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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0000233-29.2014.815.0061  –  Comarca  de
Araruna/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: José Luis da Costa
DEFENSORA PÚBLICA: Vera Lúcia Marques Braga

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO APENAS EM
RELAÇÃO  A  AMEAÇA.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.  PLEITO  PELA  CONDENAÇÃO  NA
FORMA REQUERIDA NA  INICIAL.  CONFISSÃO DO
ACUSADO NO TOCANTE AS VIAS DE FATO. RELATO
DA VÍTIMA.  PROVIMENTO.

A palavra da vítima é suficiente para fundamentar o
Decreto  condenatório,  em  razão  da  própria
natureza da contravenção  penal  de  vias  de  fato,
que não deixa vestígios e por isso não pode ser
detectada  por  prova  pericial  e,  ademais,  porque
praticada  em  situação  de  violência  doméstica  e
familiar contra a mulher.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento apelo ministerial.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Araruna/PB, José Luis da Costa foi
denunciado como incurso no art. 147, do Código Penal, c/c o art. 21, da Lei de
Contravenções Penais, por haver, no dia 01 de janeiro de 2014, por volta das
16h, ameaçado e praticado vias de fato contra sua companheira Maria Sônia
Januário da Silva (fls. 2-3).

Narra  a exordial  que o acusado ameaçou a vítima após
chegar embriagado na sua residência. 

Diz, também, a inicial, “que o indiciado chegou com fortes
sintomas de embriaguez e,  sem nada dizer,  passou a agredir  a  ofendida,
dando-lhe tapas na cabeça, puxando seus cabelos e lhe ameaçando de morte,
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dizendo que iria pegar uma foice para matá-la”. 

Denúncia recebida em 13/03/2014 (fl. 31).

Após regular instrução, a juíza julgou procedente o pedido
contido  na denúncia,  tão somente  ao  tipo descrito  no art.  147 do Código
Penal, condenando José Luis da Costa à pena definitiva de 2 (dois) meses de
detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Por preencher os
requisitos do art. 77 do Código Penal, a Magistrada suspendeu a aplicação da
pena.

Irresignado,  o  parquet  interpôs  apelação  (fl.  52/56),
pugnando,  em  suas  razões  pela  reforma  da  sentença  para  incluir  na
condenação o tipo descrito no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, tendo
em vista constar expressamente na inicial.

Contrarrazões defensivas (fls. 59/60), pelo desprovimento
do recurso e manutenção da sentença vergastada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou
pelo provimento do apelo ministerial (fls. 64/72).

VOTO

Pugna, o Ministério Público, pela reforma do julgado, para
incluir na condenação tipo contravencional “vias de fato”.

No  corpo  da  Sentença,  nas  fls.  49,  ficou  consignado  o
seguinte:

“De  outra  banda,  apesar  de  não  constar  na
capitulação requerida na peça exordial, em sua
explanação,  o  MP  aduz  a  uma  possível
contravenção de vias de fato realizada no mesmo
contexto  familiar.  Contudo,  não  chegou  a  ser
realizado  nenhum  laudo  de  ofensa  física,  bem
como, o depoimento da vítima não foi preciso nesse
sentido.” (grifei)

Porém, na denúncia, está expressamente detalhado às fls.
02 os dois tipos penais, vejamos:

“(...) o indiciado ameaçou sua esposa, a pessoa
de Maria Sônia Januário da Silva, por palavras e
ação, de causar-lhe injusto e grave, bem  como
praticou vias de fato contra a ofendida.”
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Ao depor perante a autoridade policial,  o denunciado foi
taxativo em afirmar às fls. 05:

“(...) QUE é verdadeiro o fato ora lhe atribuído no
sentido de que realmente puxou os cabelos de
sua esposa SÔNIA, porém, nega que tenha pego
uma foice para ameaçá-la;” (grifei)

A vítima afirmou em juízo:

“(...)  ele  pegou  pelos  meus  cabelos  e  ficou
puxando e minha vizinha e os meus filhos ficou
tirando(sic);”(...)(DVD de fls. 51)

A testemunha Ana Maria Belo da Silva, vizinha da vítima
aduziu o seguinte:

(…)  ele  tomou  a  foice  dele  e  guardou,  ai,  ele
atacou os cabelos dela, ficou puxando os cabelos
dela(DVD de fls. 51)

Como se pode notar da inicial, os tipos descritos, estão em
harmonia com as palavras das pessoas que se encontravam na cena dos fatos
ilícitos. Sendo assim, não há como falar em insuficiência de provas para a
condenação  pela  prática  de  vias  de  fato  quando  a  vítima  descreve  os
acontecimentos, em ambas as fases do processo, de modo coerente e esses
relatos estão em consonância com o restante do conjunto probatório.

O aludido dispositivo estabelece o seguinte:

“Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses,
ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o
fato não constitui crime.

Percebe-se,  portanto,  que  o  tipo  descrito  encontra-se
evidenciado nos autos. 

Outrossim, vale ressaltar, tratando-se de infração que não
deixa  vestígio,  dispensável  laudo  traumatológico.  Sobre  o  tema  a
jurisprudência orienta:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LEI  MARIA  DA  PENHA.
CONTRAVENÇÃO  PENAL.  VIAS  DE  FATO.
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ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
PALAVRA  DA  VÍTIMA.  IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
SUFICIÊNCIA. Apalavra da vítima é suficiente para
fundamentar o Decreto condenatório, em razão da
própria natureza da contravenção penal de vias de
fato,  que não deixa vestígios e por isso não
pode  ser  detectada  por  prova  pericial  e,
ademais, porque praticada em situação de violência
doméstica  e  familiar  contra  a  mulher.  Recurso
conhecido  e  não  provido.  (TJDF;  Rec
2013.01.1.054064-9; Ac. 849.014; Segunda Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Souza  e  Ávila;  DJDFTE
24/02/2015; Pág. 125).

A  simples  palavra  da  vítima  seria  suficiente.  Esse
entendimento é acompanhando pela jurisprudência, vejamos:

“AMEAÇA E  VIAS  DE  FATO.  PROVA.  PALAVRA DA
VÍTIMA.  VALOR.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PENA.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PRISÃO.  POSSIBILIDADE.  I  -
Em  termos  de  prova  convincente,  a  palavra  da
vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu.
Esta  preponderância  resulta  do  fato  de  que  uma
pessoa,  sem desvios  de personalidade,  nunca irá
acusar  inocente  da prática  de  um delito,  quando
isto  não  ocorreu.  E  quem  é  acusado,  em  geral,
procura  fugir  da  responsabilidade  de  seu  ato.
Portanto,  tratando-se  de  pessoa  idônea,  não  se
poderá imaginar  que ela  vá mentir  em juízo.  Na
hipótese,  a  vítima  foi  firme  em  afirmar  que  o
recorrente  não  só  a  agrediu,  como  também  lhe
ameaçou  de  morte.  Suas  palavras  encontraram
apoio nas demais provas do processo. II - Mantém-
se a substituição de sua pena privativa de liberdade
por pena de prestação de serviços à comunidade.
Diga-se  que,  apesar  do  delito  ter  sido  cometido
com violência,  é  possível  a substituição citada.  A
proibição prevista no inciso I do artigo 44 do Código
Penal  não é  para  qualquer  delito  que tenha sido
praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
mas para aqueles que, realmente, apresentam uma
ação grave do agente, onde também a violência ou
ameaça foram graves. Afinal, não haveria nenhum
sentido na reforma da Lei Penal, cujo objetivo foi a
de  evitar  o  encarceramento  de  pessoas  não
perigosas,  em  determiná-lo  (encarceramento)  a
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pessoas  não  perigosas,  apenas  porque  elas
cometeram  pequenos  delitos  nos  quais  houve  o
emprego  de  ameaça  ou  violência.  Benefício
mantido.  Decisão:  Apelo  defensivo  desprovido,  à
unanimidade.  Apelo  ministerial  desprovido,  por
maioria.  (TJRS;  ACr  0445005-82.2014.8.21.7000;
Palmeira  das  Missões;  Primeira  Câmara  Criminal;
Rel. Des. Sylvio Baptista; Julg. 25/02/2015; DJERS
01/04/2015).]

APELAÇÃO  CRIME.  AMEAÇA  E  VIAS  DE  FATO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA QUE SE RESUME
NA  PALAVRA  DA  VÍTIMA  CONTRA  A  DO  RÉU.
ELEMENTOS  INSUFICIENTES  PARA  A
CONDENAÇÃO.  RECURSO  PROVIDO.  Não  se
tratando de delitos praticados na clandestinidade, a
palavra  da  vítima  deve  estar  corroborada  por
elementos idôneos de prova, o que inexiste no caso
em  espécie.  (TJPR;  ApCr  1285181-9;  Dois
Vizinhos;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
Campos Marques; DJPR 11/03/2015; Pág. 612)

No meu entendimento, o denunciado deve ser condenado.
Por isso, passo a corrigir o julgado.

Do redimensionamento da pena:

Segundo  estabelece  o  art.  59  do  CP,  o  magistrado
sentenciante deve fixar a reprimenda em um patamar “necessário e suficiente
para  reprovação  e  prevenção  do  crime” e,  seguindo  o  critério  trifásico
estabelecido pelo art. 68, caput, do CP, analisar as circunstâncias judiciais, das
quais se deve extrair a pena base para o crime cometido, sempre observando
as  basilares  a  ele  indicadas  na  lei  penal  (1ª  fase),  depois  aplicar  as
atenuantes/agravantes  (2ª  fase)  e,  em  seguida,  as  causas  de
diminuição/aumento (3ª fase), e, ainda, a redução na modalidade tentativa,
caso cabíveis. Então, por último, na hipótese da existência de, no mínimo,
duas infrações penais, tendo em vista a realização da dosimetria individual de
todos eles, deve-se aplicar o concurso de crimes cabível (art. 69, 70 ou 71, do
CP).

Colhe-se da doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“O  juiz,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pelo
legislador  (mínimo  e  máximo,  abstratamente
fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal,
valendo-se  do  seu  livre  convencimento
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(discricionariedade),  embora  com  fundamentada
exposição  do  seu  raciocínio  (juridicamente
vinculada).”  (in,  Código  penal  comentado.  9.  ed.
Rev.,  atual  e  ampl.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2008. p. 388).

Com efeito, ao exarar a sentença ora impugnada, a juíza
monocrática não se alinhou ao contido nos autos.

Portanto, vislumbrado a ocorrência da contravenção penal,
deve-se reformar a sentença para condenar o  acusado  José Luis da Silva,
também, pela contravenção penal de vias de fato.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  ao  recurso  ministerial,
condenando o acusado nas penas do art. 21 do Decreto-lei nº 6.688/1941,
razão pela qual, nos termos dos arts. 59 e 68 do CPP, passo à aplicação da
pena.

Na primeira fase da dosimetria, analiso as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal:

Culpabilidade – é reprovável, tendo em vista que o réu tinha
plena consciência da atitude ilícita que praticava; 

Antecedentes – será valorado favoravelmente ao acusado;

Conduta social – valorada desfavoravelmente ao réu, já que
demonstra dificuldade no relacionamento conjugal;

Personalidade – Não existe nos autos elementos suficientes à
aferição da personalidade do agente;

Motivos – injustificáveis;

Circunstâncias – não favorecem ao acusado;

Consequências – inerentes ao tipo penal; 

Comportamento da vítima – a vítima não concorreu para o
fato.

Considerando os  elementos dos  autos,  fixo a  pena em 1
(um) mês de prisão simples.

Por outro lado, reconheço que o réu afirmou ter praticado a
contravenção, e que a confissão é uma das hipóteses de circunstâncias atenuantes
previstas no art.  65,  do Código Penal,  que não pode deixar de ser aplicada,
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sobretudo, quando a parte confessa espontaneamente, como no caso dos autos,
impõe-se reconhecê-la.

Desse modo, aplico a causa de diminuição prevista no art.
65, III, d, do Código Penal, em razão de ser o acusado confessado, reduzo a
pena em 10 (dez) dias, ficando a pena definitiva em 20 (vinte) dias de prisão
simples.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto
(art. 33, §1º, “c” do CP).

Ante a aceitação do réu da condenação imposta pelo crime
de ameaça, precisamente, na pena de 02 (dois) meses de detenção, resta, tão
somente, somar as penas aplicadas, totalizando 02 (dois) meses de detenção
e 20 (vinte) dias de prisão simples.

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao apelo ministerial, para,
mantida a condenação pelo crime de ameça, acrescentar ao quantum punitivo,
20  dias  de  prisão  simples,  em  relação  a  contravenção  de  vias  de  fato,
totalizando 2 (dois) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples,
em regime aberto, mantendo-se a suspensão da pena, conforme expresso na
sentença atacada.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Sr.  Des.  João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim, Relator, o Exmo. Sr. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Dr. 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, 30 de abril de 2015.

João Pessoa, 30 de abril de 2015

Des.  Carlos Martins Beltrão Filho.
- Relator -- Relator -
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