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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E
DE  LESÃO  CORPORAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  APELO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO  FIRME  E  HARMÔNICO.
PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO QUE SE
IMPÕE. APELO DESPROVIDO. 

A palavra  da  vítima  tem  especial  valor  para  a
formação  da  convicção  do  juiz,  ainda  mais
quando ratificada em Juízo, em harmonia com as
demais provas que formam o conjunto probatório,
e não demonstrada a sua intenção de acusar um
inocente.

Vistos, relatados  e  discutidos  os  presentes  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,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se  de Apelação Criminal  manejada  por  Alex  Alves  da

Silva e Luiz Raimundo da Silva face a sentença de fls. 88/91v, proferida pelo
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Juízo  de  Direito  da  2  ª  Vara  da  comarca  de  Pombal,  que,  julgando

procedente a denúncia,  condenando-os, respectivamente,  a uma pena de

09 (nove) meses de detenção,  e de 03 (três) meses de detenção,  a ser

cumprida em regime aberto.

O magistrado  a quo  concedeu aos condenados o benefício  da

suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo

prazo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais (fls. 101/104), os Apelantes pugnaram

pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP, aduzindo que os crimes não

se configuraram, inexistindo nos autos prova da lesão e das ameaças sofridas

pela vítima. 

Contrarrazoando  (fls.  107/112),  o  Representante  do  Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção in totum da sentença ora objurgada.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Álvaro  Gadelha  Campos,  exarou  parecer,  de  fls.  118/121,  opinando  pelo

desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia (fls. 02/04) em desfavor de Alex Alves da Silva  e Luiz Raimunda

da Silva,  conhecido por “Luizão”, dando o primeiro como incurso nas sanções

penais do artigo 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal e o segundo,

nas penas do art. 147 do Código Penal.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Relata a denúncia que, segundo a peça inquisitória, no dia 26 de

setembro  de  2014,  por  volta  das  19h60min,  na  Praça,  centro  de  São

Domingos/PB,  o  denunciado  Alex  Alves  da  Silva,  utilizando-se  de  ação

contundente,  ofendeu  a  integridade  corporal  de  sua  ex-esposa,  a  Sra.

Jaquelene dos Santos Nóbrega, produzindo-lhe as lesões corporais descritas

no laudo traumatológico, e a ameaçou, verbalmente, de causar-lhe mal injusto

e grave.

Narra a exordial acusatória que a vítima estava na praça com o

filho do casal, quando o acusado Alex pegou a criança e levou-a para o parque.

Ao devolvê-la, o denunciado, em meio a uma discussão, desferiu um soco no

rosto da vítima, ameaçando-a de morte e afirmando que arrancaria a cabeça

dela.

Continua  relatando  que,  no  dia  seguinte,  27  de  dezembro  de

2014, o denunciado Luiz Raimundo da Silva, ex sogro da vítima, dirigiu-se à

residência desta e a ameaçou, dizendo que merecia uma surra e que voltaria,

demonstrando o deliberado intuito de intimidar a ofendida.

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

procedente a denúncia, condenando Alex Alves da Silva e Luiz Raimunda

da Silva, respectivamente, a uma pena de 09 (nove) meses de detenção, e

de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

O  magistrado  a  quo  concedeu  aos  acusados  o  benefício  da

suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo

prazo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais (fls. 101/104), os recorrentes pugnaram

pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP, aduzindo que os crimes não

se configuraram, inexistindo nos autos prova da lesão e das ameaças sofridas

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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pela vítima. 

Passo, então, à análise do conjunto probatório:

 A autoria e materialidade restam suficientemente comprovadas

pelos elementos contidos no caderno processual.

Por  meio  do  laudo  de  exame  de  ferimento  ou  ofensa  físcia,

constatou-se que a vítima apresenta leve edema em ponte nasal (fl. 09).

A ofendida  Jaquelene  dos  Santos  Nóbrega, tanto  na  esfera

policial  quanto  em  juízo,  descreveu,  com  detalhes,  a  conduta  criminosa

praticada pelos acusados.

“(…) Que com a separação a declarante passou a morar
apenas com o filho; Que Alex ficou pagando uma pensão de
cinquenta a cem reais; Que com a separação Alex passou a
ameaçar de morte a declarante; Que de início não teve a
pretensão de denunciar Alex, mas neste dia 26/12/2014, por
volta  das  19h:30min,  quando  se  encontrava  na  praça  no
centro  da cidade de São Domingos,  juntamente com seu
filho, ali chegou Alex, pegou a criança João Vitor, indo para
um parque de diversão ali próximo, e mais tarde chamou a
declarante  para  devolver  a  criança,  e  quando  esta  se
aproximou do mesmo, este passou a lhe ameaçar de morte,
e em seguida promoveu agressão física contra a declarante;
(…)  Que  no  início  da  noite  deste  dia  27/12/2014,  Luiz
Raimundo  da  Silva,  foi  pegar  a  criança  João  Vitor,  na
residência  da  declarante,  como  já  era  por  volta  das
20h00min, a declarante não permitiu que o mesmo levasse
a criança, oportunidade em que citado tentou levar a criança
com uso da força, chegando até a segurar um dos braços da
declarante, apertando, ao ponto de deixar o braço doendo
um  pouco;  Que  na  oportunidade  Luiz  ainda  falou  que  a
declarante, merecia uma surra e depois voltaria a casa da
mesma;  Que  no  dia  em  que  foi  agredida  por  Alex,  sua
vizinha Claudete Ribeiro Alves, presenciou; Que a pessoa
de  Elton  também  presenciou  o  fato,  inclusive  interferiu,
retirando  Alex  do  local;  Que  o  fato  relacionado  a  Luiz,  a
senhora  Maria  Estevão  Fernandes  Lopes,  tem
conhecimento (…).” (esfera policial – fls. 10/11)

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Em juízo, a declarante relatou que foi com a vizinha Claudete para

a praça. Chegando lá, o filho viu o pai e foi ao encontro dele, permanecendo

com ele por certo tempo. Ao ir embora, a vítima foi apanhar o menino com o pai

dele e, partir daí, iniciou-se uma discussão, com agressões verbais, ameaças

de morte e, culminou, com um murro. Informou, ainda, que, no dia seguinte à

noite, estava na calçada, na companhia de Maria Estevam Fernandes Lopes,

quando o avô da criança, Luiz Raimundo, chegou e tomou a força a criança de

seus braços, tendo, ainda, ameaçado-a de uma surra (mídia eletrônica de fl.

125).

No  mesmo  sentido,  são  os  depoimentos  das  testemunhas

Claudete Ribeiro Alves e Maria Estevam Fernandes Lopes.

A testemunha  Claudete  Ribeiro  Alves  afirmou  que  estava  na

praça e viu quando o acusado Alex, ao devolver a criança, começou a discutir

com a vítima,  proferindo  palavras  de  baixo  calão  e  dizendo  que tomaria  o

menino  da  genitora  e,  em  seguida,  desferiu  um  murro  contra  a  face  da

ofendida.  Disse  que ouviu  falar  que  o  acusado  Luiz  Raimundo  ameaçou  a

vítima de uma surra.  Relatou que,  depois  dos acontecimentos,  a  vítima foi

morar em João Pessoa com medo. (mídia eletrônica de fl 65)

Ao  seu  turno,  a  testemunha  Maria  Estevam Fernandes  Lopes

disse  que  estava  na  calçada  quando  o  acusado  Luiz  Raimundo  chegou  e

pegou a criança a força dos braços da genitora. A vítima se recusou a entregar

porque o filho não estava arrumado e já era tarde. Em seguida, pegou firme no

braço  da  ofendida,  ameaçando-lhe  uma  surra.  A depoente  informou  que  a

vítima dormiu na casa dela em razão do receio das ameças e as irmãs dela, de

madrugada, vieram buscá-la para ficar em João Pessoa. (mídia eletrônica de fl

65)

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Os acusados, interrogados em juízo, negaram a autoria delitiva,

alegando a inexistência dos fatos (mídia eletrônica de fl. 125).

A testemunha Elton das Neves Rocha, na esfera judicial, mudou a

versão  apresentada  na  fase  policial,  negando  a  ocorrência  de  agressão  e

ameaças,  não  merecendo  credibilidade  seu  depoimento  ante  a  divergência

ocorrida  (mídia eletrônica de fl 65).

Ora,  em  casos  como  o  em  lume,  a  palavra  da  vítima  possui

especial relevância, ainda mais quando, ratificada em Juízo e não demonstrada

a sua intenção de acusar um inocente, sendo, ainda, a sua versão corroborada

com a fornecida pelas testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório.

Sobre a validade da palavra da ofendida, entende a jurisprudência

pátria:

LESÃO CORPORAL. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA.
VALOR.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  Em  termos  de
prova  convincente,  a  palavra  da  vítima,
evidentemente,  prepondera  sobre  a  do  réu.  Esta
preponderância resulta do fato de que uma pessoa,
sem  desvios  de  personalidade,  nunca  irá  acusar
inocente  da  prática  de  um  delito,  quando  isto  não
ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da
responsabilidade de seu ato. Portanto, tratando-se de
pessoa  idônea,  não  se  poderá  imaginar  que  ela  vá
mentir  em Juízo.  Na hipótese,  a vítima foi  firme em
afirmar  que  o  recorrente  a  agrediu,  provocando-lhe
lesões  corporais.  Suas  palavras  encontraram  apoio
nas palavras da filha do casal  que assistiu parte do
incidente.  (TJRS -  ACR: 70060520764 RS , Relator:
Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 30/07/2014,
Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 08/08/2014)

Ademais,  vê-se que a versão dos fatos apresentada em Juízo

pelos réus se encontra isolada nos autos, inexistindo elementos de convicção

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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hábeis a sustentar a versão apresentada por sua Defesa.

Nessa senda, restando irrefutavelmente comprovadas a autoria e

a materialidade delitiva, deve ser a sentença condenatória objurgada mantida,

sem reformas quanto a sua fundamentação.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

É como voto.

               Presidiu  o julgamento,  com voto,   o  Excelentíssimo Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. 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  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 17

(dezessete) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Gabinete do Des. João Benedito da Silva


