
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007945-19.2013.815.0251 –  2ª Vara da Comarca de
Patos
RELATOR: Dr. Carlos Antônio Sarmento Juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Ministério Público estadual.
APELADO: Jucélio Gomes de Maria (Def. Maria das Graças Viana Ramos).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇAS  PERPETRADAS
NO  ÂMBITO  DOMÉSTICO  CONTRA  VÍTIMAS
DIFERENTES (ART. 147, CAPUT, DUAS VEZES DO CP).
AUTORIA E MATERIALIDADE CERTAS. APLICAÇÃO
ISOLADA DE MULTA. NÃO CABIMENTO (ART. 17 DA
LEI  Nº  11.343/06).  NECESSIDADE  CONCRETA  DE
APLICAÇÃO  DE  PENA PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.
CONCURSO  FORMAL  PRÓPRIO.  APLICAÇÃO  DA
MAJORANTE  EM  FRAÇÃO  MÍNIMA  (ART.  70,
PRIMEIRA  PARTE  DO  CP).  REINCIDÊNCIA.  NÃO
CABIMENTO DO SURSIS NEM DA SUBSTITUIÇÃO DA
PENA CORPORAL POR  RESTRITIVA DE  DIREITOS.
PROVIMENTO PARCIAL.

— Não é lícito ao julgador aplicar exclusivamente a pena
de  multa  em  crimes  de  violência  doméstica  e  familiar
praticados  contra  a  mulher,  na  forma  do  art.  17  da  lei  nº
11.340/06.  Necessidade  de  imposição  da  pena  privativa  de
liberdade.

— Aquele  que,  num  mesmo  contexto  fático,  ameaça
pessoas  distintas  com  uma  única  conduta  (mãe  e  enteada)
responde por  ambos  os  crimes  contra  a  liberdade individual
(art. 147, “caput” do CP), em concurso formal próprio. 

—  O  réu  reincidente  não  faz  jus  nem  à  conversão  da
reprimenda corporal por restritiva de direitos nem tampouco à
suspensão condicional da pena.

— Provimento parcial do apelo, unicamente para aplicar
ao recorrido a pena privativa de liberdade pelos dois crimes,
em concurso ideal perfeito.



VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO para condenar JUCÉLIO GOMES DE MARIA à pena de 3 meses e 15
dias de detenção, no regime semiaberto. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO.

RELATÓRIO

O  Ministério Público estadual  ajuizou ação penal em face de
Jucélio Gomes de Maria, dizendo que o acusado, na tarde de 03 de dezembro de 2013,
chegou em casa, na Rua do Serrote, em Patos, e ameaçou de morte sua companheira
(Francineide dos Santos) e a filha dela (Bruna Santos Gomes Martins).

Recebida a denúncia em 07 de abril de 2014 (fl. 29) e citado o
réu  (fl.  31),  ele  apresentou  defesa  escrita  (fls.  32/33),  após  a  qual  o  juízo  singular
procedeu à instrução processual, inquirindo-se as testemunhas e interrogando-se, alfim,
o increpado (fls. 47/54).

Oferecidas razões finais por ambas as partes, Dra. Anna Maria
do  Socorro  Hilário  Lacerda,  juíza  da  2ª  vara  da  comarca  de  Patos,  condenou  o
denunciado pelo crime do art. 147,  caput, do Código Penal à  pena definitiva de 14
(catorze) dias-multa (fls. 57/60).

Inconformada,  a  promotoria  de  justiça  interpôs  a  presente
apelação  criminal (fls.  61/64),  postulando  o  reconhecimento  do  concurso  formal
impróprio dos crimes e a aplicação da pena privativa de liberdade ao denunciado.

Em  contrarrazões  (fls.  67/69),  o  recorrido  postulou  o
desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer
subscrito por Dr. Álvaro Gadelha Campos (fls. 74/76), opinou pela reforma do julgado.

É o relatório. 

VOTO:

No dia 03 de dezembro de 2013, por volta das 14h, na Rua do
Serrote,  no  centro  de  Patos,  o  apelado,  ao  regressar  à  sua  casa  com  sintomas  de
embriaguez,  encontrou a enteada (Bruna dos Santos Gomes Martins, com 11 anos
de idade) e a mãe dela (Francineide dos Santos), sua companheira, momento em que
ameaçou ambas de morte. 

O  fato  delituoso  acima  descrito,  tal  qual  admitido  pela
sentença impugnada, restou incontroverso, não havendo questionamento acerca de
sua ocorrência nem pela acusação nem tampouco pela defesa. Dessa maneira, tenho
por certas tanto a materialidade do fato quanto a sua  autoria,  estando superada a
qualquer debate sobre a prova produzida nestes autos.

No  julgamento  da  causa,  o  juízo  singular  houve  por  bem



condenar o  recorrido  por um  único  crime  de  ameaça  (art.  147,  caput do  CP),
fixando, como pena definitiva, unicamente 14 (catorze) dias-multa. Nesse ponto, as
duas questões suscitadas no recurso do parquet – (a) a impossibilidade de aplicação
isolada da pena pecuniária e (b) a prática de dois crimes em concurso – merecem
acurada reflexão.

1.   Aplicação isolada da pena de multa.

Diz o Código Penal:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro
meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Pela redação da lei,  o delito de ameaça permitiria ao julgador
optar pela imposição de pena corporal – de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção –
ou pela aplicação isolada da multa. Sem embargo, nos crimes cometidos em violência
doméstica e familiar contra a mulher, há uma ressalva expressa, no sentido de ser
“vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de
penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de
pena que implique o pagamento isolado de multa” (art. 17 da lei nº 11.340/06).

A jurisprudência segue a mesma posição. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL.  ART. 147 DO CP, NA FORMA DA LEI Nº
11.340/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. RECURSO DEFENSIVO.
ART.  386,  INCISOS  VI  E  VII,  CPP.  ABSOLVIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  DE  AUTORIA  DELITIVA.  INEXISTÊNCIA  DE  DOLO
ESPECÍFICO.  DECLARAÇÕES  JUDICIAIS  DA  VÍTIMA  E
DEPOIMENTOS DE SEU FILHO NA FASE POLICIAL. MAL INJUSTO E
GRAVE  CONFIGURADO.  CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME.  2.
APLICAÇÃO DE PENA ISOLADA DE MULTA.  ART. 17 DA LEI Nº
11.340/06.  VEDAÇÃO  LEGAL.  INVIABILIDADE.  3.  RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.(...)
2. Constitui impeditivo legal a aplicação isolada de pena de multa nos
crimes  perpetrados  no  âmbito  doméstico  e  familiar  contra  a  mulher,
consoante dicção do art. 17 da Lei nº 11.340/06, impedindo, por óbvio, o
acolhimento do pedido do réu. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES;
APL  0001860-18.2011.8.08.0013;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
Fernando Zardini Antônio; Julg. 19/10/2016; DJES 31/10/2016).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  INVIÁVEL.
AUTORIA COMPROVADA.  PALAVRA DA VÍTIMA.  DEPOIMENTO
DE TESTEMUNHAS.  DOSIMETRIA.  CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PRATICADO  NA  VIGÊNCIA  DE  MEDIDA  PROTETIVA.  VIÁVEL.
CONSEQUENCIAS.  EXCLUSÃO.  OFENSA AO  PRINCÍPIO  DO  NON
BIS  IN  IDEM. PENA  DE  MULTA.  DECOTE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (…)
4. Diante da impossibilidade de aplicação de pena isolada de multa para
os delitos  de  violência  doméstica  e  familiar contra  a mulher,  prevista
no artigo 17 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e da cominação
alternativa  de  pena  de  detenção  ou  multa  no  preceito  secundário
do artigo  147 do Código Penal,  impõe-se  o  decote  da  pena de  multa,
remanescendo apenas a pena corporal. 5. Recurso parcialmente provido.
(TJDF; APL 2015.01.1.119663-4; Ac. 933616; Segunda Turma Criminal; Rel.
Des. Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 14/04/2016; Pág. 117).
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  AMEAÇA.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  APLICAÇÃO  DE  PENA  ISOLADA  DE  MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO  PARA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE.  NECESSIDADE.  PRESCRIÇÃO.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. 1.  Nos termos do artigo 17 da
Lei Maria da Penha é vedada a aplicação de pena isolada de multa para
os delitos cometidos com violência contra a mulher, impondo-se a sua
alteração  para  a  pena  privativa  de  liberdade.  (...)(TJMG;  APCR
1.0335.10.000403-5/001;  Relª  Desª  Denise  Pinho  da  Costa  Val;  Julg.
04/08/2015; DJEMG 14/08/2015).

Desse modo, não andou bem o juízo de primeiro grau, motivo
pelo  qual  o  inconformismo  do  órgão  ministerial,  no  particular,  é  inteiramente
justificado.

2. Concurso formal próprio de crimes e nova dosimetria penal.

Ao contrário do que entendeu  a promotoria de justiça,  aquele
que, no mesmo contexto fático, ameça, com uma única conduta, vítimas distintas
deve responder pelo crime do art. 147,  caput do Código Penal, por duas vezes, em
concurso ideal próprio (art.  70, primeira parte do CP). Essa orientação, de resto, é
adotada pelos tribunais. Vejam-se os julgados:

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME
CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. Ameaça praticada em face de
três vítimas CP, art.  147,caput),  sendo uma delas  ex-companheira  (art.
7º da Lei  nº  11.340/2006). .(...)O  agente  que,  mediante  uma  única
conduta,  profere  ameaça  a  três vítimas,  incorre  no  concurso  formal
homogêneo,  sujeitando-se  a  exasperação  da  pena  mais  grave.  -  Há
concurso formal heterogêneo entre os crimes de ameaça e desobediência,
pois, a partir de uma única ação, alcançou dois resultados. - Parecer da
pgj pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, mantendo-se a
atipicidade  do  crime  de  desobediência.  -  Recurso  conhecido  e
provido. (TJSC;  ACR  2014.014650-5;  São  Miguel  do  Oeste;  Primeira
Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski; Julg. 28/04/2015; DJSC
12/05/2015; Pág. 398) 

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO
ESTRITO. ART.  147,  DO  CÓDIGO  PENAL.  CRIME  FORMAL.
DENÚNCIA  QUE  PREENCHE  OS  REQUISITOS  DO ART.  41,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROVIDO. 1.  O delito  contido no art.  147,  do Código Penal,  classificado
como formal, consiste em ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou
qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. 2.  No caso
dos autos, consta, em resumo, da denúncia que, não restam dúvidas de
que  as  palavras  proferidas  por  alcides  cavalcante  da  Silva  Júnior
configuraram o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal,
uma vez que anunciou às 5 (cinco) vítimas prática de mal injusto e grave,
proferindo  palavras  que  consistiram  na  intimidação,  anúncio  ou
promessa  de  castigo  ou  malefício,  caracterizando  concurso  formal
homogêneo (fl. 02b), conduta essa que, em tese configura aquela descrita
no art. 147, do Código Penal. 3. A denúncia de fls. 02a/02b preenche os
requisitos  do art.  41,  do  código  de  processo  penal,  não  se  vislumbrando,
ainda, a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 395, do código
de processo penal, que estariam a autorizar a rejeição da peça inicial da ação
penal. 4. Tratando-se o delito do art. 147, do Código Penal de crime formal e
diante da presença dos requisitos do art. 41, do código de processo penal, não
merece ser mantido o r.  Decisum recorrido. 5.  Recurso em sentido estrito
provido (TRF 1ª  R.;  RSE 0017911-77.2012.4.01.3900; PA; Quarta Turma;
Rel. Des. Fed. Italo Fioravanti Sabo Mendes; DJF1 14/03/2014; Pág. 1469) 
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PENAL E PROCESSUAL. ARTIGOS 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES
PENAIS  E 147,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  PENAL.  ABSOLVIÇÃO  DO
CRIME  DE  AMEAÇA.  IMPOSSIBILIDADE.  DOSIMETRIA  DA
PENA. CONCURSO  FORMAL.  REDUÇÃO.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. O delito de ameaça pode ser praticado não
somente por palavras ou escritos, mas também por meio de gestos. Desse
modo, demonstrado, por meio do conjunto fático-probatório delineado
nos autos, que, ainda que o acusado não tenha externado a sua intenção
de ameaçar as vítimas de morte verbalmente, a sua ação de portar um
facão foi suficiente para lhes incutir verdadeiro temor no sentido de que
ele  pudesse  causar-lhes  mal  injusto  e  grave,  deve  ser  mantida  a  sua
condenação  pela  prática  do  crime  de  ameaça.  O  fato  de  o  réu  estar
embriagado/drogado quando da ameaça às vítimas não afasta o dolo de
sua  ação,  uma  vez  que,  nos  termos  do artigo  28  do  Código  Penal,  a
embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos
análogos,  não  exclui  a  imputabilidade  penal.  De  acordo  com  o
entendimento jurisprudencial pátrio dominante, a fração de aumento a
ser aplicada em virtude da prática de quatro crimes em concurso formal
é um 1/4 (um quarto) e não metade, devendo a reprimenda fixada pelo
magistrado a  quo ser  reduzida  quanto  ao  ponto. (TJDF;  Rec
2012.09.1.016106-2;  Ac.  796.865;  Primeira  Turma  Criminal;  Rel.  Des.
Romão C. Oliveira; DJDFTE 02/07/2014; Pág. 369)  

Com efeito,  deve ser imputado ao apelado os  dois crimes de
ameaça em concurso ideal perfeito. Destarte, examinando o delito cometido contra a
ex-companheira do recorrente,  tenho que  a  culpabilidade  é inerente  ao  tipo,  não
merecendo  maior  reprovação;  os  antecedentes são  ruins,  porque  o  acusado  é
reincidente, mas essa condição será valorada apenas na segunda fase da dosimetria; a
conduta social e a personalidade do agente não podem ser validamente aferidas, à
míngua de elementos concretos no bojo deste processo; as consequências do ilícito e as
circunstâncias em que ocorreu não justificam exasperação da pena, o mesmo valendo
para os motivos do crime e o comportamento da vítima. Fixo, como pena-base, um
mês de detenção.

Não havendo circunstâncias atenuantes, aumento, em um mês, a
sanção penal, por  ser reincidente  o acusado, atingindo, como  pena intermediária, o
montante  de  dois  meses  de  detenção.  Aplicada  a  causa  de  aumento  do  concurso
formal próprio, alcanço, como pena final, o total de 02 (dois) meses e 15 (quinze)
dias de detenção.

Em  contrapartida,  em  relação  ao  crime  cometido  contra
Bruna dos Santos Gomes Martins, tenho que o estudo das circunstâncias judiciais do
art. 59,  caput, da lei penal deve ser mantido inteiramente, ressalvado o exame da
culpabilidade,  que,  evidentemente,  pesa em desfavor da defesa,  já  que o crime
restou praticado contra menor de idade. Nesse passo, fixo, como  pena-base, dois
meses de detenção.

Por inexistirem circunstâncias atenuantes,  incremento,  em  um
mês, a pena, diante da reincidência do condenado, razão pela qual obtenho, como
pena  intermediária,  03  (três)  meses  de  detenção,  ao  qual  acresço,  por  força  do
concurso formal próprio, 1/6 de pena. 

Com efeito, aplicando-se a regra do art. 70, primeira parte, do
Código Penal – exasperar a maior das penas nas frações indicadas na lei – fixo, como
pena definitiva, o montante total de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicial semi-aberto, por se tratar de acusado reincidente (art. 33, caput e
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§ 2º, “b”, do CP). Diante da reincidência do recorrido em crime doloso (art. 44, II e
art. 77, I, ambos do CP), ele não faz jus nem a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito nem tampouco a suspensão condicional da pena.

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO, APLICANDO-SE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELOS DOIS
CRIMES DE AMEAÇA COMETIDOS EM CONCURSO FORMAL PERFEITO,
NOS TERMOS ACIMA INDICADOS. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e Marcos  William de Oliveira (juiz  de Direito  convocado para substituir  o
Exmo. Des. João Benedito da Silva). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


