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APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL  LEVE  E
AMEAÇA. Condenação. Irresignação. Absolvição.
Insuficiência de provas. Inocorrência. Materialidade e
autoria consubstanciadas. Palavra da vítima. Relevante
valor probatório. Recurso desprovido. 

- Não há como acolher a pretensão absolutória, se a
condenação está respaldada em provas firmes, coesas
e induvidosas, como laudo traumatológico, declarações
da vítima e depoimento testemunhal, formando o
conjunto probatório harmônico e uniforme, produzido
durante a instrução criminal. 

- Nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra
da vítima constitui suporte suficiente à condenação,
máxime quando amparada por outros elementos de
provas constantes nos autos,  como  na  hipótese
vertente. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.



Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO 

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Bertone  de
Oliveira Dantas contra a sentença de fls. 65/67v, por meio da qual o douto
Magistrado a quo o condenou pela prática dos crimes definidos nos arts. 129, §
9º, e 147, ambos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que em 09 de janeiro
do ano de 2014, por volta das 23:00h, o denunciado chegou à residência de
Priscila  Raquel Vieira Silva, ex-companheira,  sob efeito de bebida alcoólica,
passando a  agredi-la  física  e  verbalmente,  com puxões  de cabelo,  chutes,
empurrões  e  palavras  de baixo  calão,  causando-lhe  as  lesões  descritas  no
laudo traumatológico de fl. 12.

Consta, ainda, que, após a agressão, pessoas que estavam
no  local  afastaram  o  agressor  da  ofendida,  tendo  esta  recebido  ameaças
daquele, que disse que “voltaria para se vingar”. 

A denúncia foi recebida no dia 02 de junho de 2014 (fl. 24).

Realizada a instrução processual, o douto Juiz primevo
julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o acusado
como incurso nas sanções dos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal,
à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.
Por fim, observou que o réu preencheu todos os requisitos para a suspensão
condicional  do  processo,  e  concedeu  o  sursis previsto  no  art.  77  do  CP,
suspendendo a execução da pena aplicada pelo período de 02 (dois) anos (fls.
65/67v).

Inconformado, recorreu a defesa (fls.  71/72).  Em  suas
razões de fls. 86/92,  pugnou pela absolvição do réu ad argumentum que a
vítima, com o apoio dos amigos, tentou expulsá-lo da sua casa, empurrando-o,
tendo esta participado também. Complementa que, se existiram ferimentos, foi
neste instante,  e  em razão do desforço empreendido pela  ofendida e seus
amigos, não tendo partido dele a iniciativa do contato físico e nem pretendido
o  resultado.  Ademais,  sustenta  inexistirem  provas de  que  o  recorrente
ameaçou a  vítima,  atribuindo essa acusação  ao fim de causar  maior  dano
possível a ele. 

Contrarrazões ministeriais às fls. 94/98, rebatendo as
razões defensivas e requerendo seja negado provimento ao recurso. 



Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça,
em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Maria Lurdélia Diniz de
Albuquerque Melo, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 104/108). 

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos
de admissibilidade. Defiro o pedido de justiça gratuita.

Conforme alhures relatado, pretende a defesa a absolvição
pelo  crime  de  lesão  corporal  alegando  que  as  lesões  sofridas  pela  vítima
decorreram  do  desforço  empreendido  por  esta  e  seus  amigos,  não  tendo
partido dele a iniciativa do contato físico e nem pretendido o resultado. Além
disso, afirma inexistirem provas suficientes para a sua condenação pelo delito
de ameaça. 

Todavia, sem razão. 

Ao exame do caderno processual, percebe-se que a
materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, sobretudo,
através do  laudo traumatológico  de  fl. 12,  em que consta  a  existência  de
equimoses avermelhadas no antebraço direito e na coxa esquerda, ferimentos
estes ocasionados por meio contundente.

Quanto à autoria, a mesma restou indubitável nos autos,
senão vejamos. 

A ofendida na Delegacia de Polícia disse (fl. 15):

“é casada com BERTONI DE OLIVEIRA DANTAS há três anos, com
quem tem um filho; QUE está separada de fato há dez meses e
está em tramitação ação de divórcio; QUE no dia 09/01/2013,
por volta das 23:00hrs, BERTONI chegou na casa da declarante
alcoolizado,  insistindo  para  entrar,  ocasião  em  que  passou  a
proferir  ofensas  verbais,  chamando-a  de  puta,  rapariga,
prostituta  e  agrediu-a  fisicamente  puxando-a  pelos  cabelos,
jogando-a  contra  a  parede  e  chutando  sua  perna;  QUE  as
pessoas presentes interferiram e afastaram BERTONI, impedindo
que ele  prosseguisse  com as agresões;  QUE BERTONI  ao  sair
ameaçou  dizendo que "iria  voltar  e  se  vingar";  QUE BERTONI
apresentava comportamento agressivo durante o relacionamento
e  já  havia  agredido  a  declarante  várias  vezes,  mas  nunca
registrou ocorrência; QUE desde o dia do fato BERTONI não foi na
casa da declarante, fez algumas ligações onde proferia ofensas
verbais, mas o irmão da declarante falou com ele e disse que
iriam  procurar  as  providências  legais  e  que  ele  não  mais  a
procurasse; QUE deseja representar criminalmente em desfavor
de BERTONI DE OLIVEIRA DANTAS” (sic). Destaques no original. 



Em juízo, mídia de fl. 47, ratificou as declarações prestadas
durante o inquérito policial,  especificando que no dia do crime o réu parou
bruscamente o automóvel na frente da casa dela e já entrou na residência
com o fim de pegar o filho do casal, que se encontrava dormindo. Acrescentou
que o acusado gritou com ela e ela gritou de volta, tendo havido troca de
ofensas  entre  eles,  ocasião  em  que  Bertone  lhe  agrediu  fisicamente  com
puxões de cabelo, jogando-a contra a parede, dando-lhe chutes, fazendo com
que ela caísse ao chão. Afirmou, ainda, que o réu só parou as agressões após
a  intervenção  dos  amigos  que  se  encontravam no  local,  confirmando  que
sofreu ameaça quando aquele disse que iria se vingar.

Na fase policial, foi ouvido Flaviano Plácido Salviano da Silva
que disse (fl. 16):

“namora  a  prima  de  PRISCILA  e  no  dia  do  fato  estava  na
residência  desta  quando  escutou  uma  buzina  de  carro;  QUE
PRISCILA saiu para verificar quem era e como ela não retornou
logo,  foram ver  o que ocorria;  QUE viu  BERTONI empurrando
PRISCILA e agredido-a fisicamente com um chute, insistindo para
adentrar  na  residência;  QUE  o  depoente  e  outras  pessoas
interferiram e afastaram BERTONI; QUE BERTONI saiu do local
xingando  PRISCILA  e  dizendo  "você  vai  ver".  Destaques  no
original.

A testemunha de acusação Alexandre Pereira Melo afirmou
(fl. 17):

“É amigo da vítima PRISCILA RAQUEL VIEIRA SILVA; Que tem
conhecimento que PRISCILA foi casada com o acusado BERTONI
durante  três  anos,  tendo  um  filho  desta  união,  mas  que
atualmente estão separados; Que no dia 09/01/2013, por volta
das 23:00 h, o depoente encontrava-se na residência da vítima,
quando o acusado chegou alcoolizado e passou a proferir ofensas
verbais contra a mesma, tais como "RAPARIGA", "PUTA", entre
outras; Que, ato contínuo, o acusado passou a agredir a vítima
com chutes e socos; Que na ocasião, o depoente, acompanhado
de familiares da vítima, afastaram BERTONI, impedindo que ele
continuasse com as agressões; Que não sabe dizer se essa foi a
primeira vez que a vítima foi agredida física e verbalmente por
BERTONI” (sic). Destaques no original. 

Ao ser ouvido na instrução processual (mídia de fl.  47), a
testemunha  ainda  mencionou  que  a  vítima  saiu  da  sala,  onde  estavam
assistindo a um filme, para falar com o réu e que, em seguida, a testemunha e
as outras pessoas que lá estavam ouviram um barulho e foram até o local
onde a ofendida se encontrava. Disse que, quando chegaram, ela já havia sido
agredida  fisicamente  e  o  acusado  estava  segurando-a  pelos  braços  e  a
agredindo verbalmente, enquanto ela chorava. Afirmou, por fim, que o réu
tentava  entrar  na  residência  da  vítima,  mas  foi  impedido  pelos  que  ali
estavam, tendo aquele ameaçado a vítima, afirmando que iria se vingar. 



O acusado Bertone  de  Oliveira  Dantas,  em  seu
interrogatório na Delegacia de Polícia, disse (fl. 18):

“Conviveu maritalmente com a vítima durante quatro anos, tendo
um filho desta união, mas estão separados desde o mês de maio
de 2012; Que no dia dos fatos, tomou conhecimento que a vítima
ia dar uma festa na casa dela e foi até o local com o intuito de
pegar o seu filho, para que a criança não ficasse em um local
onde  estava  havendo  consumo  de  bebidas  alcoólicas;  Que  ao
chegar  na  casa  da  vítima,  tentou  pegar  o  seu  filho,  mas  foi
impedido por ela; Que, ao tentar adentrar na casa da vítima, foi
empurrado  por  ela;  Que  confessa  que  também  empurrou  a
vítima, mas não chegou a agredi-la fisicamente; Que na ocasião,
haviam três homens e três mulheres no interior do imóvel, os
quais o retiraram do local; Que também foi agredido fisicamente
pelos  amigos  da vítima;  Que nega que tenha a  ameaçado de
morte;  Que  também  não  a  agrediu  verbalmente;  Que
atualmente,  apesar  de  continuarem  separados,  tem  uma  boa
convivência  com  a  vítima;  Que  nunca  foi  preso  e  nem
processado”.

Ouvido em juízo, o réu continuou negando a prática delitiva,
afirmando, ainda, que soube através de uma ligação de Itapoã que estava
havendo uma festa na casa de ex-companheira Priscila Raquel e que, por isso,
dirigiu-se para lá, com o intuito de pegar o filho – o que era costume nos finais
de semana, principalmente, quando havia festa na casa da vítima. Acrescentou
que,  ao bater na porta da casa desta, ela já o atendeu acompanhada das
pessoas que estavam na festa e não permitiram que ele entrasse para ver e
pegar a criança. Disse que, nesse momento, houve uma confusão e alguém o
empurrou, tendo a vítima intervindo para interromper a confusão, mas que
recebeu  uma  “gravata”  e  acredita  que  no  “empurra-empurra”,  a  ofendida
tenha se machucado. Finalizou reafirmando que não ameaçou a vítima e que
jamais a agrediu fisicamente (mídia de fl. 47).

Analisando detidamente as provas dos autos, em confronto
com a pretensão recursal, tem-se que não assiste razão ao apelante, pois
diante do contexto probatório colhido ao longo da instrução, não há falar em
insuficiência de provas. 

A  prova  testemunhal  corrobora a palavra da vítima, não
deixando dúvida quanto à lesão praticada pelo réu contra esta, bem como da
ameaça proferida,  não havendo como dar credibilidade à versão apresentada
pelo réu, que nega a autoria dos delitos e sustenta a ausência de prova idônea
para  a  condenação,  porquanto,  mostra-se  isolada  e  divergente  do  acervo
probatório colhido. Inexiste comprovação de que o acusado sofreu algum tipo
de agressão.

Ponto outro, é cediço que em delitos cometidos no âmbito
doméstico, normalmente praticados na clandestinidade, longe de quaisquer
testemunhas, a palavra da vítima ganha extrema relevância probante,
sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos. Na hipótese dos



autos,  mais  relevante  ainda  se  torna  porque  convergente  com  a  prova
testemunhal e pericial. 

A propósito: 

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  REVISÃO  DA  PENA.  APLICAÇÃO  DA
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA  PENA.  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  1.  A materialidade encontra-se  preenchida
pelo boletim de ocorrência e a autoria resta evidente
diante dos depoimentos colhidos nas esferas policial e
judicial. 2. Nos casos de violência doméstica a palavra
da vítima possui  importante  valor  probatório  e,  por
isso,  quando em consonância com outros elementos
probatórios,  constituem  em  relevante  elemento  de
convicção  do  Magistrado,  não  logrando  êxito  em
desqualificar suas declarações. 3. A conduta descrita no
artigo 147 do Código Penal,  consuma-se no momento em
que  a  vítima  toma  conhecimento  do  teor  da  ameaça,
independentemente  de  sofrer  intimidação,  bastando  que
haja  o  anúncio  de  um  mal  injusto  e  grave,  ou  seja,
verossímil e capaz de gerar temor. In casu, a promessa de
morte fora direcionada à vítima, sendo capaz de causar-lhe
medo, haja vista que procurou a polícia. Assim, indene de
dúvidas  de  que  a  conduta  descrita  subsume-se
perfeitamente  ao  tipo  descrito  no  artigo  147  do  CP,
desmerecendo acolhida a tese absolutória. 4. Recurso não
provido.”  (TJES;  Apl  0027406-96.2013.8.08.0048;
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg.
24/05/2017; DJES 02/06/2017)

“VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  Ameaça  e  vias  de  fato.  I.
Pretendida  absolvição.  Inviabilidade. Palavra  da  vítima
corroborada  por  outros  elementos  de  prova.
Condenação mantida. Amparada por outros elementos
de convicção, a palavra da vítima. Especialmente em
infrações cometidas no ambiente doméstico e familiar.
Constitui suporte suficiente para a condenação. Ii. Resposta
penal.  Agravante  genérica  (art.  61-ii-.  F.,  cp).  Exclusão
inadmissível. Não se tratando de circunstância elementar do
tipo legal imputado, incide a agravante prevista no art. 61-
ii-. F. Da Lei penal quando o agente se prevalece de relações
domésticas ou age com violência contra a mulher na forma
da  Lei  específica.  Recurso  desprovido.”  (TJPR;  ApCr
1632702-9;  Curitiba;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.
Des.  Telmo  Cherem;  Julg.  18/05/2017;  DJPR
02/06/2017; Pág. 297).

Destaques em ambos.

Assim, diante da coerência das provas produzidas, todas
convergindo para a condenação do apelante, forçoso concluir que o pleito
absolutório resta descartado. 



Ressalte-se, por fim, que a reprimenda foi devidamente
fixada pelo sentenciante, não estando a merecer nenhum reparo. 

Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença a quo por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos, decano  no
exercício  da  Presidência da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio,
relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento  da  vaga  de  desembargador).  Ausentes
justificadamente os Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos
Martins Beltrão Filho. 

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, em 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


