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Relator: Des. Sérgio Rizelo

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (CP, ART. 147). 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.

1. PROVA DA AUTORIA. PALAVRAS FIRMES E 
COERENTES DA VÍTIMA. AMEAÇA DE MORTE. MAL 
INJUSTO E GRAVE CONFIGURADO. 1.1. EXCLUDENTE 
DE CULPABILIDADE. EMBRIAGUEZ. 2. CUMPRIMENTO 
INTEGRAL DA PENA. PRISÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO.

1. As palavras da vítima, no sentido de que foi ameaçada 
de morte pelo acusado, confirmadas pelos Policiais Militares 
responsáveis pelo atendimento da ocorrência, caracterizam 
suficientemente a autoria do crime de ameaça.

1.1. Não é possível a isenção da responsabilidade 
criminal do agente, pelo uso de bebida alcoólica, se a 
ingestão não é proveniente de caso fortuito ou força maior.

2. Deve ser extinta, em razão de seu integral 
cumprimento, a pena privativa de liberdade aplicada em 
montante inferior ao tempo de segregação cautelar.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0009157-94.2014.8.24.0023, da Comarca da Capital (Juizado de Violência 
Doméstica contra a Mulher), em que é  Apelante J. C. O. e Apelado o Ministério 
Público do Estado de Santa Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe parcial provimento a fim de decretar a extinção da pena de J. C. 
O. em face de seu integral cumprimento. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 20 de março 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 Odil José Cota.
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Florianópolis, 21 de março de 2018.

Sérgio Rizelo
RELATOR
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RELATÓRIO

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

Catarina ofereceu denúncia contra J. C. O., imputando-lhe a prática dos crimes 

previstos nos arts. 147 e 330 do Código Penal, com a incidência dos dispositivos 

da Lei 11.343/06, nos seguintes termos:

No dia 09 de março de 2014, em horário e local a serem apurados 
durante a instrução criminal, mas, nesta cidade e comarca, o denunciado J. C. 
O. descumpriu a ordem legal emitida pelo Juízo do Juizado da Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, que o proibiu de 
se aproximar, e de se comunicar com a vítima N.  C. (sua genitora) por qualquer 
meio de comunicação; e ameaçou, ainda, por palavras, a vítima N., dizendo que 
iria matá-la, prometendo, assim, causar-lhe mal injusto e grave.

Referida medida protetiva de urgência foi deferida nos autos n. 
0004824-02.2014.8.24.0023, tendo o denunciado tomado ciência no dia 27 de 
fevereiro de 2014, conforme consta do Alvará de Soltura de fl. 77, dos citados 
autos (fls. 39-40).

A denúncia foi rejeitada em relação ao crime previsto no art. 330 do 

Código Penal, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, 

decisão mantida por este relator, monocraticamente, no julgamento do recurso 

em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (fls. 201-204).

Concluída a instrução, a Doutora Juíza de Direito Janine Stiehler 

Martins julgou procedente a exordial acusatória e condenou J. C. O. à pena de 1 

mês e 5 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo 

cometimento do delito previsto no art. 147, concedida a suspensão condicional 

da pena nos termos do art. 78, § 1º, ambos do Código Penal (fls. 244-251).

Insatisfeito, J. C. O. deflagrou recurso de apelação.

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

da sua absolvição, ao argumento de que não há prova da autoria delitiva, 

devendo-se aplicar o princípio in dubio pro reo, ou diante da atipicidade do fato 

pela excludente de culpabilidade de inimputabilidade, porquanto estava 

embriagado no momento dos fatos.

De modo subsidiário, requer a declaração da extinção da sua 

punibilidade pelo integral cumprimento da pena (fls. 289-296).



Apelação Criminal n. 0009157-94.2014.8.24.0023 4

Gabinete Des. Sérgio Rizelo

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pelo conhecimento e 

desprovimento do reclamo (fls. 300-305).

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. 320-326).

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 J. C. O. requer a reforma do decreto condenatório, a 

fim de ser absolvido, ante a ausência de prova hábil a sustentá-lo.

Sem razão.

A materialidade do delito encontra-se positivada no boletim de 

ocorrência das fls. 2-4 e na representação da fl. 10.

A autoria deflui das circunstâncias da prova oral coligida ao longo 

da instrução processual, notadamente nas declarações uniformes e coerentes da 

Ofendida.

O Recorrente J. C. O. permaneceu em silêncio na fase 

administrativa (fl. 11) e, na judicial, confirmou que foi até a casa da Vítima, na 

noite dos fatos, quando estava alcoolizado e, por isso, não lembra exatamente o 

que aconteceu, mas acredita que não a ameaçou e apenas a ofendeu 

verbalmente (mídia da fl. 135).

As declarações da Vítima N. C., mãe do Apelante, na fase 

administrativa, entretanto, confirmam que ele a ameaçou de morte:

seu filho J. C. O. a ameaçou de morte, a injuriou e cuspiu em sua cara; 
que a declarante possui medida protetiva em desfavor de J. restringindo 
aproximar-se dela por 800 (oitocentos) metros; que foi concedida a liberdade 
provisória a J., sendo J. descumpriu a referida medida protetiva conforme 
anteriormente relatado; que diante da situação relatada a declarante acionou a 
Polícia Militar para as providência cabíveis (fl. 9).

Sob o crivo do contraditório, apesar de tentar atenuar a 

responsabilidade de seu filho, o Recorrente J. C. O., a Ofendida N. C. esclareceu 

que ele "bebe muito" e, foi até sua casa na noite dos fatos, muito alterado, 

afirmando que "iria acertar as contas", o que a deixou "muito assustada" e 

"arredia" com a situação, motivo de sair do local e ir para a residência da irmã. 

Disse que não acreditou que o Apelante pudesse fazer algo, mas tão somente 

porque ele é seu filho "tão esperado, tão amado". Por fim, afirmou que a situação 
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chegou ao limite e, por isso, decidiu fazer algo (mídia da fl. 133).

Ainda que a Vítima tenha tentado atenuar a responsabilidade do 

filho, ela foi clara em afirmar que ele disse que "iria acertar as contas", palavras 

que a deixaram assustada e a fizeram procurar ajuda, inclusive, saindo de casa.

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).

Os dizeres da Ofendida, além de especialmente relevantes por 

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

de terceiros, encontram amparo nas declarações dos Policiais Militares, 

responsáveis pelo atendimento da ocorrência, os quais, apesar de não terem 

presenciado a ameaça, relataram que, ao chegarem no local, encontraram a 

Vítima apavorada e aclarando que fora ameaçada de morte pelo Recorrente, 

sendo idôneo e grave o temor dela, tanto que solicitou e lhe foram concedidas 

medidas protetivas, desrespeitadas, aliás, pelo ofensor (mídia da fl. 133).

Verifica-se, portanto, que as palavras da Ofendida estão em 

harmonia com as provas produzidas, situação que se apresenta suficiente para a 

confirmação do decreto condenatório, pois foi injustamente ameaçada pelo 

Apelante, sem motivo aparente.
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Em situações como essa, a atuação judicial deve ser vista como 

resposta para coibir e reprimir crimes desta 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.

Em relação ao delito de ameaça, aclaram Paulo José da Costa 

Júnior e Fernando José da Costa que "consiste na promessa de causar a alguém 

um dano injusto". E "ameaçar significa intimidar, anunciar um mal injusto e grave. 

Para que possa intimidar, o mal anunciado deverá ser grave. Para que se 

configure o crime, deverá ser injusto. [...] No crime de ameaça, a essência está 

na própria intimidação e na angústia dela derivada, que irá turbar a tranquilidade 

da vítima" (Curso de direito penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 364-365).

Destaca-se que as palavras do Recorrente, de fato, causaram 

temor e intimidaram a Ofendida, que imediatamente buscou ajuda policial e saiu 

de casa. Não se olvide que o Apelante a ameaçou de morte apesar de saber 

(porque fora intimado a respeito) que medidas protetivas haviam sido deferidas 

em seu desfavor, obrigando-o a manter-se distante dela. Como se percebe, nem 

o agir preventivo da Vítima foi suficiente para manter o Recorrente afastado dela.

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.

A prova colhida na instrução processual, 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 a versão do Apelante está 

isolada do cenário contido nos autos. O dolo da sua conduta foi demonstrado no 
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momento em que ele ameaçou a Vítima de morte (ao dizer que "iria acertas as 

contas"). Como dito, o temor da Ofendida foi tamanho que sua reação imediata 

foi buscar auxílio policial, pois se sentiu intimidada com a atuação do Recorrente, 

do qual já possuía medidas protetivas. E é exatamente essa conduta punível 

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

sem qualquer eiva ou erronia.

Logo, o conjunto probatório amealhado é suficiente para comprovar 

que o Apelante J. C. O. ameaçou sua mãe N. C., incorrendo na prática do crime 

previsto no art. 147 do Código Penal, sem qualquer margem a acolher a tese 

absolutória formulada.

1.1. No que se refere à alegação de embriaguez do Recorrente, não 

há falar em ausência de dolo específico, por estar desprovido de ânimo sereno e 

refletido no momento em que ameaçou a Ofendida.

O Apelante nem sequer comprovou sua suposta embriaguez 

patológica, pois, ao ser interrogado, apenas admitiu que havia bebido no dia dos 

fatos, não afirmando, em nenhum momento, sua condição de alcoólatra. E, 

apenas a alegação de sua mãe, de que ele "bebe muito" e precisa de um 

tratamento, não é o suficiente para excluir a imputabilidade.

Não bastasse isso, o disposto do art. 28, II, do Código Penal refere-

se à isenção da responsabilidade criminal pelo uso de bebida alcoólica quando 

proveniente de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu na ação dos 

autos, uma vez que o Recorrente embriagou-se voluntariamente, e não 

acidentalmente.

Nesse sentido:

PRETENSO RECONHECIMENTO DA CAUSA EXCLUDENTE DE 
CULPABILIDADE OU REDUÇÃO DA PENA COM FUNDAMENTO NO ART. 28, 
§§ 1º E 2º DO CP. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. EMBRIAGUEZ 
VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA A IMPUTABILIDADE PENAL. EXEGESE DO 
ART. 28, II, DO CP. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] (TJSC, Ap. Crim. 
2015.037702-4, Rel. Des. Rui Fortes, j. 11.8.15).

Logo, não há falar em exclusão de sua culpabilidade.
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Em relação à dosimetria, verifica-se que a reprimenda foi 

corretamente aplicada.

A pena-base foi arbitrada no mínimo legal, isto é, em 1 mês de 

detenção. Na segunda fase, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "f", 

do Código Penal, a pena foi majorada para 1 mês e 5 dias de detenção. 

Inexistindo causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, a 

reprimenda foi totalizada em 1 mês e 5 dias de detenção.

2. Como arremate, deve ser declarada extinta a pena em face de 

seu integral cumprimento, após o trânsito em julgado para o Parquet, conforme 

pretende o Apelante J. C. O.

Verifica-se que J. C. O. foi preso preventivamente e permaneceu 

recluso durante grande parte da instrução processual, motivo pelo qual deve ser 

declarada a extinção da sua punibilidade, pelo cumprimento integral da pena 

imposta.

Positiva o art. 42 do Código Penal:

Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, 
o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão 
administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no 
artigo anterior. 

Entre a prisão do Denunciado (10.3.14, fl. 1) e sua liberação 

(20.5.15, fl. 118) transcorreu espaço de tempo superior àquele a que foi 

condenado.

Já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI Nº 11.340/2006) 
- AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - USO DE 
DROGAS - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - 
UTILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A TIPICIDADE PENAL (CP, 
ART. 28, II) - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO 
DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - 
CONDENAÇÃO MANTIDA - PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA 
SUPERIOR À REPRIMENDA APLICADA - EXTINÇÃO DA PENA DIANTE DE 
SEU CUMPRIMENTO INTEGRAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 
(Ap. Crim. 0024915-50.2013.8.24.0023, Relª. Desª. Salete Silva Sommariva, j. 
11.4.17).

Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento e parcial provimento do 
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recurso a fim de decretar a extinção da pena de J. C. O. em face de seu integral 

cumprimento.
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