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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001100-73.2014.815.0141 – 1ª Vara da Comarca de
Catolé do Rocha/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: Romildo Pereira de Sousa

APELAÇÃO.  CRIME  DE  AMEAÇA.  MEDIDAS
CAUTELARES  IMPOSTAS  PELA  AUTORIDADE
POLICIAL.  FALTA  DE  REPRESENTAÇÃO.
EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
RECURSO  MINISTERIAL.  TUTELA  INIBITÓRIA.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  VÍTIMA  PARA
INFORMAR  ACERCA  DA  CONTINUIDADE  DA
SITUAÇÃO  DE  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
MEDIDA  DISPENSÁVEL.  SENTENÇA
CORRETAMENTE APLICADA. DESPROVIMENTO.

Aplicadas  medidas  protetivas,  em  atendimento  a
solicitação feita pela vítima, perante autoridade policial,
concedida pelo juízo a quo e, considerando o transcurso
de prazo decadencial para juntada de representação, no
caso ultrapassado mais  de  dois  anos,  tempo suficiente
para fazer cessar as ameaças produzidas pelo agressor e,
tendo àquela se manifestado sobre o perecimento destas,
impõe-se  manter  inalterada  a  sentença  recorrida,  que
extingui o feito sem resolução do mérito.

As  medidas  protetivas  não  podem  perdurar,
infinitamente,  até  porque  as  dispostas  na  Lei
11.340/2006, em seu art. 22, tem caráter excepcional e
possuem  características  de  urgência.  Logo,  não  se
perpetuam  pelo  tempo,  ensejando  acerto  na  sentença
proferida, ante a inexistência do “periculum in mora”.

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo para, manter
a sentença, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.
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RELATÓRIO

Trata-se  da  hipótese  de  violência  doméstica  perpetrada  por
Romildo Pereira de Sousa, vulgo “Luiz”, proferindo ameaças a sua ex companheira, a
Senhora Francisca da Silva Ferreira, conhecida por “Teca” ou “Neta”, de 29 (vinte e
nove) anos de idade, relatando que viveu amasiada com o acusado, por três anos e cinco
meses, estando separados há cerca de três anos e que, no dia 18/04/2014, por volta das
16h30, na frente da residência da declarante localizado no Sítio Rancho do Povo, o
acusado ameaçou-lhe  dizendo  que  “(…) iria  atirar  na  declarante,  pois  ele  não se
conforma em vê-la junta com outra pessoa; (...)” (fls. 03), perseguindo-a, devido ao seu
estado de embriaguez e ser usuário de drogas. 

Naquela  oportunidade,  a  declarante  afirmou  não  desejar
representar  criminalmente  Romildo,  requerendo  apenas  a  concessão  de  medidas
protetivas de urgência, para que o acusado seja proibido de aproximar-se da ofendida,
bem como de  seus  familiares  e  das  testemunhas,  fixando  o  limite  mínimo de  500
(quinhentos) metros de distância entre esses e o agressor.

Em decisão proferida em 20/05/2014 (fls. 06/07), a Doutora Juíza
Candice Queiroga de Castro Gomes Ataíde proibiu o “agressor ROMILDO PEREIRA
DE  SOUSA,  vulgo  “Luiz”,  de  se  aproximar  da  ofendida  FRANCISCA DA SILVA
FERREIRA, fixando como limite mínimo a distância de 200 (duzentos) metros entre
aquele e o agressor”, além da proibição de contato com a ofendida, seus familiares e
testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Cumpridos  os  mandados  de  fls.  08  e  09,  o  processo  restou
paralisado por quase dois anos, quando deu-se vista dos autos ao Ministério Público
(fls. 10), que após o seu ciente da decisão de fls. 06/07 (fls. 10), sem nada manifestar.

Diante disso, em 15/06/2016 o Ilustre Juiz, Dr. José Milton Barros
de  Araújo,  proferiu  sentença  extinguindo  o  processo  sem  resolução  do  mérito,
considerando  que  em  sede  extrajudicial,  deixou  expressa  sua  intenção  de  não
representar criminalmente o agressor, restando ausente a condição de procedibilidade de
uma ação penal, obstando, inclusive, a instauração de inquérito (fls. 11).

Considerando não haver nos autos ciência das partes acerca da
decisão de fls.  11, o Ministério Público apelou a esta Egrégia Corte,  pugnando pela
reforma  da  sentença,  por  entender  que  o  feito  não  pode  ser  extinto  em razão  das
medidas  protetivas  de  urgência  possuírem  caráter  satisfativo,  encerrando-se  por  si
mesma, por serem tutelas específicas, necessitando da manifestação da vítima sobre a
permanência ou não da situação de violência doméstica, comprovando-se a ausência de
perigo para sustar os efeitos da medida cautelar concedida (fls. 12/20). 
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Subiram os autos, e após converter o feito em diligência, sendo
certificado pela escrivania que a vítima compareceu em cartório, na data de 30/11/2017,
afirmando que a ameaça proferida por Romildo Pereira de Sousa, não mais persiste (fls.
34), foram os autos remetidos à consideração da douta Procuradoria de Justiça que, em
parecer encartado as fls. 39/41, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o que se tem a relatar.

V O T O

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço  da  presente  apelação,  por  estarem  presentes  os
pressupostos de admissibilidade e regular processamento do recurso, considerando que
não constam no caderno processual a intimação das partes relativa a sentença atacada.

Desse modo, ausente as intimações,  o prazo sequer começou a
correr, motivo pelo qual CONHEÇO o presente apelo ministerial.

2. DO RECURSO

Narram os autos que o Ministério Público apelou visando reformar
a  sentença  de  fls.  11,  que  extinguiu  sem  resolução  de  mérito  o  procedimento  de
decretação de medidas protetivas (fls. 06/07), impostas em favor da Senhora Francisca da
Silva Pereira, vítima de violência doméstica perpetrada por seu ex companheiro, o Senhor
Romildo Pereira de Sousa, decorrentes de ameaças.

Entende  o  Ministério  Público  ser  necessária  a  manifestação  da
vítima, antes de decretar a extinção do feito, por entender que a medida só poderia ser
cessada após confirmado o perecimento das ameaças sofridas.

Em segundo grau, esta Relatoria de Justiça converteu o feito em
diligência,  oportunizando à  vítima falar  acerca  da  continuidade  ou  não das  ameaças
perpetradas (fls. 31), sendo certificado pela escrivania (fls. 34), que as ameaças não mais
persistem, até pelo tempo decorrido entre o fato e a decisão.

Dessa forma, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de
Justiça, em seu parecer de fls. 39/41, bem como a pretensão da vítima em não representar
o acusado, apenas requerendo medidas protetivas para, naquele momento, afastá-lo de
sua convivência, por medida de segurança de sua incolumidade física, somando-se ao
fato de tais ameaças já terem cessado, impõe-se manter a decisão de primeiro grau, em
todos os seus termos, mantendo-se inalteradas.
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Nesse sentido:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA  CONTRA  A  MULHER.  MEDIDAS
PROTETIVAS DA LEI N.  11.340/2006 (LEI  MARIA DA
PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA
JURÍDICA.  DESNECESSIDADE  DE  INQUÉRITO
POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1.
As  medidas  protetivas  previstas  na  Lei  n.  11.340/2006,
observados os requisitos específicos para a concessão de cada
uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de
cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a
mulher,  independentemente  da  existência,  presente  ou
potencial,  de  processo-crime  ou  ação  principal  contra  o
suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência
pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se
exigindo  instrumentalidade  a  outro  processo  cível  ou
criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir
a  eficácia  prática  da  tutela  principal.  "O fim das  medidas
protetivas  é  proteger  direitos  fundamentais,  evitando  a
continuidade da violência e das situações que a favorecem.
Não  são,  necessariamente,  preparatórias  de  qualquer  ação
judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria
Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não
provido. (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator:
Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO, Data  de  Julgamento:
11/02/2014,  T4 -  QUARTA TURMA, Data  de  Publicação:
DJe 07/04/2014).

APELAÇÃO.  LEI  MARIA  DA  PENHA.  DELITO  DE
AMEAÇA.  MEDIDAS  PROTETIVAS  REVOGADAS.
EXTINÇÃO  DO  FEITO.  AUSÊNCIA  DE
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DECISÃO ACERTADA.
RECURSO DESPROVIDO.  As  medidas  protetivas,  sem a
ação  principal,  não  podem subsistir  indefinitivamente,  sob
pena de gerar uma coação ilegal sem justa causa. (TJ-MG –
APR: 10024102356649001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias,
Data  de  Julgamento:  29/04/2014,  Câmaras  Criminais/3ª
CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 08/05/2014).
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APELAÇÃO CRIME. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO
DA VÍTIMA. NULIDADE. DECADÊNCIA. Em se tratando
de furto de sobrinho contra tio que com ele coabitava, e uma
vez ausente a representação da vítima, deve ser declarada a
nulidade  do  feito.  Superado  o  prazo  decadencial  para  a
juntada  da  representação,  é  de  ser  declarada  extinta  a
punibilidade  do  agente.  NULIDADE  DECLARADA.
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  (Apelação  Crime  Nº
70055695522, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 12/03/2014).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LEI  MARIA  DA  PENHA.
PEDIDO  DE  DECRETAÇÃO  DE  MEDIDAS
PROTETIVAS.  AUSÊNCIA DE  REPRESENTAÇÃO  DA
VÍTIMA.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.  As  medidas
protetivas de urgência trazidas no art. 22 da Lei 11.340/06
tem  natureza  excepcional  e  possuem  características  de
urgência e preventividade. 2. Decorridos mais de 3 (três) anos
desde  o  pedido  de  concessão  das  medidas  protetivas  sem
qualquer  manifestação  da  vítima  ou  aviamento  de
procedimento  criminal,  demonstrada  está  a  inexistência  do
“periculum in mora”, não se devendo falar em modificação
da sentença que julgou extinto o pedido inicial.  (TJ-MG –
APR: 10024096363692001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias,
Data  de  Julgamento:  28/05/2013,  Câmaras  Criminais/3ª
CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 07/06/2013).

Diante de tais fatos, demonstrada a ineficiência da permanência das
medidas  protetivas  aplicadas,  impõe-se  manter  a  sentença  objurgada,  por  inexistir
motivação para reformá-la.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça,  NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se
inalterada a sentença recorrida

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio
Murilo da Cunha Ramos (1º vogal) e Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz de Direito
convocado para substituir o Des. Arnóbio Alves Teodósio), como 2º vogal.
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Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus
Lopes Ferreira, 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 17
(dezessete) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 21 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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