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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0000472-02.2016.815.0081  –  Comarca  de
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RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Batista Soares
ADVOGADO: Fernando Macedo de Araújo (OAB/PB 22.217)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO.  CRIME  DE  AMEAÇA.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  LEI  MARIA  DA  PENHA.  PROVA
TESTEMUNHAL.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
RECURSO.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  PROVA
PRECÁRIA.  ACERVO  SUFICIENTE.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  NARRAÇÃO  SEGURA  DOS  FATOS.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

Havendo nos autos provas suficientes das ameaças proferidas
pelo  acusado,  consubstanciado  na  palavra  da  vítima,  que
constitui  elemento  suficiente  para  demonstrar  a  autoria
delitiva,  inexiste  outro  caminho senão impor  a  condenação,
com o rigor necessário que a lei exige.

Apesar de não haver confissão por parte do recorrente, o crime
disposto  no  art.  147  do  CP  encontra-se  devidamente
demonstrado no caderno processual, de modo a afastar a tese
sustentada pela defesa, em suas razões recursais.

Tratando-se de violência doméstica em âmbito familiar contra
a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo, porquanto
tais  delitos  são  praticados,  comumente,  na  esfera  da
convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que
sejam presenciados por outras pessoas.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO ao apelo, em harmonia
com o parecer da Procuradoria de Justiça.
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RELATÓRIO

O Representante do Ministério Público com assento na Comarca de
Bananeiras/PB  denunciou,  como  incurso  nas  penas  do  art.  147  do  Código  Penal
Brasileiro, sob a luz da Lei Maria da Penha, o acusado José Batista Soares, vulgo “Dé”,
devido as ameaças proferidas contra sua ex-esposa Maria Lúcia de Medeiros Soares,
afirmando que iria matá-la, isso de maneira constante, reivindicando o imóvel onde ela
vive.

Sustenta que o casal já se encontra divorciado há mais de 10 (dez)
anos e que, na semana do dia 20 de outubro de 2016, a vítima declarou na delegacia ter
o acusado, armado de faca peixeira, chegado no momento em que ela e seu filho menor
estavam cortando lenha no terreiro da casa, inclusive a criança indagou para o pai para
onde  ele  iria  com  aquela  faca,  o  qual  respondeu  ser  para  matar  gente,  “pois  a
declarante estava morando no que era dele e tinha que sair dali” (fls. 11).

Naquela oportunidade, a vítima expressou seu desejo de representá-
lo criminalmente (fls. 11).

Em seu interrogatório na esfera policial, o denunciado negou todos
os fatos (fls. 18).

Na  audiência  de  fls.  33,  o  juiz  recebeu  a  denúncia,  ante  a
confirmação da vítima em representar o indigitado.

Resposta escrita (fls. 35/39).

Termo de audiência, em CD, com alegações finais (fls. 49/50).

Proferida  a  sentença  de  fls.  51/52,  o  douto  juiz  Jailson  Shizue
Suassuna julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar José Batista Soares,
como incurso no art.  147 do CP c/c com a Lei Maria da Penha,  a  cumprir  a  pena
definitiva  de  04  (quatro)  meses  de  detenção.  Concedeu  o  direito  de  recorrer  em
liberdade. Por fim, suspendeu a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, com as
seguintes proibições: a) de frequentar bares, casas de jogos e prostituição; b) ausentar-
se da comarca onde reside, sem autorização judicial, por mais de 15 (quinze) dias; e c)
comparecer  pessoal  e  obrigatoriamente  ao  juízo,  mensalmente,  para  informar  e
justificar suas atividades.

Tempestivamente,  o  réu  apelou  através  de  advogado  constituído
(fls.  59/60),  apresentando  suas  razões  recursais  às  fls.  64/73,  pugnando  por  sua
absolvição, alegando inexistir o fato, bem como provas concretas da referida ameaça
por parte do apelante, prevalecendo o princípio do in dubio pro réo.

Intimação pessoal do réu em 07/07/2017 (fls. 57).

Nas  contrarrazões,  o  Ministério  Público  pede  a  manutenção  da
sentença (fls. 77/79). 

A douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do
recurso (fls. 85/88).

É o que se tem a relatar.
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V O T O

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço da presente apelação, ante a sua tempestividade, em razão
da sentença ter sido lavrada em 22/06/2017 (fls. 51/52), a Defensoria Pública intimada
pessoalmente em 27/06/2017 (fls. 53), o Ministério Público em 04/07/2017 (fls. 53),
enquanto o réu através do mandado de fls. 57, em 07/07/2017.

Dentro do prazo legal, seu patrono constituído apelou requerendo
habilitação (fls. 59/60), apresentando suas razões em seguida as fls. 64/73.

2. DO RECURSO DO RÉU

Em suas razões de fls. 64/73, o recorrente pugna por sua absolvição,
alegando inexistir  o fato,  pois tudo revela uma tentativa da vítima em pressionar o
apelante a deixar sua propriedade do assentamento onde residem, tendo já conseguido
expulsar a atual companheira do recorrente, constrangendo-a constantemente e ela, com
receio, foi morar na Cidade Belém.

Aduz  inexistir  prova  convincente  da  prática  delitiva,  restando
somente a palavra da vítima contra a tese da defesa, cujas provas são frágeis não tendo
o Ministério Público se desincumbido de demonstrar os fatos narrados na denúncia,
ensejando com isso sua absolvição.

Não assiste razão ao apelante.

Resta  evidenciado  no  caderno  processual  que  o  denunciado
ameaçou a vítima, para compeli-la a se retirar do lote no Assentamento Santa Vitória,
concedida pelo INCRA, no intuito de se apoderar de tal área.

Analisando as provas colhidas no curso da ação penal,  verifica-se
que  a  materialidade  e  autoria  delitiva  encontram-se  devidamente  demonstradas,
conforme trechos extraídos dos diversos depoimentos constantes na audiência de fls. 50:

“(…) minha mãe já morava dentro, ela já era moradeira,
minha mãe na época, ai minha mãe foi e construiu uma
casa  pertinho  pra  gente  morar  (…)  quando  nós  nos
divorciamos,  ele  sempre  saia,  ia  pra  um canto  ia  pra
outro, ia pro Rio Grande e pra João Pessoa, trabalhava,
ficava pra lá, e voltava e ficava, foi assim; ele construiu
uma casa lá, num lote só; era assim, desde o início ele
nunca quis ficar comigo, ele ia e voltava, e eu criando
nossos três filhos (…) o dele é tudo num lote só; pra ele e
pra a esposa dele; (…) ele ficou ocupando a maior parte,
mas  mesmo assim ele  vem pro  meu  lado  me  ameaçar
(…)” (declarações da vítima Maria Lúcia de Medeiros
Soares).

“(…) conhece os dois; (…) que ela toda vida residiu lá,
criou os três filhos lá; (…) essa terra mesmo, por direito,
é da mãe dela e do pai dela, que é aposentada, que é uma
senhora de idade (…) só que ele foi lá no INCRA, como
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ela não tem conhecimento de nada, foi lá no INCRA e
colocou em nome dele, ele era presidente, também já foi
presidente do assentamento, ai tem pleno poder na mão
né, porque o presidente da comunidade tem, é só levar
duas testemunhas, junto com ele,  e passar pra ele (…)
nisso ele aproveitou-se da inocência dela e colocou em
nome dele; por isso ele diz que é dele; e por isso que
Lúcia não quer sair de lá, pois nasceu se criou lá; (…)
sempre,  sempre  ele  vem  e  faz  as  ameaças;  (…)”
(testemunha Maria Verônica da Silva).

“(…) que eu conheço ele mesmo, faz uns 20 anos; Dona
Maria, do tempo em que trabalhei com ele, eu nunca vi
isso lá não; nunca o vi na casa dela, nunca vi ele andar
armado (…) a casa foi construída pelo governo; (…) os
filhos dele morava com ele, mas depois que se separaram,
passaram a morar com ela; que nunca viu esse tipo de
agressão; (…) ele nunca ameaçou, que eu saiba, não; (…)
eu moro em Belém, mas eu morava lá no sítio Santana, ai
fui morar em Belém; eu não era do assentamento, mas fui
lá  trabalhar  com  ele  (…);” (testemunha  Francisco
Cândido da Silva).

“(…) eu acredito que a intenção dela é  me retirar  da
terra; (…) eu não vou lá na casa dela, não; (…) eu fiz a
casa e dei para ela morar; eu não tenho contato com essa
mulher,  é  tudo  mentira  dela;  (…)   foi  assim Doutora,
porque na época, eu construí e nós já estava separado, ai
eu  construí  a  casa,  e  como  ela  estava  com  os  três
meninos,  ai  eu disse,  pode morar,  porque eu moro até
debaixo de um pedação de pau; nessa época eu não podia
fazer essa outra; ai eu construí essa outra, e deixei ela lá
morando; eu vim pra minha, ai depois que eu fiz a minha,
que  é  grande;  (…)” (interrogatório  do  acusado  João
Batista Soares).

Diante de tais  fatos,  fica demonstrada a real  intenção do réu,  ora
apelante, impondo manter a sentença atacada.

Ademais,  pelas  provas  carreadas,  a  autoria  e  materialidade  são
incontroversas, pois nitidamente demonstradas, como dito acima.

Sobre o tema, esta Egrégia Câmara pontificou:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  LEI
MARIA  DA  PENHA.  LESÃO  CORPORAL.  IRMÃOS.
CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. CERTEZA
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL.
PALAVRA DA VÍTIMA. NARRAÇÃO SEGURA DOS FATOS.
VALIDADE.  LIVRE  VALORAÇÃO  DAS  PROVAS.
MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.  PEDIDO
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SUBSIDIÁRIO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO
DE  DUAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  VALORADAS
INDEVIDAMENTE  MANUTENÇÃO  DAS  DEMAIS  QUE
JUSTIFICAM A PENA BASE FIXADA EM 1º GRAU. PEDIDO
DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO.
INVIABILIDADE  NO  ÂMBITO  DE  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  1.  Nos
crimes de violência doméstica, praticados no seio do lar, uma vez
comprovada a materialidade, a palavra da vítima constitui prova
suficiente da autoria, quando não contestada por quaisquer outros
elementos  constantes  dos  autos.  Materialidade  e  autoria
comprovadas.  Impossibilidade de absolvição. 2. Afastamento de
duas circunstâncias judicias. Inerente ao tipo e termos genéricos.
Manutenção das demais que justificam a pena base fixada em 1º
grau. 3. Nos casos de crimes que envolvam violência doméstica,
incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva de direitos. Precedentes. 4. Desprovimento do recurso.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  0005630-
97.2014.815.0181, Câmara Especializada Criminal, Relator DES.
CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 13-07-2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  CONDENAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA
DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA FIRME E HARMÔNICA
COM  O  ARCABOUÇO  PROBATÓRIO.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  REFORMA  DA  DOSIMETRIA.  PROVIMENTO
PARCIAL.  Estando  a  materialidade  e  autoria  plenamente
delineadas  e  provadas,  não  há  que  se  falar  na  aplicação  dos
princípios do in dubio pro reo e de presunção de   inocência, nem
em  absolvição,  consequentemente.  Não  há  como  duvidar  da
palavra da vítima que apresenta relato uniforme e esclarecedor a
respeito  dos  fatos,  ainda  mais  quando  sua  versão  vem  a  ser
corroborada por prova testemunhal, não sendo, consequentemente,
suficiente, a simples negativa do réu. Existindo análise equivocada
das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem o devido cotejo
com  os  elementos  concretos  dos  autos,  impõe-se  o
redimensionamento  da  reprimenda  no  tocante  a  sua  dosimetria.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009921520158150301, Câmara Especializada Criminal, Relator
DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, j. em 19-09-2017).

Nesse sentido, a jurisprudência pontifica:

“CRIME  DE  AMEAÇA.  ÂMBITO  DA  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E  FAMILIAR.  EMBRIAGUEZ  DO  AGENTE.
Cuidando-se de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo, porquanto tais
delitos  são  praticados,  comumente,  na  esfera  da  convivência
íntima  e  em  situação  de  vulnerabilidade,  sem  que  sejam
presenciados  por  outras  pessoas.  A embriaguez  voluntária  não
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exclui  a  imputabilidade  do  agente  (CP,  art.  28,  inc.  II).  Apelo
improvido”.  (TJRS –  Apelação  Crime  Nº  70059457440  –  Rel.
Des. Honório Gonçalves da Silva Neto – DJ: 04/06/2014).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA  E  VIOLAÇÃO  DE
DOMICÍLIO.  MATERIALIDADE  COMPROVADA  E
AUTORIA  INDUVIDOSA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos de
ameaça e violação de domicílio, torna-se inviável o acolhimento
do pleito absolutório. Em delitos cometidos em âmbito doméstico,
geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande
importância quando firme e coerente, sendo suficiente para manter
o Decreto condenatório.(TJMG; APCR 1.0694.11.008175-9/001;
Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 02/07/2015; DJEMG
13/07/2015).

Desse modo, impõe-se manter a condenação imposta ao apelante,
em todos  os  seus  termos,  sem qualquer  ressalva,  posto  que  muito  bem aplicada  a
sentença ora atacada, porque condizente ao conjunto probatório colhido nos autos.

Importante ressaltar que tal reprimenda foi devidamente aplicada,
não  comportando  qualquer  reforma.  Nesse  contexto,  impõe-se  manter  a  decisão
atacada, em todos os seus termos, por inexistir motivo para sua reforma.

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se a
sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO (RELATOR), Presidente da
Câmara  Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Álvaro
Pinto Gadelha, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des.  Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, em João Pessoa, aos 22 (vinte e
dois) dias do mês de março de 2018.

João Pessoa, 23 de março de 2018.

Des. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO
RELATOR
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