
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

A C Ó R D Ã O                                                                                                                       
Apelação Criminal n. 0001047-45.2012.815.0341
ORIGEM: comarca de São João do Cariri
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
1ºAPELANTE: Manoel Marcos de Farias Meira
2º APELANTE: Emanuel de Farias Lucena
ADVOGADO: José Francisco Nunes Antonino
APELADOS:   Ministério Público                                                                                           

APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA E  VIAS  DE
FATO.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE
REPRESENTAÇÃO.  EXTINÇÃO  DA  AÇÃO.
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ALEGAÇÃO  PRECLUSA.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS.  ABSOLVIÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL.

Tendo  em  vista  o  Termo  de  Representação
encartado aos autos, fica descartada a preliminar
de nulidade da ação por ausência de condições
de procedibilidade.

A  alegação  de  inépcia  da  denúncia  deve  ser
deduzida antes da prolação do édito condenatório,
sob  pena  de  convalidação  pelo  princípio  da
preclusão.

Inexistente provas acerca da promessa de causar
“mal  injusto  e  grave”  à  vítima  pelos  acusados,
tem-se como não tipificado o delito do art. 147 do
CP. Imperiosa a absolvição.

Da  análise  minuciosa  do  caderno  processual,
extrai-se  que  restou  comprovado  que  houve
agressão  à  vítima,  tendo  o  segundo  acusado
desferido  uns  tapas  naquela,  pelo  que  a
condenação pela contravenção de vias de fato era
medida de rigor.

Provimento parcial.
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Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  AS  PRELIMINARES,  E,  NO
MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO PARA ABSOLVER OS
RÉUS  APENAS  DO  CRIME  DE  AMEAÇA,  MANTIDA A  CONDENAÇÃO
PELAS VIAS DE FATO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Manoel Marcos de Farias Meira e Emanuel de Farias Lucena

foram condenados pelo Juízo da comarca de São João do Cariri, o primeiro a

cumprir uma pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto,

em razão da prática do delito previsto no artigo 147, do Código Penal; e  o

segundo, a cumprir pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,

em regime inicial aberto, e pena pecuniária de R$ 200,00 (duzentos reais),  em

razão da prática dos delitos previstos no artigo 147, do Código Penal e art. 21

da Lei de Contravenções Penais, c/c o art. 70 do Estatuto Penal Positivo, tendo

efetuado a substituição das penas corporais por penas restritivas de direitos.

Incorformados,  os  réus  interpuseram  o  apelo  de  fls.  132,

aduzindo, preliminarmente, a falta de procedibilidade das condições da ação,

uma vez que não teria havido representação por parte do ofendido, bem como

a inépcia da denúncia, a qual conteria acusações genéricas, sem descrição

adequada dos fatos imputados aos réus. No mérito, perseguem a absolvição,

ao argumento da fragilidade probatória acerca da autoria e materialidade dos

delitos. AlegaM que não restaram comprovadas as ameaças ou agressões à

vítima, tendo inclusive o Juiz absolvido os réus do porte de armas de fogo,   as

quais  teriam  sido  os  instrumentos  utilizados  para  as  supostas  ameaças

(Razões de fls. 138/139).

Desembargador João Benedito da Silva
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Contra-arrazoando o recurso da defesa (fls. 142/146), o Ministério

Público se manifestou pelo improvimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do

recurso (fls. 150/152).

É o relatório. 

V O T O

Extrai-se  dos autos  que os réus foram acusados de,  portando

armas  de  fogo,  proferirem  ameaças  e  agressões  contra  a  vítima,  José

Fernando Leandro da Costa. Consta na denúncia de fls. 02/04 que, “no dia 16

de  maio  de  2012,  por  volta  das  13:30  horas,  a  vítima  JOSÉ FERNANDO

LEANDRO DA COSTA, conhecido como 'Pifita', foi ameaçado com palavras e

gestos e sofreu conronhadas de armas de fogo, desferidas pelos denunciados

MANUEL MARCOS DE FARIAS MEIRA, conhecido também por 'Manuel Pai ou

Mané Pai' E EMANUEL DE FARIAS LUCENA, também conhecido por 'Manuel

Filho  ou Mané Filho',  que no dia  e  horário  acima citado,  desceram de um

veículo tipo GOL, de cor prata, ambos portando ilegalmente armas de fogo tipo

espingardas  de  grosso  calibre,  para  tirar  satisfações  com a  vítima  que  se

encontrava  no  'BAR  DE  ANCHIETA',  localizado  no  Sítio  Santa  Clara,  às

margens da BR-412, neste Município e sede de Comarca.”

Segundo o representante do Parquet:

Consta  do  Inquérito  Policial  que,  anteriormente,  a
vítima  tivera  uma  discussão  com  parentes  dos
denunciados, tendo eles denunciados resolvido “fazer
justiça com as próprias mãos”, ou seja, se dirigiram ao
referido BAR onde encontrava-se a vítima de armas
em  punho,  ordenaram  que  a  vítima  levantasse  a
camisa,  como  verificaram  que  a  vítima  estava
desarmada, desferiram coronhadas no rosto e cabeça

Desembargador João Benedito da Silva
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da vítima, que sangrou pelo nariz.

Extrai-se  ainda  da  peça  informativa,  que  o  primeiro
denunciado “MANOEL PAI”,  portava uma espingarda
de  grosso  calibre  do  tipo  popularmente  conhecido
(calibre  12)  e  o  segundo  denunciado  “MANOEL
FILHO”,  portava uma segunda espingarda de calibre
menor, do tipo cartucheira.

Como se não bastasse o ato de violência injustificado
praticado contra a vítima, quando a vítima encontrava-
se  desarmada  e  nada  podia  fazer  contra  dois
agressores  fortemente  armados,  estes,  por  sua vez,
desafiaram a ordem pública, a paz social, a sociedade
local,  ao  de  forma  ilegal  e  ostensiva,  portarem
ilegalmente armas de fogo.

Que o fato poderia ter sido mais grave, não fosse a
intervenção  de  terceiros,  que  se  encontravam  no
estabelecimento  comercial  onde  ocorreram  os  atos
ilícitos.

Como  visto,  após  a  devida  instrução  criminal,  o  Juiz  a  quo

condenou os réus;  o primeiro a cumprir  uma pena de  03 (três)  meses de

detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do delito previsto no

artigo 147, do Código Penal; e o segundo, a cumprir pena de 03 (três) meses

e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pena pecuniária de

R$ 200,00 (duzentos reais),  em razão da prática dos delitos previstos no artigo

147, do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c o art. 70

do Estatuto Penal Positivo, tendo efetuado a substituição das penas corporais

por penas restritivas de direitos.

Incorformados,  os  réus  interpuseram  o  apelo  de  fls.  132,

aduzindo, preliminarmente, a falta de procedibilidade das condições da ação,

uma vez que não teria havido representação por parte do ofendido, bem como

a inépcia da denúncia, a qual conteria acusações genéricas, sem descrição

adequada dos fatos imputados aos réus. No mérito, perseguem a absolvição,

ao argumento da fragilidade probatória acerca da autoria e materialidade dos

delitos. Alegam que não restaram comprovadas as ameaças ou agressões à
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vítima, tendo inclusive o Juiz absolvido os réus do porte de armas de fogo,   as

quais  teriam  sido  os  instrumentos  utilizados  para  as  supostas  ameaças

(Razões de fls. 138/139).

DA PRELIMINAR DE IMPROCEDIBILIDADE DA AÇÃO

Aduzem os apelantes, inicialmente, a falta de procedibilidade das

condições da ação, uma vez que não teria havido representação por parte do

ofendido. Tendo em vista o Termo de Representação encartado às fls. 12 dos

autos, descarto desde já tal preliminar, sem maiores delongas. 

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Como  sabido,  a alegação  de  inépcia  da  denúncia  deve  ser

deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de convalidação

pelo princípio da preclusão.

Esse o entendimento  pacífico  dos nossos Tribunais  Superioes,

senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME  CONTRA OS COSTUMES.  ALEGAÇÃO  DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  INTIMAÇÃO  POR  EDITAL.
VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.  […]  III  -  Inépcia  da  denúncia
alegada  somente  após  a  prolação  da  sentença
condenatória. Preclusão. Precedentes. [...] V - Ordem
denegada.(STF.  HC  95701,  Relator(a):   Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado
em 02/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009) 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
NULIDADE  DA  DENÚNCIA.  PRECLUSÃO.
INDEFERIMENTO  DE  DILIGÊNCIAS.  QUESTÃO
SUSCITADA  NA  ORIGEM.  INCONSISTÊNCIA  DA
ACUSAÇÃO.  MATÉRIA PROBATÓRIA.  2.  Os  vícios
da denúncia devem ser argüidos antes da prolação da
sentença. Precedentes. 3. A alegação de cerceamento
de defesa, fundada no indeferimento de diligências na

Desembargador João Benedito da Silva
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fase do artigo 499 do CPP, não pode ser examinada
nesta Corte,  pois não foi  suscitada na origem. 4.  O
habeas  corpus  não  serve  à  pretensão  absolutória
baseada  em  aprofundado  reexame  de  provas.
Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento. (STF. RHC 84849, Relator(a):  Min. EROS
GRAU, Primeira Turma, julgado em 22/06/2005) 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO.
DESVIRTUAMENTO.  ARTIGO  324  DO  CÓDIGO
PENAL  MILITAR.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  TESE
ALEGADA  APÓS  A  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
PRECLUSÃO  E  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.  ATO
PREJUDICIAL  À  ADMINISTRAÇÃO  MILITAR.
CARACTERIZAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO DEDUZIDA PERANTE
O TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROLE ABSTRATO
DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPROPRIEDADE DA
VIA ELEITA.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, a alegação
de inépcia da denúncia deve ser deduzida antes da
prolação  do  édito  condenatório,  sob  pena  de
convalidação pelo princípio da preclusão.
2. No caso, a suposta irregularidade da denúncia não
foi deduzida e, por esse motivo, sequer debatida pelo
Tribunal de Justiça do Sergipe; ademais, foi levantada
pela  defesa  após  a  prolação  da  sentença
condenatória,  do  acórdão  que  a  confirmou  e  do
trânsito em julgado para as partes.
[…] 9. Ordem não conhecida. (STJ. HC 291.368/SE,
Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 06/06/2014)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE.  INÉPCIA  DA
DENÚNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. TESE NÃO
DISCUTIDA  NAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  PRECLUSÃO.
QUESTÃO  NÃO  LEVANTADA  NO  MOMENTO
OPORTUNO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.
[…]  A  alegação  de  inépcia  da  denúncia  deve  ser
levantada em momento oportuno,  antes da prolação
da sentença condenatória, sob pena de preclusão.
Habeas corpus não conhecido.  (STJ. HC 278.610/SP,
Rel.  Ministra  MARILZA  MAYNARD
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/SE),

Desembargador João Benedito da Silva
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SEXTA  TURMA,  julgado  em  20/03/2014,  DJe
12/05/2014)

Sendo,  portanto,  tardia  a  alegação  de  inépcia  da  denúncia

suscitada  no  presente  apelo,  porque  já  prolatada  sentença  condenatória,

preclusa está a questão, pelo que  também rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, perseguem a absolvição, ao argumento da fragilidade

probatória  acerca  da  autoria  e  materialidade  dos  delitos.  Alegam  que  não

restaram comprovadas as ameaças ou agressões à vítima, tendo inclusive o

Juiz absolvido os réus do porte de armas de fogo, as quais teriam sido os

instrumentos utilizados para as supostas ameaças (Razões de fls. 138/139).

Ab initio, trago à colação a descrição do tipo previsto no art. 147

do Código Penal, in verbis:

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. GRIFAMOS.

Como se depreende da transcrição do artigo supra, a promessa

de causar “mal injusto e grave” à vítima faz parte do tipo e deverá sempre estar

presente para a caracterização do delito em questão, independente do meio

utilizado para a efetivação da ameaça.

In  casu,  independente  da  circunstância  de  estarem  os  réus

portando  arma  ou  não,  a  quaestio  se  resume  à  necessidade  da  devida

comprovação de que os recorrentes ameaçaram a vítima de “causar-lhe  mal

Desembargador João Benedito da Silva
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injusto e grave” como exige o tipo penal pelo qual foram condenados.

De se ressaltar que, no caso vertente, a instrução probatória foi

realizada duas vezes, conforme o despacho de fls. 100, tendo sido a vítima e

as testemunhas ouvidas duas vezes pelo mesmo juiz. E, do cotejo de todos os

depoimentos, extrai-se que não restou comprovada a materialidade do delito

de ameaça.

A começar pelo depoimento da própria vítima, cuja palavra, em

crimes  que  tais,  como  reconhece  a  própria  jurisprudência,  é  de  suma

importância. Ao ser inquirida pela segunda vez pelo Magistrado  a quo, José

Fernando Leandro da Costa afirmou que:

[…] em razão de uma discussão que houve entre o
depoente  e  um  sobrinho  do  primeiro  acusado,  os
denunciados chegaram até o bar de Anchieta, onde o
depoente  se  encontrava  e  o  agrediram  fisicamente
além de ameaçá-lo com armas; […] QUE os acusados
não  prometeram  causar  mal  injusto  ou  grave,  mas
apontaram  as  armas  contra  sua  pessoa; […]
GRIFAMOS (fls. 116)

A testemunha da acusação, Roziberg Morais Leandro, relatou ao
Juízo que: 

[…]  os  reús ao chegarem já  partiram para  cima da
vítima, que se encontrava na mesa; QUE os réus não
ameaçaram a  vítima  de  morte  e  deram apenas  um
empurrão nela. (fls. 118)

Outra  testemunha ministerial,  Abel  Mecias  de Araújo,  informou
que:

[…] se encontrava na parte externa no bar não tendo
visto  o  que  ocorreu  no  seu  interior,  mas  teve
conhecimento,  por  ouvir  dizer,  que  os  acusados  ao
chegarem no bar armados de espingardas apontaram
tais armas para a vítima e com ela brigaram; […] QUE
não escutou nenhuma promessa de mal  feita  pelos
réus à vítima […] (fls. 120)

Desembargador João Benedito da Silva
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Interrogados, ambos os acusados negam ter proferido qualquer

tipo de ameaças à vítima (fls. 121 e 122), sendo que o réu Emanuel de Farias

Lucena afirmou que:

[…] é verdadeira em parte a acusação que lhe é feita,
uma  vez  que  não  fez  qualquer  ameaça  à  vítima,
apesar de ter tido luta corporal com a mesma;  QUE
reconhece ter dado uns tapas na vítima […] GRIFO
NOSSO. (fls. 122)

Em  suma,  diante  de  análise  detida  de  todo  o  arcabouço

probatório, de se concluir que restou comprovado nos autos que os réus não

praticaram o delito de ameaça contra a vítima, fato que restou confirmado por

ela própria, quando de suas declarações ao Julgador de primeiro grau.

Colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL.  PORTE ILEGAL DE ARMA.
SUPOSTAS  SITUAÇÕES  DE  PERIGO.
INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA  DIVERSA.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AMEAÇA.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. […] 2- Configura o crime
de ameaça a conduta idônea do agente que promete
causar à vítima um mal injusto e grave.  3-  Recurso
não  provido.  (TJMG.  Apelação  Criminal
1.0521.11.010166-9/001.  Relator(a):  Des.(a)  Antônio
Armando dos Anjos. Data de Julgamento: 05/08/2014)

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  AMEAÇA  -  CONDUTA
TIPIFICADA NO  ART.  147,  DO  CÓDIGO  PENAL  -
TESES  DEFENSIVAS:  I)  ABSOLVIÇÃO;  II)
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS;  III)
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  AS  TESES
DEFENSIVAS  NÃO  PODEM  SER  ACOLHIDAS  -
RECURSO NÃO PROVIDO - 1. Em especial no crime
de  ameaça,  a  palavra  da  vítima  prevalece  sobre  a
negativa  aleatória  do  agente.  […]  3.  A natureza  do
crime de ameaça é formal, restando consumada a sua
autoria com a simples promessa de levar a efeito o
injusto grave, sério, verossímil e injusto, revelando-se
impossível  a sua configuração nos casos em que o

Desembargador João Benedito da Silva
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mal  anunciado  é  improvável,  isto  é,  entrelaça-se  a
suposições insubsistentes e fatos impossíveis, o que
não ocorre no caso sub judice. […] (TJMG. Apelação
Criminal  1.0287.12.012710-8/001.  Relator(a):  Des.(a)
Walter Luiz. Data de Julgamento: 29/07/2014)

De outra banda, quanto à contravenção de vias de fato (art. 21 da

LCP),  não há como absolver  o  apelante  Emanuel  de  Farias,  uma vez que

restaram  comprovadas  na  instrução  probatória,  tanto  a  sua  materialidade

quanto  a  sua  autoria,  havendo  inclusive  confissão  do  próprio  acusado,

consoante  transcrição  supra  de  seu  interrogatório.  Inclusive,  reconheço  em

favor de tal réu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d do Código

Penal), a qual não foi reconhecida pelo Juiz quando da aplicação da pena. 

Extrai-se da sentença que a pena pecuniária  aplicada para tal

contravenção foi de R$ 200,00 (duzentos reais).  Tendo em vista a defasagem

temporal do art. 21 da LCP, o qual prevê alternativamente a pena de multa de

“cem mil réis a um conto de réis”, o Magistrado fixou o valor supra.

Ora, o art.  49 do Estatuto Penal  Positivo estabelece, quanto à

pena de multa que:

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao
fundo penitenciário  da quantia fixada na sentença e
calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez)
e,  no  máximo,  de  360  (trezentos  e  sessenta)  dias-
multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não
podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário
mínimo  mensal  vigente  ao  tempo  do  fato,  nem
superior  a  5  (cinco)  vezes  esse  salário.  (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º  -  O valor  da multa será atualizado,  quando da
execução,  pelos  índices  de  correção  monetária.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O salário  mínimo vigente à época do fato tinha o valor  de R$
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622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). Tomando-se por base tal quantia, o dia

multa seria de R$ 20,73 (vinte reais e setenta e três centavos). 

Daí que, 10 (dez) dias multa, que é o valor mínimo estabelecido

pela lei para a pena pecuniária, somaria R$ 207,30 (duzentos e sete reais e

trinta centavos). Sendo assim, percebe-se que a pena foi aplicada abaixo do

mínimo legal previsto em lei, não cabendo mais nenhuma atenuação, em face

do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Diante  de  todo  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL AO

RECURSO,  para  absolver  os  réus  Manoel  Marcos  de  Farias  Meira  e

Emanuel de Farias Lucena do crime previsto no art. 147 do Código Penal,

com  fulcro  no  art.  386,  I  do  Código  de  Processo  Penal,  mantendo  a

condenação imposta a Emanuel Farias relativa ao art. 21 da LCP. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator,

o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins

Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr.José Roseno Neto, Procurador

do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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