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ACÓRDÃO
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RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  INJÚRIA  E  AMEAÇA
(ARTIGOS  140,  §3º  E  147  DO  CP).  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA
E MATERIALIDADE ATESTADA. DOLO CONSTATADO.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE DENEGRIR A
HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA VALENDO-SE DA SUA
CONDIÇÃO  DE  DEFICIENTE. AUSÊNCIA  DE
DISCUSSÃO  BILATERAL. PROVA  ROBUSTA.
DESACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO.

– Diante da comprovação da narrativa acusatória, consistente na
injúria e ameaça perpetradas pelo agressor contra a vítima em
via pública e na presença de testemunhas, deve ser mantida a
condenação pelo delito.

– Consuma-se o crime de injúria qualificada quando se constata
que o réu agiu com vontade livre e  consciente  de denegrir  a
honra  subjetiva  da  vítima,  utilizando-se,  para  tanto,  de
adjetivações  preconceituosas  inerentes  à  condição  física  da
vítima. In casu, ao chamar a vítima de “aleijada” o réu praticou
a figura típica do artigo 140, §3º do Código Penal.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do colendo Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, em DESPROVER o apelo nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  pela  ré  Erizete
Rodrigues Silva contra a sentença de fls. 69/73 proferida pelo MM Juiz Vandemberg de
Freitas Rocha, da 4ª  Vara Criminal  da Comarca de Campina Grande,  a qual  julgou
procedente  a  denúncia  ajuizada  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,



condenando-a pelo cometimento dos crimes de injúria qualificada – art. 140, §3º do
CP – e de  ameaça – art. 147 do CP –,  à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses,
sendo 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em
regime inicialmente aberto, além de 13 (treze) dias-multa, sendo a pena privativa
substituída por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Narra a peça acusatória de fls. 02/03: “...no dia 12/01/2014, na
rua Severino Lucena Vaz Ribeiro, no bairro do Bodocongó, nesta cidade, a denunciada
acima qualificada praticou o crime de injúria, utilizando-se de elementos referentes a
condição da pessoa portadora de deficiência,  bem como ameaçou de cometer mal
injusto e grave a pessoa de Vera Lúcia dos Santos.

Segundo se apurou, no dia 12 de janeiro do corrente ano, por
volta  das  10hs00min,  a  vítima Vera Lúcia  dos  Santos ao  retornar  da  casa  de  sua
vizinha, passou pela calçada da casa da denunciada, a qual encontrava-se obstruída
com duas cadeiras.

Ocorre que, a vítima retirou uma das cadeiras que interrompia
a  passagem,  para  que  pudesse  passar  com  tranqüilidade,  tendo  em  vista  que  é
portadora de deficiência física. Momento em que, a denunciada presenciou a cena e,
imediatamente,  começou a proferir  palavras  desabonadoras e  ofensivas,  inclusive,
utilizando-se  de elementos  relacionados  a  condição  física  da  vítima,  tais  como,
aleijada, pé de bola. A vítima retornou para sua casa, não respondendo aos insultos da
denunciada.

Nesta  ocasião,  a  denunciada  se  dirigiu  até  a  residência  da
vítima e, esta ao abrir o portão, foi surpreendida com um balde contendo sabão e água
sanitária sendo lançado contra o seu rosto. No mesmo ato, a vítima foi ameaçada pela
denunciada, que iria agredi-la no meio da rua.

Insta ressaltar,  que o fato delituoso foi  presenciado pela sua
vizinha Edvânia dos Santos, a qual chegou a tirar fotos das agressões.

Logo  após  o  fato,  a  vítima  acionou  a  polícia  militar,  que
instruiu a mesma de registrar um boletim de ocorrência. A vítima, ainda informou, em
seu  depoimento,  que  após  o  dia  do  fato,  a  denunciada  continuou  a  agredi-la
verbalmente bem como ameaçando de cometer mal injusto contra sua pessoa.(…)”.

Nas  razões  recursais (fls.  86/88),  a  ré  almeja  a  reforma  da
sentença, pleiteando a sua absolvição ao argumento da ausência de provas robustas
capazes  de  ensejar  a  condenação.  Sobre  os  fatos,  a  apelante  alega  que  não
aconteceram da  forma como narrado na  denúncia,  havendo,  na verdade,  apenas  um
pequeno desentendimento entre a acusada e a vítima.

O representante ministerial, em primeira instância, apresentou as
contrarrazões de fls. 89/93, requerendo o desprovimento do recurso apelatório manejado
pela ré.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra
do  Procurador  de  Justiça  José  Roseno  Neto, manifestou-se  pelo  desprovimento  do
recurso para manter a decisão prolatada (fls. 99/103).

É o relatório.

VOTO: DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

Presentes  os  pressupostos  recurais,  passo  à  análise  do  pleito
recursal.



Como relatado, a ré, ora apelante, foi condenada pelo crime de
injúria qualificada, além do delito de ameaça, previstos, respectivamente no artigo 140,
§ 3º e art. 147, ambos do CP, abaixo transcritos, in verbis:

Injúria

Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor,
etnia,  religião,  origem ou  a condição  de  pessoa idosa  ou  portadora  de
deficiência: 
Pena – reclusão de um a três anos e multa. 

Ameaça

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.

Pretende a apelante, em suma, a declaração de sua absolvição
quanto aos crimes de injúria e ameaça, por atipicidade da conduta, ao argumento de que
inexiste nos autos provas suficientes a ensejar a sua condenação, já que apenas existiu
um desentendimento com a vítima.

Analisando  o  vasto  conjunto  probatório  acostado  aos  autos,
entendo que não assiste razão à defesa. O fato é que a autoria e a materialidade dos
crimes em comento encontram-se amplamente demonstradas nos autos, já que as
testemunhas ouvidas tanto na esfera policial, como em juízo, confirmaram que a ré
injuriou a vítima, Srª. Vera Lúcia dos Santos, chamando-o de “aleijada”, “pé de
bola”,  entre  outros,  ou  seja,  a  acusado agiu com vontade livre  e  consciente  de
ofender a honra subjetiva da vítima, denegrindo a sua condição física deficiente.
Nesse sentido, destaco os depoimentos acostados aos autos: verbis,

Em  depoimento  prestado  perante  a  autoridade  policial,
posteriormente confirmado na esfera judicial, a vítima relatou os fatos ocorridos no dia
em que sofreu a agressão, que foi corroborado por testemunhas que presenciaram os
fatos. Vejamos:

“QUE com relação ao fato investigado neste feito, a declarante informa que
no  dia  12/012014 por  volta  das  10h,  estava  retornando  da  casa  de  sua
vizinha  MARIA JOSÉ,  quando  precisou  passar  pela  calçada  da  casa  de
ELISETE;  Que  para  ir  para  a  casa  de  MARIA  JOSÉ,  a  declarante  é
obrigada a passar pela calçada da casa de ELISETE; Que naquele momento
do retorno para sua casa, estavam na calçada da casa de ELISETE, duas
cadeiras de balanço grande e uma cadeira de balanço pequena; Que como
tais  cadeiras  obstruíam a  passagem da declarante  que  tem problema  de
locomoção, a declarante pegou a cadeira pequena e colocou sobre uma das
cadeiras grande; que ELISETE estava na calçada quando viu a declarante
praticando  tal  ato;  Que  ao  ver  aquela  cena,  ELISETE  disse  "eu  não
acredito que essa aleijada, rapariga, pé de bola está passando peia minha
calçada";  Que  mesmo  insultada,  a  declarante  não  respondeu  àqueles
xingamentos e foi direto para sua casa; Que a declarante fecho o portão de
sua casa, mas quando menos esperou, ELISETE ali apareceu e passou a
bater no portão da casa da declarante com tapas; Que o barulho era tão
grande que o restante da vizinhança saiu para o meio da rua a fim de ver o
que estava acontecendo; Que a declarante foi até o portão de sua casa, e
após abri-lo,  ELISETE que estava com um balde contendo sabão e água



sanitária,  jogou  contra  o  rosto  da.  declarante;  Que  ELISETE  também
segurava uma vassoura nas mãos e ameaçou a declarante dizendo "venha
apanhar no meio da rua, aleijada. Eu quebro sua cara"; Que a declarante
não respondeu aos xingamentos e ameaça feitas por ELISETE, porém, se
recorda que estava com o telefone celular nas mãos e chamava a polícia
militar  para  lhe  socorrer;  Que  instantes  depois  os  policiais  militares
apareceram naquela rua, momento em que orientaram a declarante a fazer
uma  ocorrência  policial  na  Delegacia;  Que  após  a  saída  dos  policiais
militares,  ELISETE  continuou  xingando  a  declarante;  Que  sua  vizinha
EDVANIA chegou a tirar fotos de ELISETE jogando o balde com sabão na
declarante, com o cabo de vassoura ameaçando a declarante, e mostrando a
declarante toda molhada; Que não sabe dizer se EDVANIA ainda tem as
fotos citadas; Que os policiais militares que atenderam a ocorrência policial
da declarante no dia do fato investigado foram CB BERNARDINO, e os
soldados  NIEDSON  e  VALDENIO;  Que  na  segunda-feira  subseqüente
(13/01/2014)  por  volta  das  12h,  a  declarante  se  encontra  na  parada de
ônibus  que  fica  na  Rua  Florípedes  Coutinho,  Bodocongó,  nesta  cidade,
quando ELISETE ao ver a declarante passou a lhe xingar para todo mundo
ouvir, chamando a declarante de "aleijada, aleijada, aleijada, aleijada"; Que
tal fato se deu dentro da casa da própria ELISETE; Que ontem (13/02/2014)
por volta das 18h, a investigada comentava com o companheiro dela de que
se a declarante ganhasse essa causa, aí é que a surra da declarante iria ser
grande no meio da rua e disse que iria quebrar a outra perna; Que quem
contou  tal  fato  para  a  declarante  foi  sua  vizinha  MARIA JOSÉ;  Que  a
declarante tem conhecimento que a investigada causa problemas com todos
os vizinhos; Que acredita que a investigada não gosta da declarante porque
tem  inveja  de  sua  pessoa;  Que  GOSTARIA  DE  VER  A  INVESTIGADA
PROCESSADA NA FORMA DA LEI” (vítima Vera Lúcia dos Santos
Moura – fls. 08/09).

“Que a depoente conhece as pessoas de VERA LÚCIA e ELISETE, pois estas
são  suas  vizinhas;  Que  com  relação  ao  fato  investigado  neste  feito,  a
depoente se recorda que no dia do ocorrido, e por volta das llh30, VERA
LUCIA tinha ido até a casa da depoente buscar um alimento e ao retornar
para a casa dela, teve que passar pela calçada da casa de ELISETE; que a
casa de ELISETE fica entre a casa da depoente e a casa de VERA LUCIA;
Que VERA LUCIA tem problema de locomoção em face de uma deficiência
na perna; Que no dia em que VERA LUCIA passou pela calçada de ELISETE,
e pelo fato de VERA LUCIA só andar "apoiando" nas paredes, esta última
afastou uma cadeira que tinha na calçada de ELISETE; Que ELISETE viu
aquela cena e fez o maior escândalo, haja vista que passou a xingar VERA
LUCIA de "aleijada", "rapariga", "pé de bola", entre outras; que VERA
LUCIA não respondeu aos xingamentos e foi para a casa dela; Que não
satisfeita, ELISETE foi até o portão da casa de VERA e ali passou a bater
com tapas no portão; Que em face do barulho feito, todos daquela vizinhança
foram para o meio da rua ver o que estava acontecendo; Que VERA LUCIA
abriu o portão, momento em que ELISETE que segurava um balde com água
sanitária e sabão, jogou contra VERA LUCIA, atingindo seu rosto; Que a
depoente ainda tentou fotografar o ocorrido, mas acabou não dando certo;
Que a depoente e sua mãe MARIA JOSÉ estavam no portão de sua casa
quando testemunharam o ocorrido; Que ELISETE ainda segurava um cabo
de vassoura nas mãos e  ficou ameaçando de  agredir  fisicamente  VERA
LUCIA; Que ELISETE chamava VERA para ir para o meio da rua a fim
dela apanhar; Que VERA LUCIA chamou a polícia militar que veio até o
local, mas após a polícia ir embora, ELISETE continuou xingando VERA no
meio da rua; Que já perdeu as contas de quantas vezes ELISETE já perturbou
VERA LUCIA; Que não sabe dizer o motivo pelo qual ELISETE não gosta de
VERA LUCIA; Que ELISETE não só discute com VERA LUCIA como também
com  várias  pessoas  da  vizinhança;  Que  no  dia  seguinte  ao  ocorrido,
ELISETE ainda voltou a xingar VERA LUCIA por volta das 12h num ponto
de ônibus; Que ELISETE gritava da casa dela e para todo mundo ouvir que



VERA LUCIA era uma "aleijada", isso zombando da deficiência de VERA
LUCIA” (testemunha Edvânia dos Santos - fls. 10).

Igualmente, a testemunha Maria José dos Santos confirmou os
fatos narrados, afirmando ter presenciado os fatos (fls. 11).

Logo,  da  leitura  dos  depoimentos,  verifica-se  que  as
testemunhas que estavam presentes  no momento dos fatos  foram uníssonas em
afirmar que a ré realmente injuriou e ameaçou a vítima, a Srª  Vera Lúcia dos
Santos. Por outro lado, a versão apresentada pela ré se mostra totalmente isolada
nos autos, sendo descabida a tese de que houve apenas um desentendimento entre a
apelante  e  vítima, pois  as  testemunhas  confirmaram  que  a  vítima  manteve-se
calma durante todo o tempo em que foi agredida verbalmente, não havendo, pois,
discussão bilateral, mas agressão verbal unilateral.

Portanto,  há  nos  autos  prova  robusta  da  materialidade  e
autoria delitiva, havendo elementos suficientes a ensejar a condenação da ré pelos
crimes de injúria e ameaça.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  apelo,  em
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Oficie-se ao juízo a quo acerca da presente decisão.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição
limitada, para substituir o Exmo.  Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e
João Benedito da Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


