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APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  CRIME  DE  AMEAÇA.
CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO  DA
DEFESA.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  PROVAS  SUFICIENTES  PARA  A
CONDENAÇÃO. CONCESSÃO  EX OFFICIO DA
SUSPENSÃO DA PENA.  SURSIS.  INCIDÊNCIA
DO ART. 77 DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

O depoimento da vítima, no sentido de afirmar que
o  acusado  praticou  a  conduta  descrita  no  tipo
penal  (ameaça),  aliado  a  outros  elementos  de
prova  é  suficiente  para  confirmar  o  édito
condenatório

Estando presentes os pressupostos objetivos do
sursis processual previsto no art. 77 do CP, o réu
fará jus ao benefício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,   MAS,
DE OFÍCIO, APLICAR O SURSIS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EM DESARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Criminal (fl. 65) interposta por Severino do

Ramo Ferreira (fl. 125) contra sentença prolatada  pelo Juízo da 1ª Vara da

Comarca de Sapé,  que o condenou nas sanções dos art. 147 do CP c/c os

dispositivos  da  Lei  11.340/2006, a uma  pena  de  03  (três)  meses  de

detenção, em regime aberto.

O apelante, em suas  razões recursais (fls. 71/72), pugna pela

absolvição.

Em  contrarrazões (fls.  73/76),  a  Promotoria  de  Justiça  pugna

pela manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador

Joaci Juvino da Costa Silva, opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se  da  exordial  que  o  representante  ministerial  ofereceu

denúncia contra Severino do Ramo Pereira, por ter, na noite do dia 27 de junho

de 2014, ameaçado sua companheira, a senhora Maria José Pereira da Costa,

ora vítima, dizendo que iria matá-la.

Em sede policial, a ofendida relatou seguinte (fl. 06):

“(…) Que convive maritalmente com SEVERINO DO
RAMO FERREIRA – RAMINHO há mais de vinte anos,
e  mais  uma  vez  no  dia  de  hoje  o  companheiro  da
declarante agrediu a mesma, a empurrando na parede
a noite de hoje
[…]
que  ameaça  de  matar  a  declarante,  e  chamando
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misera,  rapariga,  dizendo  que  a  declarante  tem
macho,  e  sempre  ameaça  a  declarante;  que  não
aguenta mais as atitudes de RAMINHO por conta das
agressões  psicológicas,  físicas  e  morais  contra  sua
honra
[…]
que  hoje  RAMINHO  não  concretizou  a  morte  da
declarante  pois  a  mesma  fugiu  e  ‘deu  parte’,
chamando a Polícia Militar (...)”
(Declarações  prestadas  pela  vítima,  em  sede
policial – fl. 06)

O censurado,  por  sua  vez,  ao  ser  interrogado  pela  autoridade

Policial (fl. 09), negou ter ameaçado ou agredido sua companheira:

“(…)  Que  não  fez  nada  contra  sua  companheira
MARIA JOSÉ;  que  é  tudo  mentira  dela;  que  nunca
tocou  em  sua  companheira;  que  ela  tem  raiva  do
interrogado;  que  trabalha  como  ‘burro’  e  sua
companheira  é  que  é  errada;  que  ela  tem  muitos
‘podres’ (...)”
(Interrogatório do Acusado em Sede Policial – fl.
09)

Finda a instrução processual,  foi  o  denunciado  condenado nas

sanções do art. 147 c/c dispositivos da Lei 11.340/2006, a uma pena de 03

(três) meses de detenção, em regime aberto.

Irresignado,  o  apelante  interpôs  o  presente  recurso, alegando

que  o  arcabouço  probatório  encartado  nos  autos  não  enseja  um  decreto

condenatório.

No entanto, sem razão o recorrente.

Ora,  conforme  é  cediço,  a  palavra  da  vítima  tem  especial

relevância  nos  delitos  de  violência  doméstica,  tendo  em  vista  que  são

infrações  penais  praticadas  geralmente  na  ausência  de  testemunhas.  A

jurisprudência assim já preconizou:



Apelação Criminal Nº 0002024-36.2014.815.0351

48775677 - APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS
DE  FATO.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E  FAMILIAR.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  COMPROVAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AMEAÇA.
ATIPICIDADE.  INOCORRÊNCIA.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  I)  Incabível  falar  em  absolvição
quando as provas coligidas nos autos demonstram a
prática do crime de ameaça e da contravenção penal
de vias de fato. II) Nos crimes praticados no âmbito
de violência doméstica e familiar contra a mulher, a
palavra  da  vítima  apresenta  especial  relevo,
mormente  quando  seus  depoimentos,  prestados
em  oportunidades  distintas,  são  uníssonos  e
coerentes  sobre  a  dinâmica  dos  fatos.  III)  Se  a
conduta do acusado incutiu na vítima real temor e
intimidação,  resta  configurado  o  dolo  específico
do  crime  de  ameaça,  independentemente  da
verdadeira  intenção  do  agressor.  IV)  O  crime  de
ameaça  não  exige  para  sua  configuração  o  animus
freddo,  ou  seja,  que  o  agente  use de  tom calmo e
refletido  para  impingir  temor  à  vítima.  V)  A
reconciliação entre o acusado e a vítima não configura
atipicidade da conduta quanto à ameaça, haja vita que
se trata de crime formal, que se consuma no momento
em que o agente exterioriza sua intenção de causar
mal  injusto  e  grave  à  vítima.  (TJDF;  APR
2015.12.1.005577-9;  Ac.  996.134;  Primeira  Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Pires  Soares  Neto;  Julg.
26/01/2017; DJDFTE 22/02/2017) (destaquei)

No caso em comento, apesar da negativa de autoria por parte do

acoimado, os relatos da ofendida são firmes e uníssonos no sentido de afirmar

que  seu  companheiro,  o  denunciado,  proferiu-lhe  as  ameaças  descritas  na

exordial acusatória.

Em juízo (fl. 47), a vítima, apesar de relatar que voltou a conviver

com  o  denunciado,  manteve  sua  versão  apresentada  em  sede  policial,

asseverando que este a ameaçou no dia do fato:

“(…) que o acusado chegou a empurrá-la, mas não a
machucou; que o acusado chamou nomes com ela
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[…]
que o denunciou por medo dele causar algum mal a
ela e aos seus filhos
[…] que hoje está junta e convive com ele novamente;
que o acusado ameaçou matá-la; que o acusado lhe
chamou  de  ‘misera  e  rapariga’;  que  o  acusado
acostumava lhe ameaçar de morte;  que no dia do
fato teve receio do acusado lhe fazer algum mal por
isso procurou a polícia (...)” (SIC)
(Declarações prestadas pela Vítima, em Juízo – fl.
47).

Os policiais militares que participaram das diligências, apesar de

não presenciarem os fatos narrados na peça pórtica, relataram que a vítima

solicitou a força policial,  afirmando que havia sofrido ameaças por parte do

acusado,  o  qual  encontrava-se visivelmente embriagado.  Senão,  vejamos o

teor do depoimento prestado por um dos PM’s:

“(…) que chegando ao local do fato após a solicitação
constatou que  o réu se encontrava alcoolizado e a
vítima  não  apresentava  escoriações,  no  entanto,
relatou que tinha sido ameaçada; que não recorda
quais são as ameaças em razão do decurso de tempo;
que se recorda  que  até os  filhos  do réu estavam
contra  ele  no dia  do  fato;  que não se recorda se
houve ameaça de morte; que a vítima estava muito
apreensiva pois não era a primeira vez (…)”
(Depoimento  Judicial  prestado  pela  testemunha
Josiel Meireles da Costa – fl. 49).

A única testemunha defensiva, ao prestar depoimento perante o

juízo sentenciante, apesar de não mencionar nada a respeito das ameaças,

relatou que vítima e acusado discutiram, foram às vias de fato e chegaram a

cair no chão:

“(…) que conhece o acusado há uns dez anos; que no
dia do fato  vítima e réu discutiram e se alteraram;
que foram às vias de fato e até caíram no terreiro;
que ambos estavam alcoolizados (…)”
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(Depoimento Judicial prestado pela testemunha de
Defesa, o senhor Josemar Juvêncio e Vaconcelos
– fl. 50).

Por seu turno, o denunciado, ao ser interrogado em juízo, apesar

de negar  ter  ameaçado a vítima,  confessou que chegou a empurrá-la  para

poder se defender:

“(…) que empurrou a vítima porque ela estava braba;
que a vítima estava ‘bêbada’; que a mesma partiu para
dar nele; que não tinha bebido no dia do fato; que não
ameaçou de matar; que também não xingou(…)”
(Interrogatório Judicial do Acusado – fls. 51/52).

Pelo  conjunto  probatório  encartado,  constata-se  que  resta

demonstrado que o acusado praticou a conduta delitiva, ameaçando a vítima.

Ficou claro, portanto, que este fato causou-lhe real temor e intimidação, o que

se amolda ao delito previsto no art. 147 do Código Penal no âmbito familiar.

Por tais razões, descabido o pleito defensivo.

Não  obstante,  apesar  de  não  ter  sido  suscitado  pela  defesa,

verifico, de ofício, que o magistrado sentenciante, apesar de, acertadamente,

não ter substituído a pena corpórea por restritivas de direito, tendo em vista a

natureza do delito (crime de ameaça), quedou-se silente quanto à possibilidade

de aplicação da benesse do sursis processual capitulado no  art.  77 do CP

(suspensão da pena), razão pela qual, deve este Órgão ad Quem manifestar-

se a respeito, o que passo a fazer adiante.

Pois bem. Para a concessão da referida benesse, é necessário o

cumprimento de alguns requisitos elencados nos incisos do dispositivo legal em
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epígrafe:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade,
não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa,
por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I  -  o  condenado  não  seja  reincidente  em  crime
doloso;

II  -  a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta
social  e  personalidade do agente,  bem como os
motivos  e  as  circunstâncias  autorizem  a
concessão do benefício

III  -  Não seja  indicada  ou cabível  a  substituição
prevista no art. 44 deste Código

No caso em tela, é descabida a substituição prevista no art. 44,

também do CP, uma vez que se trata de crime de ameaça, conforme ressaltado

na  sentença.  As  circunstâncias  judiciais,  quando  da  análise  operada  pelo

magistrado  primevo,  demonstraram-se,  em  sua  maioria,  favoráveis  ao  réu.

Conforme se verifica da Certidão de Antecedentes Criminais, fls. 20/21, trata-se

de réu tecnicamente primário. Por derradeiro, a pena imposta na sentença foi

inferior a 02 (dois) anos.

Desse  modo,  tenho  que  o  acusado  faz  jus  à  concessão  do

benefício.

Assim, ex offício, suspendo, por um período de 02 (dois) anos, a

pena imposta o acusado Severino do Ramo Ferreira, o qual deverá, nos termos

Art. 78, §1º, também do CP, prestar serviços à comunidade no primeiro ano do

prazo, nos moldes a serem delineados pelo Juízo das Execuções.
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Forte  em  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,

contudo, DE OFÍCIO, suspendo, com fulcro no art. 77 do Código Penal, por

um período de 02 (dois) anos, a pena imposta o acusado Severino do Ramo

Ferreira,  o  qual  deverá,  nos termos Art.  78,  §  1º,  também do CP,  prestar

serviços à comunidade no primeiro ano do prazo,  nos  moldes a serem

delineados pelo Juízo das Execuções.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao

Exmo. Sr.  Des.  João Benedito da Silva),  relator,  e Márcio Murilo  da Cunha

Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino da Costa

Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 12

(doze) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR


