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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002371-64.2012.815.0731  –  1ª Vara de
Cabedelo/PB
RELATOR: Dr.  José  Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado  para
substituir o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho)
APELANTE: Josias Leopoldino Barbosa  (Adv. José Guilherme  Sousa da Silva –
OAB/PB 9.647)
APELADO: Ministério Público Estadual

AMEAÇA.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.
APELO. TIPIFICAÇÃO  NÃO  DEMONSTRADA  PELO
ACERVO  PROBATÓRIO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA PARA CONFIGURAÇÃO
DO TIPO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Não evidenciado nos autos que o tipo penal foi, de
fato, praticado pelo acusado, apesar da palavra da
vítima ser  um peso relevante para tal  imputação,
impõe-se absolver o réu da suposta prática do crime
de  ameaça,  por  não  justificar  a  fundamentação
utilizada na sentença condenatória.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, DAR PROVIMENTO ao apelo, absolvendo
o  apelante  da  imputação  do  crime  de  ameaça, em total  desarmonia com o
parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

O Ministério Público, com assento na Primeira  Vara da
Comarca de Cabedelo/PB, ofereceu denúncia em face de JOSIAS LEOPOLDINO
BARBOSA, como incurso nas penas do art. 147 do CP c/c o art. 7º, II e V da Lei
11.340/06 (Lei Maria da Penha), por ter, no dia 16/06/2012 por volta das 16h30,
ameaçado sua ex-companheira, a Senhora MARTA BESERRA VILAR, dizendo que
“Se você arranjar macho para colocar dentro de casa, eu mato você e ele” (fl.
02), conforme consta do termo de declaração prestada pela própria vítima (fls.
09).

Narram  os  autos, que o  acusado  e  vítima  viveram
maritalmente por cerca de doze anos, e dessa união tiveram três filhos. O casal
separou-se há aproximadamente dois anos, mas viviam, ainda, sob o mesmo teto
em comum acordo. 

Há três  meses o  denunciado saiu  da casa e,  em razão da
vítima  ter  se  relacionado  com  outro  homem,  o  acusado,  no  dia  do  fato,  o
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expulsou, o que ensejou a ameaça proferida.

No termo de audiência preliminar (fl. 34), a vítima ratificou a
representação feita.

Em sua defesa, o indiciado alegou que não ameaçou a vítima,
apenas se defendeu de possíveis agressões feitas pelo atual companheiro desta
(fls. 38/41).

Termo de audiência, com oitiva testemunhal e interrogatório
do réu em CD (fls. 49/51).

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  53/54)  e  pela
defesa (fls. 56/59).

Na  sentença  de  fls.  62/65,  a  douta  magistrada  julgou
procedente  a  denúncia  e  condenou  JOSIAS  LEOPOLDINO  BARBOSA  a  pena
definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, a qual foi suspensa
sua execução, pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 77 do CP. 

Tempestivamente, o acusado recorreu pugnando  por  sua
absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas (fls. 67/69).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento
do apelo (fls. 71/74). 

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 81/84,
opinou pelo desprovimento.

É o que se tem a relatar.

V O T O

Pretende o apelante, em suas razões recursais, modificar a
sentença objetivando ser absolvido, sob a alegação de inexistir provas da ameaça
proferida à vítima.

Pois bem!

Compulsando os autos, vê-se que segundo a vítima, não há
testemunhas  da  ameaça  verbal  produzida  pelo  acusado,  sendo  apenas  sua
palavra contra a do acusado, que disse que “Se você arranjar macho para colocar
dentro de casa, eu mato você e ele” (fl. 02).

O fato se deu, em decorrência de um desentendimento entre
o acusado e o namorado da vítima, tendo este puxado um facão, enquanto o
acusado pegou uma enxada e saiu em perseguição àquele. Não o alcançando,
retornou e,  segundo as  testemunhas no local,  pegou uns móveis  da casa da
vítima e saiu, sem dizer mais nada.

A vítima, por sua vez, narra que neste momento, o apelante
proferiu as palavras acima transcritas e, por tal motivo, o representou perante a
delegacia local, o que ensejou a presente ação.
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A autoria, neste caso, restou comprovada apenas pela palavra
da  vítima,  o  que  nesse  tipo  de  crime  deve  ter  um  peso  relevante,  sendo
considerada, sobretudo, ante as provas colhidas nos autos.

Na  sentença atacada, a magistrada usou como fundamento
básico  para  condenar  o  réu,  o  fato  deste  ter  sido  visto  pelas  testemunhas
correndo com uma enxada na mão, atrás do namorado da vítima, como forma de
justificar seu caráter violento e ameaçador.

Ressalta-se, que efetivamente ficou demonstrado nos autos a
briga entre o acusado e o namorado da vítima, pois foi presenciado por vários
moradores  locais.  Porém,  este  fato  não  pode  ser  trazido  a  baila,  como  fato
primordial  a  ameaça,  pois  esta  outra  vítima  não  representou  o  acusado  em
nenhuma  das  esferas,  e  se  o  fez,  inexiste  qualquer  outra  ação  penal  em
tramitação, como se pode perceber nos antecedentes criminais de fls. 61.

Este  fato,  em  particular,  não  pode  ser  confundido  com  o
crime de ameaça alegado pela vítima. São situações distintas e que merecem
análises  separadas.

No caso dos autos, as testemunhas de vista presenciaram,
apenas, o acusado correndo atrás do namorado da vítima com uma enxada na
mão, bem como o momento em que retirou uns móveis de dentro da casa, mas
ninguém sequer ouviu a  ameaça à vítima,  o que revela,  ainda mais,  que tal
situação por si só, se aconteceu, seria apenas a título de desabafo e que jamais
seria  cumprido,  tanto  que  se  fosse  verdade,  já  houve  tempo  suficiente  para
cumprimento da promessa ameaçada.

A meu ver, a fundamentação adotada na sentença não tem o
condão de condenar o apelante pelo tipo penal previsto no art. 147 do CP, até
porque o crime de ameaça configura-se pela promessa da prática de mal injusto,
futuro e grave, feito pelo autor à vítima. Essa ameaça pode ser realizada por
palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, consumando-se quando
a vítima toma conhecimento, independentemente do resultado lesivo objetivado
pelo  agente.  Assim,  do  ponto  de  vista  subjetivo,  exige-se  a  vontade  livre  e
consciente de intimidar, o que não restou devidamente configurado nos presentes
autos.

Por meio das provas colhidas durante a instrução criminal,
verifica-se que ocorreu uma discussão entre o acusado, vítima e namorado desta,
motivada pela separação recente do casal, o que, no calor das emoções, fez com
que o namorado convidasse o ex-companheiro da vítima a brigarem fora de casa,
ocasionando a perseguição na rua, presenciada pelas testemunhas aqui ouvidas.

Este fato, por si só, repita-se, não poderia ter sido utilizado
na condenação imposta, como forma de caracterizar o lado violento do apelante,
visto  que  tal  evento  não  foi  sequer  objeto  de  qualquer  outra  ação  penal,
sobretudo, nesta, pois o namorado não é vítima, também, nestes autos.

Logo,  presume-se  que a  palavra  da vítima,  apesar  de ser
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relevante nesse tipo de crime, deve ser sopesada com os demais elementos do
tipo, sobretudo, quando o acervo probatório não demonstra, de maneira clara e
objetiva, a ameaça proferida pelo acusado.

A vítima,  ao ser ouvida em todas as esferas,  disse que o
crime foi perpetrado na frente das crianças, o que restou desmentido pelo ora
recorrente, em seu interrogatório em juízo, ao afirmar que a resposta dela, ao
chegar na casa, foi de que as crianças estariam no mundo, conforme áudio de fl.
51. Disse, ainda, que não a ameaçou de morte ou de outro mal, mas confirmou a
tentativa de agressão ao namorado desta.

As testemunhas ouvidas (fls. 51) afirmaram, em juízo, que o
acusado correu atrás do namorado, mas que não existiu ameaça à vítima.

Como se vê, o conjunto probatório não oferece o necessário
respaldo para a versão dos fatos trazidas pela vítima, sobretudo, porque não há
comprovação nos autos do prejuízo moral causado a ela, pela suposta ameaça,
impondo, a meu ver, a absolvição pelo delito de ameaça.

E é nesse sentido que entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES
DE AMEAÇA E  LESÃO  CORPORAL.  (…)  III.  Havendo
dúvidas acerca da configuração do delito de ameaça, em
razão da versão declinada pela  vitima ter  se  revelado
contraditória,  estando,  inclusive,  fragilizada  por  outros
elementos angariados aos autos, a absolvição é medida
que se impõe, com fundamento no princípio do in dubio
pro  reo.  (…)  (TJMS;  APL  0047195-85.2011.8.12.0001;
Campo  Grande;  Primeira  Câmara  Criminal;  Relª  Desª
Maria Isabel de Matos Rocha; DJMS 06/03/2015; Pág.
65).

CRIME  DE  AMEAÇA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  SOBRE  O
DELITO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Tem-se afirmado que,
para  a  prolação  de  um Decreto  penal  condenatório,  é
indispensável prova robusta que dê certeza da existência
do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve
sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso
contrário, transforma o princípio do livre convencimento
em  arbítrio.  É  o  que  ocorre  no  caso  em  tela,  como
registrou  a  magistrada:  "em  que  pese  a  palavra  da
vítima,  não  entendo  como passível  de  ser  proferido  o
juízo condenatório tendo a palavra da vítima como única
prova.  Era  imprescindível  que  fossem  apresentadas
outras  provas  do  fato,  ônus  que  cabia  ao  ministério
público,  o  que  não  aportou  aos  autos.  A  oitiva  da
conselheira,  tania,  a  oitiva  dos  filhos  teriam  sido  de
grande  valia  para  a  comprovação  dos  fatos,  mas  não
houve requerimento de suas oitivas. Diante disso, outra
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solução  não  emerge  que  a  improcedência  do  pedido,
absolvendo-se  o  acusado.  "  decisão:  Apelo  ministerial
desprovido.  Unânime.  (TJRS;  ACr  0462290-
88.2014.8.21.7000; Barra do Ribeiro; Segunda Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Sylvio  Baptista;  Julg.  29/01/2015;
DJERS 04/03/2015).

Desse  modo,  não  estando  comprovado  que  o  apelante
prometeu causar mal injusto e grave à vítima, impõe-se absolvê-lo do crime a ela
imputado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a
sentença, absolvendo o réu, ora apelante, do crime de ameaça.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador João  Benedito  da  Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José  Guedes
Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição  limitada,  para
substituir o Des. Carlos Martins Beltrão Filho), Relator, Marcos William de Oliveira
(Juiz de Direito convocado para substituir o Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos)
e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente aos trabalhos,  como Representante do Ministério
Público, o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
09 de Abril de 2015.

João Pessoa, 13 de Abril de 2015.

Dr. José Guedes Cavalcanti Neto
Juiz de Direito – Relator
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