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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0000255-89.2016.815.0361  –  Comarca  de
Serraria/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Antônio Galdino da Silva
ADVOGADO: Suenia Cruz de Medeiros (OAB/PB 17.464)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  PLEITO  POR  ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA  EM
CONSONÂNCIA COM  OS  DEMAIS  ELEMENTOS
DE  CONVICÇÃO.  PROVA  SATISFATÓRIA  DA
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  DOLO
EVIDENCIADO.  TIPICIDADE  COMPROVADA.
PENA  APLICADA  DE  FORMA  EXACERBADA.
REDUÇÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  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
excludente de ilicitude ou culpabilidade, não há que
se falar em absolvição.

- “Integralmente favoráveis ao réu as circunstâncias
judiciais  do  art.  59  do  CP,  a  pena-base  deve  ser
estabelecida no mínimo legal previsto para o delito.
Pena  redimensionada.  APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Crime Nº
70073456709 – TJRS – Rel.: Victor Luiz Barcellos
Lima – DJ: 08/06/2017)

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 dar  parcial provimento ao recurso para,
mantendo a condenação, reduzir, de ofício, a pena imposta.
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RELATÓRIO

Perante  a Comarca de Serraria/PB,  Antônio Galdino da Silva  foi
denunciado nas sanções do art.  147 do Código Penal,  c/c a Lei n° 11.340/2006, por
haver, no dia 19/10/2016, por volta das 10h30min, na cidade de Serraria/PB, por meio de
ligações, ameaçou de morte a vítima Josineide Alves de Lima.

Narra  a  peça  acusatória  que  a  vítima,  ex-companheira  do
denunciado,  “estava no trabalho quando este passou a lhe importunar com legações
ameaçadoras, afirmando: “QUEM É ESSE MACHO QUE ESTÁ ENTRANDO TODA
NOITE EM CASA, EU JÁ ESTOU SABENDO, ESTOU SENDO INFORMADO DE
TUDO E VOU PASTORAR, E SE EU PEGAR EU ESTOURO OS DOIS DE BALA”. 

Recebimento da denúncia no dia 08/11/2016 (fl. 31).

Citado pessoalmente  à  fl.  32,  o  acusado apresentou a  resposta
escrita à acusação através da Defensoria Pública (fls. 34-38 e 41).

Ultimada a instrução criminal, o juiz de base julgou procedente a
denúncia  condenando o acusado Antônio Galdino da Silva, nos termos do art. 147 do
CP, c/c o art. 5º, III e art. 7°, II, da Lei n° 11.340/2006, à pena base em 06 (seis) meses de
detenção,  tornando-a  definitiva  nesse  quantitativo,  diante  da  ausência  de  causas
modificativas, a ser cumprida em regime aberto.

Pela própria natureza do crime, não converteu a punição corporal
em restritivas de direitos, conquanto concedeu a suspensão condicional da pena (art. 77 do
CP) na modalidade prevista no art. 78, § 2º, do CP, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante
as seguintes condições:

1) Não frequentar bares, casas de jogos e prostituição, ou locais
onde se encontre a vítima;

2) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem
autorização judicial;

3)  Comparecimento  mensal  perante  o  Juízo  para  informar  e
justificar suas atividades.

Inconformada,  apelou  a  Defesa  (fl.  90-98)  pleiteando  pela
absolvição do réu, alegando que o crime de ameça nunca se consumou, diz, em suma, que
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não há provas a ensejar uma condenação.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  100-101,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
Parecer, da lavra do Dr. Joaci Juvino da Costa Silva opinou pelo não provimento do
apelo (fls. 107-110).

Conclusos  os  autos,  determinei  a  inclusão  da  pauta  de
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:

2.1. 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
da declarante, 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.
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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.

Cumpre  ressaltar  que,  em delitos  desta  natureza,  a  palavra  da
vítima assume especial valor, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos
de prova, como in casu, afigurando-se suficiente para amparar o decreto condenatório.

Ao prestar suas declarações, a vítima, Josineide Alves de Lima
(mídia de fls. 67) disse que estava trabalhando e ele telefonou e perguntou: “Quem é
esse macho que está para casa toda noite, Rapariga ? Ele não tem dinheiro para levar
p o motel? ”. Disse ainda: “Eu vou pastorar e se eu pegar, estouro os dois de bala”.
Que começou a chorar e a diretora ficou perguntando o que era; Que o telefone ainda
ligou  04  vezes  com as  ameças;  Que  ele  também  ligou  para  sua  mãe  e  ela  ficou
desesperada. Que ele disse a sua mãe: “Está esquecida do que houve com sua irmã em
João Pessoa?”. Que na verdade, não era irmã, era prima, e foi o caso que o marido
matou ela com um tiro e uma facada; Que sua mãe ligou para ela e contou das ameças;
Que foi  ao encontro da sua mãe e  foram na delegacia;  Que depois  desse  fato,  ele
continuou ligando, mas não atendia; Que já estava separada dele; Que durante os 19
anos  de  convivência,  sofria  com agressões  físicas  e  verbais;  Que  tinha  medo  dele
porque  ele  a  ameaçava;  Que  já  levou coronhada  de  revólver;  Que  uma vez  estava
tomando banho e ele lhe bateu de havaiana; Que uma vez chegou a ir na delegacia e
falou com o delegado, Sr. Tarcizio, e disse que queria que ele conversasse com ele, mas
não  queria  que  ele  fosse  preso;  Que  em todo  canto  tem medo  dele,  em casa,  no
trabalho; Que ele nunca cumpriu a medida protetiva que recebeu; Que tem várias fotos;
Que ele possuía arma de fogo.

A mãe da vítima, Maria da Luz Alves Lima, quando foi ouvida
(mídia de fls. 67) disse que ele ligou para sua filha e ameaçou; Que ele também ligou
para  ela  e  disse  que  eu  podia  esperar  que  ele  ia  fazer  como  aconteceu  com uma
sobrinha  sua  em  João  Pessoa;  Que  ele  esculhambava  com  sua  filha  e  com  ela,
chamando  de  safada  e  sem  vergonha;  Que  durante  o  relacionamento  ela  (vítima)
apanhava dele; Que soube porque uma pessoa já falecida contou; Que ela (vítima) tinha
medo dele. 

Apelação Criminal nº 0000255-89.2016.815.0361                                                                       Des. CMBF - Relator                        4



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A testemunha Hildo Martins dos Santos (mídia de fls. 67) disse
que a vítima relatou que ele (acusado) tinha ameaçado ela de morte; Que ela (vítima)
comentou que era agredida durante o relacionamento.

Na  hipótese,  o  apelante  ameaçou  de  morte  sua  ex-mulher.  As
provas dos autos seguem nessa direção.

Portanto, vê-se que as declarações da vítima estão em harmonia
com os depoimentos da declarante e testemunhal.

Sobre o assunto: 

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
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por  restritivas  de  direitos,  havendo  expressa  vedação
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) - grifei

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) - grifei

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
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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.

- DA REDUÇÃO DA PENA EX OFÍCIO

Da atenta leitura a sentença, em especial na parte da dosimetria,
vejo  que  o  magistrado  analisou  apenas  a  circunstância  “culpabilidade”,  como
desfavorável  ao  acusado  e,  mesmo assim,  fixou  a  pena  base  no  quantum máximo
estabelecido na legislação, ou seja, 06 (seis) meses de detenção.

Cumpre-se  esclarecer,  inicialmente  que  para  a  vetorial
“culpabilidade” ser considerada como negativa, deve o acusado ter excedido, com suas
ações o tipo penal e, o juiz, deve fundamentar sua análise nessa condição, o que não é o
caso dos autos, até mesmo porque o magistrado limitou-se a dize: “A culpabilidade do
agente se mostra reprovável, uma vez que ameaçou a mesma de mal injusto e grave,
sem qualquer motivação”. Assim, tenho a mesma por favorável ao apelante.  - grifos
originais.

Diante dessa consideração, do afastamento da valoração negativa
dada à vetorial “culpabilidade” e, ainda, mantendo as demais análises feitas pelo juiz de
1º  grau,  fica  a  pena base  reduzida para  o mínimo legal,  ou seja,  01 (um) mês de
detenção, a ser cumprida em regime aberto.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÕES  CORPORAIS
NO  ÂMBITO  DAS  RELAÇÕES  DOMÉSTICAS.
INCONFORMIDADE  DA  DEFESA.  Mérito.  Réu
denunciado  por  haver  agredido  fisicamente  a
companheira com um soco no rosto. Materialidade das
lesões  corporais  demonstradas  por  laudo  médico.  A
Lei Maria da Penha admite como meio de prova os
laudos  ou  prontuários  médicos  fornecidos  por
hospitais e postos de saúde. Desnecessidade de auto de
exame de corpo de delito. Versão da vítima que, sobre
se mostrar mais consentânea com a realidade do fato, é
respaldada pelo contexto geral da prova, em especial
pelo exame médico a que foi submetida. Condenação
mantida.  Pena.  Integralmente favoráveis  ao réu as
circunstâncias judiciais do art.  59 do CP, a pena-
base deve ser estabelecida no mínimo legal previsto
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para  o  delito.  Pena  redimensionada. APELAÇÃO
PARCIALMENTE  PROVIDA.  (Apelação  Crime  Nº
70073456709, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça  do RS,  Relator:  Victor  Luiz  Barcellos  Lima,
Julgado em 08/06/2017) - grifei

Da mesma forma, não substituo a punição corporal em restritivas
de direitos, no entanto, concedeu a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) na
modalidade prevista no art. 78, § 2º, do CP, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
seguintes condições: 1) Não frequentar bares, casas de jogos e prostituição, ou locais
onde se encontre a vítima; 2) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias
sem autorização judicial; 3) Comparecimento mensal perante o Juízo para informar e
justificar suas atividades.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÕES  CORPORAIS
MÃE  CONTRA  FILHA.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  MAUS  TRATOS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  Demonstrada  a
agressão praticada pela ré contra a vítima, sua filha, de
15 anos de idade, bem como ter ela agido com intuito
de  correção  e  disciplina,  abusando  dos  meios  para
tanto, caracterizado se encontra o delito de maus-tratos
(art.  136  do  CP).  Não  há  necessidade  de  maiores
formalidades  para  a  comprovação  da  materialidade,
que admite, também, outros meios de prova, na forma
do  art.  12,  §  3º,  da  Lei  nº  11.340/06.  Logo,  não  é
imprescindível prova pericial para a demonstração da
materialidade  do  crime.  Estando  as  circunstâncias
elementares  do  delito  de  maus  tratos  descritas  na
denúncia,  possível  a  desclassificação  operada  na
sentença, nos termos do art. 383 do CPP. Comprovado
o delito  de  maus tratos  cometido pela  mãe contra  a
filha menor de idade no âmbito familiar, incide a Lei
Maria da Penha,  na forma do art.  5º,  inc. II,  da Lei
11.340/06, bem como competente o julgador. Estando
o delito tipificado na lei como crime, induvidoso é o
interesse  do  Estado  na  punição  da  conduta,
sobremodo, diante do maior desvalor do fato cometido
em  situação  de  violência  doméstica.  Condenação
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mantida. Não pode a atenuante reduzir a pena abaixo
do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.
Sendo  favoráveis  as  circunstâncias  judiciais,
possível  a  alteração  das  condições  da  suspensão
condicional da pena para aquelas do art. 78, § 2º,
do  CP.  Apelo  parcialmente  provido. (Apelação
Crime  Nº  70071287288,  Segunda  Câmara  Criminal,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  José  Ricardo
Coutinho Silva, Julgado em 29/06/2017) - grifei

Ante  o  exposto,  dou  parcial  provimento ao  recurso  para,
mantendo a condenação, reduzir a pena para o mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de
detenção.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi ao julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos (revisor) e o Dr. Carlos
Eduardo  Leite  Lisboa  (2º  vogal),  Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio. 

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor 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 17
(dezessete) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator 
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