
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  nº  0038653-54.2017.815.0011 –  4ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ricardo Alves da Silva, conhecido por “Coronel”
ADVOGADO: Bel. José Aurino de Barros Neto (OAB/PB 19.474)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CONDENAÇÃO  PELA
PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE
AMEAÇA. ARTS. 129, CAPUT, e 147 DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO RESTRITO AO DELITO DE
AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
LIVRE  VALORAÇÃO  DAS  PROVAS.  PALAVRA DA
VÍTIMA  FIRME  E  COERENTE.  RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA.  CORROBORAÇÃO  COM  A  PROVA
TESTEMUNHAL.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA  OBSERVADA.
DESPROVIMENTO.

1. Se o fólio processual revela, de forma incontestável, a
materialidade  e  a  autoria  delituosas,  diante  do  robusto
acervo probatório, que evidencia a prática dos delitos de
lesão corporal e de ameaça em face, respectivamente, da
mãe  e  da  filha,  há  de  ser  mantida  a  condenação  do
apelante pela prática dos tipos penais previstos nos arts.
129, caput, 147 do Código Penal, em concurso material.

2. Diante das afirmações firmes e seguras da vítima, em
corroboração à prova testemunhal, não há como acolher a
tese recursal de inocorrência do crime de ameaça (art. 147
do  CP),  mormente  quando  a  defesa,  por  outro  lado,
confirmou,  expressamente, que o réu praticou agressões
físicas contra ela, até porque quem pode o mais, pode o
menos. Assim, se o agente, de forma premeditada, foi até
a  residência  da  ofendida  e  lá  praticou  lesões  corporais
nela,  quanto mais não aproveitar o propício ensejo para
lhe  desferir  palavras  ameaçadoras,  situação  que  torna
difícil aceitar o bater sem o oralizar.

                                                                                                                        Des. CMBF - Relator



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

3. No processo penal moderno o magistrado não está mais
jungido ao obsoleto regime da prova legal ou axiomática,
cabendo-lhe, ao reverso, apreciar com ampla liberdade as
provas e julgar segundo a sua livre convicção.

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 negar provimento ao apelo, nos termos do voto do
Relator, em harmonia com o Parecer Ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB,
Ricardo Alves  da Silva,  vulgo “Coronel”,  qualificado nos  autos,  foi  denunciado nas
sanções dos arts. 150, § 1°, 129, caput, e 147, c/c arts. 69 e 61, alíneas “h” e “l”, todos
do Código Penal, em razão dos fatos assim narrados na peça acusatória (fls. 2-4):

“Narram os autos do inquérito policial em anexo, que no
dia 11 de maio de 2017, por volta das 16h40min, na Rua
Estácio  de  Sá,  n°  50,  no  Bairro  José  Pinheiro,  nesta
Cidade,  o  denunciado  "entrou  astuciosamente  em  casa
alheia  onde  ofendeu  a  integridade  corporal  da  idosa
Luíza  Rodrigues  da  Silva,  estando  em  estado  de
embriaguez  preordenada sendo a  vítima  maior  de  (60)
sessenta  anos.  Além disso,  “ameaçou com palavras  de
causar  mal  injusto  e  grave  a  vítima  Maria  das  Neves
Rodrigues da Silva”.

Historiam os autos, que o denunciado é ex-namorado da
vítima  Maria  das  Neves  Rodrigues  da  Silva  e  estando
insatisfeito  com  o  fim  do  relacionamento,  se  dirigiu  a
residência  da  genitora  daquela,  a  saber,  a  vítima  Luíza
Rodrigues  da  Silva  (idosa  com  71  anos  de  idade),
entrando de maneira astuciosa naquele recinto e passando
a agredir a idosa, com um soco no rosto, chutes no corpo,
murros e pisões na cabeça, causado-lhe lesões, conforme
laudo traumatológico à fl. 07.

Além  das  agressões  supracitadas,  o  denunciado  ainda
ameaçou a vítima  Luíza Rodrigues da Silva dizendo que
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faria  pior  com  a  filha  da  vítima  (Maria  das  Neves
Rodrigues da Silva) e que iria matar seu filho de criação
chamado  "Daniel".  Neste  viés,  importante  frisar,  que  a
idosa  não  conseguiu  reagir  a  sequência  de  agressões,
sendo socorrida pela testemunha Aline Nogueira Mendes,
a qual interveio, gritando por socorro e tentado retirar o
denunciado de cima da idosa, que estava caída no chão.

Ato contínuo, a Polícia Militar fora acionada e realizou
diligências em busca do denunciado, mas não logrou êxito
em capturá-lo. Ademais, é importante frisar, que após os
atos  supracitados,  o  denunciado  passou  a  rondar  a
residência da vítima Maria das Neves Rodrigues da Silva,
falando em alto e bom som, que “você vai ver danada, eu
peguei  a  tua mãe e  agora vou te  pegar.  Vou dar  duas
facadas no teu pescoço”.

Em  seu  interrogatório,  o  denunciado  negou  todas  as
acusações  que  lhe  foram atribuídas,  alegando  que  teria
ingerido bebida alcoólica, motivo este que não se recorda
de nenhum dos fatos a ele imputados.”

Laudo Traumatológico de Ferimento ou Ofensa Física à fl. 10.

Denúncia recebida em 20.6.2017 (fl. 22).

Citado,  pessoalmente  (fl.  24fv),  o  réu  apresentou,  por  meio  de
advogado constituído, sua resposta à acusação com o rol de testemunha (fls. 27-30), além
de opor, simultaneamente, exceção de incompetência do juízo (fls. 25-26).

Decisão indeferindo a oposição de exceção de incompetência do
juízo, posto entender o magistrado singular que, apesar de o rito a ser aplicado ao caso se
tratar do sumaríssimo, não se refere a crime de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei
n° 9.099/1995), devendo o feito ser processado no juízo comum (fls. 30-33).

Na audiência de instrução, realizada de forma fracionada, nos dias
30.8.2017 e 6.9.2017, e sempre através do sistema de gravação audiovisual (DVDs de
fls. 33 e 42), foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao
final, interrogado o acusado.

Concluída  a  instrução  e  oferecidas  as  alegações  finais  pelo
Ministério Público (fls. 45-46) e pela Defesa (fls. 49-51fv), o MM Juiz Vandemberg de
Freitas Rocha julgou procedente, em parte, a denúncia, por absolver o réu Ricardo Alves
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da  Silva,  vulgo  “Coronel”,  da  imputação  pelo  crime  de  invasão  de  domicílio,  visto
considerar este como delito meio, no que incidiu o princípio da consunção (o crime fim
absorve o crime meio), condenando-o, no entanto, por infringência aos termos  do art.
129,  caput,  e  do  art.  147,  c/c  art.  69,  todos  do  Código  Penal,  quando  aplicou  sua
reprimenda da seguinte forma (fls. 55-60):

1) Para o delito de lesão corporal leve: fixou a pena base
em 6 (seis) meses de detenção.  Na 2ª  fase dosimétrica,
não aplicou a atenuante da confissão, como requerido pela
defesa,  porque  o  réu  afirmou  ter  procurado  tomar
satisfação  com  a  vítima  em razão  de  a  filha  desta  ter
chamado a  sua  mãe  de  “rapariga”,  dizendo que  apenas
deu-lhe um empurrão, mas que não lhe socou ou chutou
nem houve ameaças, e que a vítima teria se machucado na
hora da queda. Ainda, na 2ª fase, elevou a reprimenda em
2 (dois) meses, por incidir a agravante genérica prevista
na alínea “h” do inciso II do art. art. 61 do CP, tornando a
pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção;

2) Para o delito de ameaça: fixou a pena base e a tornou
definitiva em 3 (três) meses de detenção;

3)  Por  convergência  do  concurso  material  (CP  69),
somou as penas impostas, totalizando a punição final de
11 (onze) meses de detenção, no regime aberto. Por ter o
crime sido praticado com violência contra idoso, não lhe
concedeu o benefício da pena alternativa do art.  44 do
CP. Porém, por se tratar de réu primário e preencher os
demais  requisitos  do  art.  77  do  CP,  concedeu-lhe  a
suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois)
anos, a contar da audiência admonitória.

Irresignada, em parte, com a condenação, apelou a i. Defesa (fl. 64),
alegando, em suas razões (fls. 72-74fv), que a sentença deve ser parcialmente reformada
para  absolver  o  apelante  apenas  quanto  ao  delito  de  ameaça,  pois  demonstrou,
expressamente, estar conformada com a condenação pelo crime de lesão corporal, posto ser
inconteste a prova técnica, afirmando, por outro lado, que o réu não proferiu ameaças à
vítima, já que esta e sua filha, motivadas por vingança, mentiram em quase toda a instrução.

Contrarrazões  do  Ministério  Público às  fls.  78-80,  requerendo o
não provimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
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No  Parecer  de  fls.  84-87,  o  douto  Procurador  de  Justiça  Joaci
Juvino da Costa Silva opinou pelo desprovimento do apelo.

Conclusos os autos, coloquei-os em pauta para julgamento, por se
tratarem de delitos apenados 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:

Conforme relatado, a i. Defesa busca a reforma parcial da sentença
para absolver o apelante somente quanto ao delito de ameaça, sob o argumento de que
não  existem  provas  suficientes  para  condená-lo,  pois  sustenta  que  a  denúncia  não
espelha a verdade dos fatos, visto que o apelante não teria proferido ameaças à vítima,
tendo apenas praticado agressão física contra ela.

Eis, em suma, os termos do apelo defensivo, os quais, porém, não
merecem prosperar, consoante as razões adiante expendidas.

2.1. Da pretensão absolutória – ausência de provas:

Inicialmente, cumpre dizer que a sentença de fls. 55-60 atendeu ao
teor do art. 381, III, do CPP1, por conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos que
ocasionaram a condenação do apelante quanto aos delitos de lesão corporal e de ameaça,
perfazendo, assim, o silogismo esperado (subsunção), de forma que não foi prolatada ao
vazio do acaso.

Quanto  à  capitulação  imputada  ao  apelante,  mister  se  deter  na
dicção dos crimes de lesão corporal  e de ameaça previstos no art. 129,  caput, e no art.
147, c/c art. 69, todos do Código Penal:

1 Art. 381. A sentença conterá:
[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de
outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.”

“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.”

“Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou
não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de
liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação
cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-
se primeiro aquela.”

O caso em questão é de fácil deslinde, não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitivas em face do apelante
Ricardo Alves da Silva, eis que o MM Juiz a quo prolatou a sentença de acordo com os
aspectos fáticos, jurídicos e probatórios discorridos nos autos, pois bem se debruçou em
toda marcha processual, valendo-se, para o fim condenatório, de várias fontes probantes,
dentre elas, as palavras esclarecedoras das vítimas e as provas testemunhal e documental
(fl. 10 e DVDs de fls. 33 e 42), as quais apontam para o réu como o autor dos crimes de
lesão corporal e de ameaça.

Além do mais, o magistrado seguiu à risca a linha garantista e fez
uso  do  livre  convencimento  motivado  disposto  no  art.  155  do  CPP  (princípio  da
persuasão racional do juiz),  talhando sua decisão com critérios objetivos e dentro do
ideal de justiça, pois bem sopesou os elementos do processo, formando, assim, o seu
juízo de valor  com base nas  provas  que lá  lhe  foram apresentadas,  razão por que a
sentença  foi  prolatada  de  forma  direta  e  contundente,  afastando-se,  assim,  a  tese
defensiva pela absolvição.

Como é sabido, o nosso sistema de avaliação de provas é orientado
pelo  princípio  da  persuasão  racional  do  juiz  (ou  do  livre  convencimento  motivado)
previsto no citado art. 155 do CPP, em que o magistrado da causa pode fundamentar sua
decisão conforme a convicção extraída do acervo probatório, que engloba os elementos
colhidos tanto no inquérito como na instrução, desde que todas as provas utilizadas, na
sentença, tenham sido submetidas ao crivo do contraditório. In verbis:

CPP –  “Art.  155.  O juiz  formará  sua  convicção pela
livre  apreciação  da  prova  produzida  em contraditório
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judicial,  não  podendo  fundamentar  sua  decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação,  ressalvadas  as  provas  cautelares,  não
repetíveis ou antecipadas.”

Na hipótese, as provas estão entrelaçadas e convergem em apontar,
retilineamente,  para  o  apelante  como  autor  do  delito  em estudo,  pois  os  elementos
colhidos no inquérito foram confirmados em Juízo, mediante o crivo do contraditório.

Ao caso, eis a jurisprudência pátria:

“Na  hipótese,  ao  contrário  do  que  fora  alegado  na
impetração,  a  condenação  encontra-se  embasada  não
somente em elementos colhidos na fase pré-processual.
Percebe-se referência a provas produzidas no inquérito,
devidamente confirmadas sob o crivo do contraditório
pela prova oral produzida em juízo.” (STJ – HC 161.145
– Rel. Min. Og Fernandes – DJE 31/05/2013, pág. 963)

“Este  tribunal  sufragou o  entendimento no  sentido  de
que  "não  há  ilegalidade  na  utilização  de  provas
realizadas na fase de inquérito, desde que confirmadas
pelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório."
(HC  160.222/MG,  Rel.  Min.  Vasco  Della  Giustina
(Desembargador  convocado  do  TJ/RS)  incidência  do
enunciado nº  83 da Súmula desta corte.  [...].”  (STJ –
AgRg-AREsp 399.892/MG – Relª Minª Maria Thereza
Assis Moura – DJE 11/04/2014)

A materialidade, seja do delito de lesão corporal seja do de ameaça,
encontra-se, satisfatoriamente, comprovada nos autos, consoante se extraem do Boletim
de Ocorrência à fl. 7, do Laudo Traumatológico de Ofensa Física à fl. 10 e da prova oral
colhida ao longo do caderno processual, em especial as declarações das vítimas (fls. 7-8,
11 e 33) e os depoimentos das testemunhas indicadas pela acusação (fls. 12 e 33).

Quanto à autoria, consta dos autos, de forma bastante inequívoca,
que o réu Ricardo Alves da Silva praticou os crimes dispostos no art. 129, caput, e no art.
147, c/c art. 69, todos do CP, sendo o primeiro delito cometido em face da sua ex-sogra, a
anciã Luíza Rodrigues da Silva (com 71 anos de idade à época dos fatos), e o segundo
contra  sua ex-companheira,  a  Srª  Maria  das  Neves  Rodrigues  da  Silva,  que  é  filha
daquela outra vítima.
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Ao perlustrar as provas angariadas, observa-se que o apelante, no dia
11.5.2017, por volta das 16h40min, na Rua Estácio de Sá, n° 50, no Bairro José Pinheiro,
na Comarca de Campina Grande/PB, chegou de repente na residência da vítima Luíza
Rodrigues da Silva, que estava com um bebê de 8 (oito) meses nos braços, e já começou a
agredi-la, desferindo-lhe um chute, que a derrubou, tendo em seguida lhe dado murros,
chutes e pisões, só parando as agressões após a intervenção da mãe da criança que estava
no colo  da  ofendida,  a  vizinha  e  testemunha Aline Nogueira  Mendes,  que  gritou  por
socorro e tentou retirar o réu de cima da idosa, que estava caída no chão.

Ao sair  da  residência  da  vítima,  o  acusado  ainda  lhe  intimidou
dizendo que faria pior com a filha dela, sua ex-companheira Maria das Neves Rodrigues
da Silva, e, além disso, falou que mataria seu filho de criação chamado “Daniel”.

Importante  esclarecer,  também,  que,  um  pouco  antes  dessas
agressões, o apelante havia ido na casa da sua ex-mulher e, como não conseguiu reatar o
namoro com ela, disse-lhe que ia na residência da mãe dela “bagunçar por lá”.

Acionada acerca das ofensas físicas praticadas contra uma anciã, a
Polícia Militar diligenciou em busca do réu, conquanto não logrou êxito em capturá-lo.

Os  autos  revelam,  ainda,  que,  após  os  atos  lesivos,  o  acusado
passou a rondar, durante a noite, a residência da sua ex-companheira (Maria das Neves
Rodrigues da Silva) e ficou falando em alto, ameaçando-lhe: “você vai ver danada, eu
peguei a tua mãe e agora vou te pegar. Vou dar duas facadas no teu pescoço” (fl. 11).

Diante disso, a vítima Maria das Neves foi orientada a representar,
criminalmente, o réu, até porque este já foi preso por crime de violência doméstica.

O aludido Laudo Traumatológico do Exame de Corpo de Delito
realizado na vítima idosa confirmou, cabalmente, a ocorrência de ferimentos e ofensas
físicas, conforme se vê à fl. 10. Vejamos:

“No momento do exame, a pericianda apresenta ferimento
contuso de bordas afastadas,  medindo cerca de 1cm em
mucosa labial interna, à direita, com edema traumático e
equimose violácea adjacentes; edema traumático associado
com  escoriação  em  região  frontal,  à  esquerda  e  região
geniana  direita;  escoriação  avermelhada  no  corpo  da
mandíbula, à direita e sangramento nasal.”

Ouvida em Juízo (DVD de fl.  33),  a vítima Luíza Rodrigues da
Silva ratificou as suas declarações colhidas na Polícia (fl.  8), dizendo que o apelante
apareceu em sua casa e foi logo lhe agredindo, sequer respeitou a criança que estava em
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seus braços, pois lhe deferiu chutes, que a derrubaram no chão, e depois lhe deu socos,
murros,  pontapés  e  pisões,  chegando  a  sangrar  pela  boca.  Afirmou,  ainda,  que  o
descontrole do réu o fez agredi-la com muita força, e que, ao final das ofensas, ele ainda
disse que faria pior na sua filha.

Nota-se, claramente, que as palavras da vítima estão em sintonia
com a conclusão do mencionado laudo pericial.

No mesmo sentido, encontra-se o depoimento da testemunha visual
Aline Nogueira Mendes, vizinha da vítima, a qual confirmou suas palavras prestadas na
esfera policial à fl. 12, quando revelou, na instrução judicial (DVD de fl. 33), que, no dia
do fato, estava na casa da Srª Luzia Rodrigues da Silva, que cuidava do seu filho no colo,
quando o acusado apareceu bêbado, entrou na residência dela e pediu para segurar a
criança, mas a vítima não a entregou, ocasião em que ele lhe agrediu, desferindo um soco
na boca da idosa, derrubando-a no chão com a criança, passando a chutá-la na cabeça e
nas pernas, instante em que gritou por socorro e tentou tirá-lo de cima da ofendida.

A referida testemunha presencial, ainda, afirmou que o acusado, ao
final das agressões, disse a idosa que faria pior na sua filha Maria das Neves, e que, na
parte da noite, soube que ele ficou rondando a casa da outra vítima (Maria das Neves),
proferindo  ameaças  de  que  daria  nela  duas  facadas  no  pescoço,  pois  ele  não  se
conformava com o término do relacionamento.

Também ouvida na Justiça (DVD de fl. 33), a outra vítima Maria
das Neves Rodrigues da Silva, repito, filha da idosa e ex-namorada do apelante, além de
confirmar as agressões à sua mãe e o perfil agressivo de Ricardo Alves, acrescentou que
ele  ficou  rodeando  sua  residência  durante  a  noite  do  mesmo  dia  que  ofendeu,
fisicamente, sua genitora, quando começou a proferir ameaças contra sua pessoa, no que
foi orientada a representá-lo criminalmente.

Percebe-se,  claramente,  que  as  declarações  das  vítimas  (mãe  e
filha)  e  o  depoimento  da  testemunha  visual  são  coerentes  e  harmônicos  entre  si,
confirmando as agressões físicas e as ameaças praticadas pelo apelante.

Tanto é verdade que o recorrente, quando ouvido em Juízo (DVD de
fl. 42), criou o próprio álibi dentro da versão verdadeira do ocorrido, conquanto tentando
distorcê-la, o que é normal em uma situação defensiva, no meio forense, com a orientação
de advogado. O apelante negou parte dos atos delitivos que lhe foram imputados, alegando
que não se lembrava de ter causado lesões na vítima nem de tê-la ameaçado. Mesmo assim,
ele  terminou  confirmando  que  estava  presente  no  cenário  delituoso,  pois  afirmou  ter
procurado tomar satisfação com a ex-sogra (idosa), em razão de a filha desta ter chamado a
sua mãe de “rapariga”, dizendo que apenas deu-lhe um empurrão, mas que não lhe socou ou
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chutou, nem houve ameaças, e que a vítima teria se machucado na hora da queda, no que
deixou transparecer a verdade estampada na denúncia e na sentença.

Diante  do  contexto  probatório  acima  exposto,  em  que  as
afirmações das vítimas se apresentaram firmes e seguras, além de estarem em perfeita
harmonia  com a prova testemunhal,  impõe dizer  que não há nenhum sentido a  tese
recursal que defende não ter o acusado feito ameaças (art. 147 do CP) contra a ofendida,
se, por outro lado, confirmou, expressamente, que ele praticou agressões físicas contra
ela.  Isto  porque  quem  pode  o  mais,  pode  o  menos.  Ora,  se  um  agente,  de  forma
premeditada, se dirigiu até a residência da vítima e lá praticou lesões corporais nela,
quanto mais não aproveitar o propício ensejo para lhe desferir palavras ameaçadoras,
sendo difícil aceitar o bater sem o regougar.

Então,  conforme se  depreende  da  prova  oral  acima transcrita,  é
possível  reconhecer,  nitidamente,  a  responsabilidade  penal  do  réu,  amoldando-se  as
condutas praticadas aos tipos penais previstos, em concurso material, nos arts. 129 e 147
do  Código  Penal,  mormente  porque  as  ofensas  às  integridades  físicas  e  morais  das
vítimas restaram materializadas pelas palavras delas, pelos depoimentos testemunhais e
pelo Laudo de Exame Traumatológico à fl. 10.

Apesar  de  o  apelante,  em  suas  razões  recursais  (fls.  72-74fv),
querer desmerecer o depoimento da sua ex-companheira, negando a prática delitiva, é
sabido  que,  em  crimes  dessa  natureza,  a  palavra  da  vítima  é  de  relevante  valor
probatório, ainda mais para o presente caso, em que a i. Defesa não conseguiu rechaçar a
acusação, por não ter provado que ela estaria faltando com a verdade.

Neste sentido, segue a jurisprudência de nossos tribunais:

“Cuidando-se  a  ameaça  de  crime  formal,  sua
consumação prescinde do real intento do agente de dar
cumprimento à promessa de causação do mal, bastando
que  seja  capaz  de  infundir  temor  à  ofendida,  o  que
ocorreu no caso presente. Depoimento da vítima aliado
às demais provas demonstram a prática contida no art.
147 do CP e no art. 65 do Decreto-Lei nº 3688/41. [...].”
(TJRS  -  ACr  0075546-95.2016.8.21.7000  -  Relª  Desª
Cláudia Maria Hardt - DJERS 29/04/2016).

“Alegação  de  insuficiência  probatória  quanto  à
ocorrência  dos  fatos,  buscando  a  absolvição.
IMPOSSIBILIDADE.  Afirmações  da  vítima  firmes  e
seguras.  Negativa  do  apelante  isolada  nos  autos.
Testemunhas  que  narraram  episódios  confirmando  os
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fatos  descritos  na  denúncia  -  Ausência  de  dúvidas.
Provas contundentes, capazes de manter a condenação.
Negado provimento ao recurso.” (TJSP - APL 0002824-
91.2012.8.26.0589  -  Rel.  Des.  Ruy  Alberto  Leme
Cavalheiro - DJESP 02/03/2016).

Destarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma  condenação  é
cristalino, irrefragável e aprume. A materialidade e a autoria atribuídas ao apelante são
incontestes, decorrentes, portanto, da livre valoração dos meios de prova.

Também, é de se concluir que a sentença vergastada não merece
nenhuma censura quanto à aplicação da pena, por ter fixado tanto a punição básica como
a  definitiva  à  luz  da  proporcionalidade,  conforme  os  ditames  legais,  não  existindo,
portanto, nenhum tipo de exagero, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, nego provimento ao apelo, para manter a sentença tal como proferida.

É o meu voto.

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Carlos
Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator, dele participando os
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, 1° vogal, e Carlos Eduardo Leite
Lisboa  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Arnóbio  Alves
Teodósio, 2° vogal).

Presente à Sessão 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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