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APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. Art. 147 do Código Penal. Condenação.
Irresignação defensiva. Pleito absolutório.
Impossibilidade. Prova oral colhida suficiente para um
decreto  condenatório. Palavra  da  vítima.  Relevância.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

- Restando comprovada a materialidade e sendo
induvidosa a autoria do delito, não há que se falar em
absolvição.

- Nos crimes de ameaça, especialmente praticados no
âmbito  doméstico  ou  familiar,  a  palavra  da  vítima
possui  fundamental  relevância,  notadamente  quando
em sintonia com as demais provas dos autos.

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 (fl.  66)  interposta por José
João da Silva Filho contra a sentença de fls. 57/61, que o condenou nas penas
do art. 147 do CP c/c a Lei 11.340/2006, à reprimenda de 03 (três) meses de
detenção, em regime inicial aberto. 

Narrou a inicial acusatória de fls. 02/03, em síntese, que no
dia 26 de setembro de 2014, a companheira do acusado, Marineide Marques
de Oliveira, dirigiu-se até a delegacia de Polícia Civil de Juazeirinho e contou
que não aguentava mais as constantes ameaças de morte por parte de José
João da Silva Filho, e que as ameaças eram pelo fato dela ofendida pedir ao
acusado para contribuir com a manutenção dela e de sua filha.

Denúncia recebida em 18/12/2014, às fls. 27/28.

Publicação da sentença em 06/05/2016 (fl. 62).

Em suas razões recursais  de fls. 68/71, alega  que não há
provas suficientes à condenação, notadamente porque, mesmo após a data
dos fatos narrados na denúncia, a ofendida e a filha do casal, continuaram a
conviver  diariamente  com  o  réu,  descaracterizando  a  suposta  ameaça.
Requereu a absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público ao apelo pugnando pelo
seu desprovimento, às fls. 75/78.

A Procuradoria de Justiça, através de parecer da Dra. Maria
Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça, opinou pelo não
provimento do recurso apelatório (fls. 83/86).

É o relatório. 
 
VOTO: Exmo. Sr. Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio

(Relator)

Os requisitos essenciais de admissibilidade do recurso
encontram-se devidamente preenchidos. Inexistindo preliminares aventadas
pelas partes e/ou nulidades as quais tenha que conhecer de ofício, passo ao
exame do mérito do apelo.

O apelante pede  a absolvição pelo  delito de  ameaça
praticada com violência doméstica alegando insuficiência de provas pelo fato
de a vítima, embora não haja mais relação conjugal ente eles, ter continuado a
conviver diariamente com o réu.

Não lhe assiste razão.



In casu, observa-se que a materialidade delitiva se encontra
suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/22.

A autoria também restou evidenciada nos autos, sobretudo,
pela palavra da vítima e pelos depoimentos das demais testemunhas arroladas
pela acusação. Vejamos.

Na esfera policial, fls. 09/10, a ofendida disse:

“… Que constantemente a vítima é ameaçada de morte
juntamente  com  sua  filha,  pois  só  acusado  não
economiza palavas de baixo calão com a mesma, tendo
inclusive  tentado  ameaçá-la  de  agressão  física,  mas
que sua filha sempre intercedeu para que o fato não
viesse a se concretizar, que inclusive já houve agressão
física  e  moral  do  acusado  para  com  a  vítima
anteriormente...” 

Em  juízo,  a vítima Marineide  Marques  de  Oliveira  disse
(mídia de fl. 45):

“... “Que está solteira; que vive numa casa e o acusado
está em outro; que houve a separação de corpos; que,
como não tem condições, nem sua filha, a gente vive
assim, faz a refeição juntos mas a noite cada um vai
para sua casa; que o acusado chegou a ameaçá-la
muitas e muitas vezes; que no dia 26/09/2014 o
acusado a ameaçou e jogou uma cadeira de ferro
contra ela ofendida na frente de sua filha; que a
cadeira bateu na porta; que o acusado pegou uma
segunda cadeira, ocasião em que sua filha tomou
a  frente  e  o  acusado  deu  um  soco  na  filha  e
cortou a boca da filha todinha; que faz as refeições
na casa do réu por necessidade, para não passar fome
com a filha, porque estão desempregadas; que desde
2012 mora em outra casa mas faz as refeições na casa
do acusado; que mesmo só indo fazer as refeições na
casa do acusado ele continua fazendo ameaças; que se
sente obrigada a comer lá para não passar fome com a
filha  e  porque  ele  não  quer  dar  ajudá-las  para  que
possam se manter  sozinhas  na casa em que vivem;
que  já  procurou  emprego  e  não  encontra;  que são
várias as ameças; que o acusado já respondeu a
processos  penais  e  que  ele  já  a  agrediu
fisicamente,  atingindo-a no olho,  no braço e na
cabeça,  onde  levou  vários  pontos;  que  é  um
sacrifício ainda ter que fazer as refeições na casa do
acusado”. 



Restou evidente que a vítima confirmou na fase judicial que,
além das ameaças, foi agredida fisicamente pelo réu.

Conforme se verifica, a palavra da vítima é coerente e se
coaduna com os depoimentos prestados em juízo (constantes na mídia de fl.
45)  pela  declarante  e  pela  testemunha, que apontam claramente para a
ocorrência do delito de violência doméstica. Vejamos:

A filha do casal, Maria José Marques da Silva, ouvida como
declarante, disse em juízo:

“Que é filha do acusado; que não trabalha;  que são
verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que a
mãe estava dormindo num quarto e ela declarante em
outro quando o pai chegou e jogou uma cadeira em
direção à mãe, mas não a acertou; que quando ele
foi jogar a segunda cadeira ela vítima tomou a frente e
aí nessa hora ele deu-lhe um soco; que usava aparelho
nos dentes e ficou com a boca ferida; que esse fato se
deu  em  2013;  que  ele  a  ameaça  todos  os  dias,
constantemente,  fica  dizendo  que  vai  bater  na
vítima;  que  são  verdadeiras  as  declarações
prestadas  na  delegacia;  que  confirma  os
xingamentos e ameaças tanto a mãe como a ela
declarante;  que dormem todos na mesma casa por
falta  de  condições  financeiras  para  se  manterem
sozinhas, mas o acusado dorme num quarto separado
delas”. (Extraído da mídia de fl. 45).

A testemunha, Maria dos Santos Mendes, em juízo, também
falou:

“que conhece o acusado; que não viu as agressões;
que a  vítima  disse  a  ela  testemunha  que  o
acusado a agrediu; que nunca a viu ferida, mas já
a viu várias vezes nervosa; que a ofendida disse-lhe
que o acusado já a tinha agredido; que acha que há
ciúmes dos dois lados; que não tem conhecimento de
que ele tem o costume de bater na vítima pois mora
distante”. (Extraído da mídia de fl. 45).

Por fim, corroborando a denúncia, temos que o próprio réu
confessa as agressões verbais, dizendo que eram só discussões de “boca”:

“que  já  foi  processado  uma  vez;  que  respondeu  a
processos movidos pela própria vítima;  que nunca a
bateu  fisicamente;  que  só  são  discussões  de
‘boca’;  que  já  ameaçou  a  vítima  por  causa  de



outros problemas; que a ameaçou em 2014;  que
nunca ameaçou matá-la, mas apenas a ameaçou
para que ela saísse da casa dele; que ela só vive
‘mais ele’, que vieram ‘tudo’ junto para o Fórum; que
ela  vive  dizendo  ‘coisas’  com  ele;  que  ela  deve  ter
alguma  doença  de  ciúmes;  que  não  dormem  mais
juntos,  cada  um  dorme  num  quarto,  mas  tudo  na
mesma casa; que a casa dela está vazia; que saiu da
casa dela em 2014 já por causa de briga; que as brigas
eram só de boca; que na discussão de setembro/2014
não  a  ameaçou  de  morte;  que  ela  tem a  opção  de
morar  na casa dela  mas não vai  e  ele  acusado não
pode expulsar porque tem uma filha com ela; que elas
são  saudáveis,  tem condições  de  trabalhar  mas  não
trabalham”. (Extraído da mídia de fl. 45).

 
Vale ressaltar que nos delitos que envolvem violência

doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as
agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas ou estas não
são isentas por estarem envolvidas emocionalmente.

Nesse sentido:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  NÃO
CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO
DE  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE  DE  AMPLO  REEXAME  DO  MATERIAL
FÁTICO-PROBATÓRIO.  INVIABILIDADE.  PALAVRA DA
VÍTIMA.  ESPECIAL  RELEVÂNCIA  NOS  CRIMES
PRATICADOS  NO  ÂMBITO  DA  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. PRECEDENTES.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.
I  -  A  Terceira  Seção  desta  Corte,  seguindo
entendimento  firmado  pela  Primeira  Turma  do  col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus em substituição
ao  recurso  adequado,  situação  que  implica  o  não-
conhecimento  da  impetração,  ressalvados  casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta  a  gerar  constrangimento  ilegal,  seja  possível  a
concessão da ordem de ofício.
II  -  Mostra-se  inviável  o  pedido  absolutório,  pois
evidente a necessidade de amplo reexame do material
fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda
evidência, é incompatível com a estreita via do habeas
corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência
doméstica,  a  palavra  da  vítima  possui  especial



relevância, uma vez que são cometidos, em sua
grande maioria, às escondidas, sem a presença de
testemunhas. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido.
(STJ,  HC  385.290/RS,  Rel.  Ministro  FELIX
FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
06/04/2017, DJe 18/04/2017)

CONSTITUCIONAL  E  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.  AMEAÇA E  LESÃO
CORPORAL.  ABSOLVIÇÃO.  IMPROPRIEDADE  DA  VIA
ELEITA.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  ESPECIAL
RELEVÂNCIA  À  PALAVRA  DA  VÍTIMA  COMO
FUNDAMENTO  PARA  A  CONDENAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT
NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo  do  recurso  legalmente  previsto  para  a
hipótese,  impondo-se  o  não  conhecimento  da
impetração,  salvo  quando constatada  a  existência  de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do
acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de
forma  fundamentada,  ser  o  réu  autor  dos  delitos
descritos  na  exordial  acusatória,  a  análise  das
alegações  concernentes  ao  pleito  de  absolvição
demandaria exame detido de provas, inviável em sede
de writ. Precedente.
3. No que se refere ao crime de ameaça, a palavra
da  vítima  possui  especial  relevância  para
fundamentar  a  condenação,  notadamente  se  a
conduta  foi  praticada  em  contexto  de  violência
doméstica ou familiar. Precedente.
4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ,  HC  327.231/RS,  Rel.  Ministro  RIBEIRO
DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
10/03/2016, DJe 17/03/2016)

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)

Portanto, não existindo dúvida de que o apelante ameaçou a
vítima mister a manutenção da condenação.

Lado outro, não desconfigura o crime de ameaça o fato de a
ofendida ainda ter contato com o réu, mormente porque esta não demonstrou
interesse em se retratar em juízo, nos termos do art. 16 da Lei 11.340/2006. 

Por todo  o  exposto,  não  há  como  acolher  o  pedido  de
absolvição do apelante. 

Em relação à aplicação da pena não houve insurgência da
defesa  do  réu  e  verifica-se  que o  magistrado sentenciante analisou
detidamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
fundamentadamente, fixando a pena-base em 03 (três) meses de detenção. 

Após, a pena corporal foi  substituída por uma restritiva de
direito de prestação de serviço à comunidade ou à entidades públicas, não
obstante ser incabível  a substituição nos termos do  art. 44, I, do CP,  que
mantenho, considerando que não houve recurso ministerial.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO, em
harmonia com o parecer ministerial.



É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, 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),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador 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


