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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 FIRMES E 
COERENTES, SEM HESITAÇÕES OU CONTRADIÇÕES. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. 

DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO. ALEGADA FRAÇÃO 
APLICADA DE FORMA EXACERBADA. MAJORAÇÃO DA 
REPRIMENDA PERFEITAMENTE JUSTIFICADA PELAS 
CIRCUNSTÂNCAS FÁTICAS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO 
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O 
ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 
RECURSO DESPROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0020259-59.2013.8.24.0020, da comarca de Criciúma 1ª Vara Criminal em que é 
Apelante Edimo Colodiano da Silva e Apelado Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina:

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e negar-lhe 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.
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Florianópolis, 11 de maio de 2018.

Alexandre d'Ivanenko
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Na comarca de Criciúma, o representante do Ministério Público 

ofereceu denúncia contra Edimo Colodiano da Silva, imputando-lhe a prática do 

delito definido no art. 147, caput, do CP combinado com os arts. 5º, inc. I e 7º, 

inc. II, ambos da Lei n. 11.340/06, pelos fatos assim descritos (pp. 2-3):

O denunciado e a vítima J. S. M. conviveram em união estável por 
aproximadamente 7 (sete) anos, inclusive resultando no nascimento de 1 (uma) 
filha, todavia, o denunciado sempre se mostrou agressivo com sua 
companheira.

Em uma dessas oportunidades, a saber, no dia 20 de março de 2012, no 
interior da residência situada na Rua Paraná, n. 14, bairro Próspera, nesta 
cidade e Comarca de Criciúma/SC, o denunciado jogou acetona no corpo da 
vítima e a ameaçou de que iria: "atear fogo em seu corpo", "iria jogar água 
fervendo em sua cabeça" e que "iria comprar uma arma e dar um tiro na perna" 
de J., causando nesta fundado temor de vir a sofrer o mal injusto e grave 
anunciado, diante da seriedade da ameaça e do temperamento violento do 
agressor.

A denúncia foi recebida em 28.8.2014 (p. 52).

Concluída a instrução processual, sobreveio a sentença (pp. 

121-130), publicada em 26.8.2016, que julgou procedente a denúncia para 

condenar Edimo Colodiano da Silva, à pena de 2 (dois) meses e 14 (catorze) 

dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, por infração ao art. 147, 

caput, do CP.

O réu, inconformado com a decisão do Juízo de primeiro grau, 

apelou, objetivando a absolvição ao argumento de que o conjunto probatório é 

frágil para manter o decreto condenatório, eis que a vítima não confirmou os 

fatos narrados na exordial acusatória. Subsidiariamente, pretende a redução da 

fração aplicada na pena-base em face do reconhecimento de uma circunstância 

negativa, a consideração de que exacerbada e a fixação do regime aberto para o 
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cumprimento da pena (pp. 162-171)

Contra-arrazoado o recurso (pp. 175-184), 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. 190-196).

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 Edimo Colodiano da Silva contra 

a decisão de primeiro grau, que o condenou pelo crime de ameaça perpetrado 

contra sua 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. 5-6) e do 

termo de representação (p. 9).

Tanto na fase indiciária, quanto sob o crivo do contraditóiro, o 

apelante negou as acusações (p.11 e gravação audiovisual p. 91)

Na delegacia, a ofendida relatou que:

[...] QUE no dia 20 de março do ano de 2012, houve uma discussão entre 
o casal e EDIMO jogou acetona na declarante e ameaçou de atear fogo em seu 
corpo; QUE a declarante estava fervendo água e então EDIMO ameaçou 
dizendo que iria jogar a água fervendo em sua cabeça; QUE além destas 
ameaças, EDIMO ainda disse que iria comprar uma arma e dar um tiro na perna 
da declarante; QUE neste dia a declarante mandou EDIMO embora e este ficou 
fora por uma semana, mas depois retornou e a declarante resolveu lhe dar uma 
nova chance; QUE a convivência entre o casal era tão ruim que a declarante 
teve que esconder todas as facas, por causa das ameaças de EDIMO; QUE 
além de sofrer ameaças e também agressões físicas, EDIMO ainda a obrigava 
a manter relações sexuais; QUE a declarante muitas vezes não queria manter 
relações com EDIMO, pois a relação já estava desgastada por causa das 
constantes agressões e quando se negava a manter relações, EDIMO a 
ameaçava e começava a discutir e então para que não houvesse 
consequências piores, a declarante mantinha relações com EDIMO; [...] (p. 7).

Perante a autoridade judicial, J. afirmou que o acusado sempre a 

ameaçava, que ele jogou acetona e disse que iria colocar fogo, disse que tinha 
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medo do acusado pegar as facas tanto que costumava esconder. Não lhe 

recorda dele falar que ele iria jogar água fervendo (gravação audiovisual p. 91)

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:

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. 

Dessarte, impossível acolher o pleito absolutório formulado pela 

defesa, porquanto plenamente configurado o crime de ameaça perpetrado por 



                                                                                                       
ESTADO DE SANTA CATARINA
     TRIBUNAL DE JUSTIÇA

                                                         

7
Gabinete Desembargador Alexandre d’Ivanenko

Edimo contra sua companheira.

No que se refere à dosimetria, não se mostra exacerbado o 

aumento aplicado pela Magistrada na pena-base, em razão do reconhecimento 

de uma circunstância negativa.

Isso porque a togada singular, ao fazer a aplicação da pena, 

analisou cuidadosamente os requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, 

justificando, inclusive, que na primeira fase, aumentou em razão dos 

antecedentes criminais.

Assim, considerando a mencionada circunstância judicial 

desfavorável, adequada a majoração da pena-base no patamar estabelecido. 

Enfatize-se que o juiz goza de discricionariedade para estabelecer o 

quantum ideal para prevenção e reprovação do delito praticado, desde que 

fundamentado seu raciocínio, por força da máxima individualização da pena, 

prevista no art. 5º, inc. XLVI, da Carta Magna, respeitando, por lógico, os limites 

estabelecidos na Legislação Penal. 

Por isso, e atento aos motivos que ensejaram a exasperação na 

primeira etapa, não vejo razão para mitigar a pena.

No tocante ao regime de cumprimento da pena, não há o que se 

rever, uma vez que o réu é multirreincidente e tem a análise negativa do art. 59,  

à luz do art. 33, caput, e §3º, ambos do CP.

Pelo exposto, sou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

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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