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A C Ó R D Ã O
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RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Luiz Avelino dos Santos
ADVOGADO: Bel. José Liesse Silva (OAB/PB 10.915)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. PRELIMINARES: 1) NULIDADE DA
SENTENÇA  PELO  NÃO  ENFRENTAMENTO  DE
QUESTÕES  SUSCITADAS  NAS  ALEGAÇÕES
FINAIS  (CERCEAMENTO  DE  DEFESA).
INSUBSISTÊNCIA.  DECISÃO  FUNDAMENTADA.
TESES  DEFENSIVAS  REPELIDAS  ATRAVÉS  DE
ENTENDIMENTO  OPOSTO;  2)  NULIDADE  PELA
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO
ART. 16 DA LEI N° 11.340/2006. DESNECESSIDADE.
DESIGNAÇÃO  SOMENTE  QUANDO  HOUVER
MANIFESTAÇÃO  DA VÍTIMA NO  SENTIDO  DE
DESISTIR  DO  FEITO.  MÉRITO.  ALEGAÇÃO  DE
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  PLEITO  PELA
ABSOLVIÇÃO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA  EM
CONSONÂNCIA COM  OS  DEMAIS  ELEMENTOS
DE  CONVICÇÃO.  PROVA  SATISFATÓRIA  DA
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  DOLO
EVIDENCIADO.  TIPICIDADE  COMPROVADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

1.  Se o Juiz,  após  analisar  as  provas  e  formar sua
convicção, fundamenta seu entendimento e caso este
seja contrário à tese da Defesa, não há necessidade de
rebatê-la  explicitamente,  visto  que  adotou  um
posicionamento a ela oposto. O magistrado não está
obrigado  a  repelir,  expressamente,  cada  argumento
proposto,  bastando  que  sua  motivação  encontre
respaldo no acervo probatório.

2.  Se  a  ofendida  prestou  suas  declarações  na
Delegacia e demonstrou a intenção de representar em
face do apelante, não há que se falar de inexistência
de  manifestação  da  vítima,  porquanto  restou
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devidamente comprovada a representação pelo registro
de ocorrência perante a autoridade policial.

3.  A  jurisprudência  é  firme  no  sentido  de  que  a
representação  da  ofendida  nas  ações  penais  públicas
condicionadas  prescinde  de  qualquer  formalidade,
sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima
em autorizar a persecução penal.

4.  No caso do delito  de ameaça praticado no âmbito
familiar,  a  audiência  prevista  no  art.  16  da  Lei  n°
11.340/2006  não  é  obrigatória,  quando  a  vítima  não
apresenta qualquer manifestação, antes do recebimento
da denúncia, no sentido de se retratar da representação
apresentada contra o seu agressor.

5. A palavra da vítima assume especial relevância nos
crimes cometidos com violência doméstica e familiar,
mormente  quando  corroborada  pelos  testemunhos  de
policiais que efetuaram a prisão do acusado, bem como
por  se  encontrar  alicerçada  pelo  Relatório  de
Ocorrência do Conselho Tutelar local, cujo teor consta
da  afirmação  do  Conselheiro  Tutelar  da  Comarca  de
que o agente lhe confidenciou que iria matá-la.

6.  Restando  comprovado  que  as  ameaças  proferidas
pelo  agente  foram reais  e  graves,  além de  suficiente
para incutir  fundado temor na vítima, evidenciando o
necessário  dolo  da  conduta  e,  ainda,  não  havendo
qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, não
há que se falar em absolvição.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do
Relator, oficiando-se à Vara de Execuções Penais da Comarca de Solânea/PB para início
da execução provisória da pena,  intimando-se  o réu para  se apresentar  em audiência
admonitória, comunicando ao Relator o dia desta para efeito de expedição de guia de
execução provisória.
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RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  Solânea/PB,  Luiz  Avelino  dos  Santos foi
denunciado nas sanções do art. 147 do Código Penal, c/c o art. 7°, II e IV, da Lei n°
11.340/2006, porque, no dia 9.6.2013, pelas 23h, próximo à Rua Luiz Ferreira, Centro,
daquela  Comarca,  proferiu  ameaças  de  mal  injusto  e  grave  (de  morte)  contra  sua-
companheira, a Srª Edivânia Martins Sales, com quem conviveu, maritalmente, por cerca
de 12 (doze) anos e teve 5 (cinco) filhos, pois não aceitava o fim dessa relação (fls. 2-3).

Segundo  a  denúncia,  após  arrombar  e  adentrar  na  residência  da
vítima, o acusado de lá telefonou para a genitora dela, dizendo que a estava esperando e
que seria  a última vez que a  ofendida veria  seus filhos.  Apavorada com a situação e
considerando o histórico de frequentes agressões físicas e verbais em sua relação, suplicou
a ajuda da polícia.

Recebimento da denúncia no dia 22.7.2013 (fl. 2).

Citado  pessoalmente  à  fl.  40v,  o  acusado  apresentou  a  resposta
escrita à acusação através da Defensoria Pública, sem o rol de testemunhas (fls. 41-42).

Na própria audiência de instrução (fls. 50-54), realizada por gravação
audiovisual (CD/DVD - fl. 55), após a oitiva da vítima, das testemunhas de acusação, sem
existirem as de Defesa, e o interrogatório do réu, com a conseguinte oferta das alegações
finais pelo  Parquet e pela Defesa, o MM. Juiz julgou procedente a denúncia (fls. 51-54),
condenando o acusado, nos termos do art. 147 do CP, c/c o art. 7° da Lei n° 11.340/2006, à
pena base de 5 (cinco) meses de detenção, tornando-a definitiva nesse quantitativo, em
regime aberto, e, por força do art. 17 da citada Lei n° 11.340/2006, não converteu a punição
corporal em restritivas de direitos, conquanto concedeu o  sursis da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante as seguintes condições:

1) Prestação de serviço gratuito à comunidade durante o primeiro
ano, com carga horária de 8 (oito) horas semanais;

2) Comparecimento mensal e obrigatório perante o Juízo, no primeiro
dia útil de cada mês;

3) Não portar arma branca nem de fogo durante o período de prova,
salvo as de utilização em uso exclusivo em serviço;

4) Não se envolver em crime de qualquer natureza;

5)  Não  se  aproximar  da  vítima  sem  autorização  desta,  devendo
permanecer a uma distância mínima dela de 200 metros;

6) Não se ausentar da Comarca por mais de 30 (trinta) dias durante o
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período de prova sem prévia autorização judicial;

7) Tudo sob pena de revogação do benefício.

Inconformada,  apelou a Defesa  (fl.  57),  alegando,  em suas razões
recursais (fls. 62-68), a nulidade absoluta da sentença, por cerceamento de defesa, ante a
falta de fundamentação, pois não foram enfrentadas as questões fáticas suscitadas na tese de
insuficiências de provas, e, além disso, houve violação ao art. 402 do CPP, visto que, após a
conclusão da produção de provas, o MM Juiz não perguntou às partes se iriam requerer
diligências e, de pronto, facultou a palavra para razões finais, tendo a Defesa se rebelado,
imediatamente, na audiência, em face desse ato, pleiteando dita observância legal, mas o
pedido foi indeferido ao pretexto de ter se operado a preclusão.

No mérito recursal, aduz que os elementos probatórios carreados aos
autos são frágeis e, por isso, insuficientes para ensejar uma condenação, até porque a única
declaração que evidencia a suposta prática do crime é a da vítima, não havendo nenhuma
outra  mais,  requerendo,  portanto,  a  absolvição  à  luz  do  art.  386,  VII,  do  CPP.
Alternativamente, roga pela aplicação da suspensão da pena.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  69-73,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
Parecer, opinou pelo não provimento do apelo (fls. 77-81).

Na Sessão do dia 24.4.2014 (fl. 84), a Egrégia Câmara Criminal,
por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de  nulidade  processual  arguida  pela  Defesa,
diante da inobservância da fase do art. 402 do CPP, e anulou o processo a partir da fl. 56,
no sentido de oportunizar às partes para se manifestarem quanto ao requerimento de
diligências, conforme o v. Acórdão de fls. 85-88fv.

Baixados os autos, o MM Juiz a quo fez cumprir a referida decisão
ad quem e abriu vista dos autos, para fins do art. 402 do CPP, à Defesa (fl. 91), que
requereu as diligências dispostas na petição de fls. 94-95, as quais foram cumpridas.

Em seguida, à fl. 124, o Ministério Público ratificou os termos das
alegações finais apresentadas, oralmente, na audiência de instrução (gravação audiovisual
em DVD-R - fl. 55), tendo a Defesa juntado novas razões derradeiras às fls. 127-135.

Em seguida,  o  MM Juiz  singular  julgou procedente  a  denúncia,
condenando o acusado, nos termos do art. 147 do CP, c/c o art. 7° da Lei n° 11.340/2006, à
pena base de 5 (cinco) meses de detenção, tornando-a definitiva nesse quantitativo, em
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regime aberto, e, por força do art. 17 da citada Lei n° 11.340/2006, não converteu a punição
corporal em restritivas de direitos, conquanto concedeu o  sursis da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante as seguintes condições (fls. 136-141):

1) Prestação de serviço gratuito à comunidade durante o primeiro ano,
com carga horária de 8 (oito) horas semanais;

2) Comparecimento mensal e obrigatório perante o Juízo, no primeiro
dia útil de cada mês;

3) Não portar arma branca nem de fogo durante o período de prova,
salvo as de utilização em uso exclusivo em serviço;

4) Não se envolver em crime de qualquer natureza;

5)  Não  se  aproximar  da  vítima  sem  autorização  desta,  devendo
permanecer a uma distância mínima dela de 200 metros;

6) Não se ausentar da Comarca por mais de 30 (trinta) dias durante o
período de prova sem prévia autorização judicial;

7) Tudo sob pena de revogação do benefício. Ao final, concedeu ao
réu o direito de apelar em liberdade.

Inconformada, apelou a Defesa (fls. 146-147), alegando, em suas
razões recursais (fls.  150-165), preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença, por
não  ter  o  magistrado  enfrentado  tese  defensiva,  sem  a  devida  fundamentação,  de
insuficiência  de  provas,  ocasionando  cerceamento  de  defesa.  Suscita,  ainda,  em
preliminar, a nulidade processual, porque não houve a audiência do art. 16 da Lei n°
11.340/2006, de modo que o respectivo rito foi desobedecido pelo juiz singular.

No  mérito,  argumenta  que  os  depoimentos  dos  policiais  que
prenderam o réu são a única prova testemunhal e que eles não presenciaram nada quanto
à ameaça narrada na denúncia, pois apenas ouviram da vítima os supostos fatos, além de
que a inicial não arrolou outra testemunha para corroborar com suas informações, sendo
frágeis e insuficientes as provas a ensejar uma condenação. Em outra linha, aduz que não
existiu o delito de ameaça, visto que discussões eventuais não podem se confundir com
ameaça,  tratando-se  de  mera  bazófia,  ante  a  ausência  de  dolo  específico.  De  forma
alternativa, busca a aplicação da pena de multa.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  170-174,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
Parecer, opinou pelo não provimento do apelo (fls. 192-197).
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Conclusos os autos, pedi dia para julgamento, por se tratar de delito
apenado com detenção (art. 170, II, do RITJ/PB e art. 610 do CPP).

É o relatório.

VOTO

1) Do juízo de admissibilidade recursal:

O  apelo  é  tempestivo  e  adequado,  além  de  não  depender  de
preparo, por se tratar de ação penal pública, a teor da Súmula n° 24 deste TJPB. Portanto,
conheço do recurso.

2. Preliminarmente:

2.1. Da nulidade absoluta da sentença ante o cerceamento de
defesa, por não ter o juiz enfrentado, sem a devida fundamentação, tese defensiva:

Na aludida preliminar consta da insurgência de que o Juiz de base
preteriu o enfrentamento de questões suscitadas pela Defesa nas alegações finais, quanto
à tese de insuficiência de provas, ocasionando cerceamento de defesa.

Sem êxito dita pretensão.

Ao perlustrar a sentença de fls.  136-141, percebe-se, claramente,
que tal decreto judicial está,  devidamente, fundamentado, pois demonstrou que o seu
Prolator  se  debruçou  ao  longo  de  toda  marcha  processual,  visto  que  justificou,  a
contento, cada assertiva lá exposta, de acordo com seu livre convencimento motivado.

Como é sabido, vindo o magistrado a analisar as provas, quando, ao
formar sua convicção, fundamenta seu entendimento e caso este seja contrário à tese
apresentada  pela  Defesa,  não  há  necessidade  de  rebatê-la  explicitamente,  visto  que
adotou um posicionamento a ela oposto.

O juiz não está obrigado a repelir, expressamente, cada argumento
exposto  pela  Defesa,  bastando  que  sua  fundamentação  encontre  respaldo  no  acervo
probatório, o que, certamente, terá repelido, de forma implícita, as proposições defensivas.

"Apesar de o princípio jurídico que determina a fundamentação da
sentença  ser  de  ordem pública,  o  juiz  ao  fundamentá-la  não  é
obrigado  a  responder  à  totalidade  da  argumentação,  desde  que
conclua com fineza e assente o decisório em fundamentos idôneos
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a  sustentarem  a  conclusão.  O  critério  é  o  de  se  exigir  uma
fundamentação suficiente, mas não absolutamente exaustiva, pois,
muitas  vezes,  há  argumentos  impertinentes  (inclusive,  pouco
sérios)  e  até  indignos  de  maior  consideração.  Neste  sentido,  a
jurisprudência  já  se  manifestou,  afirmando  que  não  é  nula  a
sentença com motivação sucinta" (RJTJSP 62/184).

De  fato,  para  serem  mantidos  os  princípios  constitucionais  do
processo,  o magistrado deve enfrentar  as  teses  suscitadas pelas  partes,  sendo que tal
situação se  torna desnecessária,  ou seja,  de  analisar,  expressamente,  cada proposição
levantada, se ficou claro na decisão a adoção de um entendimento diverso e desde que
apoiado nos elementos dos autos.

Ora, ao apreciar as provas, o Juiz tem liberdade de interpretá-las de
acordo com as impressões que delas extraiu, formando, assim, o seu juízo de valor sobre
o caso que lhe foi apresentado, por vigorar na nossa sistemática processual o princípio da
livre persuasão racional do juiz.

No  processo  penal  moderno,  o  juiz  não  está  mais  jungido  ao
obsoleto  regime  da  prova  legal  ou  axiomática,  cabendo-lhe,  ao
reverso, apreciar com ampla liberdade as provas e julgar segundo a
sua livre convicção (TJMG – AC TR 425/372).

Na hipótese, o Juiz singular se deparou e sopesou as provas orais
(DVD-R – fl. 55) e os documentos elucidativos acostados, a exemplo do Relatório de
Ocorrência do Conselho Tutelar local (fls. 100-101). Neste, aliás, extraiu informações de
constantes agressões contra a vítima, inclusive que o réu anunciou que a ameaçou de
morte ao Conselheiro Tutelar Fábio Antônio Soares Alves, dizendo: "Que se sua antiga
cônjuge viajasse levando consigo os filhos, ele a executaria em praça pública".

Assim, o Pretor monocrático, ao aquilatar cada elemento probante,
valeu-se daqueles que melhor lhe serviram para remontar o nexo de causalidade e daí
formar  sua  convicção,  cujo  direcionamento  foi  pela  condenação,  em  decisão,
devidamente, fundamentada.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  também,  trouxe  a  aludida
orientação, como se vê no seu Parecer de fls. 192-197:

Referente a preliminar alegada, de nulidade absoluta   da sentença,
em razão da ausência de enfrentamento das questões trazidas pelas
partes,  esta  não  merece  ser  acolhida,  uma vez que,  após análise
minuciosa do feito, observa-se, claramente as teses levantadas pelo
recorrente  em  sede  de  alegações  finais,  foram  enfrentadas  pelo
Douto  Magistrado,  optando  este,  pela  tese  acusatória  e,  por
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conseguinte, rejeitando os argumentos defensivos.

Ademais, não há que se falar de nulidade, se não houve nenhum
prejuízo para o agente, consoante reza o art. 563 do CPP.

Por conseguinte, a preliminar deve ser rejeitada.

2.2. Da nulidade processual, por inobservância ao rito do art.
16 da Lei n° 11.340/2006:

A Defesa sustenta que não foi realizada a audiência do art. 16 da
Lei n° 11.340/2006, havendo desobediência ao rito da mencionada Lei, no que aponta
nulidade do processo.

A presente preliminar não merece prosperar.

De  início,  cumpre  frisar  que  a  ofendida  Edivânia  Martins  Sales
prestou  declarações  na  Delegacia  em  9.6.2013  (fl.  4),  demonstrando  a  intenção  de
representar em face do apelante. Desse modo, nos autos, existe manifestação da vítima,
porquanto restou devidamente comprovada a representação pelo registro de ocorrência
perante a autoridade policial.

A jurisprudência  é  firme  no  sentido  de  que  a  representação  da
ofendida nas ações penais públicas condicionadas prescinde de qualquer formalidade,
sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução penal.

Assim, no caso em tela, houve representação da vítima perante a
autoridade policial e, em nenhum outro momento anterior ao recebimento da denúncia,
ela manifestou qualquer intenção de se retratar.  Por isso, não se tornou obrigatória a
realização da audiência do art. 16 da Lei n° 11.340/2006.

Isto porque a referida audiência somente deve ser realizada quando
a vítima apresenta qualquer manifestação, antes do recebimento da denúncia, no sentido
de se retratar da representação apresentada contra o seu agressor.

Esse é o entendimento dos nossos tribunais:

EMBARGOS  INFRINGENTES  EM  APELAÇÃO  CRIMINAL.
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  AMEAÇA.  REALIZAÇÃO  DA
AUDIÊNCIA PREVISTA NO  ART.  16  DA LEI  Nº  11.340/06.
INOBRIGATORIEDADE. DESIGNAÇÃO SOMENTE QUANDO
HOUVER  MANIFESTAÇÃO  DA VÍTIMA NO  SENTIDO  DE
DESISTIR DO FEITO. [...]. A realização da audiência prevista no
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art.  16 da Lei Maria da Penha não é ato obrigatória,  devendo a
mesma ser designada apenas quando houver alguma manifestação
da vítima no sentido de desistir no prosseguimento do feito. [...].
(TJMG  -  EI-Nul  1.0209.11.005312-8/002  -  Rel.  Des.  Marcílio
Eustáquio Santos - DJEMG 18/02/2016)

O art.  16  da  Lei  nº  11.343/06  determina  que  nas  ações  penais
públicas condicionadas à representação somente poderá ocorrer a
retratação  em  audiência  especialmente  designada  para  essa
finalidade,  que  deverá  preceder  ao  recebimento  da  denúncia.  O
magistrado,  entretanto,  não  está  obrigado  a  designar  a  referida
audiência sem que a vítima manifeste o desejo de renúncia ao seu
direito de iniciar a ação penal. Precedentes do Superior Tribunal de
justiça.  (TJRJ  -  APL  0005431-06.2013.8.19.0050  -  Relª  Desª
Márcia Perrini Bodart - DORJ 02/07/2014)

Portanto, rejeito a presente preliminar.

3. Do mérito recursal:

3.1. Do pleito absolutório – ausência de provas:

Em que pese a alegação de que as provas dos autos são frágeis,
razão não assiste à Defesa, eis que a palavra da vítima, os depoimentos testemunhais e os
documentos acostados (fls. 100-101) são suficientes a ensejar o decreto condenatório.

O tipo penal em estudo consiste em ameaçar alguém, por palavra,
escrita ou verbal, gestos ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e
grave. A pena cominada ao crime é de detenção de um a seis meses, ou multa.

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.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Para que o crime se configure, não é necessário que o criminoso
leve suas palavras a cabo ou que, na verdade, nem queira (ou tenha coragem) de levar
suas intenções adiante: basta que ele diga que vai causar à vítima mal injusto e grave.

Desse modo, o mero blefe faz caracterizar o crime em tela, pois só
precisa que a vítima se sinta ameaçada e que o agente tenha tido o intuito de ameaçá-la.
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Acerca  dessas  colocações,  vale  transcrever  a  preleção  posta  na
sentença vergastada (fl. 139):

O crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma
conhecimento  da  ameaça,  pouco  importando  sua  efetiva
intimidação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa.

O  crime  é  formal,  de  consumação  antecipada  ou  de  resultado
cortado.  Basta  querer  o  agente  intimidar  e,  tenha  sua  ameaça
capacidade para fazê-lo.

O núcleo do tipo é ameaçar que equivale a intimidar, amedrontar
alguém, mediante a promessa de causar-lhe mal injusto e grave,
que pode ser físico, econômico ou moral. Mal injusto é aquele que
a  vítima  não  está  obrigado  a  suportar,  podendo  ser  ilícito  ou
imoral. Mal grave é o capaz de produzir ao ofendido um prejuízo
relevante. O mal deve ser sério, ou fundado, iminente e verossímil,
ou seja, passível de realização.

Na  hipótese,  o  apelante  ameaçou  de  morte  sua  ex-mulher.  As
provas dos autos seguem nessa direção, pois retratam que, no dia 9.6.2013, pelas 23h,
próximo à Rua Luiz Ferreira, Centro, da Comarca de Solânea/PB, o réu Luiz Avelino dos
Santos proferiu ameaças de mal injusto e grave contra sua-companheira, a Srª Edivânia
Martins Sales, com quem conviveu, maritalmente, por cerca de 12 (doze) anos e teve 5
(cinco) filhos, pois não aceitava o fim dessa relação.

Naquele dia, após arrombar e adentrar na residência da vítima, o
réu de lá telefonou para a genitora dela, dizendo que estava esperando por ela e que seria
a última vez que a ofendida veria seus filhos.

A vítima, apavorada com a situação e considerando o histórico de
frequentes  agressões  físicas  e  verbais  sofridas  em  sua  relação,  suplicou  a  ajuda  da
polícia, noticiando tais ofensas e a ameaça da morte. Ato contínuo, os policiais foram ao
seu encontro  e juntos  se dirigiram até  a  residência  dela,  quando constataram que as
informações  por  ela  repassadas  eram  verídicas,  pois  encontraram  o  réu  deitado  e
embriagado no interior da casa, com a porta arrombada.

Sobre  esses  acontecimentos  fáticos,  vejamos  as  palavras
esclarecedoras da vítima Edivânia Martins Sales colhidas na Justiça (DVD-R - fl. 55):

[…] viveu com o acusado durante 12 anos, um mês e alguns dias;
tem 05 filhos com ele; está habituada a sofrer violência física por
parte do réu que a ameaçava verbalmente, chegando a utilizar uma
marreta;  o  acusado  bateu  na  mesma  várias  vezes;  ele  era  uma
pessoa violenta; sentiu tanto medo que deixou seus cinco filhos e
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sumiu no mundo temendo a morte; ele ameaçou que seria a última
vez que a declarante veria os filhos [...].

Em corroboração, eis o depoimento prestado, em Juízo (DVD-R -
fl. 55), da testemunha Rildo Martins dos Santos (Policial Militar):

[...] a ocorrência era de uma mulher que estava sendo agredida pelo
marido;  quando  chegaram ao  local  o  acusado  estava  deitado  e
embriagado no interior  da  casa;  a  porta  foi  arrombada para  ele
poder entrar; a vitima informou que o acusado falou que iria matá-
la e que telefonara várias para ela [...].

Portanto,  vê-se que as declarações da vítima estão em harmonia
com o depoimento testemunhal.

Soma-se,  ainda,  outro  importante  elemento  probatório  utilizado
pelo Juiz singular, que serviu para arrematar o nexo de causalidade incriminador em face
do apelante, referente ao Relatório de Ocorrência do Conselho Tutelar local às fls. 100-
101, de onde consta de informações de frequentes agressões praticadas contra a vítima,
tendo, inclusive, a afirmação do Conselheiro Tutelar Fábio Antônio Soares Alves de que
o réu havia ameaçado de morte sua ex-esposa, quando lhe afirmou: "Que se sua antiga
cônjuge viajasse levando consigo os filhos, ele a executaria em praça pública".

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR.  RETRATAÇÃO  APÓS  O  RECEBIMENTO  DA
DENÚNCIA.  IRRELEVÂNCIA.  MÉRITO.  ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS
ELEMENTOS  DE  CONVICÇÃO.  SÓLIDO  CONTEXTO
PROBATÓRIO.  DOLO  EVIDENCIADO.  TIPICIDADE
COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS.  IMPOSSIBILIDADE.  CRIME  COMETIDO  COM
GRAVE  AMEAÇA  À  PESSOA.  SURSIS.  REQUISITOS
PREENCHIDOS. CONCESSÃO NECESSÁRIA. I - Conforme art.
16 da Lei n° 11.340/06, a vítima só poderá se retratar da representação
até  o  recebimento  da  denúncia.  II  -  A  palavra  da  vítima,  os
testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão e de testemunhas
civis formam um sólido contexto probatório para a manutenção da
condenação  do  agente  pelo  crime  de  ameaça.  III  -  Uma  vez
comprovado que as  ameaças  proferidas  pelo agente  foram reais  e
graves  o suficiente  para  incutir  fundado temor  na vítima,  estando
evidenciado  o  necessário  dolo  da  conduta  e,  ainda,  não  havendo
qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, não há que se falar
em absolvição. IV - Em se tranado de crime cometido com grave
ameaça à pessoa, não há que se falar em substituição da pena privativa
de  liberdade por  restritivas  de direitos,  havendo expressa  vedação
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legal (art. 44. I. do CP). IV - Preenchidos os requisitos do art. 77. do
CF, deve ser concedido o benefício da suspensão condicional da pena.
(TJMG - APCR 1.0707.13.030431-4/001 - Rel. Des. Alberto Deodato
Neto - DJEMG 22/01/2016)

PENAL.  LEI  MARIA  DA  PENHA.  PERTURBAÇÃO  DA
TRANQÜILIDADE,  AMEAÇA  E  DESACATO.  PROVA
SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA
DA  DOSIMETRIA.  AFASTAMENTO  DA  REPARAÇÃO  A
TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir  os artigos 147 e
331 do Código Penal, mais o artigo 65 da Lei de Contravenções
Penais, combinados com o 5°, inciso III, da Lei n° 11.340, porque
foi à casa da ex-sogra, ameaçando-a de morte e perturbando-lhe a
tranqüilidade  ao  golpear  o  portão  de  sua  casa,  tendo  ainda
desacatado  policiais  militares  que  atendiam  à  ocorrência.  2  A
palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos
com  violência  doméstica  e  familiar.  ainda  mais  quando
corroborada pelos testemunhos de policiais. 3 A dosagem da pena
deve ser proporcional à pena abstrata, tomando-se como norte o
acréscimo  de  um  sexto  diante  da  presença  de  agravante.  4  A
reparação  por  danos  morais  deve  ser  excluída,  porque  a
indenização  cível  mínima  restringe-se  aos  prejuízos  materiais,
devendo  a  parte  interessada  pleitear  na  esfera  própria,
oportunizando-se  a  ampla  defesa  e  o  contraditório.  5  Apelação
parcialmente provida. (TJDF - Rec 2015.06.1.004015-2 - Rel. Des.
George Lopes Leite - DJDFTE 26/01/2016, pág. 164)

Então, estando as declarações da vítima em sintonia com os demais
meios  probantes,  torna-se  sem efeito  os  argumentos  do  recorrente  de  fragilidade  do
conjunto probatório, não havendo dúvidas da prática delitiva por ele praticada, por ficar
nítida a sua intenção (dolo) ameaçadora de causar-lhe mal injusto e grave.

Assim,  deve-se  manter  a  condenação  do  acusado  por  crime  de
ameaça no âmbito das relações domésticas, tipificado no art. 147 do CP, c/c art. 7°, II e
IV, da Lei n° 11.340/2006.

3.2. Da aplicação da pena de multa:

Ao perlustrar a aplicação da pena, verifica-se que a reprimenda está
de  acordo  com  o  fato  delituoso  cometido  (art.  147  do  CP,  c/c  o  art.  7°  da  Lei  n°
11.340/2006), e o Juiz a quo seguiu o sistema trifásico disposto no art. 68 do CP, quando
fundamentou, a contento, as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base em 5 (cinco)
meses  de detenção,  tornando-a definitiva  nesse  quantitativo, em regime aberto, e, por
força  do  art.  17  da  citada  Lei  n°  11.340/2006,  não  converteu  a  punição  corporal  em
restritivas de direitos, conquanto concedeu o sursis da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
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Destarte,  inviável a modificação da punição imposta para adotar a
pena  de  multa,  uma  vez  que  o  MM.  Juiz  sentenciante  sopesou  a  reprimenda  sem
excessos, conforme os preceitos legais e à luz do poder discricionário que lhe é inerente.

Ante o exposto, em harmonia com o Parecer da Procuradoria de
Justiça,  rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,  nego provimento ao recurso,
para manter a sentença tal como lançada.

Oficie-se à Vara de Execuções Penais da Comarca de Solânea/PB
para início da execução provisória da pena, intimando-se o réu para se apresentar em
audiência admonitória, comunicando ao Relator o dia desta para efeito de expedição de
guia de execução provisória.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, dele participando, além de
mim, Relator, o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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, aos 24
(vinte e quatro) dias do mês de maio do ano de 2016.

João Pessoa, 31 de maio de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                     Relator
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