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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
  

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000313-28.2015.815.0911 – Comarca de
Serra Branca

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : José Ancelmo de Souza
ADVOGADO : Jarbas Murilo de Lima Rafael
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA  NO ÂMBITO
DOMÉSTICO. Art.  147,  do  CP,  c/c  Lei
11.340/2006.  Condenação.  Irresignação.  Pleito
absolutório.  Impossibilidade.  Palavra  da  vítima
corroborada  por  outros  elementos  probatórios.
Preponderância.  Pena.  Exacerbação  injustificada.
Inocorrência. Desprovimento do apelo.

– Em delitos  praticados  no âmbito  doméstico,  a
palavra da vítima possui especial valor probatório,
máxime quando corroborada por outros elementos
de prova, autorizando a condenação.

– Não se vislumbra nenhuma incorreção na sanção
imposta,  tendo  em  vista  que  a  reprimenda  se
mostra  adequada  e  suficiente  à  prevenção  e
reprovação  da  conduta  perpetrada.  Ademais,  in
casu,  o  douto sentenciante obedeceu ao método
trifásico  de  fixação  da  pena,  com  base  em  seu
poder  discricionário,  em  plena  obediência  aos
limites  legalmente  previstos,  fixando  o  quantum
final em patamar adequado ao caso concreto.
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Vistos, relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  o  Juízo  da  Comarca  de  Serra  Branca,  José
Ancelmo de Souza foi denunciado nas iras do art. 147 do CP, c/c a Lei
11.340/06,  pelos  seguintes  fatos  narrados  na  inicial  acusatória  (fls.
02/03):

“Consta doa autos do procedimento inquisitório que, no
dia 05 de abril de 2015, por volta das 07:30, no local
conhecido como “Abatedouro do Baixinho”, no Centro
de Serra  Branca-PB,  o  denunciado ameaçou sua ex-
companheira Sebastiana de Melo Amorim.
Conforme apurado, no dia e horário acima referidos, a
vítima  estava  em  seu  local  de  trabalho,  quando  o
denunciado,  notadamente  perturbado  e  portanto  um
aparelho celular  em suas mãos,  começou a filmá-la,
proferindo-lhe as seguintes ameaças “vou lhe mandar
para o inferno” e “vá denunciar que ainda hoje eu lhe
mostro o que faço”.
Temendo as aludidas ameaças, a vítima compareceu a
Delegacia de Polícia, solicitando que fossem adotadas
as medidas legais cabíveis. (…).”

A  ofendida  manifestou  o  seu  desejo  de  processar  o
autor do fato, quando ouvida pela autoridade policial (fls. 07/08).

Denúncia recebida no dia 12 de maio de 2015 (fl.40).

Finda  a  instrução  criminal,  o magistrado  primevo
julgou procedente a denúncia, condenando o réu José Ancelmo de Souza
pela prática do delito descrito no art. 147 do CP c/c a Lei 11.340/06, à
pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, negada a
substituição  por  restritivas  de  direitos,  em razão  de  o  delito  ter  sido
cometido com grave ameça.

Irresignado, o sentenciado apelou tempestivamente (fl.
67). Em suas razões, pugna pela absolvição, sob o pretexto de fragilidade
probatória  para sustentar  o édito  condenatório.  Subsidiariamente,  roga
pela redução da pena e sua substituição por restritiva de direitos.
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O representante  do  Parquet,  em suas  contrarrazões
ofertadas  às  fls.  89/90  requereu  a  manutenção  da  sentença  em  sua
integralidade.

Neste  grau  de  jurisdição,  a  Procuradoria  de  Justiça,
através  do  parecer  subscrito  pelo  Dr.  Francisco  Sagres  Macedo Vieira,
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 98/107). 

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Conforme  alhures  relatado,  o  apelante  requer,  em
suma,  a  absolvição,  ante  a  ausência  de  provas  que  embasem a  sua
condenação no delito de ameaça no âmbito doméstico.

Na  hipótese  dos  autos  a  materialidade  delitiva  foi
demonstrada  por  meio  da  instauração  de  inquérito  policial  e  demais
provas colacionadas aos autos ao longo da instrução criminal.

A  autoria  delitiva,  da  mesma  forma,  desponta  dos
autos, especialmente pela prova oral coligida em juízo. Ao ser inquirida na
fase  judicial,  a  vítima,  Sebastiana  de  Melo  Amorim,  ratificou  suas
declarações extrajudiciais, afirmando, com segurança, que foi ameaçada
pelo acusado, seu ex-amásio, a saber:

“Que  estava  em  seu  local  de  trabalho,  quando  o
acusado chegou e entraram em discussão, a qual foi
motivada  por  ciúmes.  Ele  a  chamou  de  rapariga,  e
disse  que  se  ela  desse  parte  dele  à  polícia,  que  a
mandava  para  o  inferno.  Que  conviveu  com  o
denunciado por cerca de dois ou três meses, sendo a
primeira vez que ele agiu de forma agressiva. Que ficou
com medo e foi  direto para a delegacia comunicar o
fato.”

A versão  trazida  pela  supracitada  ofendida  encontra
sintonia com os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas. 

O  policial  civil  que  registrou  a  ocorrência,  Gleydson
Campos Cavalcante, asseverou que a vítima chegou à delegacia falando
que foi  ameaçada por  seu ex-companheiro.  Disse  que,  ela  aparentava
estar temerosa porque José Ancelmo tinha sido muito agressivo em suas



4

palavras.  E,  em  razão  dos  relatos  da  ofendida,  saiu  em  diligência  à
procura do acusado, o qual estava em casa. Levado para a delegacia o réu
disse  que  foi  até  o  local  de  trabalho  da  vítima,  onde  ele  também
trabalhava, e que entraram em discussão, admitiu, inclusive, que mandou
a vítima para o inferno e a chamou de rapariga, todavia, negou a prática
da ameaça relatada. 

Já Izaias da Silva Firmino, em sua oitiva judicial, disse
que presenciou a discussão entre o denunciado e a vítima, mas que não
ouviu o que eles falavam e que não houve agressão física, só bate-boca.
Que após o fato a vítima saiu direto para a delegacia. 

Por sua vez, o réu, em seu interrogatório, negou que
tenha ameaçado a vítima, contudo, admitiu que houve a discussão e que
mandou a vítima para o inferno e a chamou de rapariga. Acrescentou, que
a  discussão  foi  motivada  em  razão  dele  não  querer  que  a  ofendida
trabalhasse naquele local, porque só tinha homem.

Vê-se,  pois,  que  a  prova  oral  colhida  em  Juízo  é
suficiente para embasar a condenação do denunciado, tendo em vista que
a  palavra  da  vítima  encontra-se  corroborada  por  outros  elementos
probatórios.

A propósito:

“REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AMEAÇA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  RELEVÂNCIA.
MODIFICAÇÃO  DAS  PREMISSAS  DO  ACÓRDÃO
RECORRIDO.  REEXAME  DE  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  ÓBICE  DA  SUMULA  N.  7/STJ.
RECURSO IMPROVIDO 1.  Este Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de que,
"nos  crimes  de  ameaça,  especialmente  os
praticados  no  âmbito  doméstico  ou  familiar,  a
palavra da vítima possui fundamental relevância"
(RHC  77.568/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
Dje  7/12/2016).(…).”  (STJ.  AgRg  no  AREsp
1145457/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA,  julgado  em  17/10/2017,  DJe
23/10/2017). 

“APELAÇÃO  CRIMINAL  –  AMEAÇA  NO  ÂMBITO
DOMÉSTICO  –  DECADÊNCIA  DO  DIREITO  DE
REPRESENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO
–  IMPOSSIBILIDADE  –  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS  –  RECURSO  DESPROVIDO.  (…)  2-
Restando  devidamente  comprovadas  a
materialidade e a autoria do delito de ameaça,
sobretudo  diante  das  firmes  e  coerentes
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declarações  prestadas  pela  vítima,  bem  como
pelas testemunhas, imperiosa a manutenção da
condenação firmada em primeira  instância,  por
seus  próprios  fundamentos.” (TJMG -  Apelação
Criminal  1.0386.14.000353-7/001,  Relator(a):
Des.(a)  Eduardo  Machado  ,  5ª  CÂMARA
CRIMINAL,  publicação  da  súmula  em
18/12/2017). Destaques nossos.

De tal sorte, apesar da insatisfação defensiva, não há
que  se  falar  em  absolvição  por  ausência  de  provas,  sendo  de  rigor,
portanto,  a manutenção da condenação firmada em primeira instância,
por seus próprios fundamentos. 

Da pena

Pretende a defesa, de forma subsidiária, a redução da
pena  ao  argumento  de  que  as  circunstâncias  judiciais  referentes  aos
motivos do crime e ao comportamento da vítima não foram analisadas de
forma adequada, bem assim que a agravante prevista no art. 61, II, “f”,
do CP, deve ser afastada em razão de bis in idem. 

Nesse ponto, sem mais sorte o apelante.

Ressalte-se  que,  como sabido,  a  dosimetria  da  pena
submete-se a certa discricionariedade judicial, vez que o Código Penal não
estabelece regras absolutamente objetivas para a fixação da reprimenda.
Dessa forma, em termos quantitativos ou qualitativos, não há direito à
determinada pena ou à diminuição desta, mas, sim, direito à sanção penal
aplicada  de  forma  fundamentada  pelo  julgador  no  exercício  da
discricionariedade vinculada prevista no ordenamento jurídico. 

Em  face  dessa  previsão  legal,  cabe  às  instâncias
revisoras,  precipuamente,  o  controle  da  legalidade  e  da
constitucionalidade dos critérios empregados, cujo objetivo é a retificação
de  eventuais  discrepâncias  na  fixação  da  reprimenda  elaborada  pelas
instâncias inferiores. 

Releva salientar  que a valoração negativa de apenas
uma das circunstâncias judiciais já se mostra suficiente para fundamentar
a exasperação da pena-base, desde que tal aumento, obviamente, seja
razoável, diante das particularidades do caso em concreto.

Nesse sentido, é o entendimento das cortes superiores,
a saber: 

"(…) 1. A constatação de que parte das circunstâncias
judiciais  é  desfavorável  ao  condenado  respalda  a
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fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal.
Precedente.  2.  O  princípio  constitucional  da
individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CR) exige
que o Magistrado confira ao delito sanção condizente
aos seus contornos objetivos e subjetivos, evitando se
dispense  a  casos  diferentes  o  mesmo  tratamento
penal."  (STF-HC 107501/GO, 1ª T.  Rel.  Ministra.
Carmem Lúcia, DJe 19/05/2011). 

"(…)  1.  O  art.  59  do  Código  Penal  elenca  8  (oito)
elementos de igual importância para basilar a atividade
do magistrado na primeira fase da dosimetria penal. A
valoração negativa de apenas um dos elementos já é
suficiente  para  fundamentar  a  majoração  da  pena-
base,  desde  que  a  majoração  se  mostre  razoável  e
proporcional.  2.  Decisão  que  se  mantém  por  seus
próprios  fundamentos.3.  Agravo  regimental
desprovido."  (STJ- AgRg no AREsp 24714/DF. Rel.
Ministra Laurita Vaz. 5ª T. DJe 17/04/2013). 

Destarte,  se  a  valoração  negativa  das  circunstâncias
judiciais (art. 59 do CP) estão respaldadas em elementos constantes dos
autos,  deve  ser  mantida  a  análise  feita  pelo  juízo  singular  e,  por
conseguinte, conservada a pena-base aplicada.

Na espécie,  o magistrado de primeiro grau considerou
os motivos do delito e o comportamento da vítima como desfavoráveis ao
acusado, aplicando a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de detenção, ou seja, apenas 15 (quinze) dias acima do mínimo previsto
ao  crime  de  ameaça  (art.  147  do  CP).  Em  seguida,  considerando  a
presença  da  circunstância  agravante prevista  no  art.  61,  II,  “f”,  do
Código Penal (incluída pela Lei Maria da Penha – 11.340/2006), aumentou
a sanção em  15 (quinze) dias, resultando no  quantum de  02 (dois)
meses de detenção, reprimenda que foi tornada definitiva à míngua de
outras causas de aumento ou de diminuição.

Ora,  fácil  observar  que inexiste  erro  ou  exasperação
injustificada  na  dosimetria  da  reprimenda  efetivada  pelo  douto  juiz
sentenciante. 

In casu, o acréscimo de 15 (quinze) dias na pena-base
mostra-se razoável e adequado ao caso concreto, ademais, devidamente
justificado pela existência de circunstância judicial desfavorável ao réu.

Por outro lado, a agravante da pena (art. 61, II, “f”, do
CP) também foi corretamente fixada, eis que o crime foi perpetrado em
razão  de  relações  domésticas,  fato,  aliás,  amplamente  delineado  nos
autos.
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Portanto,  inexistindo  retificações  a  serem  feitas  na
dosimetria, mantenho a pena cominada na sentença.

Ante o exposto, em  harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO. Não havendo recurso
especial ou extraordinário,  encaminhem-se os autos ao juízo de
origem para execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com  voto,  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador,  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal,
dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador). Ausentes justificadamente os Desembargadores
João Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à  sessão  o Excelentíssimo  Senhor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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