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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0024873-57.2011.815.0011  –  Vara  de  Violência
Doméstica da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: Elson dos Santos Bezerra Souza 
DEFENSORA PÚBLICA: Josemara da Costa Silva

APELAÇÃO  CRIMINAL. LESÃO  CORPORAL
LEVE,  AMEAÇA  E  RESISTÊNCIA.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  ABSOLVIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.  PLEITO  PELA  CONDENAÇÃO.
NÃO  ACOLHIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE
CERTEZA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO  IN DUBIO
PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.  

1.  Para  prolação  de  um decreto  penal  condenatório  é
indispensável prova robusta que dê certeza da existência
do delito e de seu autor. A íntima convicção do julgador
deve,  sempre,  se  apoiar  em  dados  objetivos
indiscutíveis. Caso contrário, transforma o princípio do
livre convencimento em arbítrio.

2.  Nenhuma  pena  pode  ser  aplicada  sem  a  mais
completa  certeza  da  falta.  A  pena,  disciplinar  ou
criminal,  atinge  a  dignidade,  a  honra  e  a  estima  da
pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral, além de
representar a perda de bens ou interesses materiais.

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 negar provimento ao apelo ministerial.

RELATÓRIO

Perante a Vara de Violência Doméstica da Comarca de Campina
Grande/PB, Elson dos Santos Bezerra Souza foi denunciado como incurso nas penas do
art. 129, §9º, 147 e 329, todos do Código Penal, por haver, no dia 10/11/2011, por volta
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das  00h20min,  na  Travessa  Neves,  116,  Catolé,  na  cidade  e  Comarca  de  Campina
Grande,  agredido  fisicamente  e  ameaçado  de  morte  sua  companheira,  Rosângela
Emiliano da Silva (fls. 2-3).

Narra  a  exordial  que  no  mencionado  dia  e  hora,  o  acusado
“agrediu a vítima com uma barra de ferro. Ele adentrou em sua casa embriagado e
começou a agredir a companheira, provocando-lhe as lesões descritas no competente
laudo de fl. 17.

A polícia  foi  acionada  e  quando  chegou  ao  local,  constatou  a
veracidade do fato. Ato contínuo, os militares deram voz de prisão ao denunciado que
reagiu à ordem legal, mediante socos e pontapés (...)”. 

Concluída a instrução criminal e apresentadas as alegações finais
pelo  Ministério  Público  (fls.  83-87)  e  pela  defesa  (fls.  88-),  a  MM.  Juíza  julgou
improcedente a denúncia, absolvendo o acusado, das imputações, nos termos do art.
386, VII, do CPP.

Irresignado,  recorreu  o  representante  ministerial  pugnando  pela
reforma da decisão, para que seja o réu condenado nos termos da denúncia (fls. 95;
104-105).

Contrarrazões  da  apelada  às  fls.  106-108,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso, para manter os termos da sentença.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça
emitiu o parecer de fls. 114-122, opinando pela improcedência do apelo.

Conclusos os autos, pedi dia para julgamento.

VOTO

O acusado Elson dos  Santos  Bezerra  Souza  foi  denunciado  por
haver, em tese, infringido os termos dos arts. 129, § 9º, 147 e 329, todos do Código
Penal, quando agrediu fisicamente e ameaçou de morte sua companheira, Rosângela
Emiliano da Silva. Bem como por, ao ser preso, haver resistido à prisão.

Passemos a análise de casa um dos crimes.

- DA LESÃO CORPORAL

Quando ouvida na esfera policial(fls. 07-08), a vítima disse que o
acusado  pegou  uma  barra  de  ferro  e  passou  a  agredi-la,  causando  várias  lesões
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corporais.

Já o acusado, também perante a autoridade policial, disse que sua
companheira começou a lhe bater porque ele havia bebido e ele, para “descontar”, a
agrediu com um pedaço de pau.

Vejamos trechos das declarações:

Elson dos Santos Bezerra, acusado, fls. 08-09: “(...) QUE então
sua  esposa  pegou  um  pedaço  de  pau  e  bateu  na  cabeça  do
acusado, causando lesão corporal; QUE então ficou ainda mais
nervoso,  pois  já  é  “nervoso”  normalmente  e  por  isso  toma
remédio  controlado,  tomou  o  pedaço  de  pau  e  agrediu  a
declarante para “descontar”; (...)”. 

Sabe-se  que,  nos  crimes  dessa  natureza,  violência  doméstica,  a
palavra da vítima é de suma relevância para o deslinde da questão, no entanto, deve ser
segura, coerente e em consonância com outros elementos probatórios.

Ocorre  que,  no  caso  dos  autos,  há  um  Laudo  Traumatológico
positivo para a vítima (fls. 56) e, também, para o réu (fls. 20), onde consta que ele
sofreu ferimento ou ofensa física com instrumento contundente ou corto contundentes.

Como bem registrado pelo douto Procurador no parecer de fls. 119:
“As referidas lesões no Apelado não foram relatadas pela vítima, o que faz incidir
dúvida sobre suas declarações e reforça a versão apresentada pelo Réu de que as
agressões foram mútuas, não existindo certeza sore quem as iniciou”.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  INCOMPETÊNCIA  DO  JUÍZO.  SUPOSTA
VIOLÊNCIA DECORRENTE  DE  GÊNERO.  PRELIMINAR
REJEITADA.  PALAVRA DA VÍTIMA.  LAUDO  PERICIAL
QUE NÃO CORROBORA, INTEGRALMENTE, A VERSÃO
DA OFENDIDA. PALAVRA DO OFENSOR. AUSÊNCIA DE
TESTEMUNHAS  PRESENCIAIS.  DÚVIDA  RAZOÁVEL.
PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO  PRO  REO.  ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (…) 3. Mantém-se
o Decreto absolutório quando as provas acostadas aos autos
não demonstram, de maneira firme e segura, a autoria dos
fatos descritos na denúncia, especialmente quando o laudo de
exame  de  corpo  de  delito  não  corrobora  integralmente  a
versão conferida pela vítima aos fatos, inexistem testemunhas
presenciais  do  suposto  crime  e  o  relato  do  réu  não  é
totalmente destituído de credibilidade.  4.  Diante de dúvida
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razoável acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível
Decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça
absolver  um  suposto  culpado  do  que  condenar  inocentes,
impondo-se,  no  presente  caso,  a  aplicação  do  brocardo  in
dubio  pro  reo.  5.  Preliminar  rejeitada.  Recurso  desprovido.
(TJDF - APL 2015.01.1.011527-4 - Rel. Des. Silvânio Barbosa
dos Santos - DJ 10/05/2016) - grifei

Assim, entendo que a absolvição deve ser mantida. 

- DA AMEAÇA

Conforme se  infere  do relatório,  pretende o agente  ministerial  a
reforma da decisão de primeiro grau, que absolveu o ora denunciado, alegando, em
síntese, que o delito restou comprovado.

No entanto, entendo que o pedido não deve ser acolhido, em razão
da ausência de provas a ensejar uma condenação.

Quando  ouvida  na  esfera  policial  (fls.  07-08),  já  que  não  foi
encontrada para prestar declarações em juízo (fls. 58-59), a vítima não falou que havia
sido ameaçada. A testemunha Aleksandro Queiroz Bezerra foi o único a dizer que o
denunciado havia ameaçado a vítima de morte (fls. 45).

Embora  haja,  no  caderno  processual,  essas  declarações  de  um
policial  militar,  não  vislumbro seriedade  na  ameaça  proferida  pelo  réu,  até  mesmo
porque a vítima nada falou a respeito,  demonstrando que não se intimidou com as
“supostas ameaças”.

Vejamos trechos do bem posto parecer de fls. 120:

“(...)  para  que  esteja  configurado  o  crime  é  necessária  a
existência do temor da vítima (...)”. 

Também é certo que não se pode considerar como uma intimidação
penalmente  relevante  qualquer  afronta  ou  desabafo,  cometido  em  momento  de
exaltação.

Desse  modo,  não  verificando  o  propósito  de  intimidação  na
conduta do réu,  tenho que deve ser  mantida a absolvição,  pois  ausente  o elemento
subjetivo do tipo, qual seja o dolo de ameaçar. Logo, atípica a conduta do agente. 

Nesse sentido, os seguintes julgados:
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“APELAÇÃO  CRIMINAL.  Ameaça  praticada  no  âmbito
doméstico contra mulher (art.  147, cp). Condenação à pena de
um (1) mês de detenção, em regime aberto. Recurso da defesa.
Preliminarmente, alegada decadência do direito à representação.
Improcedência.  Representação  criminal  devidamente  efetivada
na fase indiciária. Inexigência de maior rigor formal. No mérito,
pleito  visando  à  absolvição  ao  argumento  de  ausência  de
provas  aptas  para  a  condenação.  Acolhimento.  Prova
insegura  e  vacilante.  Inexistência  de  conjunto  probatório
hábil a amparar o Decreto condenatório. Absolvição que se
impõe. Inteligência do art. 386, inc. VII, do código de processo
penal. Recurso parcialmente provido”. (TJPR - ApCr 1487310-2
- Rel. Des. Miguel Kfouri Neto – DJ: 07/04/2016) – grifei

APELAÇÃO  CRIME.  AMEAÇA.  ABSOLVIÇÃO.  Não
configurada  ameaça  séria  de  prática  de  mal  injusto  e  grave,
mantêm-se a absolvição. NEGADO PROVIMENTO. (Apelação
Crime Nº 70031075658, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Elba Aparecida Nicolli Bastos, Julgado
em 24/09/2009).

APELAÇÃO  CRIME.  AMEAÇA.  ART.  147  DO  CP.
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA REFORMADA. A prova carreada aos autos
não demonstra,  de forma clara e segura,  a intenção do réu de
preencher  o  tipo  penal  ou  ainda  a  existência  de  intimidação
penalmente  relevante,  impondo-se,  assim,  a  absolvição.
RECURSO  PROVIDO.  (Recurso  Crime  Nº  71002308856,
Turma  Recursal  Criminal,  Turmas  Recursais,  Relator:  Cristina
Pereira Gonzales, Julgado em 30/11/2009).

- DA RESISTÊNCIA

Descreve o art. 329 do CP, que:

“Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça
a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja
prestando auxílio”.

A única prova de que o crime ocorreu, está nas palavras de uma
única testemunha, o policial, Aleksandro Queiroz Bezerra, e, conforme entendimento
jurisprudencial, isso não pode ser aceito.

Na hipótese em que a única prova colhida a imputar a autoria e a
materialidade do delito de resistência ao réu for o depoimento do policial, seu valor
probandi deve ser analisado de forma cautelosa, sobretudo pela inexistência de outro
elemento de prova ou mesmo outra testemunha, que possa respaldar a versão ofertada.
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Sobre o assunto:

“APELAÇÃO.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.
RESISTÊNCIA.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS  DA
DESTINAÇÃO  DA  DROGA  A  TERCEIROS.  AUSENTES
PROVAS DE AGRESSÃO DO RÉU CONTRA OS AGENTES
POLICIAIS.  ABSOLVIÇÃO.  MÉRITO.  As  provas  produzidas
sob  contraditório  judicial  são  frágeis  a  embasar  o  juízo
condenatório  por  tráfico.  Apreensão  de  certa  quantidade  de
cocaína  próxima  à  residência  do  co-denunciado.  Ausência  de
circunstâncias indicativas da circulabilidade da droga, uma vez
que  não  foram  apreendidos  quaisquer  outros  elementos
destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação
de  drogas,  bem  como  armas  ou  demais  objetos  comumente
ligados à traficância.  Ausência de provas do cometimento do
delito  de  resistência,  tendo  a  prova  testemunhal  dado
supedâneo à versão defensiva. Dúvida que se resolve em favor
da  defesa.  Absolvição  mantida.  RECURSO  DESPROVIDO”.
(TJRS  -  Apelação  Crime  Nº  70063923254  -  Relator:  Sérgio
Miguel Achutti Blattes – DJ: 23/04/2015) - grifei

Por  tais  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em
todos os seus termos. 

É o meu voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, dela participando, além de mim, Relator, o Dr.
José Guedes Cavalcanti Neto, Juiz de Direito convocado para substituir o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

 Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 02
(dois) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 03 de junho de 2016

Carlos Martins Beltrão Filho
           - Relator -
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