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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL  E
AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO  PELO
CRIME DE AMEAÇA. INADMISSIBILIDADE. CRIME
COMETIDO  PELO  COMPANHEIRO  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.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da  Paraíba,  à  unanimidade,  em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
apelação, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal (fls. 119) interposta por  José
Soares da Silveira, através da qual se insurge contra sentença de fls. 113/117 proferida
pelo MM Juiz Anderley Ferreira Marques, da 2ª Vara da Comarca de Sousa-PB, que o



condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça - art. 129, §9º e art. 147 do
CP c/c a Lei nº 11.340/06 - à pena de 09 (nove) meses e 1 (um) dia de detenção, em
regime inicial aberto, com a aplicação dos benefícios do art. 77 do CP, suspendendo
a pena nos moldes do art. 78, §1º, do CP.

Segundo a denúncia de fls. 02/03:

“Noticiam os autos do inquérito policial em anexo que no dia 09
de  maio  de  2014,  aproximadamente  às  21h30min,  em  uma  residência
localizada  nas  imediações  do  lbama,  Sorrilândia  II,  nesta  cidade,  o
denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira, a vitima
RAQUEL RODRIGUES VIRGINIO, causando-lhe as lesões descritas no
laudo de f. 18, tendo também ameaçado, através de palavras, de praticar
contra ela mal injusto e grave.

Sobressai  dos  autos  que  denunciado  e  vitima  convivem
maritalmente, contudo a relação é permeada por constantes ameaças e
agressões. No dia dos fatos, a vitima estava em casa quando seu marido
chegou embriagado e arremessou um capacete contra ela, não chegando
a atingir, quando passou a agredi-la através de socos na testa e no olho.

Em virtude das agressões a vitima ficou com um hematoma na
região frontal, no abdômen e na mão esquerda. Após o ocorrido o agressor
ainda ameaçou a vitima, afirmando "eu vou te matar". Em seguida foi
dormir no sofá perceptivelmente embriagado.

A autoria e a materialidade dos delitos são estremes de quaisquer
dúvidas, tendo em vista a prova pericial, os depoimentos das testemunhas e
a confissão do denunciado na esfera policial,  que corroboram a versão
apresentada  pela  vítima.  Ademais,  a  ofendida  ofereceu  representação
criminal pelo crime de ameaça conforme se denota do documento de f. 06”
(grifos nossos).

Nas  razões recursais de fls.  123/126,  o recorrente alega a
inexistência de provas em relação ao crime de ameaça, razão pela qual pugna pela
absolvição do delito capitulado no art. 147 da Lei nº 11.340/2006.

Em contrarrazões, o parquet rebate os argumentos defensivos e
pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 127/131).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procuradora
de Justiça  Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque,  manifestou-se pelo desprovimento
do apelo (fls. 138/141).

É o relatório.

VOTO

As  razões  recursais  resumem-se  à  alegativa  de  ausência  de
provas  apenas  quanto  ao  crime  de  ameaça.  Infrutífera,  todavia,  a  irresignação
defensiva.

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,  encontram-se
suficientemente  consubstanciadas,  notadamente  pelos  relatos  da  vítima  e  das
testemunhas ouvidas em juízo e na esfera policial.

A materialidade e autoria do crime podem ser extraídas a partir
das  declarações  que  foram prestadas  pela  vítima perante  a  autoridade  coatora  e
confirmadas em juízo, vejamos:

“ QUE é casada com a pessoa de José Soares da Silveira Filho, há cerca
de dezoito (18) anos, tendo deste matrimônio cinco (OS) filhos; QUE, na
noite  de  hoje  (09/05/2014),  por  volta  das  21h0Omin,  a  declarante  se
encontrava  em  sua  residência,  quando  em  determinado  momento  seu
marido José Soares da Silveira Filho, ora conduzido presente,  chegou
visivelmente embriagado e passou a discutir com a declarante,  dizendo
que a mesma não servia nem para ser mulher haja vista não beber com o
mesmo,  corno  também  por  não  usar  roupas  curtas;  QUE,  relata  a
declarante  que seu marido, acabou no momento da discussão pegando
um capacete e arremessando contra a declarante, porém não chegou a
atingir  a  mesma;  QUE,  relata  que  seu  marido,  não  se  contentando,
acabou lhe  dando  um murro  na região  da  testa  e  do  olho  esquerdo,
acrescentando que seu marido ainda lhe fez a seguinte ameaça: "eu vou
te matar"; QUE, afirma a declarante que esta não é a primeira vez que é
agredida fisicamente pelo seu esposo, como também que recebe ameaças
do mesmo, acrescentando que o mesmo sempre quando ingere bebidas
alcoólicas,  fica  bastante  agressivo;  QUE,  por  temer  por  sua  vida,  a
declarante chamou a polícia militar, onde acabou efetuando a prisão do
mesmo e o conduzindo a DP”  (vítima  Raquel Rodrigues Virgínio - fls.
11).

Outrossim, corroborando as declarações da vítima, transcrevo
depoimento do policial condutor, também confirmado em juízo:

“QUE hoje (09/05/2014), por volta das 21h30min, o condutor foi acionado
via COPOM, a comparecer a sede do Ibama, Sorrilândia II,  Sousa/PB,
haja vista uma senhora ter denunciado que havia sido agredida fisicamente
pelo seu esposo;  QUE, ao tomar conhecimento da denúncia o condutor
juntamente  com  a  guarnição  polida!  militar  se  dirigiu  até  o  loca!
informado,  onde  chegando  lá  encontrou  a  vítima do  lado  de  fora  da
residência, chorando bastante, nervosa e apresentando a região do olho
um pouco inchada; QUE, relata que a vítima o relatou que seu esposo
José Soares da Silveira Filho, lhe agrediu fisicamente, arremessando um
capacete contra a sua cabeça, chamando-a de "rapariga" na frente dos
filhos, além de lhe fazer ameaças de morte, acrescentando o condutor que
a vítima ainda lhe relatou que esta não foi a primeira vez que é agredida
tisicamente pelo seu esposo, acrescentando que foi informado pela vítima
que  sempre  que  o  acusado  ingere  bebidas  alcoólicas,  fica  bastante
agressivo; QUE, relata que a vitima informou que o casal tem cinco (05)
filhos adquiridos no matrimônio; QUE, em seguida a guarnição constatou
que  o  acusado  se  encontrava  deitado  no  sofá  da  residência,  sendo
solicitado pela guarnição que o mesmo saísse do interior da residência,
acrescentando que o mesmo apresentava visíveis sintomas de embriaguez
alcoólica; QUE, foi dado voz de prisão ao acusado, sendo logo em seguida
conduzido  a  DP  de  plantão  para  as  providências  cabíveis  ao  caso”
(testemunha e condutor: Francisco Cavalcanti Filho - fls. 07).

Transcrevo, ainda, o interrogatório do réu:

QUE, nunca foi preso, nem processado; QUE, possui advogado na pessoa
do Dr. João Estreia, onde dispensa a presença do mesmo neste ato; QUE, é



casado com a pessoa de Raquel Rodrigues Virgínia há cerca de dezoito
(18)  anos,  tendo deste  matrimônio  cinco  (05)  filhos;  QUE,  afirma que
Ingeriu bebidas alcoólicas durante todo o dia de hoje (09/05/2014), não
se  recordando  se  agrediu  fisicamente  a  pessoa  de  sua  esposa,  como
também se a ameaçou de morte, nem se chamou a mesma de "rapariga"
na frente dos filhos; QUE, afirma que já agrediu fisicamente sua esposa,
há tempos atrás, por mais de urna vez; QUE, afirma que se teve uma
discussão e agressão física contra sua esposa, foi por causa da bebida;
QUE, relata que sempre guando ingere bebidas alcoólicas o interrogado
fica  bastante  alterado; QUE,  na  residência  e  deu  voz  de  prisão  ao
interrogado,  haja  vista  ter  como  acusaçao  agressão  física  contra  sua
esposa,  acrescentando  que  não  reagiu  a  prisão;  QUE,  afirma  estar
bastante arrependido por ter novamente Ingerido bebidas alcoólicas, ter
se descontratado e caso tenha agredido fisicamente sua esposa” (réu José
Soares da Silveira Filho - fls. 12).

Pois  bem.  Da leitura  dos  depoimentos  prestados  colhe-se
que  a  vítima  já  tinha  sofrido  outras  agressões  quando  o  réu  ingeria  bebida
alcoólica.  Inclusive,  ele  mesmo  confessa,  nas  suas  declarações,  que  não  foi  a
primeira vez que agrediu fisicamente a sua companheira.

Sobre o dia dos fatos que ensejou a presente acusação, o réu
afirma que não se lembra se agrediu a vítima, posto que havia ingerido bebida
alcoólica.  No  entanto,  insiste,  em  seu  apelo,  que  não  houve  ameaça  à  vítima,
pretendendo sua absolvição por este crime.

Ora, é,  no mínimo, impertinente o pleito recursal,  visto  que
primeiramente o réu afirma não se lembrar de nada, e, ao apelar, confessa a agressão
física, mas pugna pela absolvição apenas pelo delito de ameaça. 

Por outro lado, a vítima é categórica em afirmar que também
foi ameaçada, conforme depoimento prestado de forma segura e em harmonia com os
demais elementos de prova.

Destarte,  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)

Ressalte-se que,  no caso dos autos, o depoimento da vítima
encontra-se  corroborado  pelas  demais  provas  constantes  no  caderno  processual,
notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais que chegaram no local dos
fatos momentos depois da agressão e ameaça, tanto na esfera policial como em juízo,
sendo insuficiente desacreditar na palavra da vítima pelo simples fato de não haver
testemunhas oculares. Ora, é do cotejo de todas as provas dos autos que se chegou
à conclusão da procedência da denúncia.

Em  audiência  (fls.  103),  a  testemunha  Ricardo  Alves  de
Sousa, confirmando o seu depoimento prestado em sede de inquérito policial, esclarece
que,  ao chegar no local dos fatos, constatou os hematomas no corpo da ofendida,
bem  como  encontrou  a  vítima  nervosa  em  virtude  das  ameaças  e  lesões
perpetradas pelo denunciado.

Ademais,  os  argumentos  do  réu  não  excluem  a  ameaça
proferida contra a sua companheira e vítima. Não há, portanto, de se falar em
fragilidade do acervo probatório  que serviu  de  lastro  probatório  à condenação
devendo, em face disso, ser mantido o édito condenatório, na forma prolatada no
1º. grau de jurisdição.

No tocante à pena aplicada, também não vislumbro qualquer
mácula na sentença vergastada, tanto é assim que não houve insurgência da defesa com
relação a esse capítulo da decisão.



Portanto, não havendo mácula no  decisum  recorrido, deve-se
manter a sentença em sua integralidade.

Ante  o  exposto,  em consonância  com o parecer  ministerial,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada em todos os
seus termos por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente da Câmara Criminal, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de
Moura (Juiz convocado com jurisdição limitada, para substituir o Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos), relator,  Desembargador Arnóbio Alves Teodósio (1º vogal), revisor, e
Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador, 2º vogal).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres
Macedo Vieira, Procurador 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, 17 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator


