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APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE 
DOMICÍLIO (CP, ARTS. 147 E 150). INCIDÊNCIA DA LEI 
MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DO ACUSADO.

1. PROVA DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. 
INGRESSO NO DOMICÍLIO CONTRA A VONTADE. 
MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA DE MORTE. MAL 
INJUSTO E GRAVE CONFIGURADO. 2. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. As palavras da vítima, no sentido de que o acusado 
ingressou em sua residência contra sua vontade, sobretudo 
quando possuía medidas protetivas, bem como que foi 
ameaçada por ele, caracterizam suficientemente a autoria 
dos crimes de violação de domicílio e ameaça.

2. Deve ser concedida, ex officio, a suspensão 
condicional da pena quando preenchidos os requisitos do art. 
77 do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO; DE OFÍCIO, 
CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0001728-70.2016.8.24.0067, da Comarca de São Miguel do Oeste (Vara 
Criminal), em que é  Apelante R. R. de M. 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, conceder a suspensão condicional da 
pena; 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 
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tenha sido implementado. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 27 de fevereiro de 2018, foi 
presidido pela Excelentíssima Desembargadora Salete Silva Sommariva, e dele 
participaram os Excelentíssimos Desembargadores Getúlio Corrêa e Volnei 
Celso Tomazini. Atuou pelo Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de 
Justiça Lio Marcos Marin.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2018.

Sérgio Rizelo
RELATOR
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RELATÓRIO

Na Comarca de São Miguel do Oeste, o Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra R. R. de M., imputando-lhe a 

prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 150 do Código Penal, com a 

incidência dos dispositivos da Lei 11.340/06, nos seguintes termos:

Fato 1 – Violação de domicílio
Em 03 de novembro de 2016, por volta das 12 horas, na Rua [...] São 

Miguel do Oeste/SC, o denunciado R. R. de M., prevalecendo-se das relações 
domésticas e insatisfeito com o término do relacionamento, adentrou 
astuciosamente na residência de sua ex-companheira C. M. dos S., contra a 
vontade tácita da ofendida – que ali estava e em nenhum momento autorizou o 
denunciado a entrar.

Segundo consta, C. chegou em sua residência após seu horário de 
trabalho e foi dormir e, em seguida o réu bateu na porta não se identificando, 
ato contínuo, a vítima voltou para seu quarto, oportunidade em que R. arrombou 
a porta e adentrou na residência da vítima, ali permanecendo contra a vontade 
tácita de C.

Fato 2 – Ameaça
No mesmo dia e local do fatos acima narrados, logo após invadir a 

residência da vítima, o denunciado R. R. de M., prevalecendo-se das relações 
domésticas e de afeto, ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e 
grave à sua ex-companheira C. M. dos S., ao dizer que quando ela fosse na 
Vila Nova I visitar sua mãe ele iria lhe pegar, pois lá ninguém lhe protege.

Saliente-se que a ameaça feita pelo denunciado, evidentemente, foi capaz  
de incutir temor à vítima.

A vítima representou formalmente com a confecção do boletim de 
ocorrência acostado à fl. 96-97 (fls. 140-142).

Concluída a instrução, o Doutor Juiz de Direito Márcio Luiz Cristofoli 

julgou procedente a exordial acusatória e condenou R. R. de M. à pena de 2 

meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo 

cometimento do delito previsto nos arts. 147 e 150 do Código Penal (fls. 

204-211).

Insatisfeito, R. R. de M. deflagrou recurso de apelação.

Nas razões do inconformismo, almeja, em síntese, a proclamação 

da sua absolvição em relação aos crimes pelos quais foi condenado, alegando 

que não há prova da autoria da infração penal, devendo-se aplicar o princípio in 

dubio pro reo (fls. 223-228).
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O Ministério Público ofereceu contrarrazões pelo conhecimento e 

desprovimento do reclamo (fls. 235-242).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pelo 

Excelentíssimo Procurador de Justiça Lio Marcos Marin, posicionou-se pelo 

conhecimento e não provimento do recurso (fls. 250-253).

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. O Apelante R. R. de M. almeja a reforma da sentença resistida, a 

fim de ser absolvido das imputações pelas quais foi condenado, alegando que 

inexiste prova da autoria delitiva.

Sem razão, porém.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se positivadas no  

boletim de ocorrência das fls. 3-4 e 24-25; no requerimento de medidas 

protetivas da fl. 2; e na prova oral coligida aos autos.

O Recorrente R. R. de M. permaneceu em silêncio em ambas as 

fases procedimentais (fls. 29-30 e 103).

A Vítima C. M. dos S., ao ser inquirida logo após os fatos, relatou 

detalhes da violação de domicílio e da ameaça sofrida:

em maio do corrente ano lhe foram concedidas medidas protetivas de 
urgência quando residia e trabalhava em Guaraciaba/SC em desfavor de R. R. 
de M.; Que após as medidas protetivas serem concedidas veio residir nesta 
cidade de São Miguel do Oeste; Que R. nunca respeitou tais medidas, sendo 
que por medo deste e das ameaças que este lhe faz ficou com medo de 
procurar a Delegacia; Que R. lhe dizia: "da cadeia eu saio, mas do cemitério 
você não sai"; Que nesta data por volta das 12h00min estava em sua casa 
dormindo após ter retornado do trabalho quando R. esteve no local e bateu na 
porta, sendo que pediu quem era, mas ele não se identificou; Que disse que se 
fosse ele era para ir embora, pois sabia das medidas protetivas; Que logo em 
seguida voltou a dormir, achando que ele teria ido embora, mas ele voltou e 
arrombou a porta e entrou na casa e foi até seu quarto onde passo a lhe 
chamar de vadia e fazer ameaças dizendo que quando fosse na Vila Nova I 
visitar sua mãe ele iria lhe pegar, pois lá ninguém lhe protegeria; Que após as 
ofensas e ameaças R. saiu do local; Que dias antes, mais precisamente 
20/10/2016 recebeu uma mensagem de R. o qual lhe dizia "eu vou esperar vc 
vim na vila sua disgrasada (sic) vc vai paga toda a gasolina que eu gastei com 
vc vadia"; Que quando ao dano causado na porta esclarece que somente 
estragou a fechadura a qual terá que ser trocada e o valor para substituí-la deve 
ficar em aproximadamente R$ 30,00; Que seus amigos tem conhecimento das 
ameaças e desobediência feitas por R., mas estes não querem ser envolvidos, 
pois tem medo dele, pois estes já os ameaçou também; Que não contou sobre 
o que vem acontecendo para sua mãe e nem em seu local de trabalho, pois não 
quer envolvê-los; Que informa que conviveu com o autor dos fatos pro 
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aproximadamente 01 ano e desta relação tiveram um filho (1,7 meses), o qual é 
sua mãe quem cuida na vila nova 1 (fls. 100-101).

Sob o crivo do contraditório, a Ofendida C. M. dos S., apesar de 

inicialmente tentar eximir o Apelante de responsabilidade, ao afirmar que não se 

recordava do ocorrido, reafirmou os fatos por ele praticados:

estariam separados na data dos fatos (novembro); que teriam ficado três 
anos juntos; que tiveram uma briga e separaram; que teria solicitado medidas 
protetivas; que depois disso ocorreram os fatos de R. adentrar na sua 
residência; que o acusado teria batido na porta e a depoente não quis abrir; que 
R. teria dito que era para abrir; que a depoente novamente não teria aberto a 
porta; que R. teria dado um coice na porta; que teria começado a gritar por 
socorro; que a parte acusada teria ido até o quarto para ver se tinha alguém; 
que teria dito à R. que iria chamar a polícia, o que fez com que saísse correndo; 
que não queria que R. entrasse; que a ameaça teria sido feita por telefone, que 
R. teria ligado enquanto os policiais estavam lá na residência; que a ameaça 
teria ocorrido no dia que R. foi na sua casa (excerto extraído da sentença 
condenatória das fls. 206-207, mídia da fl. 193).

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).

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  

violência doméstica ou familiar" (HC 327.231, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 

17.3.16). 

Apesar da inexistência de testemunhas presenciais, a informante J. 

R. de M, irmã do Recorrente, confirmou que ele é pessoa agressiva (mídia da fl. 

193).

Não há dúvida de que o agir do Apelante R. R. de M. configura os 
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crimes previstos nos arts. 147 e 150 do Código Penal, os quais consistem em 

"ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio 

simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave", e "entrar ou permanecer, 

clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem 

de direito, em casa alheia ou em suas dependências", porquanto, após invadir a 

casa da Vítima, contra sua vontade, ainda a ameaçou de morte.

Registra-se que, apesar de a Vítima não conseguir delimitar a data 

da ameaça sofrida, confirmou que o conteúdo descrito na denúncia realmente 

ocorreu. Isso deve-se ao fato de que as ameaças foram proferidas em várias 

oportunidades, evidenciando, assim, a continuidade e habitualidade das 

intimidações. Como ocorriam de forma contínua, é difícil delimitá-las 

precisamente, sendo evidente que o Recorrente a ameaçou de morte ao menos 

em uma oportunidade.

Além disso, a Vítima afirmou, na fase administrativa, que o Apelante 

também a ameaçou por meio de uma mensagem de texto via celular, a qual se 

encontra acostada na fl. 34.

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.

Dessa forma, a prova constante nos autos é suficiente para 

comprovar que o Recorrente sabia que a Vítima não autorizaria sua entrada na 

residência, tanto ele estava ciente da decisão que aplicou as medidas protetivas, 

sendo sabedor, pois, que estava proibido de se aproximar dela. Aliás, a própria 

Ofendida disse que, antes arrombar a residência, o Apelante bateu na porta, 

ocasião em que o alertou sobre a existência das medidas protetivas e que 

chamaria a Polícia se ele ingressasse na casa.
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Cezar Roberto Bitencourt leciona que o delito de violação de 

domicílio é "representado pela vontade livre e consciente de entrar ou 

permanecer em casa alheia, contra a vontade do morador. Faz-se necessário, 

convém reforçar, que o agente tenha conhecimento do dissenso de quem de 

direito e de que se trata de 'casa alheia'" (Tratado de direito penal. 13. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. p. 459).

Destaca-se que o Apelante, após ter violado a residência da  

Ofendida, ainda a ameaçou de morte, o que configura conduta plenamente 

capaz de causar de temor e intimidação. O crime 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), fato que ocorreu no presente 

caso.

É importante destacar que toda a prova presente nos autos 

evidencia os desígnios distintos e autônomos do Recorrente, de entrar e 

permanecer da residência da Ofendida contra sua vontade, além de ameaçá-la.

Colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA 
(POR DUAS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA), VIOLAÇÃO DE 
DOMICÍLIO, PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESOBEDIÊNCIA, 
TODOS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 129, §9º, ART. 147, ART. 150, §1º, 
NA FORMA DO ART, 5º, INC. III E 7º, INCS. I E II DA LEI 11.340/06, E ART. 
330, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA 
EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E A UM DOS CRIMES DE 
AMEAÇA E CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. RECURSO DA 
DEFESA. ADMISSIBILIDADE: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE 
DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
DE AGIR RECURSAL. DELITO PELO QUAL JÁ FOI ABSOLVIDO PELO 
MAGISTRADO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. 
PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO FÁTICA NA SENTENÇA E 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE 
SEGUIU EXATAMENTE NOS TERMOS POSTULADOS DA DENÚNCIA. 
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NA SENTENÇA QUE SE DEU 
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POR CONTA DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS DOIS DELITOS DE AMEAÇA. 
CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE EMPREGADO EM RELAÇÃO 
AOS DEMAIS CRIMES. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO: PLEITO DE 
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO 
DE DOMICÍLIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. 
MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RÉU 
REVEL. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E HARMÔNICAS EM AMBAS AS 
FASES PROCESSUAIS E EM CONSONÂNCIA COM OS RELATOS 
TESTEMUNHAIS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA OFENSA A INTEGRIDADE 
FÍSICA DA VÍTIMA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
CONSUNÇÃO PARA ABSORÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA PELO DE LESÃO 
CORPORAL. INADMISSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. OBJETOS 
JURÍDICOS DISTINTOS. PRECEDENTES. "Inviável o princípio da consunção 
entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida que as condutas 
praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si, 
conquanto dentro de um mesmo contexto fático." (TJSC, Apelação Criminal n. 
0000162-60.2013.8.24.0045, de Palhoça, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 
18-10-2016). DOSIMETRIA: SEGUNDA FASE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, 
PARA AFASTAR AS AGRAVANTES DO ART. 61, INC. II, ALÍNEAS "E" E 'F', 
DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES 
DESTE TRIBUNAL. "Em se tratando do delito previsto no art. 129, § 9°, do 
Código Penal, a circunstância referente à prática do crime com prevalência de 
relações domésticas, por já constituir elementar do tipo infringido, não pode ser 
considerada para majorar a reprimenda do agente na segunda fase da 
dosimetria, com base na agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do 
mesmo diploma legal, pois tal medida configuraria inaceitável dupla valoração 
pelo mesmo fato, ou bis in idem. [...] (TJSC, Apelação n. 
0005322-73.2013.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 
21-06-2016)." RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO (Ap. 
Crim. 0001437-13.2012.8.24.0002, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva 
Bittencourt Schaefer, j. 22.6.17).

A prova colhida na instrução processual, sobretudo a oral, não é 

duvidosa nem capaz de orientar a reforma do decreto condenatório prolatado 

pelo Doutor Juiz de Direito. O dolo da conduta do Apelante foi demonstrado no 

momento em que ele ingressou na residência, contra a vontade da Vítima e 

ainda a ameaçou de morte, ao dizer que "quando ela fosse na Vila Nova I visitar 

sua mãe ele iria lhe pegar, pois lá ninguém lhe protege". O temor da Ofendida foi 

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

intimidada com a atuação do Recorrente. E é exatamente essa conduta punível 

pela lei penal, sendo acertadamente reconhecida no Juízo de Primeiro Grau, 

sem qualquer eiva ou erronia.
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Outrossim, a retomada da convivência do casal é situação 

frequente em crimes dessa natureza, pois, não raras vezes, as vítimas têm 

receio da reação de seus companheiros e temem sofrer represálias e abandono 

material, sobretudo quando existe prole em comum, como na hipótese.

Isso, porém, não desnatura o verdadeiramente acontecido e é 

insuficiente para elidir a responsabilidade penal do Apelante.

Orienta este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA PRATICADO COM 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO DO 
RÉU. ALEGADA A ATIPICIDADE DE CONDUTA. AMEAÇAS QUE 
SUPOSTAMENTE NÃO SERIAM HÁBEIS A CAUSAR TEMOR NA VÍTIMA. 
CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA 
VÍTIMA. OFENDIDA QUE AFIRMOU TER SE SENTIDO INTIMIDADA PELAS 
PALAVRAS DO RÉU. RECONCILIAÇÃO ENTRE O CASAL QUE NÃO IMPEDE 
O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RETRATAÇÃO QUE NÃO PODE SER 
REALIZADA NESSA FASE PROCESSUAL. EXEGESE DO ART. 16 DA LEI N. 
11.340/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (Ap. Crim. 
2014.039220-5, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 5.8.14).

O conjunto probatório amealhado ao feito é suficiente para 

comprovar que o Apelante violou o domicílio da Vítima e a ameaçou de morte, 

incorrendo na prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 150 do Código Penal, 

sem qualquer margem a acolher a tese absolutória formulada.

Quanto à reprimenda, não há reparo a ser promovido.

Na primeira fase a pena foi fixada em 1 mês de detenção para cada 

delito e, na intermediária, majorada em 1/6 diante do reconhecimento da 

agravante do emprego de violência contra a mulher, nos termos do art. 61, II, "f", 

do Código Penal, estabelecendo a reprimenda final em 1 mês e 5 dias de 

detenção para cada crime.

Diante do concurso material dos crimes (CP, art. 69), a reprimenda 

foi totalizada em 2 meses e 10 dias de detenção.

2. Por fim, é viável deferir, de ofício, a suspensão condicional da 

pena pelo período de 2 anos, nos termos dos arts. 77 e 78 do Código Penal.
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O art. 78, §§ 1º e 2º, do Código Penal prevê duas modalidades de 

"sursis": o simples (art. 78, § 1º), mais severo, e o especial (art. 78, §º 2º), mais 

brando, caso haja reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, 

apresentando o acusado circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal 

totalmente favoráveis.

Assim, considerando que o Recorrente não ostenta antecedentes 

criminais e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal são inteiramente 

favoráveis, determina-se o cumprimento cumulativo das exigências 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.

Como medida complementar (CP, art. 79), determina-se a 

obrigatoriedade de seu comparecimento, pelo prazo mínimo de 5 meses, a 

cursos, palestras ou programas voltados à recuperação e reeducação de 

pessoas que praticaram violência doméstica ou outros específicos para eventual 

vício que o Apelante possa ter (Lei 7.210/84, art. 152, par. ún.). A especificação 

dessas medidas deverá ser indicada pela Autoridade Judiciária de Primeiro Grau 

no curso do processo executório (LEP, art. 159, § 2º).

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

recurso e, de ofício, pela concessão da suspensão condicional da pena 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 suspensão 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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