
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001348-29.2013.815.0091 – Comarca de Taperoá
RELATOR:  Dr.  Tércio Chaves  de Moura (Juiz  convocado em substituição ao  Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos)
APELANTE: Antônio Alves
DEFENSOR: Vicente Alencar Ribeiro
APELADO: Justiça Pública 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA.  ÂMBITO  DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, CAPUT DO CP C/C
LEI  11.340/06).  PLEITO  PELA  ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA POR SI
SÓ  NÃO  É  SUFICIENTE  PARA  ENSEJAR  UMA
CONDENAÇÃO.  RELEVÂNCIA.  ACERVO
PROBATÓRIO  CONCLUDENTE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INDUVIDOSAS.  PLEITO
SUBSIDIÁRIO  PELA  REDUÇÃO  DA  PENA  PARA  O
MÍNIMO  LEGAL.  PENA  JÁ  FIXADA  NO  MÍNIMO
LEGAL.  DESCONHECIMENTO  DESTE  PONTO.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

– Nos crimes de violência contra mulher, praticados no âmbito
doméstico, a palavra da vítima tem relevante importância, haja
vista a dificuldade da colheita de prova testemunhal para aferir a
autoria e materialidade do delito.

 – No caso dos autos, as acusações formuladas pela vítima foram
corroboradas  pelas  demais  provas  dos  autos,  as  quais
confirmaram as ameças praticadas pelo acusado contra sua ex-
companheira.

 –  Não  há  que  prosperar  o  pedido  de  aplicação  da  pena  no
mínimo legal, considerando que na sentença já foi assim fixada.

VISTOS, RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes autos de
apelação criminal, acima identificada. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer parcialmente e na parte conhecida
negar provimento ao apelo.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu Antônio Alves,
em face da sentença proferida pelo Magistrado Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da
Costa,  que a condenou a uma pena de 1 (um) mês de detenção,  em regime inicial
aberto, pela prática do crime do art. 147, do CP, nos termos do art. 5º, III, da Lei nº
11.340/06, contra sua ex-esposa. Concedeu, o magistrado, a suspensão condicional da
pena, sentença fls. 82/88.

Alega  o  apelante,  em  síntese,  que  a  autoria  não  ficou
demonstrada, pugna pela absolvição e de forma subsidiária pela redução da pena. (fls.
92/95).

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 97/99, pugnando pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça
Joaci Juvino da Costa Silva, às fls. 106/109, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

Em 28 de outubro de 2013, por volta das 13:30 horas, no em
frente a residência da vítima, o recorrente, ameaçou ofender a integridade física de sua
ex-cônjuge, Sra. Maria Cleonice Alves, com quem foi casado 21 (vinte e um) anos. 

Quanto ao mérito, visa o apelante, em suas razões recursais de
fls. 92/95, a reforma da sentença prolatada no sentido de obter a sua absolvição ou,
alternativamente, alcançar a redução da penalidade imposta.

Inviável a absolvição pretendida pelo apelante.

A figura típica da ameaça está prevista no art. 147 do Código
Penal, nos seguintes termos:

“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”.

Compulsando  os  autos,  observa-se  que  a  autoria  e  a
materialidade  delitiva,  ao  contrário  do  que  argumenta  o  apelante,  se  encontram
suficientemente consubstanciadas, notadamente pelos relatos da vítima e da testemunha
Ataniel de Sales ouvidas em juízo e na esfera policial.

A materialidade e autoria do crime podem ser extraídas a partir
das  declarações que foram prestadas,  na delegacia  e  mantida em juízo,  pela  vítima,
Maria Cleonice Alves (fls. 09). Vejamos:

“(…)  Que viveu com o acusado 21 (vinte e um) anos e há um mês separou-
se  do  acusado  e  há  dois  dias  ele  saiu  de  casa;  Que  o  acusado  bebe
frequentemente, tendo bebido hoje e foi em sua residência e ficou dizendo



que se ela não vivesse com ele não vivia com mais ninguém e matava ela,
matava o outro...” (fls. 09).

A vítima ainda relatou que ele ficou lhe agarrando e só não fez
mal pior porque havia parentes dela que a acudiram.

A testemunha  Ataniel  de  Sales  em juízo  mídia  fls.  60  ainda
relatou que recebeu ligação do seu sogro,  que encontrava-se no local,  pedindo para
chamar a polícia porque estava havendo uma bagunça lá na casa. Mesmo prestando o
depoimento na presença do acusado a testemunha, embora ressaltando que não estaria
no momento do fato, informou que disseram a ele que o réu estaria a ameaçar a vítima.

A  mesma  testemunha  ainda  fez  referência  a  outro  fato  de
violência sofrido anteriormente, narrado um dia que o réu teria jogado a moto por cima
da moto conduzida pela vítima, tendo a mesma dito que ele só não passou por cima dela
porque a mesma estava com suas filhas.

A vítima  em depoimento  áudio-visual,  em frente  ao  acusado
manteve sua versão apresentada na delegacia.

Destarte, do cotejo das provas dos autos, infere-se que a vítima
já vinha sofrendo ameaças do réu e ao contrário do alegado no recurso, os elementos de
convicção trazidos aos autos indicam sua responsabilidade pelo fato criminoso objeto
desta ação judicial. 

Ora,  é cediço que a  jurisprudência dos Tribunais  Superiores
confere  à  palavra  da  vítima,  nos  crimes  cometidos  contra  a  mulher  em  ambiente
doméstico, uma especial relevância, vez que, na maioria dos casos, esses crimes são
cometidos  entre  quatro  paredes,  inexistindo testemunhas  ou outros  meios  de  provas
capazes de atestar a autoria e materialidade do delito.

Nesse sentido, destaco in verbis:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E  FAMILIAR.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
ASSUNÇÃO  DE  ESPECIAL IMPORTÂNCIA.  TRANCAMENTO  DA
AÇÃO  PENAL.  INVIABILIDADE,  IN  CASU.  PRECEDENTES  DO
STJ.  INCIDÊNCIA  DO  ENUNCIADO  N.  83  DA  SÚMULA/STJ.
AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO. 1.  O  recurso  encontra-se
fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do
CPP,  sob  o  argumento  da  falta  de  justa  causa  para  a  ação penal  que
investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista
que a simples palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não
configura  indício  suficiente  de  autoria  e  materialidade  a  autorizar  o
recebimento  da  ação  penal.  2.  No  que  tange  aos  crimes  de  violência
doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume
especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.
3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro
da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do
Enunciado n.  83 da Súmula/STJ. 4.  Agravo regimental  improvido.  (STJ,
AgRg  no  AREsp  213.796/DF,  Rel.  Ministro  CAMPOS  MARQUES
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/PR),  QUINTA  TURMA,
julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013) – g.n.

PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  A  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  VIA  INADEQUADA.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.  ESPECIAL RELEVÂNCIA À  PALAVRA



DA  VÍTIMA  COMO  FUNDAMENTO  PARA  A  CONDENAÇÃO.
INCIDÊNCIA  DO  ÓBICE  DA  SÚMULA  N.  7  DESTA  CORTE.
AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO. 1.  Não  cabe  a  esta  Corte
manifestar-se,  ainda que para fins  de prequestionamento,  sobre suposta
afronta a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da
competência  do  Supremo  Tribunal  Federal.  2.  O agravante  não logrou
comprovar o apontado dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo
analítico entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a
similitude fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente,
conforme exigem o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255, §§ 1º e
2º,  do  RISTJ,  não  se  prestando,  para  tanto,  a  simples  transcrição  de
ementas.  3.  A  palavra  da  vítima  tem  especial  relevância  para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se
trata  de  violência  doméstica  ou  familiar. 4.  Rever  o  entendimento
externado  pelas  instâncias  ordinárias,  que  está  fundamentado,  para
absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se
admite  na presente  via  do recurso  especial,  tendo em vista  o óbice  da
Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no
AREsp  423.707/RJ,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,
julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014)

E ainda,

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  AMEAÇA.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  CONDENAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.  APLICAÇÃO  DO  IN
DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  RELEVÂNCIA.  PROVA
FIRME  E  HARMÔNICA  COM  O  ARCABOUÇO  PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  REFORMA  DA  DOSIMETRIA.
PROVIMENTO PARCIAL.  Estando a  materialidade  e  autoria  plenamente
delineadas e provadas, não há que se falar na aplicação dos princípios do in
dubio  pro  reo e  de  presunção  de  inocência,  nem  em  absolvição,
consequentemente. Não há como duvidar da palavra da vítima que apresenta
relato uniforme e esclarecedor a respeito dos fatos, ainda mais quando sua
versão  vem  a  ser  corroborada  por  prova  testemunhal,  não  sendo,
consequentemente,  suficiente,  a simples negativa do réu. Existindo análise
equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem o devido cotejo
com os elementos concretos  dos autos,  impõe-se o redimensionamento da
reprimenda no tocante a sua dosimetria”(TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00009921520158150301,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, j. em 19-09-2017). 

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ART.
147  DO  CÓDIGO  PENAL.  CONDENAÇÃO.  RECURSO  DEFENSIVO.
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.
INSUBSISTÊNCIA.  AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
LIVRE VALORAÇÃO DAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E
SEGURA.  RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.  CORROBORAÇÃO  COM  A
PROVA  TESTEMUNHAL.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
IRRESIGNAÇÃO PELA REDUÇÃO DA PENA.  EXCESSO PUNITIVO.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DA PENA BASE ACIMA DO
MÍNIMO  LEGAL.  EXISTÊNCIA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  ACERTADA  INCIDÊNCIA  DAS  AGRAVANTES
POSTAS  NA SEGUNDA FASE  DOSIMÉTRICA.  RÉU  REINCIDENTE.
MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2°, ‘B’, E § 3°,
DO  CP.  OBSERVÂNCIA  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA.
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, no âmbito doméstico familiar, do delito de ameaça
em face da ex-companheira, há de ser mantida a condenação do apelante pela
prática  do  tipo penal  previsto no art.  147  do  Código  Penal,  c/c  a  Lei  n°



11.340/2006.  2.  ‘Nos  crimes  de  violência  doméstica,  ocorridos,  em  sua
maioria,  na  clandestinidade,  ganha  relevância  a  palavra  da  vítima’.
Precedentes do TJ/PB (...)”(TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
01235608020168150371,  Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DES.
CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 22-08-2017). 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA  EM  ÂMBITO  DOMÉSTICO.
IRRESIGNAÇÃO  CONTRA  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  CRIME
COMETIDO  PELO  EX-COMPANHEIRO  DA  MÃE  DA  VÍTIMA.
PALAVRA  DA  OFENDIDA.  RELEVÂNCIA.  DEPOIMENTO
CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO APELO. -
Nos crimes de violência contra mulher, praticados no âmbito doméstico, a
palavra  da  vítima  tem  relevante  importância,  haja  vista  a  dificuldade  da
colheita de prova testemunhal para aferir a autoria e materialidade do delito. -
Havendo  a  corroboração  das  acusações  formuladas  pela  vítima  pelas
declarações  de  testemunha ouvida  em juízo e  na  esfera  policial,  as  quais
confirmaram as  ameaças  praticadas  pelo  acusado,  tornando-se  de  rigor  a
manutenção da condenação”(TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00004759120158150371,  Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DES.
MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, j. em 27-06-2017). 

Assim, e considerando que a ameaça perturba a tranquilidade e
paz interna do indivíduo e viola, em sentido amplo, a liberdade que a todos é assegurada
constitucionalmente, não é possível a absolvição diante das provas coletadas, sendo de
rigor a manutenção da condenação do apelante nas iras do art. 147,  caput, do Código
Penal.

No que toca ao pedido de redução da reprimenda, entendo que a
pretensão do recorrente deve ser sequer conhecida, vez que a condenação já foi fixada
no piso, ou seja  01 (um) mês  de detenção  e 05(cinco)  dias-multa, no regime aberto,
aplicando a suspensão condicional da pena. 

Ante o exposto, conheço  parcialmente  o  apelo  e  na  parte
conhecida NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença impugnada em todos os seus
termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Márcio  Murilo  da
Cunha  Ramos),  relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor, e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal). 

Presente à sessão o  Excelentíssima Senhora Doutora Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo , Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 19 de abril de 2018.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura



Relator


