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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A
HONRA.  INJÚRIA.  AÇÃO  PENAL  PRIVADA.
QUEIXA-CRIME.  SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO
HARMÔNICO. OFENSA À HONRA SUBJETIVA
DA  VÍTIMA  NA  PRESENÇA  DE  OUTRAS
PESSOAS. APELO DESPROVIDO.

O crime de injúria consuma-se no momento em
que  a  vítima  toma  conhecimento  das  palavras
ofensivas à sua dignidade ou decoro, devendo ser
aplicada a causa de aumento presente no inciso
III do art. 141 do CP quando a ofensa é praticada
na presença de várias pessoas.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,   em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Armando

Severino  da  Silva face  a  sentença  de  fls.  29/32,  proferida  pelo Juízo  de

Direito  da comarca de Jacaraú,  que julgando  procedente a  queixa-crime
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condenou-o  a  uma  pena  de 02  (dois)  meses  e  16  (dezesseis)  dias  de

detenção a  ser  cumprida  no  regime,  inicialmente,  aberto,  sendo  a  pena

convertida em uma restritiva de direito, qual seja:  prestação pecuniária, no

valor de 01 (um) salário mínimo, a ser destinado à vítima Paulo Antônio da

Silva.n

Em  suas  razões  recursais  (fls.  47/49),  sustentou  inexistir  nos

autos  um  conjunto  probatório  firme  para  a  prolação  de  um  decreto

condenatório, motivo pelo qual pleiteou sua absolvição.

Regularmente  intimado  para  contra-arrazoar,  o  advogado

constituído pelo Querelante, ora Apelado, deixou o prazo transcorrer “in albis”,

conforme se verifica na certidão de fl. 54.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Francisco Sagres Macedo Vieira, exarou o parecer de fls. 62/68, opinando pelo

desprovimento do recurso.

Haja vista a condenação em sentença ao pagamento das custas

processuais (fl.  32), foi  determinada a intimação do Apelante para efetuar o

recolhimento (fl.  70),  o  que foi  devidamente  atendido,  como se observa do

comprovante de fl. 74 e certidão de fl. 75.

É o relatório.

VOTO

Paulo Antônio da Silva ofereceu  queixa-crime (fls. 02/04) em

desfavor  de  Armando  Severino  da  Silva,  conhecido  como  “Nando

Canafístula”, por, no dia 04.03.2013, ter sido agredido verbalmente por esse

que chamou-o de “homem rapariga” e “caba safado e sem futuro” quando o

Querelante  desfez  a  negociação  de  compra  e  venda  de  116  (cento  e

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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dezesseis) saco de castanha. A propósito, consta da certidão de ocorrência

anexada aos autos que:

Que  na  data  de  ontem,  por  volta  das  18:30hs,  o
declarante estava em seu estabelecimento comercial
quando  chegou  o  indivíduo  conhecido  por  “nando”
trazendo  sacas  de  castanha  de  caju  que  havia
negociado  com  o  declarante;  que  devido  à
desentendimento sobre o valor da cotação do produto,
Nando  passou  a  proferir  insultos  em  desfavor  do
declarante  no  interior  do  estabelecimento  comercial,
na  presença  de  clientes  que  se  encontravam
presentes, tendo chamado o declarante de “homem de
rapariga”,  “cabra  safado”  e  “sem  futuro”,  e  ainda
proferido ameças alegando que se não conhecesse o
pai  do  declarante  iria  mostrar  “como  iria  resolver  a
questão”. (fl. 06)

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo  primevo a julgar

procedente a queixa-crime, condenando-o a uma pena de 02 (dois) meses e

16 (dezesseis) dias de detenção a ser cumprida no  regime, inicialmente,

aberto, a qual foi posteriormente convertida em uma restritiva de direito, qual

seja:  prestação  pecuniária,  no  valor  de  01  (um)  salário  mínimo,  a  ser

destinada à vítima Paulo Antônio da Silva.

Irresignado, veio o Querelado a recorrer, pleiteando, tão somente,

sua absolvição. Passemos, então, à análise do conjunto probatório:

A testemunha  Dilvan  Vicente  da  Silva, perante  a  autoridade

judicial, disse:

Que  tem  conhecimento  do  fato  narrado  na  queixa
crime; que no dia do fato estava no local do crime; que
presenciou  o  fato  narrado;  que  não  presenciou
ameaças  feitas  pelo  Querelado  ao  Querelante;  que
não  foi  à  Delegacia  depois  do  fato;  que  estava  no
mesmo local onde estavam Querelante e Querelado, a
uma  distância  de  três  a  quatro  metros;  que  o
Querelante não revidou às palavras do Querelado; que
não  viu  o  Querelado  antes  no  estabelecimento  do
Querelante fazendo negócios com o mesmo; que esta

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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foi a primeira vez que viu o Querelado; que o local de
trabalho  do  Querelante  é  um  galpão  pequeno;  que
trabalha com o Querelante há seis  meses;  que não
tem  o  Querelante  como  um  amigo  ,  como  um  pai,
como uma pessoa sua; que não está constrangido de
dar  esse  depoimento;  que  o  Querelado  chegou  no
comércio do Querelante para entregar as castanhas e
começaram a conversar sobre o prazo de pagamento;
que  o  Querelado  não  aceitou  a  proposta  do
Querelante  de  pagamento  e  saiu  no  carro; que  no
final  da  tarde  o  Querelado  voltou  ao
estabelecimento  comercial  do  Querelante  e
começou a dizer  com o mesmo as palavras que
estão  escritas  na  queixa; que  o  Querelado  não
chegou a entregar as castanhas ao Querelante porque
não houve o acordo quanto ao pagamento; que não
conhece  o  Querelado  e  ele  já  chegou  no
estabelecimento  do  Querelante  chamando  os
palavrões com o mesmo. (fls. 17/18) (grifei)

Ivonildo Gomes da Silva, que também esteve presente no local,

confirmou que o Querelado teria feito uso de palavras de baixo calão:

Que tem conhecimento apenas do fato de o Querelado
ter chegado no comércio do Querelante e ter chamado
este com os palavrões ditos na queixa; que não sabe
informar  nada  sobre  o  fato  de  o  Querelante  ter
comprado castanhas ao Querelado e este ter querido
receber  o  dinheiro  adiantado;  que  tinha  ido  ao
comércio do Querelante para comprar uma mercadoria
e quando estava olhando a mercadoria o Querelado
chegou  e  começou  a  dizer  palavrões  com  o
Querelante;  que  havia  outras  pessoas  no
estabelecimento além do depoente, do Querelante
e do Querelado, mas não frisou bem quem eram
essas pessoas; que ouviu o Querelado chamando
o  Querelante  de  “homem  rapariga,  caba  safado,
sem  futuro”; que  não  ouviu  ameaças  feitas  pelo
Querelado  contra  o  Querelante;  que  estava  no
estabelecimento  do  Querelante  por  volta  de  seis  e
pouco da tarde; que não ouviu o Querelante dizer que
estava  desistindo  da  compra  da  castanha  com  o
Querelado; que o Querelado chamou as palavras de
baixo calão contra o Querelante em voz alta;  que o
Querelante não revidou as palavras do Querelado; que
não juntou gente no local; que não viu Dilvan perto do
local;  que  não  sabe  dizer  o  motivo  pelo  qual  o
Querelado  chamou os  palavrões  com o  Querelante;
que  tem  conhecimento  que  tanto  Querelante  como

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Apelação Criminal n.º 0000601-49.2013.815.1071

Querelado  são  duas  pessoas  boas;  que  não  tem
conhecimento de que o Querelado seja acostumado a
desacatar  pessoas;  que  depois  foi  procurado  pelo
Querelante  para  servir  como  testemunha  nesse
processo, mas o Querelante não lhe disse o motivo da
confusão (fl. 18) (grifei).

José Eder da Silva, filho do Querelado, descreveu o ocorrido do

seguinte modo:

Que não tem conhecimento do fato narrado na queixa;
que tinha ido com o seu pai e outro rapaz ao comércio
do  Querelante  para  entregar  a  castanha  que  o
Querelante tinha comprado; que ficou no carro com o
outro  rapaz  esperando  seu  pai;  que  seu  pai  voltou
para o carro e disse que o Querelante tinha pedido
para eles mudarem uns sacos de açúcar do lugar; que
mudaram de oitenta a cem sacos de açúcar do lugar
em  mais  de  uma  hora  de  trabalho;  que  depois  o
Querelante disse que não ia mais querer a castanha;
que a castanha tinha dado R$17.400,00; que sua mãe
ia fazer uma cirurgia e seu pai estava precisando do
dinheiro; que seu pai pediu R$2.400,00 ao comércio
do  Querelante  porque  seu  pai  queria  cobrar  pelo
serviço que ele depoente e o outro rapaz tinham feito
com a mudança dos sacos de açúcar do lugar; que o
Querelante  pagou  ao  outro  rapaz  R$10,00  e  não
pagou nada ao declarante; que seu pai disse para o
Querelante que ele fizesse negócio de homem, que
não se quebrasse como quebrou com o negócio da
castanha;  que  não  houve  nenhum  bate-boca;  que
conhece Dilvan e o mesmo estava na hora do fato e
no local; que Nildo chegou no local na hora do fato;
que o fato de sua mãe ter que fazer uma cirurgia não
estava deixando o seu pai nervoso; que seu pai ficou
irritado  com  o  Querelante  porque  ele  quebrou  no
negócio e não porque sua mãe ia fazer uma cirurgia;
que  seu  pai  não  chegou  a  pedir  desculpa  ao
Querelante; que seu pai não chamou palavrões com o
Querelante; que o fato aconteceu quando se passava
das  seis  horas  da  tarde;  que  o  Querelado  tinha
combinado  com  o  Querelante  que  o  pagamento  da
castanha seria feito em julho; que sua mãe descobriu
que estava doente uns três meses antes do fato. (fls.
18/19)

Por sua vez, a testemunha Valdemir Severino da Silva relatou:

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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[…] que estava com o Querelado no dia do fato mas
não  viu  o  Querelado  chamando  palavrões  com  o
Querelante; que viu o Querelante conversando com o
Querelado e sabe dizer que o Querelante se quebrou
na compra da castanha mas não sabe dizer o motivo;
que no local do fato estavam depoente, o querelado, o
querelante, o filho do querelado e outras pessoas; que
o querelado não é uma pessoa esquentada, nervosa
[…] (fl. 19)

Já o réu Armando Severino da Silva negou ter injuriado a vítima:

Que não é verdadeira a imputação que lhe é feita; que
não sabe a quem atribuir a autoria do fato; que tem
advogado  constituído  na  pessoa  do  Dr.  Flávio;  que
conhece as provas produzidas contra si; que no dia e
na hora do fato narrado na queixa estava no local do
crime; que tinha ido ao estabelecimento comercial do
Querelante para entregar a ele a castanha que tinha
sido comprada; que o Querelante pediu ao Querelado
para afastar  uns  sacos de açúcar  no comércio;  que
juntamente com seu filho e outro rapaz mudaram mais
de  oitenta  sacos  de  açúcar  do  lugar;  que  quando
terminaram  o  Querelante  disse  que  não  compraria
mais a castanha; que ficou chateado e desceu para a
casa do irmão do Querelante e lá disse para o irmão
do  Querelante  que  este  tinha  desistido  do  negócio;
que vendeu a castanha para o irmão do Querelante;
que  voltou  ao  comércio  do  Querelante  para  cobrar
dele o serviço que tinham feito com a mudança dos
sacos de açúcar  e  disse para  o  querelante que ele
fizesse negócio  de homem; que não houve nenhum
bate-boca entre o interrogado e o Querelante; que o
Querelante  ficou  calado;  que  acertaram  que  a
castanha  custaria  R$17.400,00  e  que  o  Querelante
pagaria R$2.400,00 quando recebesse a castanha e
os outros R$15.000,00 no mês de agosto pois já teria
que pagar a compra de outra castanha ao irmão do
Querelante no mês de Sant´Ana [sic];  que nunca foi
preso nem processado anteriormente. (fls. 19/20)

A par  de todo o exposto,  faz-se imprescindível  destacar que o

crime de injúria, descrito no art.  140 do CP, pode ser definido como ato de

ofender a dignidade ou o decoro de alguém, violando sua honra subjetiva, ou

seja, sua auto-estima, por intermédio da imputação de atributos pejorativos à

pessoa.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Nesse sentido:

Na  injúria  não  se  imputa  fato  determinado  mas  se
formula  juízos  de  valor,  exterorizando-se  qualidades
negativas  ou  defeitos  que  importem  menoscabo,
ultraje  ou  vilipêndio  de  alguém.  (STJ,  Apn.  390/DF
2010/0084218-7,  Rel.  Min.  Félix  Fischer.  Data  de
julgamento:  21.03.2012.  Data  da  Publicação:  Dje
03.04.2012).

Logo, apesar da negativa do Querelado (ora Apelante), a versão

dos fatos apresentadas pelo Querelante (vítima e ora Apelado) mostra-se em

perfeita  harmonia  com  aquela  oferecida  pelas  testemunhas  oculares,  não

sendo,  ademais,  alegada pela  Defesa qualquer  razão ou  circunstância  que

macule a veracidade ou imparcialidade do que foi dito por essas.

Nesse norte, considerando que o delito em lume consuma-se no

momento em que a vítima toma conhecimento das palavras ofensivas à sua

dignidade ou decoro -  que,  no caso em epígrafe,  foram: “homem rapariga”,

“caba safada e sem futuro” - mostra-se acertada a condenação, inclusive no

que pertine à causa de aumento presente no inciso III do art. 141 do CP, haja

vista que, no momento, havia diversas pessoas no estabelecimento comercial

do  Querelante  (Apelado),  não  merecendo  a  sentença  vergastada  qualquer

reforma.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se

os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, expeça-se

guia  de  execução  provisória,  antes  do  encaminhamento  do  processo  à

Presidência do Tribunal de Justiça.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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É como voto.

              Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,
decano  no  exercício  da  Presidência   da  Câmara  Criminal.  Participaram do
julgamento,  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Marcos  William  de  Oliveira  (  Juiz  de  Direito
convocado em substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator,
o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins
Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro Serrano,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 13 (treze) dias do mês de dezembro
do ano de 2016.

Dr. Marcos William de Oliveira
RELATOR – Juiz Convocado

Gabinete do Des. João Benedito da Silva


