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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL nº  0123560-80.2016.815.0371 –  2ª  Vara  da  Comarca  de
Sousa/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Antônio Alves Feitosa
ADVOGADO: Bel. João Marques Estrela e Silva (OAB/PB 2.203)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA.  ART.  147  DO  CÓDIGO  PENAL.
CONDENAÇÃO.  RECURSO  DEFENSIVO.  PEDIDO
DE  ABSOLVIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.
INSUBSISTÊNCIA.  AUTORIA E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  LIVRE  VALORAÇÃO  DAS
PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E SEGURA.
RELEVÂNCIA  PROBATÓRIA.  CORROBORAÇÃO
COM  A  PROVA  TESTEMUNHAL.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  IRRESIGNAÇÃO  PELA REDUÇÃO  DA
PENA.  EXCESSO  PUNITIVO.  INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO CORRETA DA PENA BASE ACIMA DO
MÍNIMO  LEGAL.  EXISTÊNCIA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
ACERTADA  INCIDÊNCIA  DAS  AGRAVANTES
POSTAS NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. RÉU
REINCIDENTE.  MANUTENÇÃO  DO  REGIME
SEMIABERTO.  ART.  33,  §  2°,  “B”,  E  §  3°,  DO CP.
OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
DESPROVIMENTO.

1. Se o fólio processual revela, de forma incontestável, a
materialidade e a autoria delituosas,  diante do robusto
acervo probatório,  que  evidencia  a  prática,  no  âmbito
doméstico familiar, do delito de ameaça em face da ex-
companheira,  há  de  ser  mantida  a  condenação  do
apelante pela prática do tipo penal previsto no art. 147
do Código Penal, c/c a Lei n° 11.340/2006.

2. “Nos crimes de violência doméstica, ocorridos, em
sua  maioria,  na  clandestinidade,  ganha  relevância  a
palavra da vítima”. Precedentes do TJ/PB.
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3.  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.

4. Do teor do art. 147 do Código Penal, o verbo do tipo
é “ameaçar” (alguém de um mal injusto e grave). O mal
prometido  há  de  ser  “injusto”  e  “grave”,  bem  ainda
deve ser daqueles que se encontram na esfera de ação
do autor. A análise desses elementos se extrai de acordo
com o caso concreto, justamente para aferir se o mal
prometido  atinge  um  interesse  de  considerável
importância para a vítima, o que se verifica na hipótese.

5. Se o Juiz fundamentou, devidamente, cada item das
circunstâncias  judiciais,  em  que  parte  delas  restou
desfavorável ao agente, correta a aplicação do quantum
da  pena  base  acima  do  mínimo  legal,  devendo  ser
mantida a punição como sopesada na sentença.

6.  Mantém-se  o  regime  semiaberto  para  início  de
cumprimento de pena, por se tratar a presente hipótese
de réu reincidente, nos moldes do art. 33, § 1°, "b", §
2°, "b" e § 3°, do Código Penal

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. Expeça-se mandado de prisão.

RELATÓRIO

Perante a 2ª Vara da Comarca de Sousa/PB, Antônio Alves Feitosa,
qualificado nos autos, foi denunciado nas sanções do art. 147 do Código Penal, c/c a Lei
n° 11.340/06, em razão dos fatos assim narrados na exordial acusatória (fls. 2-3fv):

Das  investigações  policiais  que  embasam a  presente  peça
vestibular,  infere-se que,  nos dias 20 e 21 de Fevereiro de
2016,  nesta  cidade  e  Comarca,  o  denunciado  injuriou  e
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ameaçou causar mal injusto e grave, por meio de palavras, a
sua companheira e vítima LUCIENE PEREIRA DA SILVA
FEITOSA, no âmbito doméstico familiar.

Consta dos autos que a vítima convive com o denunciado há
cerca  de  15  (quinze)  anos,  tendo,  como  fruto  desse
relacionamento,  dois  filhos  menores.  Ocorre  que,  no  dia
20/02/2015  (leia-se:  20/02/2016),  o  investigado  chegou  na
residência  do  casal  embriagado e  passou a  discutir  com a
vítima. Ao pedir que seu companheiro se acalmasse e fosse
comer,  a  vítima  foi  ameaçada  de  morte,  com as  seguintes
palavras: “vou comer e vou lhe matar”.

No dia seguinte (21/02/2015) (leia-se: 21/02/2016), por volta
das 20h, a vítima chegou do trabalho e ao adentrar a residência,
já  se  deparou  com  o  denunciado  injuriando-a,  proferindo
palavras do tipo “rapariga”, “vagabunda”, dentre outros.

A vítima, inconformada com a situação, se dirigiu à delegacia
e,  em  depoimento  prestado  perante  a  autoridade  policial,
afirmou que o seu companheiro é alcoólatra e que sofre com
as  constantes  ameaças  de  morte  por  parte  deste.  Afirmou,
ainda,  desejar  apresentar  queixa-crime  contra  o  ora
denunciado e representá-lo pelas ameaças, solicitando ainda a
proteção  das  Medias  Protetivas  de  Urgência,  sendo  estas,
deferidas (f. 11/12).

Denúncia recebida em 2.5.2016 (fl. 39).

Na  audiência  designada  no  dia  5.5.2016  (fls.  40-42),  a  vítima
ratificou a representação apresentada.

Citado  pessoalmente  (fl.  48fv),  o  réu  apresentou,  por  meio  de
Advogado constituído (fl. 53), a resposta à acusação com o rol de testemunha (fls. 49-52).

Na  instrução  e  julgamento,  realizado  por  meio  de  gravação
audiovisual  (DVD – fl.  65),  foram ouvidas  a vítima e  uma testemunha de acusação
(Raisa  Figueiredo  Emiliavaca),  sendo  as  demais  testemunhas,  em consenso  entre  as
partes, dispensadas, e, na sequência, procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Concluída  a  instrução  e  oferecidas  as  alegações  finais  pelo
Ministério Público (fls. 69-72) e pela Defesa (fls. 74-77), o MM Juiz de 1º grau julgou
procedente a denúncia e condenou o réu Antônio Alves Feitosa, por infringência aos
termos do art. 147 do Código Penal, c/c a Lei n° 11.340/2006, quando fixou a pena base
em 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, aumentando-a em 28 (vinte e
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oito) dias, ante a incidência das agravantes da reincidência e da violência contra a mulher
prevalecendo-se de relações domésticas (art. 61, I e II, “f”, do CP), totalizando a pena
definitiva de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto.
Não lhe concedeu os benefícios dos arts. 44 e 77 do CP, devido à reincidência e à prática
de grave ameaça (fls. 78-82fv).

Irresignada, apelou a i. Defesa (fl. 84), alegando, em suas razões
recursais (fls. 88-92), que a sentença deve ser reformada para absolver o apelante, sob o
argumento de que não existem provas suficientes a ensejar uma condenação, visto que o
acervo probatório se resume à palavra da vítima, cuja versão está isolada nos autos e, por
isso,  deve  ser  recebida  com  extrema  reserva,  mormente  pela  intenção  de  querer
incriminar o réu. Alternativamente, requer que a pena seja aplicada no mínimo legal e
que o regime prisional imposto seja substituído pelo aberto.

Contrarrazões  do  Ministério  Público às  fls.  93-97,  requerendo o
não provimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, no Parecer (fls. 105-113), opinou
pelo desprovimento do apelo, a fim de que a sentença seja mantida incólume.

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. Do mérito recursal:

Conforme relatado, a i. Defesa busca a reforma da sentença para
absolver o apelante, sob o pretexto de que não existem provas suficientes para condená-
lo, visto que o acervo probatório se resume à palavra da vítima, cuja versão está isolada
nos autos, e, subsidiariamente, pede que a pena seja aplicada no mínimo legal e que o
regime prisional imposto (semiaberto) seja substituído pelo aberto.

Eis, em suma, os termos do apelo defensivo, os quais, porém, não
merecem prosperar, consoante as razões adiante expendidas.
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2.1. Da pretensão absolutória – ausência de provas:

Inicialmente, insta dizer que a sentença de fls.  78-82fv atendeu ao
teor do art. 381, III, do CPP1, por conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos que
ocasionaram  a  condenação  do  apelante,  perfazendo,  assim,  o  silogismo  esperado
(subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

Quanto  à  capitulação  imputada  ao  apelante,  mister  se  deter  na
dicção do crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do 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.

Parágrafo  único  –  Somente  se  procede  mediante
representação.”

Vê-se que o verbo do tipo penal em tela é “ameaçar” (alguém de
um mal injusto e grave). O mal prometido há de ser “injusto” e “grave”, bem ainda deve
ser daqueles que se encontram na esfera de ação do autor. A análise desses elementos se
extrai de acordo com o caso concreto, justamente para aferir se o mal prometido atinge
um interesse de considerável importância para a vítima, o que se verifica na hipótese.

Vale salientar que o delito de ameaça se trata de crime formal, que,
para sua consumação, não necessita que o resultado anunciado (pretendido) pelo acusado
seja realizado, bastando apenas a ocorrência da intimidação e desde que esta seja idônea
para atemorizar a vítima. Além disso,  a ameaça é crime de forma livre,  podendo ser
perpetrada de inúmeras maneiras: oralmente, por escrito, por telefone, por gestos etc.

Pois bem.

O caso em questão é de fácil deslinde, não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitivas em face de Antônio
Alves Feitosa, eis que o MM Juiz a quo prolatou a sentença de acordo com os aspectos
fáticos,  jurídicos  e  probatórios  discorridos  nos  autos,  pois  bem se  debruçou em toda
marcha  processual,  valendo-se,  para  o  fim  condenatório,  de  várias  fontes  probantes,
dentre elas, as palavras da vítima e a prova testemunhal, as quais apontam para o réu
como o autor do crime narrado na denúncia.

1 Art. 381. A sentença conterá:
[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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Além do mais, o magistrado seguiu à risca a linha garantista e fez
uso  do  livre  convencimento  motivado  disposto  no  art.  155  do  CPP  (princípio  da
persuasão racional do juiz),  talhando sua decisão com critérios objetivos e dentro do
ideal de justiça, pois bem sopesou os elementos do processo, formando, assim, o seu
juízo de valor  com base nas  provas  que lá  lhe  foram apresentadas,  razão por que a
sentença  foi  prolatada  de  forma  direta  e  contundente,  afastando-se,  assim,  a  tese
defensiva pela absolvição.

Como é sabido, o nosso sistema de avaliação de provas é orientado
pelo  princípio  da  persuasão  racional  do  juiz  (ou  do  livre  convencimento  motivado)
previsto no citado art. 155 do CPP, em que o magistrado da causa pode fundamentar sua
decisão conforme a convicção extraída do acervo probatório, que engloba os elementos
colhidos tanto no inquérito como na instrução, desde que todas as provas utilizadas, na
sentença, tenham sido submetidas ao crivo do contraditório. In verbis:

CPP –  “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 ou antecipadas.”

Na hipótese, as provas estão entrelaçadas e convergem em apontar,
retilineamente,  para  o  apelante  como  autor  do  delito  em estudo,  pois  os  elementos
colhidos no inquérito foram confirmados em Juízo, mediante o crivo do contraditório.

Ao caso, eis a jurisprudência pátria:

“Na  hipótese,  ao  contrário  do  que  fora  alegado  na
impetração,  a  condenação  encontra-se  embasada  não
somente em elementos colhidos na fase pré-processual.
Percebe-se referência a provas produzidas no inquérito,
devidamente confirmadas sob o crivo do contraditório
pela prova oral produzida em juízo.” (STJ – HC 161.145
– Rel. Min. Og Fernandes – DJE 31/05/2013, pág. 963)

“Este  tribunal  sufragou o  entendimento no  sentido  de
que  "não  há  ilegalidade  na  utilização  de  provas
realizadas na fase de inquérito, desde que confirmadas
pelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório."
(HC  160.222/MG,  Rel.  Min.  Vasco  Della  Giustina
(Desembargador  convocado  do  TJ/RS)  incidência  do
enunciado nº  83 da Súmula desta corte.  [...].”  (STJ –
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AgRg-AREsp 399.892/MG – Relª Minª Maria Thereza
Assis Moura – DJE 11/04/2014)

Consta dos autos que o réu Antônio Feitosa não trabalhava nem
contribuía  com  a  renda  familiar,  além  de  ingerir,  frequentemente,  bebida  alcoólica.
Ocorre que, no dia 20.2.2016, ele chegou embriagado em casa e passou a discutir com a
sua  ex-companheira  e  vítima Luciene  Pereira  da  Silva  Feitosa,  com quem teve  dois
filhos, quando a ameaçou de morte, dizendo-lhe: “vou comer e vou lhe matar”.

Já  na  noite  do  dia  seguinte  (21/02/2016),  por  volta  das  20h,  a
vítima chegou do trabalho e, ao adentrar na sua residência, se deparou com o acusado
injuriando-a, proferindo palavras do tipo “rapariga”, “vagabunda” e “asilada”.

Nota-se,  então,  que,  nos  dias  20  e  21  de  fevereiro  de  2016,  na
Comarca de Sousa/PB, o acusado Antônio Feitosa, no âmbito doméstico familiar, injuriou
e ameaçou de causar mal injusto e grave, por meio de palavras, a sua ex-companheira.

Sobre  esses  fatos,  a  vítima Luciene  Pereira  da  Silva  narrou,  na
Delegacia (fl. 6), com riqueza de detalhes, todo o  iter criminis, imputando ao seu ex-
companheiro a autoria delitiva:

“QUE, vive em regime de união estável com o senhor
Antônio  Alves  Feitosa  há  cerca  de  15  (quinze)  anos,
tendo duas filhas desta relação [...]; Afirma a declarante
que Antônio Alves costuma beber quase todos os dias,
enquanto  a  declarante  está  trabalhando e  que  além de
chegar em casa alterado, não contribui com as despesas
da família; Afirma a declarante que no dia 20/02/2016,
Antônio Alves saiu de casa pela manhã dizendo que iria
para o bar; Que, retornando ao final da tarde, o mesmo já
estava  embriagado,  tendo  chegado  bastante  alterado
discutindo com a declarante, momento em que esta pediu
que o ele se acalmasse, haja vista que quando ele saiu
pela manhã não tinha nem o gás para fazer o almoço e
que  naquele  momento  tinha  comida  feita;  Que,  neste
momento Antônio fez a seguinte ameaça: “vou comer e
vou lhe matar”; Afirma a declarante que ficou em silêncio
por medo do que poderia lhe acontecer, pois se trata de
um homem muito agressivo;  Que ontem (21/02/2016),
por  volta  das  20:00  horas,  após  chegar  do  trabalho,
Antônio Alves passou a injuriar a declarante, chamando-a
de “rapariga”, “vagabunda” e “asilada” [...].”
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Na  Justiça,  via  gravação  audiovisual  (DVD  -  fl.  65),  a  vítima
confirmou as suas declarações prestadas na Polícia e asseverou que, no dia do fato, o réu
teria saído cedo de casa sem deixar a comida pronta para os filhos e, ao retornar, por volta
das 11h, estava embriagado, quando passou a discutir com ela e disse que "vou comer e
depois lhe matar", tendo em seguida expulsado-a de casa, e que, diante dessa ordem, saiu
imediatamente da residência na companhia de seu irmão Cleidson Pereira da Silva, que
presenciou tudo. Afirmou que no início da relação a relação entre os dois era tranquila,
mas que, depois de um tempo, o réu começou a beber e a ameaçá-la na frente dos filhos,
tendo algumas vezes lhe agredido fisicamente. Contou que, após o fato, continuaram a
residir na mesma casa, mas não conviviam como marido e mulher, e que conviveu no
mesmo local até o dia em que o acusado foi até o seu local de trabalho, quando ligou para
a polícia, pois, além das agressões sofridas, ele colocou seu emprego em risco. Ao final,
disse que não sabe precisar como ficaria a sua segurança caso o réu fosse solto.

Corroborando  com tal  assertiva,  a  testemunha  Raisa  Figueiredo
Emiliavaca, ao ser ouvida em Juízo (DVD de fl. 65), confirmou a versão acusatória e,
por conseguinte, as palavras da ofendida, afirmando que era a chefe da vítima e que,
desde  o  tempo  em que  começou  a  trabalhar  com  ela,  teve  conhecimento  dos  seus
problemas com o marido, mas que, nos últimos seis meses, tais problemas teriam se
intensificado  e  a  desestabilizado  emocionalmente,  dado  as  frequentes  discussões  e
ameaças, por causa do alcoolismo do acusado e das idas deste ao seu local de trabalho
para importuná-la, ainda mais quando ele deixava a filha lá para ir beber. Disse, também,
que a vítima, ao voltar do trabalho, foi acusada pelo réu de não estar lá, o que gerou uma
discussão com alguns empurrões e a ameaça de que "após comer ele iria matá-la". 

A referida testemunha asseverou, ainda, que o motivo de a Polícia
ter sido acionada para comparecer à Instituição “Casa Lar”, local onde trabalha a vítima,
foi porque o réu apareceu “bagunçando” na porta da aludida instituição, o que chamou a
atenção das crianças, e que das vezes que ele ia para lá estava, claramente, embriagado.

Conforme se depreende da prova oral acima transcrita, é possível
reconhecer, nitidamente, a responsabilidade do réu.

Apesar de o apelante, em suas razões recursais (fls. 88-92), querer
desmerecer o depoimento da sua ex-companheira e, ao ser interrogado na Justiça (DVD
de fl. 65), negar a prática delitiva, é sabido que, em crimes de violência doméstica, a
palavra da vítima é de relevante valor probatório, ainda mais para o presente caso, em
que a Defesa não conseguiu rechaçar a acusação, por não ter provado que ela estaria
faltando com a verdade.

Neste sentido, segue a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive
da nossa E. Câmara Criminal:
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“APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. ART. 129, § 9º,
DO  CP.  PROVAS  DE  MATERIALIDADE  E
AUTORIA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  1.  Nos
crimes  de  violência  doméstica,  ocorridos,  em  sua
maioria, na clandestinidade, ganha relevância a palavra
da  vítima.  No  caso,  o  relato  apresentado  é  suficiente
para demonstrar a autoria dos fatos relatados na inicial,
comprovados  em  laudo  de  ofensa  física  juntado  aos
autos. 2. Negado provimento.” (TJPB - APL 0000242-
78.2013.815.0981 - Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho
- DJPB 24/07/2015 - Pág. 32).

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO.
AMEAÇA.  CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO
DE  TRANQUILIDADE.  ÂMBITO  DOMÉSTICO.
PROVA  DA  AUTORIA  E  DA  MATERIALIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA.  RELEVÂNCIA ESPECIAL.
[...].  A palavra  da  vítima tem especial  relevância  para
fundamentar  a  condenação  nos  crimes  que  envolvem
violência  doméstica  ou  familiar.  [...].”  (TJDF  -  APL
2014.06.1.007304-4 - Rel. Des. Esdras Neves - DJDFTE
18/05/2016 - Pág. 118).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  CONTRAVENÇÃO  DE
PERTURBAÇÃO  DE  TRANQUILIDADE  E  CRIME
DE  AMEAÇA.  PROVAS  DA  AUTORIA  E  DA
MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA
PROBATÓRIA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
Tratando-se  de  infração  envolvendo  violência
doméstica, assumem especial relevo fatos narrados pela
vítima, já que ocorridos na esfera da convivência íntima.
Cuidando-se a ameaça de crime formal, sua consumação
prescinde do real intento do agente de dar cumprimento
à promessa de causação do mal, bastando que seja capaz
de  infundir  temor  à  ofendida,  o  que  ocorreu  no  caso
presente. Depoimento da vítima aliado às demais provas
demonstram a prática contida no art. 147 do CP e no art.
65  do  Decreto-Lei  nº  3688/41.  [...].”  (TJRS  -  ACr
0075546-95.2016.8.21.7000 - Relª  Desª Cláudia Maria
Hardt - DJERS 29/04/2016).
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“PERTURBAÇÃO  DA  TRANQUILIDADE.
CONTRAVENÇÃO  PENAL.  Violência  doméstica.
Alegação de insuficiência probatória quanto à ocorrência
dos fatos, buscando a absolvição. IMPOSSIBILIDADE.
Afirmações  da  vítima  firmes  e  seguras.  Negativa  do
apelante isolada nos  autos.  Testemunhas que narraram
episódios  confirmando  os  fatos  descritos  na  denúncia
-Ausência de dúvidas. Provas contundentes, capazes de
manter  a  condenação.  NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.” (TJSP - APL 0002824- 91.2012.8.26.0589
-  Rel.  Des.  Ruy  Alberto  Leme  Cavalheiro  -  DJESP
02/03/2016).

Sobre  o  assunto  em  questão,  vale  transcrever  a  excelente
interpretação fático-probatória do MM Juiz singular, a qual, com a devida licença, fica
fazendo parte deste julgado como razões de decidir. Senão vejamos (fls. 78-82fv):

“Segundo os depoimentos, o réu chegou embriagado até
a  residência  do  casal  e  motivado  pela  vítima  não  ter
preparado a comida do acusado, passou-lhe a ameaçá-la
de praticar mal injusto e grave contra ela, afirmando que
"iria comer e depois lhe matar".
[...].
Em momento algum fora aportado aos autos quaisquer
indicações  de  que  a  vítima  estivesse  faltando  com  a
verdade  ou  buscando  indicar  fatos  diversos  do  que
realmente ocorreu.

Diverso disto, a vítima prestou depoimento em juízo e
de  modo  categórico  informa  que  vinha  sofrendo
ameaças  constantes  de  seu  ex-companheiro,  alegações
estas  corroborando  inclusive  com  o  depoimento  da
testemunha ouvida em juízo.

Logo, refuto a indicação defensiva de que o depoimento
da  vítima  não  merece  crédito  ou  estaria  marcado  por
fatos isolados/absurdos.

Quanto à indicação de que o acervo probatório não é
vasto  o  suficiente  para  ensejar  uma  condenação,  tal
indicação resta-se refutada ante as provas supracitadas.
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Quanto a indicação de que a palavra da vítima é isolada,
faz-se  necessário  indicar  que  em  casos  que  apuram
violência  doméstica  e  familiar,  a  vítima,  muitas  vezes
única pessoa presente nos fatos, deve ter seu depoimento
com relevante valor probatório.”

Destarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma  condenação  é
cristalino, irrefragável e aprume. A materialidade e a autoria atribuídas ao apelante são
incontestes, decorrentes, portanto, da livre valoração dos meios de prova.

2.2.  Do  pleito  pela  redução  da  pena  e  pela  substituição  do
regime semiaberto para o aberto:

Alternativamente,  requer  a  Defesa  que  a  pena  seja  aplicada  no
mínimo legal e que o regime prisional imposto na sentença seja substituído pelo aberto.

Sem êxito.

Para melhor analisar o pedido em questão, vale reprisar a dicção do
art. 147, caput, do 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.

Parágrafo  único  –  Somente  se  procede  mediante
representação.”

Vê-se que as balizas, mínima e máxima, do crime de ameaça vão
de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção.

Cumpre ressaltar que a fixação da pena é questão de ordem subjetiva
e que não pode ser depreciada pelo Juízo  ad quem, sob pena de interferência no poder
discricionário do juiz, ou seja, insere-se na órbita do convencimento e do poder de decidir
do magistrado, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na hipótese
concreta,  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  desde  que  observados  os  vetores
insculpidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal e os limites estabelecidos pela norma penal.

Vislumbra-se da doutrina do mestre Guilherme de Souza Nucci (in
Código penal comentado. 9. ed. Rev., atual e ampl. São Paulo: RT, 2012, p. 388):
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“O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador
(mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena),
deve  eleger  o  quantum ideal,  valendo-se  do  seu  livre
convencimento  (discricionariedade),  embora  com
fundamentada  exposição  do  seu  raciocínio
(juridicamente vinculada).”

Agora,  colhe-se  das  lições  de  Alberto  Silva  Franco e  outros  (in
Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial – Parte Geral. 7. ed., vol. 1, São Paulo:
Revista dos Tribunais, pág. 1.025 e 1.026):

“A fixação  da  pena dentro  das  balizas  estabelecidas
pelas margens penais constitui, conforme o art. 59 do
CP, uma tarefa que o juiz deve desempenhar de modo
discricionário,  mas  não  arbitrário.  O  juiz  possui,  no
processo individualizador da  pena, uma larga margem
de  discricionariedade,  mas  não  se  trata  de
discricionariedade livre  e,  sim,  como  anota  Jescheck
(Tratado  de  Derecho  Penal,  vol.  II/1191,  1981),  de
discricionariedade juridicamente  vinculada,  posto  que
está  preso  às  finalidades  da  pena e  aos  fatores
determinantes do 'quantum' punitivo”.

Na aplicação da pena, seja qual for o crime cometido, a punição
deve ser  fixada de acordo com os  critérios  legais  e judiciais  em consonância  com o
quadro sócio-delitivo do réu disposto nos autos.

Não pode o quantum aflitivo ficar aquém ou além do que é devido
ao acusado para saldar sua dívida com a sociedade. A legislação penal determina que a
quantidade da pena deve ser  necessária  e  suficiente  para  reprovação e prevenção do
crime e dentro dos limites previstos (arts. 59, caput e inciso II, e 68 do CP). In verbis:

“Art.  59  -  O  juiz,  atendendo  à  culpabilidade,  aos
antecedentes,  à  conduta  social,  à  personalidade  do
agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências
do  crime,  bem  como  ao  comportamento  da  vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime:
[...];
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites
previstos.”
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“Art.  68  -  A pena-base  será  fixada  atendendo-se  ao
critério  do  art.  59  deste  Código;  em  seguida  serão
consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes;
por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Agora, vejamos como foram os fundamentos da 1ª fase dosimétrica
na sentença de fls. 78-82fv:

“1 - Culpabilidade do agente: O grau de culpabilidade
ou  reprovabilidade  da  conduta  praticada  é  próprio  do
crime, já estando inserida no tipo penal, pelo que deixo
de valorá-la.
2 - Os Antecedentes criminais: O réu ostenta diversas
condenações  penais,  logo,  conforme  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça1,  uma delas poderá servir
como maus antecedentes e outra como a agravante da
reincidência,  motivo pelo qual reputo-lhe  desfavorável
esta circunstância.
3 - Conduta social e 4 - personalidade do agente: Não
constam nos autos elementos que corroborem para aferir
tais circunstâncias, pelo que deixo de valorá-las.
5  -  Motivação:  Os  motivos  apresentados  pelo  agente
demonstram-se insubsistentes e inidôneos para a prática
criminosa,  pois  praticou  o  delito  unicamente  por  não
aceitar  a  separação  com  a  vítima,  motivo  pelo  qual
reputo-lhe desfavorável.
6  -  Circunstâncias:  o  delito  praticado  não  obtive
circunstâncias  específicas  que  ensejem  uma  maior
observação, razão pela qual deixo de valorá-la.
7 - Consequências: Foram graves, haja vista o réu ter
ido  inclusive  até  o  local  de  trabalho  da  vítima  para
ameaçá-la,  motivo  pelo  qual  reputo-lhe  como
circunstância desfavorável.
8  -  Comportamento  da  vítima:  em  nada  contribuiu
para a ocorrência do delito, sendo prejudicado.”

Na  hipótese,  percebe-se  que  todos  os  itens  das  circunstâncias
judiciais foram, devidamente, fundamentados, e que, das 8 (oito) vetores, 3 (três) foram
desfavoráveis ao réu. Ressalta-se que no item dos antecedentes, o magistrado demonstrou
destreza  na  dosimetria,  quando  bem direcionou  a  vida  pregressa  do  agente,  ante  as
diversas condenações penais que ele detém, ao dispor de parte dos processos que ele
respondeu como maus antecedentes e a outra banda como a agravante da reincidência,
evitando, assim, o indesejado bis in idem.
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Tal situação motivou o Juiz singular a se afastar, com acerto, do
mínimo legal, quando  fixou a pena base do apelante em 2 (dois) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de detenção, ou seja, afastou-se do marco menor em apenas 1 (um) mês e 24
(vinte e quatro) dias de detenção, não havendo nenhum exagero.

A orientação predominante no ordenamento jurídico pátrio reside
na  possibilidade  de  fixação  da  pena  base  acima  do  patamar  mínimo  legal,  quando
desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Eis o posicionamento jurisprudencial:

“Não há violação ao art. 93, IX, da CF, quando é fixada a
pena-base acima do mínimo legal e adota-se, para tanto,
a  fundamentação  desenvolvida  pelo  juiz  sentenciante
acerca  das  circunstâncias  judiciais.”  (STF  -  JSTF
299/400).

“Pena-base  –  Fixação  acima  do  mínimo  legal  –
Possibilidade. A nenhum acusado é conferido o direito
subjetivo  à  estipulação  da  pena-base  em  seu  grau
mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do
art.  59,  caput,  do  CP,  aumenta-la  para  alcançar  os
objetivos  da  sanção  (prevenir  e  reprimir  o  crime).”
(TJSC - JCAT 81-82/666).

E a doutrina segue no mesmo passo:

“Quando houver uma preponderância de circunstâncias
favoráveis  ao  réu,  a  pena-base  deve  ficar  próxima  do
mínimo.  Quando  a  maioria  das  circunstâncias  forem
desfavoráveis ao acusado,  a  pena-base deve ser fixada
próximo  da  média.  Sendo  todas  as  circunstâncias
desfavoráveis ao réu, a pena-base pode, até mesmo, ficar
bem acima da média.” (ADAUTO DIAS TRISTÃO, in
Sentença  Criminal  –  Prática  de  aplicação  de  pena  e
medida de segurança. 2. ed., Belo Horizonte: Del Rey,
1993, pág. 42).

Na 2ª fase, aumentou a pena em 28 (vinte e oito) dias, por incidir as
agravantes da reincidência e da violência contra a mulher prevalecendo-se de relações
domésticas (art. 61, I e II, “f”, do CP). Em seguida, ao verificar a inexistência de  causas
de aumento e diminuição da pena, tornou a pena definitiva de 3 (três) meses e 22 (vinte e
dois) dias de detenção, em regime semiaberto.
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Quanto ao segundo pedido, que suplica a substituição do regime
semiaberto para o aberto, melhor sorte não acompanha o apelante, visto que a presente
hipótese se trata de réu reincidente, fazendo incidir, como bem posto pelo Juiz singular,
os termos do art. 33, § 1°, "b", § 2°, "b" e § 3°, do Código Penal, sendo correta, portanto,
a aplicação do regime imposto na sentença para início do cumprimento de pena.

Conclui-se  que  a  sentença  vergastada  não  merece  nenhuma
censura, por ter redimensionado, sem nenhum tipo de exagero, a dosimetria punitiva, em
homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, nego provimento ao apelo, para manter inalterada a sentença de fls. 78-82fv.

É o meu voto.

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Arnóbio Alves
Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  também participando,  além de mim,
Relator, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sarmento Vieira, Promotor de Justiça Convocado.

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 22
(vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 28 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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