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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 TESTEMUNHA E PELA CONFISSÃO 
PARCIAL DO ACUSADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM 
RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. 
INVIABILIDADE. EQUIVOCO QUANTO À DATA DOS 
FATOS PLENAMENTE JUSTIFICÁVEL. PRECEDENTES. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. 

"O fato de a data da ocorrência do delito ter sido 
erroneamente registrada na denúncia não a torna inepta se 
tal equívoco não criou óbice ao exercício da ampla defesa do 
acusado" (HC n. 2015.055009-9, de Lages, rel. Des. Sérgio 
Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 15-09-2015).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000723-52.2015.8.24.0033, da comarca de Itajaí 1ª Vara Criminal em que é 
Apelante V. R. da S. e Apelado M. P. do E. de S. C.:

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

O julgamento, realizado no dia 3 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. 
Abel Antunes de Mello.

Florianópolis, 4 de maio de 2018.

Alexandre d'Ivanenko
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

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

Catarina ofereceu denúncia contra V. R. da S., imputando-lhe a prática do crime 

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

21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, por duas vezes c/c Lei 11.340/06, pelos fatos 

assim narrados na exordial acusatória:

1. No dia 19 de agosto de 2014 [...] o denunciado V. praticou vias de fato 
contra a vítima A. M. M., machucando-a com um capacete.

2. No dia 24 de novembro de 2014 [...] o denunciado V., prevalecendo-se 
das relações domésticas e no âmbito da família, ameaçou A. M. M., sua ex-
companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, ao afirmar que iria matá-la e 
que contrataria uma pessoa para agredí-la.

3. Não bastasse, no dia 26 de dezembro de 2014 [...], o denunciado V., 
prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra a vítima 
A. M. M., desferindo-lhe chutes no corpo e na cabeça.

A denúncia foi recebida em 20.03.2015 (fl. 38) e a sentença foi 

publicada em 21.11.2016 (fl. 88).

Concluída a instrução, a denúncia foi julgada parcialmente 

procedente para absolver V. R. da S. das acusações relativas às vias de fato, 

com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, e condená-lo à 

pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, 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 concedidos os benefícios 

previstos do art. 77 do Código Penal, mediante a limitação de fins de semana 

(art. 43, inc. VI, do Código Penal) pelo tempo determinado na condenação (fls. 

75/87).

Insatisfeito, V. R. da S. deflagrou recurso de apelação. Nas razões 

de apresentadas pela Defensoria Pública às fls. 104/108, requer sua absolvição 
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sob o argumento de que "não há provas de que o réu tenha cometido o crime de 

ameaça descrito na denúncia, pois no presente caso,m a acusação não produziu 

prova em contraditório judicial de que o réu ameaçou a vítima na data 

mencionada".

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu 

contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do reclamo (fls. 1115/120).

Lavrou parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, oportunidade em que opinou pelo 

conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 127/133).

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 V. R. da S. 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 dos boletins de ocorrência (fl. 2), da 

representação oferecida pela vítima em face do ora apelante (fl. 8), do termo de 

medidas protetivas de urgência (fl. 11) e da prova oral amealhada aos autos.

Na oportunidade em que foi ouvido na delegacia, V. confessou que 

"ficou muito nervoso [...] e acabou proferindo a ameaça contra a vítima dizendo 

que iria contratar alguém para agredi-la" (fl. 18)

Interrogado pela magistrada sentenciante, o apelante novamente 

confirmou ter dito que "iria contratar a naja para bater nela", esclarecendo ser a 

"naja" uma inimiga. Entretanto, negou ter ameaçado matar A. (gravação 

audiovisual  fl. 69).

Sob o crivo do contraditório, A. M. M., ora ofendida, narrou não 

recordar quais foram os termos exatos utilizados pelo acusado para ameaçá-la, 

mas que se recordava de que ele teria dito que contrataria a "naja" para agredi-la 

(gravação audiovisual  fl. 69).

Ouvida como informante, a genitora de A. relatou ter presenciado os 

fatos (fl. 14 e gravação audiovisual – fl. 69).
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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 
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 das declarações da ofendida merecerem 

especial atenção, elas são respaldadas por outros elementos carreados ao 

caderno processual, especialmente pela confissão do apelante.

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).

Registro que, mesmo que não viesse a causar temor na vítima, 

ainda assim, o crime estaria caracterizado, pois, como se sabe, a ameaça é 

crime formal, logo, exige apenas a manifestação do agente para intimidar 

alguém, prometendo-lhe mal injusto e grave. Consigno, igualmente, que, seja 

qual for o método utilizado, basta para a consumação do crime em comento que 

a vítima venha saber da ameaça.  

Importante anotar, ainda, que eventuais dúvidas acerca da data dos 
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fatos se mostram bastante justificáveis, em razão dos tempo transcorrido e as 

diversas ocorrências nos meses em que se deram os fatos. Entretanto, embora 

tenha a ofendida se equivocado quanto à data da ameaça, tanto ela quanto sua 

mãe e o próprio recorrente afirmaram que o delito ocorreu conforme o boletim de 

ocorrência (fl. 2), registrado em 24 de novembro de 2014.

Ademais, "o fato de a data da ocorrência do delito ter sido 

erroneamente registrada na denúncia não a torna inepta se tal equívoco não 

criou óbice ao exercício da ampla defesa do acusado" TJSC, Habeas Corpus n. 

2015.055009-9, de Lages, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 

15-09-2015).

No mesmo sentido: Rec. Crim. 2012.065973-8, Rel. Des. Roberto 

Lucas Pacheco, j. 19.9.13; Ap. Crim. 2011.029673-9, Rel. Des. Rui Fortes, j. 

22.11.11; e Ap. Crim. 2010.035325-6, Rel. Des. Túlio Pinheiro, j. 13.7.10.

Destarte, impossível acolher o pleito absolutório formulado pela 

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

R. da S. contra sua ex-companheira A. M. M.

No que tange à dosimetria da pena, ainda que não seja objeto de 

recurso, entendo devidamente aplicada, não lhe cabendo reparos, nem mesmo 

de ofício, pelo que a mantenho in totum pelos seus próprios fundamentos e, por 

consequência, inalteradas as disposições da decisão vergastada.

Ex positis, sou por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, 

mantendo incólume a 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.
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Este é o voto.


		2018-05-04T17:03:21+0000
	Not specified




