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

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

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

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0018366-19.2016.8.24.0023, da Comarca da Capital (Juizado de Violência 
Doméstica contra a Mulher), em que é  Apelante M. A. S. 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 
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nesta Corte, o encaminhamento da íntegra do presente decisum ao Juízo da 
Condenação para que expeça os documentos necessários à execução provisória 
da pena imposta ao Acusado, caso isso ainda não tenha sido implementado. 
Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado no dia 12 de junho de 2018, 
os Excelentíssimos Desembargadores Volnei Celso Tomazini e Norival Acácio 
Engel. Atuou pelo Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de Justiça 
Pedro Sérgio Steil.

Florianópolis, 13 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 M. A. S., imputando-lhe a prática dos crimes 

previstos nos arts. 147 e 329, caput, do Código Penal, com a incidência dos 

dispositivos da Lei 11.343/06, nos seguintes termos:

Fato 1
Na madrugada de 28 de agosto de 2016, por volta de 3 horas e 15 

minutos, no interior da residência situada na [...] nesta cidade e Comarca/SC, o 
denunciado M. A. S. ameaçou de morte, por palavras e, utilizando-se de uma  
faca de cozinha, a vítima A. N. de S., sua companheira, prevalecendo-se, desse 
modo, das relações domésticas que manteve com a ofendida.

Na data, horário e local acima descritos, ante a chegada tardia da 
companheira na residência e, desconfiado acerca da possível traição 
extraconjugal, o denunciado M. A. S. ameaçou A. N. de S., afirmando que 
"mataria ela, caso resolvesse separar-se dele", utilizando-se, para tanto, de 
uma "faca de cozinha com cabo de madeira, medindo aproximadamente 15cm 
de lâmina" (termo de exibição e apreensão de fl. 04), causando-lhe, em virtude 
disso, fundado temor de mal injusto e grave.

Fato 2
Na data e local acima descritos, após a chegada da guarnição policial, 

diante do seu estado de flagrância, opôs-se o denunciado, M. A. S., à 
abordagem e prisão (atos legais) realizadas por Maurício Monteiro de Souza e 
Luiz Miguel Nunes dos Santos, agentes públicos competentes para executá-los, 
jogando-se ao chão forçando os braços para não ser algemado, tendo sido 
necessário o uso de "spray de pimenta" (fls. 38-39).

Concluída a instrução, a Doutora Juíza de Direito julgou 

parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou M. A. S. 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, absolvendo-o em relação ao crime previsto 

no art. 329, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código 

de Processo Penal (fls. 125-136).

Insatisfeito, M. A. S. 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, com fundamento no art. 386, VII, 



Apelação Criminal n. 0018366-19.2016.8.24.0023 4

Gabinete Des. Sérgio Rizelo

do Código de Processo Penal (fls. 161-165).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pelo conhecimento e 

desprovimento do reclamo (fls. 171-175).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pelo 

Excelentíssimo Procurador de Justiça Paulo Antônio Günther, posicionou-se pelo 

conhecimento e não provimento do recurso (fls. 181-185).

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 M. A. S. 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. 2-3; no termo de exibição e apreensão da faca da fl. 4; e no 

requerimento de medidas protetivas da fl. 8.

A autoria deflui das circunstâncias da prova oral coligida ao longo 

da instrução processual, notadamente nas declarações uniformes e coerentes da 

Ofendida.

O Recorrente M. A. S., em ambas as fases procedimentais, 

confirmou estar alterado na data dos fatos, em razão da ingestão de bebidas 

alcoólicas e, motivado por ciúme, ter iniciado uma discussão com a Vítima, 

negando ter utilizado uma faca para ameaçá-la (mídias das fls. 21 e 88).

As declarações da Vítima A. N. de S., na fase administrativa, 

entretanto, confirmaram que o Apelante M. A. S. a ameaçou de morte, mediante 

a utilização de uma faca, ao dizer: "que não quer que a vítima vá embora, caso 

contrário a mataria". Esclareceu, também, que é costume o Recorrente utilizar 

uma faca para ameaçá-la (mídia da fl. 21).

Sob o crivo do contraditório, a Ofendida A. N. de S. reafirmou que 

sofreu ameaças no dia dos fatos:

está separada do acusado, mas possui dois filhos com ele; na noite dos 
fatos, o réu tinha ingerido bebida alcoólica e quando chegou em casa quis lhe 
matar com uma faca; M. A. é uma pessoa muito agressiva e tem ciúmes da 
depoente; a declarante estava dormindo e o apelante chegou com a arma 
branca no quarto; o sentenciado não aceitava a separação; até hoje o 
recorrente lhe ameaça dizendo que se a depoente não for dele, não será de 
mais ninguém; a irmã do reeducando foi quem acionou a polícia militar; acredita 
que os agentes públicos escutaram a discussão e o acusado lhe ofendendo 
com palavras de baixo calão (excerto extraído do parecer da Procuradoria de 
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Justiça Criminal da fl. 182, dada a fidelidade com o contido na mídia da fl. 88).

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.

Na fase administrativa, os Agentes Estatais Luiz Miguel Nunes dos 

Santos e Maurício Monteiro de Souza relataram que foram acionados pela irmã 

do Recorrente, via Copom e, ao chegarem no local, ouviram as ameaças 

proferidas por ele enquanto a Vítima gritava para ele "largar a faca". Após 

adentrarem no imóvel, confirmaram terem localizado a faca sobre a mesa e 

ouvido da Ofendida que ela foi ameaçada pelo Apelante porque ele não aceitava 

a separação do casal (mídia da fl. 21).

Em Juízo, os Policiais confirmaram que ouviram as ameaças 

proferidas pelo Recorrente, apesar de não recordarem exatamente as palavras 

utilizadas para tanto, e que visualizaram a faca empunhada por ele sobre a 

mesa. Disseram, também, que já atenderam outras ocorrências semelhantes no 
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mesmo local, inclusive após esses fatos (mídia da fl. 88).

As testemunhas arroladas pela Defesa, Israel Santana e Anderson 

Osmar, admitiram estar próximos ao local dos fatos e não terem ouvido ameaças 

serem proferidas pelo Apelante, apenas uma discussão entre o ex-casal (mídia 

da fl. 88).

Verifica-se, portanto, que as palavras da Vítima A. N. de S. estão 

em harmonia com as provas produzidas, situação que se apresenta suficiente 

para a confirmação do decreto condenatório, pois ela foi injustamente ameaçada 

de morte pelo Recorrente M. A. S., inconformado com a possibilidade da 

separação do casal.

Destaca-se que a ameaça do Apelante, de fato, causou temor e 

intimidou a Ofendida, que imediatamente buscou ajuda policial. Não se olvide, 

ainda, que o Recorrente continuou a importunando, mesmo após a concessão da 

liberdade provisória por estes fatos e das medidas protetivas deferidas a favor da 

Vítima, conforme consta no boletim de ocorrência da fl. 59.

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).

O crime é formal e "caracteriza-se pela intenção de provocar medo 
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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 

momento em que ele ameaçou a Vítima de morte na posse de uma faca. 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. E é exatamente 

essa conduta punível pela lei penal, sendo acertadamente reconhecida no Juízo 

de Primeiro Grau, sem qualquer eiva ou erronia.

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 Apelante embriagou-se voluntariamente, e não 

acidentalmente.

Logo, o conjunto probatório amealhado é suficiente para comprovar 

que o Recorrente M. A. S. ameaçou a ex-companheira A. N. de S., incorrendo na 

prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, sem qualquer margem a 

acolher a tese absolutória formulada.

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 



Apelação Criminal n. 0018366-19.2016.8.24.0023 9

Gabinete Des. Sérgio Rizelo

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

2. Por fim, como o crime em testilha foi perpetrado mediante grave 

ameaça a 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 
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. 134-135).

As condições estabelecidas pela Magistrada de Primeiro Grau, 

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

ao Apelante.
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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:

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, §º 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. 
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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).

Logo, considerando que a sentença consignou que 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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