimoses e escoriações em tórax posterior bilateralmente 
e em nádega à direita. Escoriações em ambos os cotovelos. Refere dores de 
garganta e dor em joelho há edema no local".

Fato 3
Pouco tempo depois, mais precisamente com a chegada da guarnição, 

em decorrência do estado de flagrância, o denunciado, J. de V. opôs-se à 
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abordagem e consequente prisão (atos legais), mediante violência empregada 
contra os agentes públicos (Policiais Militares) competentes para executá-los, a 
saber, Vinicius Vital Florentino e Luiz Augusto Genari Bach (fls. 84-86).

Concluída a instrução, a Doutora Juíza de Direito julgou 

parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou J. de V. à pena de 4 

meses e 20 dias de detenção, ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo 

cometimento dos delitos previstos nos arts. 129, § 9º, por duas vezes, e 147, 

concedida a suspensão condicional da pena nos termos do art. 78, § 1º, todos do 

Código Penal, absolvendo-o em relação aos crimes de ameaça praticado contra 

a Vítima G. A. V., e de resistência, com fundamento no art. 386, II e III, do Código 

de Processo Penal (fls. 216-231).

Insatisfeito, J. de V. deflagrou recurso de apelação.

Nas razões do inconformismo, almeja, preliminarmente, a 

decretação da nulidade da sentença resistida, por ausência de análise de tese 

defensiva, consistente na ausência de dolo em relação ao crime de ameaça.

No mérito, requer, em síntese, a proclamação da sua absolvição no 

tocante ao delito de ameaça, por atipicidade da conduta, diante da ausência de 

dolo específico, por estar "completamente alterado" na ocasião dos fatos, em 

virtude do uso de drogas e de bebidas alcoólicas.

Postula ser absolvido quanto ao crime de lesão corporal em relação 

à Vítima Ja. de. V., ao argumento de que a prova colhida é insuficiente para 

imputar-lhe a autoria, de modo a ser apropriado aplicar o princípio in dubio pro 

reo (fls. 270-278).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pelo conhecimento e 

desprovimento do reclamo (fls. 282-291).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pela 

Excelentíssima Procuradora de Justiça Heloísa Crescenti Abdalla Freire, 

posicionou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 304-314).

Este é o relatório.
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VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1. Postula o Apelante J. de V. a proclamação da nulidade do 

processo, por ausência de análise de tese defensiva, consistente na falta de dolo 

no tocante ao crime de ameaça.

O pleito não se sustenta.

Ao condenar o Recorrente J. de V. pela prática da infração penal de 

ameaça contra a Vítima Ja. de V., deliberou a Doutora Juíza de Direito:

Relativamente ao crime de ameaça praticado contra a sua irmã J., a 
autoria e materialidade restam provados através dos Boletins de Ocorrência de 
fls. 03/04, depoimentos prestados na fase policial (recurso audiovisual de fl. 26) 
e dos depoimentos prestados em Juízo a fls. 160 e 182.

Ouvida na fase investigatória, a vítima Ja.de V. afirmou que o acusado 
proferiu ameaças dirigidas a si, ao afirmar que iria jogar pedras contra si e sua 
genitora (recurso audiovisual de fl. 26).

As provas colhidas nos autos demonstram que o acusado ameaçou a 
vítima portanto, e verbalizando ameaçou atentar contra a sua integridade física. 
Em declarações prestadas em Juízo, J. confirmou a existência dos fatos, tendo 
afirmado que o acusado ameaçou atear um tijolo contra si (recurso audiovisual 
de fl. 160).

A versão apresentada por J. foi confirmada na fase judicial pela 
testemunha V. S. S. (recurso audiovisual de fl. 182).

É o entendimento do egrégio TJSC:
"APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA CONTRA EX-ESPOSA (ART. 147 DO 

CÓDIGO PENAL) - NULIDADE EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DA LEI MARIA 
DA PENHA - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO ENTRE A CONDUTA 
AGRESSIVA DO AGENTE E A RELAÇÃO DE INTIMIDADE QUE HAVIA COM 
A VÍTIMA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, III, DA LEI N. 11.343/06 – EIVA 
AFASTADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - 
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA 
- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO" (Apelação Criminal 
n. 2010.078008-2, da Capital, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho). 

E, ainda:
"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. 

AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CP, COM PROCEDIMENTO DADO PELA 
LEI N. 11.340/06. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. 
"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 tranquilidade suas 
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atividades costumeiras" (JC 45/453) (Apelação Criminal n. 2010.021997-8, da 
Capital, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko).

Em síntese: deve o réu ser condenado pelo crime ameaça (art. 147, 
caput, do Código Penal). Ademais, o laudo de sanidade mental de fls. 90/97 
concluiu por sua imputabilidade ao tempo do crime (fls. 221-222).

Observa-se que, ainda que de forma concisa, a Magistrada de 

Primeiro Grau declinou clara e objetivamente as razões pelas quais condenou o 

Apelante, assentando todas as provas utilizadas para formar sua convicção 

sobre os fatos.

A leitura do teor do art. 93, IX, da Constituição da República permite 

concluir que o Órgão incumbido da prestação jurisdicional não está obrigado a 

enfrentar todas as questões deduzidas pelas partes no arrazoado que 

apresentam, sendo suficiente que esclareça quais fundamentos considerou 

suficientes para justificar o deferimento ou indeferimento da pretensão levada a 

Juízo.

Oportuna é a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance 

Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho de que, "se o julgador examinou e 

valorou a prova, conheceu as teses das partes, aceitando-as ou repelindo-as, 

fica satisfeito o objetivo da lei" (As nulidades no processo penal. 7. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 211).

Na mesma perspectiva, decide esta Corte de Justiça:

Não se desconhece o teor do art. 381, III, do Código de Processo Penal, 
que dispõe sobre a necessidade de a sentença conter a exposição das teses 
defensivas e acusatórias. No entanto, não há determinação de que as mesmas 
sejam analisadas, uma a uma, de forma exaustiva, podendo, em alguns casos, 
ser afastadas tacitamente, ainda mais quando se verifica na decisão a nítida 
intenção do magistrado sentenciante em rechaçar os argumentos da defesa 
(Ap. Crim. 2014.090116-9, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 29.10.15).

Como a Magistrada de Primeiro Grau apontou, de maneira objetiva 

e coerente, os fundamentos que determinaram o seu convencimento quanto à 

procedência da ação penal em mesa, em ato decisório que apresenta coerência 

lógica e contextual, não é possível identificar afronta à Constituição ou ao 

disposto nos arts. 381, III, e 564, IV, do Código de Processo Penal.

O acerto ou desacerto da sentença, no tocante à matéria de direito 
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(se os fundamentos deduzidos foram, ou não, corretamente valorados), será 

apreciado quando se analisar o mérito da insurgência, cumprindo lembrar que o 

fato de o decisum ter ponderado as provas contrariamente às pretensões do 

Recorrente não o macula por ausência de motivação nem impõe a proclamação 

da sua nulidade.

2. O Apelante J. de. V. almeja a reforma da sentença resistida, a fim 

de ser absolvido da imputação da prática do crime de ameaça perpetrado contra 

a Vítima Ja. de. V., diante da atipicidade de sua conduta.

Sem razão, porém.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se positivadas no  

boletim de ocorrência das fls. 3-4; na representação da fl. 10; e na prova oral 

coligida aos autos.

O Recorrente manteve-se silente na fase judicial e, na 

administrativa disse, em síntese, que "boa parte dos fatos é verdade; que sua 

irmã começou a arrumar confusão; eu também posso ter puxado confusão; mas 

não lembra o motivo da confusão" (mídia da fl. 26).

A Vítima Ja. de V., irmã do Apelante, por sua vez, ao ser ouvida 

logo após os fatos, afirmou que ele proferiu ameaça ao afirmar que iria jogar 

pedras contra si e sua genitora (mídia da fl. 26).

Sob o crivo do contraditório, a Ofendida Ja. de V. reafirmou que foi 

ameaçada pelo Recorrente, esclarecendo que ele, após arranhar seu veículo, 

disse que jogaria um tijolo em sua pessoa (mídia da fl. 160).

Os dizeres da Ofendida, além de especialmente relevantes por 

denunciarem uma prática criminosa empreendida, via de regra, longe dos olhos 

de terceiros, encontram amparo nos relatos do seu padrasto V. S. S., o qual 

confirmou que ela foi ameaçada pelo Recorrente (mídia da fl. 182).

O Superior Tribunal de Justiça orienta: "No  que se refere ao crime 

de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a 

condenação, notadamente se a conduta foi  praticada  em  contexto  de  
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violência doméstica ou familiar" (HC 327.231, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 

17.3.16).

Não há dúvida que o agir do Apelante configura o crime previsto no 

art. 147 do Código Penal, o qual consiste em "ameaçar alguém, por palavra, 

escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e 

grave", porquanto disse que jogaria um tijolo na irmã, ora Vítima, tanto que 

realmente danificou seu veículo.

Em situações como essa, a atuação judicial deve ser vista como 

resposta para coibir e reprimir crimes dessa espécie, como repúdio a condutas 

opressivas e violentas no seio doméstico e como meio de buscar (ainda que com 

caráter pedagógico questionável pela reduzida sanção e pela ideia de que a 

impunidade reinará) o isolamento das práticas para que não se repitam, mesmo 

que em novas e futuras Vítimas.

Não há falar em ausência de dolo específico de parte do 

Recorrente, em razão de usar álcool e substâncias entorpecentes na época, o 

que o teria desprovido de ânimo sereno e refletido no momento em que proferiu 

a ameaça.

Apesar de terem consequências jurídicas semelhantes, a 

intoxicação por álcool e por drogas são tratadas em normas distintas.

O Código Penal, em seu art. 28, II, estabelece que a imputabilidade 

não é excluída por "embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância 

de efeitos análogos", mas que "é isento de pena o agente que, por embriaguez 

completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou 

da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento", e que "a pena pode ser 

reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso 

fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena 

capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 

com esse entendimento".
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No art. 45, caput, da Lei 11.343/06 está previsto que "é isento de 

pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de 

caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de 

entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento", ao passo que seu art. 46 orienta que "as penas podem ser 

reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no 

art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a 

plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento".

Em resumo, a ingestão voluntária de álcool e drogas, salvo se 

causadas por dependência (de álcool adequar-se-ia à inimputabilidade por 

doença mental prevista no art. 26 do Código Penal), quando comprovado que o 

agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, não é capaz 

de afastar a imputabilidade penal (teoria da actio libera in causa). Quando o 

consumo dá-se por caso fortuito ou força maior e o agente perde inteiramente 

autodeterminação, ele é isento de pena; na hipótese de a perda ser parcial, a 

pena deve ser reduzida.

Portanto, adotado pelo Legislador o critério biopsicológico, somente 

poderia ser excluída a imputabilidade do acusado caso cabalmente demonstrada 

estivesse a sua dependência do álcool ou das drogas ou, assim não sendo, que 

o uso eventual, no dia dos fatos, deu-se por caso fortuito ou força maior. Em 

ambas as situações seria necessário, para acolhimento da isenção penal, que 

ficasse atestada a completa incapacidade de compreensão de que sua conduta 

era ilícita ou que lhe era impossível agir sob esta compreensão.

Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Critério biopsicológico: repete o art. 45 exatamente o mesmo critério 
adotado pelo art. 26 do Código Penal. É fundamental que o agente, estando 
drogado à época do fato, perca a capacidade de entender o ilícito (inteligência) 
ou de comportar-se de acordo com o entendimento do ilícito (vontade). Há uma 
associação entre a análise do perito (o médico deve examinar o agente 
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atestando sua incapacidade em virtude do estado em que se encontra no 
momento do exame ou, se possível, à época do fato) e a avaliação judicial (o 
juiz analisa se o agente tinha condições psicológicas de, em virtude do estado 
descrito pelo médico, captar o ilícito e comportar-se de acordo com tal 
entendimento). Nessa reunião de avaliações, busca-se evitar o predomínio do 
médico sobre o juiz ou deste sobre aquele. Em suma, o médico atesta o efeito 
da droga sobre o agente e o juiz avalia esse efeito sob o prisma da afetação da 
sua inteligência ou vontade no momento da prática do fato criminoso. Afirmar a 
inimputabilidade não é tarefa fácil, dependendo da conjunção de inúmeros 
fatores, inclusive do depoimento de testemunhas (Leis penais e processuais 
penais comentadas. 7. ed. São Paulo: RT, 2013. v. 1. p. 360).

É certo que a Vítima confirmou que o Apelante fez uso de álcool no 

dia fatos e que ele estava alterado (mídia das fls. 160 e 182). Contudo, o exame 

pericial de sanidade mental realizado concluiu que, apesar de dependente 

químico de álcool e de cocaína, ao tempo da infração ele era capaz de entender 

o caráter criminoso dos fatos, devendo ser considerado "responsável por seus 

atos" (quesito 5, fl 94).

Logo, não ficou comprovada a inimputabilidade, absoluta ou 

relativa, do Recorrente J. de V.

A propósito, desta Corte:

ISENÇÃO DA PENA. ART. 45 DA LEI ANTITÓXICOS. LAUDO PERICIAL 
A ATESTAR A PLENA RESPONSABILIDADE PENAL E DEPENDÊNCIA DE 
GRAU LEVE. CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA OU 
DIMINUI SUA RESPONSABILIDADE PENAL. "Não verificado qualquer indício 
que dê suporte à tese de inimputabilidade do réu por conta de vício toxicológico, 
inviável o reconhecimento das causas de isenção e de redução de pena 
descritas no artigo 26 do Código Penal e nos artigos 45 e 46 da Lei 
11.343/2006" (TJSC, Apelação n. 0001851-15.2014.8.24.0075, Des. Paulo 
Roberto Sartorato, j. em 14/6/2016) (Ap. Crim. 0011925-30.2015.8.24.0064. 
Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 21.3.17).

Ainda:

ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DO 
ELEMENTO SUBJETIVO - AGENTE QUE COMETE O CRIME SOB O EFEITO 
DE BEBIDA ALCOÓLICA E DROGAS - INGESTÃO CONSCIENTE E 
VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - 
EXEGESE DO ART. 28, II, DO CP. "Dada à adoção da teoria da actio libera in 
causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa decorrente de caso 
fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do 
agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou 
exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do 
Diploma Repressor" (STJ, Min. Jorge Mussi) (Ap. Crim. 
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0029603-55.2013.8.24.0023, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 14.3.17).

Aliás, foi bem destacado pelo Excelentíssimo Promotor de Justiça, 

nas contrarrazões recursais, que "pesquisas recentes indicam que mais de 50% 

dos casos de violência doméstica estão associados ao uso de álcool", afigurando-

se "inviável a sua admissão como forma de isentar o agressor de sua 

responsabilidade, já que a crença de que o álcool é responsável pelas agressões 

diminui a culpa do agressor e aumenta a tolerância da vítima, podendo favorecer 

novos episódios. Em razão disso, o padrão crônico de beber pode ser importante 

fator na reincidência das agressões e agravado quando a dependência já está 

instalada, razão pela qual o reconhecimento da prática delitiva, com a sua 

responsabilização pelo fato é inafastável, a fim de prevenir novas ocorrências 

mediante o sancionamento da Conduta" (fl. 287).

A prova colhida na instrução processual, portanto, sobretudo a oral, 

não é duvidosa nem capaz de orientar a reforma do decreto condenatório 

prolatado pela Doutora Juíza de Direito. Em verdade, revela que o dolo da 

conduta do Recorrente foi demonstrado no momento em que ele ameaçou a 

Vítima, ao dizer que jogaria pedras contra ela. O temor da Ofendida foi tamanho 

que sua reação imediata foi buscar auxílio policial, pois se sentiu intimidada com 

a atuação do Apelante. E é exatamente essa conduta punível pela lei penal, 

sendo acertadamente reconhecida no Juízo a quo, sem qualquer eiva ou erronia.

Logo, tendo em mira que o crime de ameaça é formal e "caracteriza-

se pela intenção de provocar medo na vítima, exteriorizada de forma fria pelo 

agente, consumando-se no momento em que o ofendido é alcançado pela 

promessa de que está sujeito a mal injusto e grave, e sua caracterização 

prescinde a produção de qualquer resultado material efetivo" (TJSC, Ap. Crim. 

2014.042641-0, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 21.10.14), é 

indubitável que a ação do Recorrente configurou o crime previsto no art. 147 do 

Código Penal, sem margem a acolher a tese absolutória formulada.

3. O Apelante J. de V. requer, também, a reforma do decreto 
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condenatório a fim de ser absolvido quanto ao crime de lesão corporal praticado 

contra a Vítima Ja. de V., ante a ausência de prova hábil a sustentá-lo.

Novamente, sem razão.

A materialidade do delito encontra-se positivada no boletim de 

ocorrência das fls. 3-4; e no laudo pericial da fl. 48, o qual atestou ofensa à 

integridade corporal da Ofendida por instrumento contundente.

A autoria deflui das circunstâncias da prova oral coligida ao longo 

da instrução processual.

O Recorrente manteve-se silente em Juízo e, na fase 

administrativa, afirmou que "boa parta da acusação é verdadeira" e que "também 

pode ter puxado confusão" (mídia da fl. 26).

Na fase administrativa, a Ofendida Ja. de V. narrou que, ao 

constatar avaria na lataria de seu automotor, provocada pelo Apelante, foi "tirar 

satisfações", oportunidade em que ele empunhou tijolos e ameaçou atirá-los no 

automóvel. Diante da situação, disse que buscou retirar os objetos de suas 

mãos, quando J. de V. lhe causou as lesões corporais (mídia da fl. 26).

Na presença da Autoridade Judiciária de Primeiro Grau, apesar de 

atenuar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo por se tratar de irmão, 

situação comum em crimes desse jaez (ao dizer que, por estar embriagado, 

disse que ele não a agrediu), a Vítima Ja. de V. admitiu que, ao tentar contê-lo, 

ele a segurou pelas braços, causando-lhe as lesões corporais (mídia da fl. 160).

Ressalta-se que as declarações das vítimas têm lugar central na 

elucidação de fatos, como os apurados nos autos, tendo em vista que as 

ameaças acontecem preponderantemente no ambiente privado e longe de 

testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Já decidiu este Tribunal de Justiça:

Tratando-se de violência doméstica, muitas vezes as ameaças e as 
agressões ocorrem longe do olhar de qualquer testemunha, razão pela qual a 
palavra da ofendida é de fundamental importância para o esclarecimento dos 
fatos, ainda mais quando corroborada por outros meios de prova [...] (Ap. Crim. 
2014.052853-2, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 11.11.14).
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As demais provas coligidas aos autos confirmam as alegações da 

Vítima Ja. de V. e a responsabilidade do Recorrente pelas lesões nela 

produzidas.

A mãe do Ofendido, G. A. V., confirmou, na fase judicial, que o 

Apelante segurou sua filha Ja. pelos braços, o que causou uma "lesãozinha" 

(mídia da fl. 160).

Ainda que a Vítima tenha tentado atenuar a situação do Recorrente, 

certo é que confirmou o relato inicial de que ele a segurou com força nos braços, 

causando-lhe lesões corporais.

O laudo pericial da fl. 48 atestou que a Vítima sofreu ofensa em sua 

integridade corporal causada por instrumento contundente que causou 

"Equimose roxa de até 4,0 cm em punho direito. Escoriações ungueais em 

hemitórax esquerdo, região infra-clavicular. Equimose ovalada em face flexora do 

braço direito".

Ora, "o dolo do crime de lesões corporais é a vontade de produzir 

um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou, pelo menos, de assumir o risco 

desse resultado. É o denominado animus laedendi ou nocendi, que diferencia o 

delito de lesão corporal da tentativa de homicídio, em que existe a vontade de 

matar (animus necandi)" (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato 

N. Manual de direito penal: Parte Especial. Arts. 121 a 234-B do CP. 28. ed., São 

Paulo: Atlas, 2011. p. 70).

3.1. Diante disso, é inviável afirmar que ocorreram agressões 

recíprocas, sobretudo porque está provado que ele foi o responsável pelo início 

da contenda, limitando-se a ação da Vítima Ja. de V. em impedir que ele 

arremessasse tijolos em seu automotor, o qual danificara pouco antes.

Ainda que o laudo pericial da fl. 53 certifique que o Apelante  

apresentava "equimose arroxeada em região escapular esquerda; ferimento 

corto-contuso em 4º dedo da mão direita", ficou comprovado que ele se 

machucou quando danificou o automóvel da Vítima ou durante a ação de ela 
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impedir que ele jogasse tijolos contra o automotor, oportunidades em que ela 

apenas tentou defender-se das injustas e indevidas investidas dele.

A alegação do Recorrente, portanto, de que as agressões foram 

recíprocas, é frágil e isolada no contexto probatório, pois é evidente nos autos 

que ele foi o responsável por iniciar a contenda e, propositalmente, agredir a 

irmã, após danificar seu veículo e ameaçá-la com um tijolo.

Ademais, embora a Vítima e o Apelante tivessem discutido, não há 

prova nos autos de que ela foi responsável pelas lesões certificadas no laudo da 

fl. 53.

Aliás, os Policiais Militares confirmaram que o Recorrente resistiu à 

prisão, circunstância que, igualmente, pode ter acarretado nas lesões certificadas 

no citado laudo pericial (mídia da fl. 182).

No caso dos autos, mesmo que a Vítima tivesse praticado alguma 

lesão no Apelante, é certo que assim o fez apenas para se defender, pois ele foi 

o responsável pelo início da discussão ao danificar o veículo dela.

O conjunto probatório amealhado é suficiente para comprovar que o 

Recorrente agrediu sua irmã Ja. de V., incorrendo na prática do crime previsto no 

art. 129, § 9º, do Código Penal, sem qualquer margem a acolher a tese 

absolutória formulada.

4. Por fim, como o crime em mesa foi perpetrado mediante grave 

ameaça à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos é inviável (CP, art. 44, I), embora o Apelante faça jus à suspensão 

condicional da pena ante o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 77, 

caput, do Código Penal.

Ao conceder o benefício de suspensão condicional da pena ao 

Recorrente, a Doutora Juíza de Direito determinou o cumprimento das seguintes 

condições:

Resta demonstrado o preenchimento dos requisitos insertos no art. 77 do 
CP, uma vez que a pena cominada é inferior a dois anos, o condenado é 
primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis e não é viável a substituição 
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da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime 
cometido com violência contra a pessoa. Logo, é devida a concessão, de ofício, 
da sursis penal prevista no art. 77 do CP.

Assim, presentes os requisitos do art. 77, incisos I, II, e III, do CP,  confiro-
lhe a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 anos, devendo   
acusado prestar serviços à comunidade (art. 78, § 1º, CP).

Neste tom, a Apelação Criminal n. 2015.039016-3, Rel Moacyr de Moraes 
Lima Filho, 3ª Câmara Criminal, julgada em 03.08.15:

Superado o obstáculo do inciso II do art. 77 do Código Penal e 
preenchidos os requisitos legais - a pena corporal imposta não é superior a dois 
anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais são 
favoráveis e não é possível a reparação do dano -, impõe-se a concessão do 
sursis especial.

E por fim:
"APELAÇÕES CRIMINAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 

MULHER - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE (CP, ART. 129, § 9º) - 
SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - 
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - NÃO APLICAÇÃO NA 
SENTENÇA - ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS - 
CABIMENTO DOS SURSIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO" 
(Apelação Criminal n. 2014.047050-9, Rel. Des. Getúlio Correa, j em 
26.08.2014) (fls. 229-230).

As condições estabelecidas pela Magistrada de Primeiro Grau, 

contudo, devem ser revistas, pois a modalidade escolhida não é a mais benéfica 

ao Apelante.

Rezam, respectivamente, os dispositivos relativos ao tema:

Art. 77 – 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. [...]

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:
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a) proibição de frequentar 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.

A norma penal mencionada prevê duas modalidades de "sursis": o 

simples (art. 78, § 1º), mais severo, e o especial (art. 78, § 2º), mais brando, caso 

haja reparação do dano (salvo impossibilidade de fazê-lo) e apresente o acusado 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal totalmente favoráveis. A 

redação do § 2º ainda deixa claro que o sursis especial é substitutivo do simples, 

sendo inviável a aplicação cumulativa.

Guilherme de Souza Nucci aclara:

O simples é mais severo que o especial, de forma que somente se 
aplicará o primeiro caso se as condições pessoais do réu ou as circunstâncias 
do crime assim estejam a indicar. [...] É tranquilo o entendimento de que as 
condições §§ 1º e 2º do art. 78 não podem ser aplicadas cumulativamente 
(Código penal comentado. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 528).

Já deliberou esta Corte de Justiça:

"É inadmissível, contudo, a combinação das condições previstas para as 
duas espécies de suspensão da pena, isto é, impor a prestação de serviços à 
comunidade juntamente com as condições elencadas no art. 78, § 2º, do 
Código Penal, uma vez que o sursis especial substitui o simples" (TJSC, 
Apelação Criminal n. 2015.016101-2, de Dionísio Cerqueira, rel. Des. Paulo 
Roberto Sartorato, j. 7-4-2015). Recurso desprovido (Ap. Crim. 
0027777-39.2013.8.24.0008, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 29.4.16).

E:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LEI MARIA 

DA PENHA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
PLENAMENTE EVIDENCIADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. 
DEPOIMENTO HARMÔNICO E COERENTE DA VÍTIMA CORROBORADO 
PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.   
EMBRIAGUEZ DO RÉU. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO 
COMPROVADOS. BENESSES DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO PENAL 
AFASTADAS.   SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CUMULAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES PREVISTAS NOS §§ 1º E 2º DO ART. 78 DO CP. 
IMPOSSIBILIDADE. SURSIS ESPECIAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SURSIS 
SIMPLES. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
À COMUNIDADE. DEMAIS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA.   
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE (Ap. Crim. 2014.061688-2, 
Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 10.3.15).

Diante disso, considerando que a sentença resistida consignou que 
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o Apelante não ostenta antecedentes criminais e as circunstâncias do art. 59 são 

inteiramente favoráveis, aplica-se o cumprimento cumulativo das exigências 

apenas do sursis especial, previsto no § 2º do art. 78, do Código Penal: a) 

proibição de frequentar determinados lugares; b) proibição de ausentar-se da 

Comarca onde reside, sem autorização do Magistrado; e c) comparecimento 

pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades, afastando-se, como consequência, o simples (prestação de serviços à 

comunidade).

Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento e desprovimento do 

recurso e, de ofício, pelo afastamento da imposição do sursis simples (prestação 

de serviços à comunidade), para que sejam cumpridas apenas as condições do 

sursis especial, nos termos do art. 78, § 2º, do Código Penal.

Determina-se ao Juízo da Condenação, exaurida a possibilidade de 

interposição de recurso nesta Corte, que expeça os documentos necessários à 

execução imediata da pena imposta ao Acusado, caso isso ainda não tenha sido 

implementado, nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal (ARExtra 

964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 11.11.16; e Ag. Reg. no HC 142.750, Rel. 

Min. Luiz Fux, j. 2.6.17).
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