
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0001268-58.2013.815.0061)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: Geová Venâncio Fernandes
DEFENSORA: Maria de Fátima Pessoa

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL –  Crime  contra  a  liberdade 
pessoal.  Ameaça.  Inexistência  de  provas.  Absolvição.  Apelação 
Criminal.  Palavra  da  vítima  e  depoimentos  testemunhais 
inconclusivos.  In  dubio  pro  reo.  Acerto  do  decisum singular. 
Desprovimento do recurso.

- Havendo  dúvidas  no  que  tange  a  verdade  dos  fatos  
imputados ao acusado, notadamente em razão da ausência de  
provas inequívocas que permitam aferir a certeza exigida quanto  
à responsabilização penal, em homenagem ao princípio in dubio  
pro reo, impõe-se a absolvição.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  à  unanimidade,  em negar  provimento  ao recurso,  nos termos do voto  do 
Relator e em desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público 
do Estado da Paraíba (f. 56), em face da sentença (fs. 53/55) proferida pela juíza da 
1ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Araruna/PB,  que  julgou  improcedente,  a  pretensão 
punitiva estatal  e, com fulcro no art.  386, VI1 do Código de Processo Penal (CPP), 

1 CPP –  Art.  386.  O juiz  absolverá  o  réu,  mencionando  a  causa  na  parte  dispositiva,  desde  que 
reconheça:
[…];
VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e 

_4
 1/8



absolveu  Geová  Venâncio  Fernandes,  denunciado  por  infringência  ao  art.1472 do 
Código Penal, à luz do que preceitua a Lei 11.340/20063.

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que no dia 23 de 
outubro de 2013, por volta das 10:40hrs, na residência da ofendida, o denunciado, ora 
apelante,  diante  da  falência  do  relacionamento  conjugal, ameaçou  sua  ex-
companheira, Ione Barbosa Ventura, por palavras e ação, de causar-lhe mal injusto e 
grave (fs. 01/03).

Em suas razões, o  Parquet pugna pela condenação nos termos 
da Denúncia (fs. 57/59).

Há  contrarrazões,  gizando  o  acerto  da  decisão  primeva  (fs. 
62/67).

A Procuradoria-Geral de Justiça posiciona-se pelo provimento do 
recurso (fs. 77/79).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso deve ser desprovido.

Muito  bem.  Como  relatado,  o  Ministério  Público  pugna  pelo 
provimento do recurso a fim de que se condene o apelado pela infringência do art.147 
do CP, nos moldes da Lei 11.340/2006, tal como descrito na denúncia, alegando para 
tanto que a prova trazida aos autos é robusta e autoriza o édito condenatório.

Mas sem razão.

Como se sabe,  toda a palavra  testemunhal  que não encontrar 
sustentáculo em outra prova dos autos deve ser considerada elemento isolado que não 
se presta ao embasamento de uma sentença penal condenatória, devendo o réu ser 
absolvido, ainda que em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”.

In casu,  ao nosso sentir,  não restou sobejamente comprovado, 
que Geová Venâncio Fernandes, de fato, tenha praticado o crime descrito na vestibular 
ministerial.

§ 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;  
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

2 CP – 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.

3 Lei 11.340/2006 – Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e  
Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução  
Penal; e dá outras providências.
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Em verdade, sob nossa ótica, o evento criminoso, tal qual como 
descrito  na  peça  de  ingresso,  não  restou  devidamente  delineado  no  conjunto 
probatório.

No curso da fase inquisitória, vieram os depoimentos prestados 
pelas testemunhas Pedro de Oliveira Souza (f. 02) e Jeremias Barbosa de Sousa (f. 
03), bem como as declarações da vítima Ione Barbosa Ventura (f. 04).

Evitando-se tautologia desnecessária, transcreve-se a detalhada 
síntese da prova oral registrada.

Confira-se o quanto dito, com destaque em negrito, na parte que 
importa:

Pedro de Oliveira Souza (f. 02), disse:

[…] “que estava efetuando diligências de rotina no centro desta cidade, 
quando foi acionado pelo COPOM para uma a ocorrência de ameaça; 
[…];  que imediatamente se deslocou até  o  local  e  pôde constatar  a 
veracidade da informação,  ao conversar com a senhora Ione,  pois  a 
mesma passou lhe relatar que estava sendo ameaçada de morte por 
Geová,  seu  ex-marido;  que  Geová  estava  com  fortes  sintomas  de 
embriaguez; que a  senhora Ione lhe disse que, há alguns dias, não 
conseguia dormir, pois todas às noites Geová ia até sua residência para 
lhe ameaçar e perturbar a vizinhança;” […] (sic).

Jeremias Barbosa de Sousa (f. 03), complementou:

[…]  “que estava  na  guarnição  comandada  pelo  SGT.  PEDRO, 
efetuando  diligências  de  rotina  no  centro  desta  cidade,  quando  foi 
acionado pelo COPOM para uma ocorrência de ameaça; que o COPOM 
chegou a informar que o suposto agressor seria um rapaz conhecido 
por  Geová  e  que  este  estava  ameaçado  sua  ex-companheira, 
conhecida por Ione, de morte; que a guarnição se deslocou até o local e 
ao  chegar  pôde  constatar  a  veracidade  da  informação  recebida  via 
COPOM,  ao  conversar  com  a  senhora  Ione;  que  ouviu  quando  a 
senhora Ione estava conversando com SGT.  Pedro e lhe relatou 
que estava sendo ameaçada de morte por Geová, seu ex-marido; que 
percebeu que Geová estava com fortes sintomas de embriaguez;  que 
ouviu da senhora Ione o relato de que há alguns dias não conseguia 
dormir,  pois  todas  as  noites  Geová  ia  até  sua  residência  para  lhe 
ameaçar e perturbar a vizinhança;”[…] (sic).

Das declarações prestadas pela vítima Ione Barbosa Ventura (f. 
04), extrai-se:

[…]  “que seu  ex-companheiro  Geová  foi  até  a  porta  de sua casa e 
passou a gritar em alta voz, dizendo que iria lhe pegar caso saísse de 
casa e arrumasse outro homem; que Geová disse que iria dar três tiros 
na sua cabeça e depois iria lhe cortar de faca; que Geová disse que só 
sossegaria quando lhe matasse; que é do conhecimento da vítima que, 
há mais de 02 (duas) semanas, Geová não comparece ao presídio de 
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Araruna/PB, pois ficou acordado que ele deveria dormir todas às noites 
de sábados e domingos naquele presídio; que a vítima também disse que 
nessas  duas  semanas  viu  Geová  tomando  cachaça  no  bar  que  fica 
próximo a sua casa (BAR DE TICO LAURENTINO); que não é de hoje 
que vem sofrendo com ameaças de morte e já não aquenta mais viver 
nessa situação; que no dia de hoje, 23/10/2013, novamente Geová foi 
até sua porta e, mais uma vez, começou a lhe ameaçar verbalmente, 
dizendo que iria lhe matar; que diante de tudo o que aconteceu resolver 
ligar para a Polícia Militar para prender Geová;”[…] (sic).

Na  seara  judicial,  por  ocasião  da  Audiência  de  Instrução  e 
Julgamento,  além  do  depoimento  prestado  pela  testemunha  Jeremias  Barbosa  de 
Sousa, colheu-se também as declarações da vítima  (mídia audiovisual – DVD-R – f. 
50).

Confira o quanto dito, destacado na parte de maior relevo:

Jeremias Barbosa de Sousa (mídia audiovisual – DVD-R – f. 50)

[…] “Lembrei vagamente; […]; lembro que a solicitação foi por volta de 
3:30hrs, depois da hora do almoço, que um rapaz tava ameaçando uma 
senhora nas proximidades do Bar de Dailton, que é muito conhecido 
aqui na localidade, próximo ao campo de futebol; […]; quando a gente 
chegou na casa  ela estava na frente da casa muito nervosa e ele 
também estava na frente da casa; ele estava de saída; […], ela disse 
que ele tinha ameaçado ela; […]; ela não disse como foi a ameaça, 
não disse o que ele havia dito; […];  ela tava muito nervosa e ele 
tava muito tranquilo; […]; ele não reagiu a abordagem; […]; lembro 
da atitude dele, que foi muito tranquilo; […]; ele foi tranquilo para a 
delegacia;”[…] (sic).

Ione Barbosa Ventura, a vítima, (mídia audiovisual – DVD-R – f. 
50):

[…] “eu tava separada dele e tinha ido levar o menino no colégio aí ele 
me pegou no meio do caminho me deu uma surra; […]; foi só essa vez 
que ele m e ameaçou;”[…] (sic).

Ora, segundo a Denúncia, o apelado “com frequência vai à casa 
da vítima para ameaçá-la e esta não é a primeira em que ele responde pela prática de 
violência doméstica” (sic).

Em  seu  depoimento,  todavia,  a  vítima,  de  forma  imprecisa, 
registre-se, afirma que levou uma surra; que o fato se deu no meio da rua; que várias  
pessoas viram; e que fora ameaçada uma única vez.

Diante de tais afirmações, questiona-se:

Os  fatos  se  deram  na  residência  do  casal,  como  relata  a 
denúncia, ou no meio da rua como afirma a vítima?

Se várias pessoas presenciaram os fatos, qual a razão de não 
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terem sido arroladas como testemunhas presencias?

A  vítima  fora  apenas  ameaçada,  como  descreve  a  inicial 
acusatória ou sofreu lesões corporais, com afirma em Juízo?
 
Por isso é que a defesa, ao argumento de que os fatos narrados 

na prefacial não restaram provados, pugna pela manutenção da sentença absolutória.

Alega, portanto, a insuficiência do arcabouço probatório.

Neste aspecto, após detida análise dos autos, admito que razão 
lhe assiste.

Isso  porque,  a  vítima,  como  já  demonstrado,  não  ofereceu 
nenhum elemento de convicção apto a ensejar um decreto condenatório.

O  depoimento  prestado  pelas  testemunhas  ministeriais  – 
baseados no que a vítima disse – também não autorizam a condenação do apelado.

De fato, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, 
prudente o prestígio à palavra da vítima, sobretudo quando corroborado por outros 
indícios veementes.

No ponto, eis o STJ4:

“Vistos etc.
Trata-se de agravo interposto por L. H. V., contra decisão do Tribunal de 
Justiça  do  Distrito  Federal  e  dos  Territórios,  que  indeferiu  o 
processamento  de  recurso  especial  fundamentado  na  alínea  a  do 
permissivo constitucional.
[…].
É o relatório. Decido.
[…].
Assim,  comprovado  está  o  fato  de que  o  réu  praticou  contravenção 
penal de vias de fato ao dar tapas no rosto da vítima, chutar-lhe a perna 
e puxar seus cabelos." (fls. 150/151)
[…].
Nos  crimes  cometidos  no  âmbito  familiar,  já  que  comumente 
ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem 
especial relevância.
[…]
Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 4.º, inciso II, alínea a, do 
Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal, 
CONHEÇO do agravo e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Publique-se. Intimem-se”.
Brasília (DF), 13 de outubro de 2011.
(Ministra LAURITA VAZ, 19/10/2011). (grifamos).

Ocorre que, apesar de pacífico o entendimento no sentido de que 
nos crimes dessa espécie a palavra da vítima é o núcleo central da prova, ela não pode 
4 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº  36.689  –  DF (2011/0200414-0).  RELATORA:  MINISTRA 

LAURITA VAZ
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reinar quando é isolada e insegura.

Mesmo  a  palavra  da  vítima  tendo  especial  relevo,  quando  a 
versão não exprime convicção e gera dúvidas, não se sustentando por nenhuma outra 
prova, não tem ela o condão de levar à condenação.

Nesta  esteira,  temos  que  o  conjunto  probatório  reunido  não 
conduz a um juízo de certeza quanto à prática do delito atribuída ao apelado. Milita em 
favor do acusado a presunção de não-culpabilidade, que não pode ser elidida sem 
provas seguras em sentido contrário.

A própria magistrada a quo (f. 54), ao sentenciar, evidenciou que:

[…]  “A única  testemunha  de  acusação,  Policial  militar,  afirmou  que 
quando  chegou  ao  local  dos  fatos,  não  presenciou  nenhum  tipo  de 
ameaça,  sabendo  do  fato  apenas  do  relato  conforme  contado  pela 
vítima,  não sabendo expressar  sequer  quais  teriam sido as palavras 
ameaçadoras ditas naquela ocasião.

Extrai-se, portanto, que o acervo probatório trazido à baila afigura-se 
insuficiente para ensejar o acolhimento da peça vestibular acusatória.

A atual redação do art. 155 do CPP, recentemente alterado pela Lei n° 
11.690/2008, é expresso no sentido de desautorizar a condenação do 
acusado baseada tão somente em elementos probatórios produzidos na 
esfera extrajudicial.

Vejamos:

“Art.  155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 
prova  produzida  em  contraditório  judicial,  não  podendo 
fundamentar  sua  decisão  exclusivamente  nos  elementos 
informativos  colhidos  na  investigação,  ressalvadas  as  provas 
cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

D'outra banda, é princípio basilar do Direito Criminal que à acusação 
cabe demonstrar a imputação, isto é, a tipicidade e a antijuridicidade do 
fato bem como a culpabilidade do agente, de molde que não é ao réu 
que compete provar a sua inocência.

Isto porque a condenação exige a certeza plena e absoluta de que o 
denunciado efetivamente praticou os fatos narrados na denúncia.

Havendo dúvidas, há que prevalecer o princípio in dúbio pro reo.” […] 
(sic) (destaques originais).

De fato, o Direito Penal não atua com conjectura. Nem mesmo a 
convicção íntima do magistrado é fato a admitir a condenação.

Na Seara Penal somente a prova incontroversa deve ensejar um 
decreto condenatório, haja vista que indícios e meras suposições não podem respaldar 
um juízo de culpabilidade.
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Persistindo a dúvida, por mínima que seja, impõe-se a absolvição.

Aliás,  de  acordo  com  o  ensinamento  de  Guilherme  de  Souza 
Nucci5:

“Se  o  juiz  não  possui  provas  sólidas  para  formação  de  seu 
convencimento,  sem  poder  indicá-las  na  fundamentação  da  sua 
sentença, o melhor caminho é a absolvição.” 

Deste modo,  se ao findar a instrução restar  ponderável  dúvida 
quanto aos fatos, deve ser a ação penal decidida em favor do acusado, consoante o 
princípio do in dubio pro reo.

Nesta Câmara6 a questão já foi objeto de decisão, senão vejamos:

Ementa:  APELAÇÃO CRIMINAL Crime de ameaça.  In dubio pro reo. 
Absolvição.  Irresignação  ministerial.  Apelo.  Declarações  da  vítima. 
Pedido condenatório. Impossibilidade. Meros indícios. Autoria negada. 
Prova  nebulosa.  Insuficiência  para  prolação  do  édito  condenatório. 
Melhor solução. Desprovimento.
- Existindo meros indícios,  prova nebulosa e geradora de dúvida 
quanto  à  autoria  do  delito,  sendo  esta  negada  pelo  acusado,  a 
absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in 
dubio pro reo.

Outra7:

ROUBO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO  PELO  EMPREGO  DE 
ARMA DE  FOGO  E  CONCURSO  DE  PESSOAS.  Pedido  de 
absolvição.  Autoria  do  apelante  que  não  se  mostrou  certa. 
Motorista de táxi que conduziu os assaltantes ao local do crime e 
lá permaneceu, juntamente com um dos componentes do grupo, 
para dar fuga aos criminosos. Ausência de demonstração de que 
o  taxista  fazia  parte  do  grupo,  tampouco  de  que  tinha 
conhecimento  da  empreitada  criminosa  a  ser  praticada. 
Depoimentos evasivos quanto ao ponto. Insuficiência para fins de 
condenação.  Provas  inaptas  a  demonstrar  a  autoria  ou 
participação  do  recorrente  no  crime.  Impossibilidade  de 
manutenção da condenação em desfavor do apelante. Postulado 
do  in  dubio  pro  reu  Absolvição  que  se  impõe.  Provimento  do 
recurso.

- Se  a  acusação  se  propõe  de  início  a  provar  um  fato 
delituoso e, mesmo assim, ao término da instrução, paira dúvida 
razoável  sobre  a  autoria  delitiva,  não  havendo  nos  autos 
elementos  necessários  de  convicção  para  uma  sentença 

5 (Guilherme de Souza Nucci – Código de Processo Penal Comentado. Ed. Revista dos Tribunais – 5ª  
edição).

6 Processo: 03320090040735001 Decisão: Acórdão. Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA. Órgão 
Julgador: CÂMARA CRIMINAL. Data do Julgamento: 21/06/2011 

7 TJPB – Acórdão do processo nº 03320100033266002 – Órgão (CÂMARA CRIMINAL) - Relator DES. 
JOÃO BENEDITO DA SILVA – j. em 22/05/2012
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condenatória, mister que se adote o princípio do in dubio pro reo, 
o  que  se  afigura  como  medida  judicial  mais  justa  e  razoável, 
impondo-se, por consequência, a absolvição do acusado.

Destarte,  a  absolvição,  nos  termos  em  que  foi  proferida,  era 
mesmo de rigor.

Logo,  vista  sob  qualquer  ângulo,  não  merece  prevalecer  a 
pretensão recursal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele 
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho 
Júnior, relator, Carlos Martins Beltrão Filho e José Guedes Cavalcanti Neto (Juiz de 
Direito convocado para substituir  o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de 
Brito Pereira Filho).]

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

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 
de maio de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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