
                                                  
ESTADO DE SANTA CATARINA
     TRIBUNAL DE JUSTIÇA

                                                         

Apelação Criminal n. 0009656-51.2013.8.24.0011
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 FIRMES E 
COERENTES, SEM HESITAÇÕES OU CONTRADIÇÕES. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. 

DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE. REDUÇÃO. 
POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS 
RECONHECIDOS NA SENTENÇA COM BASE EM 
CONDENAÇÃO CRIMINAL DE PENA EXTINTA HÁ MAIS 
DE 20 ANOS. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA QUE 
POSSIBILITA O INCREMENTO DA PENA-BASE POR MAIS 
5 ANOS APÓS O PRAZO QUINQUENAL DA 
REINCIDÊNCIA.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR 
RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE E CRIME 
PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À 
PESSOA. VEDAÇÃO PELO ART. 44, INCS. I E II, DO CP. 
PLEITO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0009656-51.2013.8.24.0011, da comarca de Brusque Vara Criminal em que é 



                                                                                                       
ESTADO DE SANTA CATARINA
     TRIBUNAL DE JUSTIÇA

                                                         

2
Gabinete Desembargador Alexandre d’Ivanenko

Apelante Saulo da Cunha e Apelado Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina:

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
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, 11 de maio de 2018.

Alexandre d'Ivanenko
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Na comarca de Brusque, o representante do Ministério Público 

ofereceu denúncia contra Saulo da Cunha, imputando-lhe a prática do delito 

definido no art. 147, caput, do Código Penal, combinado com os arts. 5º, inc. III, 

e 7º, inc. II, da Lei n. 11.340/2006, pelos fatos assim descritos (pp. 39-40):

Segundo consta do incluso procedimento policial, no dia 10 de março de 
2013, por volta das 12h30min, na Rua ZT 06, n. 20, Bairro Zantão, neste 
Município e Comarca de Brusque/SC, o denunciado SAULO DA CUNHA, 
visivelmente embriagado e agressivo, ameaçou sua ex-companheira A. K. com 
palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte, 
causando verdadeiro pavor na vítima.

Ressalta-se que a vítima foi casada com o denunciado SAULO DA 
CUNHA e à cerca de 14 anos estão separados judicialmente, todavia residindo 
na mesma casa, sendo que possuem três filhos juntos.

Desta feita, o denunciado ameaçou alguém por palavra e gestos de 
causar-lhe mal injusto e grave, com a qual possui relações domésticas e de 
coabitação, tendo em vista terem sido companheiros.

A denúncia foi recebida em 13 de junho de 2014 (p. 41).

Concluída a instrução processual, sobreveio a sentença (pp. 

112-118), publicada em 27.4.2016, que julgou procedente a denúncia para 

condenar Saulo da Cunha, à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de 

detenção, em regime aberto, pela prática do crime definido no art. 147, caput, do 

CP, combinado com o art. 5º, inc. III, e art. 7º, inc. II, ambos da Lei n. 

11.340/2006.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação por intermédio da 

Defensoria Pública (p. 129).

Nas razões, objetiva a absolvição ao argumento de que o inexistem 

provas suficientes para manter a condenação, tendo em vista que o édito 

condenatório baseou-se unicamente nos depoimentos da vítima. 



                                                                                                       
ESTADO DE SANTA CATARINA
     TRIBUNAL DE JUSTIÇA

                                                         

4
Gabinete Desembargador Alexandre d’Ivanenko

Subsidiariamente, pretende a redução da pena, pois o magistrado laborou em 

equivoco ao considerar como antecedentes criminais para majorar a pena-base 

condenação transitada em julgado há mais de 24 anos. Requer, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que 

cumpre os requisitos exigidos no art. 44 do CP (pp. 140-148).

Contra-arrazoado o recurso (pp. 152-160), os autos ascenderam a 

esta Corte, manifestando-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer 

da lavra do Exmo. Sr. Dr. Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, pelo conhecimento e 

desprovimento do recurso (pp. 168-173).

Este é o relatório.
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VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso há de ser 

conhecido. Inexistindo preliminares a serem debatidas, nem mesmo de ofício, 

passo à análise do mérito.

Trata-se de recurso interposto por Saulo da Cunha 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 boletim de ocorrência (pp. 3-4) e do 

termo de representação (p. 5), depoimento da vítima (pp. 7-8 e 120 – mídia 

audiovisual) e do filho do casal (pp. 16 e 120 – mídia audiovisual)

Na fase indiciária, o acusado disse:

Que o interrogando é casado com a vítima por cerca de trinta e três anos, 
com quem possui quatro filhos; Que na noite dos fatos, por volta das 23h o 
interrogando chegou a casa, porém a porta estava trancada; Que bateu na 
porta e ninguém; que afirma que havia ingerido bebida alcoólica; Que deu 
apenas dois chutes na porta e quando Samuel, seu filho abriu a porta já 
empurrou o interrogado; Que não ameaçou nem agrediu ninguém; Que não 
sabe informar o motivo pelo qual fo acionada a polícia militar; Que é viciado em 
álcool, porém está se tratando (p.18).

Sob o crivo do contraditório, o apelante confirmou as declarações 

prestadas na delegacia dizendo, ainda, que chegou em casa bastante 

alcoolizado e teve uma discussão com a vítima, por motivos de ciúmes de A. 

Confirmou que era alcoólatra mas já estava em tratamento (p. 120 – mídia 

audiovisual)

A ofendida, por outro lado, na delegacia relatou que:
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[...] QUE é separada judicialmente de SAULO DA CUNHA há cerca de 
quatorze anos, mas este permaneceu morando na mesma casa, também 
habitada por três filhos, dois maiores e uma adolescente. SAULO ingere 
bebidas alcoólicas com frequência e nos últimos dias vem perturbando 
sobremaneira a declarante e os filhos do casal, inclusive ameaçando 
verbalmente matá-los. Nesta data a PM foi acionada pois seu ex-marido chegou 
em casa embriagado e acordou a pontapés na porta um dos filhos, SAMUEL, 
passando a proferir ofensas diversas contra este. SAULO danificou portas 
internas da residência. Hoje SAULO, demostrou muita agressividade, 
"avançando" contra a declarante e o filho SAMUEL, o qual imobilizou o pai. 
Atribui ao alcoolismo o comportamento inadequado e violento de SAULO. A 
convivência com seu ex-marido sob o mesmo teto se tornou insustentável e a 
declarante, neste ato, foi orientada a comparecer na DPCAMI a fim de que seja 
deflagrado procedimento policial adequado em face do ofensor, com adoção de 
medidas protetivas de urgência, tais como afatamento do lar e proibição de se 
aproximar da declarante. Indagada sobre o motivo pelo qual SAULO ainda 
coabita com  a declarante, apesar da separação ocorrida há vários anos, afirma 
que o ex-marido é doente e não teria para onde ir, assim, por piedade e por 
consideração aos filhos do casal, permitiu a presença dele na casa durante todo 
esse tempo. Atualmente a saúde de SAULO está muito precária [...]. Recorda-
se que há mais de dois anos não comparece na Delegacia por causa de 
problemas com SAULO, mas ressalta que nos últimos tempos o comportamento 
deste piorou muito. Recorda-se que há alguns meses, SAULO permaneceu dias 
internado no hospital, em estado grave, devido a problemas de saúde 
diretamente relacionados à bebida. (pp. 7-8)

Perante a autoridade judicial a vítima afirmou que o réu consumia 

bebida alcóolicas. Que em razão disso ficava bastante alterado, apresentando 

comportamento violento. Disse, ainda, que no dia dos fatos ele saiu de casa e 

quando retornou passou a lhe ameaçar na frente de seu filho e que tinha medo 

do acusado (p. 120 – mídia audiovisual).

O filho do casal S. da C. ouvido na fase embrionária, corroborou a 

versão apresentada pela vitima:

QUE o depoente é filho do casal A. e Saulo; Que o casal está separado 
porem vive na mesma casa; Que embora não durmam juntos, A. e Saulo vivem 
como marido e mulher; Que o casal brigava muito quando SAULO bebia, porém 
há cerca de dois meses o autor não ingere mais bebidas alcoólicas; Que no dia 



                                                                                                       
ESTADO DE SANTA CATARINA
     TRIBUNAL DE JUSTIÇA

                                                         

7
Gabinete Desembargador Alexandre d’Ivanenko

dos fatos, por volta das 15h o depoente estava em casa deitado no seu quarto, 
quando o autor chegou no local, deu dois chutes na porta do quarto do 
declarante e disse "acorda aí machão"; Que o autor e a vítima começaram a 
discutir, momento em que viu o autor pegando a vítima; Que o depoente tirou o 
autor de cima da vítima; Que o autor pegou um enfeite de vidro e quis agredir o 
depoente com aquilo, porém o depoente conseguiu tirar o objeto das mãos do 
autor e imobilizou-o; Que a PM foi acionada e trouxe o autor até esta delegacia; 
Que atualmente o autor não agiu mais desta forma; [...] (p. 16).

Em audiência S. disse que não se recordava dos fatos, mas 

ratificou seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia (p. 120 – mídia 

audiovisual).

Registro, por oportuno, que as referidas ameaças foram 

devidamente registradas no boletim de ocorrência (pp. 3-4), no qual relata o 

comunicante que:

Informa a guarnição VTR 1641 (PPT) foram acionados através via Copom 
a fim de comparecerem ao local acima informado onde ocorria vias de fato, que 
ao chegarem ao local, a guarnição constatou que o masculino Saulo encontrava-
se deitado no chão da sala do imóvel, pois já teria sido imobilizado pelo filho 
mais velho: S. da C., que Saulo danificou duas portas internas da residência, e 
encontra-se em visível estado de embriagues, que Saulo tentou agredir sua ex 
esposa A. K. e seus filhos, que foi acionada a guarnição que compareceu ao 
local.

Assim, não há dúvidas de que o acusado, intimidou a vítima ao 

proferir contra ela ameaça de morte, restando plenamente configurado o crime 

de ameaça perpetrado por Saulo contra sua ex-companheira.

Ademais, sobre a importância das palavras das vítimas, enfatize-se 

a esse respeito: "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" (STJ – HC 

327.231, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.3.2016).

No mesmo sentido já se manifestou esta Corte de Justiça:



                                                                                                       
ESTADO DE SANTA CATARINA
     TRIBUNAL DE JUSTIÇA

                                                         

8
Gabinete Desembargador Alexandre d’Ivanenko

A violência doméstica, como o próprio tipo já diz, ocorre no ambiente 
familiar, impossibilitando, muitas vezes, a presença de qualquer testemunha. 
Assim, a palavra da própria vítima acaba sendo o único meio probatório e o que 
mais se aproxima da realidade fática do ocorrido, devendo-se tê-la como válida 
para amparar a condenação, tanto mais se considerada a inexistência de 
motivos que justifiquem seu interesse em incriminar o acusado gratuitamente. 
[...] (Apelação Criminal n. 2010.064450-4, de Sombrio, rel. Des. Newton Varella 
Júnior. Data: 01.08.2012). (Ap. Crim. N. 2015.006873-0, de Joinville, rel. Desa.  
Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer, Quarta Câmara Criminal, j. 
24.9.2015)

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, vol. 2, parte especial, 8ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 324). 

Registra-se 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. 

No que se refere à dosimetria, tem razão o apelante.

Ora, o réu, foi condenado por lesão corporal culposa, com sentença 

transita em julgado em 12.9.1989 e a pena extinta em 12.9.1989, nos autos n. 

011.89.000096-5 (p. 30), utilizando-se o magistrado para valorar negativamente 

as circunstâncias judiciais em razão dos maus antecedentes.

O Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que 

se pode utilizar de condenações pretéritas, para reconhecer como maus 

antecedentes, ainda que ultrapassado o prazo de cinco anos da extinção da 

pena.

Nesses termos:

[...] A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações 
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anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus 
antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. (HC 366214/SP – 
2016/0209374-1, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 28.11.2017)

Entretanto, esta Câmara consolidou o entendimento de que "A fim 

de evitar uma perpétua valoração de condenação definitiva, esta Câmara 

Criminal passou a entender que os efeitos dos antecedentes criminais também 

devem ser limitados no tempo, a exemplo do que ocorre com a reincidência - a 

qual, aliás, não deixa de ser uma espécie de antecedente. Em homenagem ao 

princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, as condenações 

transitadas em julgado que não se prestem à configuração da reincidência 

devem conservar seus efeitos, para fins de maus antecedentes, por mais cinco 

anos, a contar da prescrição quinquenal prevista no art. 64, I, do Código Penal 

(TJSC, ACr n. 0002915-10.2015.8.24.0048, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 

em 25.01.2018). (Ap. Crim. n. 0004163-30.2017.8.24.0019, rel. Des. Subst. Luiz 

Antônio Zanini Fornerolli, j. 8.3.2018).

Logo, necessário expurgar da pena-base o aumento de 1/6 (um 

sexto) decorrente do reconhecimento dos maus antecedentes, em razão do 

tempo decorrido. 

Assim, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Na segunda 

fase, em razão das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, incs. I e II, 

alínea "f", aumenta-se em 1/6 (um sexto) para cada circunstância, totalizando 1 

(um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Inexistindo causas de aumento ou 

diminuição, torno definitiva a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, 

por infração ao art. 147, caput, do CP, combinado com o art. 5º, inc. III, e art. 7º, 

inc. II, ambos da Lei n. 11.340/2006.

Mantendo-se quanto ao mais os termos da sentença.
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Por fim, pretende que seja concedida a benesse do art. 44 do 

Estatuto Repressor. No entanto, tendo em vista que o crime foi praticado com 

violência e grave ameaça à pessoa, além do sentenciado ser reincidente em 

crime doloso, há impedimento legal para aplicação do aludido instituto, nos 

incisos I e II do mencionado artigo. 

Ante o exposto, sou pelo conhecimento e parcial provimento do 

recurso para reduzir a pena-base ao seu mínimo legal.

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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