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Capital
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Suely Ferreira Abrantes
ADVOGADO: José Alves Cardoso
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  INJÚRIA  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INCONTESTES.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUDENTE. DESPROVIMENTO.

–  Diante  da  comprovação  da  narrativa  acusatória,  consistente  na  injúria
perpetradas pela denunciada contra as vítimas e na presença de testemunhas,
deve ser mantida a condenação pelo delito.

– Consuma-se o crime de injúria qualificada (art.140, §3º do Código Penal)
quando se constata que a denunciada agiu com vontade livre e consciente de
denegrir  a  honra  subjetiva  das  vítimas,  utilizando-se,  para  tanto,  de
adjetivações preconceituosas inerentes a injúria racial.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  à unanimidade, em negar provimento ao apelo,  nos termos do voto do relator e em
harmonia com o parecer ministerial.

 
RELATÓRIO
 
Trata-se de  Apelação Criminal   interposta por  Suely Ferreira Abrantes

contra a sentença de fls. 202/207, proferida pelo MM. Juiz  Adilson Fabrício Gomes Filho, da 1ª
Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a denúncia ajuizada pelo Ministério
Público Estadual, condenando a ré nas penas do artigo 140, §3º (injúria) c/c art. 71, ambos do
CP, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de
pena  aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direito nos termos do art. 44 do CP.

 
Consta da peça inaugural (fls. 02/03) que:

“no dia 08 do mês de outubro de 2013, por volta das 10h30min, no interior do transporte
coletivo  da  mandacaruense,  nas  mediações  da  farmácia  Pague  Menos,  localizada  na
Avenida Epitácio Pessoa, nesta Capital, a acusada acima qualificada, com consciência e



vontade, utilizando-se de termos preconceituosos relacionados à raça e cor, injuriou, sem
qualquer motivo relevante, Kiara Araújo da Silva e Kívia Araújo da Silva, ofendendo-lhes
a dignidade, ou seja, seu amor próprio.
Na data, horário e local acima citados, a acusada encontrava-se com sua filha no ônibus
já identificado, quando, inesperadamente, esta começou a vomitar, momento em que os
demais passageiros começaram a sussurrar, dizendo que a mãe deveria colocar a cabeça
da filha para fora daquele coletivo, a fim de não o sujassem.  
Ocorre  que,  após  a  crise  de  náuseas  da  sua  filha,  a  acusada começou  a  xingar  os
passageiros, momento em que se dirigiu a primeira vítima, Kiara Araújo, proferindo-lhe
palavras injuriosas, tais como: “nega safada”, “nega nojenta”, “rapariga”, macaca e
“burra”, qualidades que atingiram sua honra subjetiva.
Ato contínuo, nas mesma condições de tempo, lugar e modo de execução, dirigiu-se Suely
Ferreira Abrantes a segunda vítima, Kívia Araújo da Silva, direcionando-lhe os memos
termos injuriosos referentes também a raça e cor, chamando-a de “macaca”, “rapariga”,
“nega safada” e “nojenta”, além dos diversos gestos obscenos feitos com as mãos. (...)”
(grifos nossos).

Nas  razões  recursais  (fls.  223/233),  a defesa  alega  que  não  restou
comprovado nos autos a prática do delito descrito na exordial acusatória. Afirma, ainda, que as
palavras desrespeitosas partiram primeiramente das supostas vítimas, que proferiram xingamentos e
palavras  desrespeitosas  à  filha  da  ora  apelante,  razão  pela  qual,  pretende  a  absolvição,  por
inexistência de crime, nos termos do art. 386, inc. III do CPP, ou, ainda, por ausência de provas
quanto à materialidade delitiva, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP, em homenagem máxima ao
in dubio pro reo.

Em contrarrazões (fls. 236/239), o representante do Ministério Público de
primeira instância, requereu o desprovimento do apelo, para manter a sentença vergastada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer do insigne
Procurador de Justiça em substituição  Álvaro Gadelha Campos, opinou pelo  desprovimento do
apelo (fls. 236/244).

É o relatório.
VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade,  conheço do recurso.  Contudo,
impossível a absolvição pretendida.

Conforme relatado, à apelante foi imposta uma condenação pela prática do
delitos tipificados nos art. 140, §3º e 71, ambos do Código Penal, verbis:

Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
(...)
§  3o Se  a  injúria  consiste  na  utilização  de  elementos  referentes a raça,  cor,  etnia,
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada
pela Lei nº 10.741, de 2003)
Pena - reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)

Crime continuado

Art.71 . Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 (dois) ou mais
crimes da mesma espécie e,  pelas condições de tempo,  lugar,  maneira de execução e
outras  semelhantes,  devem os  subsequentes,  devem os  subsequentes  ser  havidos  como

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art140%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art140%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9459.htm#art140%C2%A73


continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a
mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)

A acusação que recai sobre a apelante é a prática do ilícito de injúria racial
na modalidade de crime continuado, ofendendo a dignidade e o decoro das vítimas, pelo fato de lhe
haver chamado de “negras safadas”, “negras nojentas”, dentre outras expressões, agredindo a honra
subjetiva das ofendidas.

A defesa alega que não restou comprovado nos autos a prática do delito
descrito  na  exordial  acusatória.  Afirma,  ainda,  que  as  palavras  desrespeitosas  partiram
primeiramente das supostas ofendidas, que proferiram xingamentos e palavras desrespeitosas à filha
da ora apelante. 

Não há como prosperar a irresignação ora analisada. Diante da análise dos
autos, constam presentes no processo elementos de provas fortes e incontroversos, os quais afastam
qualquer dúvida acerca da responsabilidade penal da apelante quanto ao crime que ora se analisa.

A denunciada, quando ouvida em juízo ( mídia fls. 184), disse que os fatos
não ocorreram como consta da exordial,  pois não agrediu as ofendidas com palavras negativas.
Afirma que houve apenas um “bate-boca” entre a filha da ré e as ofendidas.

Apesar  da  negativa  da  apelante,  a  versão  dos  fatos  apresentados  pelas
vítimas mostram-se em perfeita harmonia com aquela oferecida pelas testemunhas oculares e se
ajusta às provas colhidas na instrução, sob o crivo do contraditório, formando um conjunto probante
coeso, capaz de sustentar o decreto condenatório.

Da análise da prova colhida nos autos, verifica-se que a versão da acusação,
baseada nas declarações das ofendidas em seus depoimentos prestados perante a autoridade policial
(fls.  10  e  12),  disseram  que  foram  ofendidas  pela  acusada,  sendo  destratadas  com  adjetivos
depreciativos,  negativos  de  “negras  safadas”,  “negras  nojentas”,  “macacas”  dentre  outras
expressões, foi corroborada pelas testemunhas, em especial Mayara Emily de Lima Santos. Vejamos
os depoimentos prestados na esfera policial e confirmados em juízo mídia às fls. 168:

“Que no dia 08/10/2013, por volta das 10h30 se encontrava no interior do coletivo 505 (...)
viu quando uma jovem estava vomitando dentro do referido ônibus ao seu lado, à frente da
vítima de nome KIARA, oportunidade que esta reclamou de que estava respingando sobe as
pessoas do coletivo, inclusive na própria vítima, inclusive, sujando os seu pés; Que, diz a
depoente que referida senhora não gostou das reclamações, dizendo que a filha dela estava
grávida  e  iria  vomitar  onde  quisesse,  oportunidade  que  KIARA falou  par  a  filha  da
acusada colocasse a cabeça na janela do Ônibus; Que, nesse momento a acusada disse que
sua filha vomitava onde quisesse, quem achasse ruim, abrisse a boca que ela vomitaria
dentro, daí começou a proferir injúrias contra KIARA, dizendo insultos do tipo: “negra
safada, negra burra, macaca, rapariga” e outras palavras do gênero;  Que a irmã da
KIARA, de nome Kivia entrou no embate, defendendo a irmã, ocasião que também foi
xingada com os mesmos insultos, após a acusada falou em tom alto, dizendo que a filha
dela estava grávida, se perdesse o filho, acusada iria pegar as duas irmãs até debaixo da
pedra; Que, diz a depoente que interveio pedindo que todas se acalmasse, pois os demais
passageiros não eram obrigados a ouvir tais expressões nem gestos obscenos (...)” (grifo
nosso)  (f. 14/15)

Igualmente a testemunha Metuzael Fernandes da Silva, motorista do ônibus,
em juízo (mídia de fls. 168), em depoimento disse:  “ que são verdadeiros os fatos narrados na
denúncia,  que  as  vítimas  falaram  que  foram  xingadas  com  palavras  de  baixo  calão  pela
denunciada.(...)”. Disse que ficou sabendo de todos os fatos por meio de relatos de passageiros, e



pelas  próprias  vítimas.  Por  fim,  disse  que  ao  tomar  conhecimento  do  ocorrido,  tomou  as
providências, encaminhando as vítimas para a delegacia 

Pois  bem,  como  se  extrai  das  declarações  apresentadas,  a  testemunha
Mayara Emily de Lima Santos presenciou as injúrias desprendidas contra as vítimas, enquanto que
a testemunha Metuzael Fernandes da Silva (motorista do Ônibus)  não  presenciou os fatos, porém
afirmou  que  são  verdadeiros.  Disse  que  ficou  sabendo  de  todos  os  fatos  pelos  relatos  dos
passageiros e das ofendidas.

Logo,  da  leitura  dos  depoimentos,  verifica-se  que  as  testemunhas  que
estavam presentes no momento dos fatos foram uníssonas em afirmar que a ré realmente injuriou as
vítimas. Por outro lado, a versão apresentada pela ré se mostra totalmente isolada nos autos, pois as
testemunhas confirmaram que as vítimas foram agredidas verbalmente.

Em que pese o esforço da recorrente, é possível visualizar, nos autos, um
acervo  robusto  acerca  da  prática  do  crime  em  epígrafe,  mostrando-se  insubsistente  o  pleito
absolutório formulado no apelo, já que presentes os elementos necessários e suficientes a formação
da convicção do magistrado.

Assim, do cotejo das provas colhidas, conclui-se que de fato ocorreram
os fatos apontados na inicial, uma que houve testemunha presencial e as demais declarações
apontam  a  sua  veracidade.  Já  as  testemunhas  arroladas  pela  defesa  não  foram  capazes  de
desconstituir a prova narrada na inicial, uma vez que não presenciaram todo o desenrolar dos fatos
(mídia fls. 184).

Destarte,  não há que se falar em fragilidade probatória para condenação,
observa-se  que  o  édito  condenatório  não encontra-se  lastreado unicamente  nas  declarações  das
vítimas na esfera policial,  tendo em vista  que os demais elementos produzidos na fase judicial
confirma a tese acusatória. 

Portanto,  há  nos  autos  prova  robusta  da  materialidade  e  autoria
delitiva, havendo também elementos suficientes a ensejar a condenação da ré pelos crimes de
injúria. 

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO ao apelo, em harmonia com o
parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal e relator, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com
jurisdição  limitada),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador, vogal). 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 “Desembargador Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de
maio de 2018.



Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


