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Embargante: Valdinei Medina Machado da Silva 

Embargado: Ministério Público 

Relator: Des. Monica Tolledo de Oliveira 

 

 

Embargos Infringentes. Crime de Ameaça em âmbito de 

violência doméstica. Divergência consubstanciada na 

absolvição ou condenação do acusado. Na esteira do 

douto voto vencido, tanto não há prova suficiente da 

ameaça, quanto também as palavras proferidas pelo 

réu consistente na expressão – “vc vai ver só”  -  não 

ressoa mal injusto e grave o suficiente para 

caracterizar o delito de ameaça, sobretudo porque o 

contexto dos fatos se resumiu no desentendimento 

entre réu e vítima, após vida em comum por 5 anos, de 

forma que eventuais expressões ásperas surgidas 

nesse contexto são inerentes aos conflitos humanos. 

De outro lado, a acusação se absteve de diligenciar o 

testemunho da irmã da vítima, a qual, efetivamente, 

teria presenciado a cena. Registre-se que não estamos 

diante de um quadro fático de conflito doméstico 

ocorrido na clandestinidade, ao contrário, havia 

testemunha, porém deixou-se de avançar na instrução 

para melhor provar os fatos. Portanto, se de um lado, 

não há prova suficiente de que tenha o acusado 

proferido a expressão apontada na denúncia como 

ameaçadora, de outro lado, a dita expressão não 

preencheria os contornos exigido pela norma penal 

para o tipo em questão. Provimento dos embargos 

infringentes. 
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A C Ó R D Ã O 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos 

Infringentes e de Nulidade nº 00112842-27.2014.8.19.0024, em que é embargante 

VALDINEI MEDINA MACHADO DA SILVA e embargado MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em dar 

provimento aos embargos infringentes para prevalecer o voto vencido que 

absolvia o embargado, nos termos do voto da Relatora. 

 

R E L A T Ó R I O 

 

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por Valdinei 

Medina Machado da Silva contra o V. Acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal que, 

por maioria, negou provimento ao recurso defensivo para, mantida a sentença, 

condenar o apelante, ora Embargante, às penas de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de 

reclusão, em regime semiaberto, por infração ao Artigo 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do 

CP n/f da Lei 11.340/06, vencido o E.  Des.  Revisor Paulo de Tarso Neves, que proveu 

o recurso, para absolver o réu com fulcro no art. 386, III e VII do CPP. 

 

A defesa pretende a reforma do julgado para que prevaleça o voto 

vencido e, consequentemente, seja absolvido o embargante. 

 

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos embargos. 
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V O T O 

 

Pretende o embargante ver prevalecido o voto vencido que dava 

provimento ao apelo para absolver o réu. 

 

Tenho que o voto vencido emprestou melhor solução ao conflito em 

contexto de violência doméstica. 

 

O douto voto vencido está vazado na seguinte fundamentação:  

 

1º) Não ficou provado, com grau de certeza, indispensável atributo  da  

condenação criminal, que  o  réu  externou  o  comportamento 

descrito na inicial acusatória. Com efeito, a  condenação,  se  

mantida,  estaria  respaldada,  com  exclusividade,  no  depoimento  

da vítima;  

   

2º) A imputação posta na denúncia, consistente em quatro 

vocábulos (ela iria “ver  só”  -  sic),  proferida  no  contexto  de uma 

discussão  entre  pessoas  que  já  tiveram vida  em  comum,  sobre  

a  desocupação  de imóvel,  não  tipifica  a  ameaça  de  causar  mal 

injusto e grave. Do contrário, banaliza-se a prática criminosa prevista 

no  artigo  147,  do Código Penal. Ante o exposto, amparado nos 

incisos III e VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal, dou 

PROVIMENTO ao recurso, absolvendo o acusado.  “ 

 

 

Estou convencida, na mesma esteira do voto vencido, de que, tanto não 

há prova suficiente da ameaça, quanto também as palavras proferidas pelo réu 
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consistente na expressão – “vc vai ver só”  -  não ressoam mal injusto e grave o 

suficiente para caracterizar o delito de ameaça.  

 

Passamos à análise da prova.  

 

Não se desconhece que os conflitos familiares onde se instaura a 

violência doméstica contra a mulher, de regra, ocorrem na clandestinidade, sem a 

presença de testemunhas, daí porque deve ser prestigiado o depoimento da vítima 

mulher. Porém, neste caso ora examinado, a cena de suposta ameaça que a vítima 

atribui ao ex-companheiro, ora réu, teria sido presenciada pela irmã da vítima, a qual, 

todavia, não compareceu para prestar depoimento, segundo se vê transcrito no 

relatório da autoridade policial, a saber :  

 

“ A vitima indicou a irmã ANGELA como testemunha do fato, contudo, alega que não 

possui o telefone de contato da irmã. Esta signatária entrou em contato com o telefone 

976686505, de VANDA, mãe de JAQUELINE E ANGELA, tendo marcado oitiva para 

ANGELA no dia 26/02/14, às 10:00 hs, contudo a mesma não compareceu. CONCLUSÃO 

: 0 fato fora noticiado em 04 de dezembro de 2013, sendo certo que, a própria vítima 

declarou que sua irmã, Ângela, teria presenciado a ameaça proferida por seu ex marido. 

Ocorre que até a presente data, a testemunha não prestou declarações nesta delegacia e 

de acordo com a Oficial de Cartório responsável pelas diligências do presente Inquérito, a 

mesma teria sido intimada via telefone, conforme certidão às fls. 16 e informação sobre 

investigação fls. 25. 

 

Assim, o conjunto probatório neste processo é exclusivamente a palavra da 

vítima, a qual, no entanto, não me oferece a mínima certeza de que os fatos se 

passaram da maneira como ela narrou em juízo.  

 

A prova acusatória se absteve de diligenciar o testemunha da irmã da 

vítima, a qual, efetivamente, teria presenciado a cena. Registre-se que não estamos 
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diante de um quadro fático ocorrido na clandestinidade, ao contrário, havia testemunha, 

porém deixou-se de avançar na instrução para melhor provar os fatos. 

 

Á par da narrativa da vítima, temos o depoimento do réu apenas em sede 

policial, eis que ele se tornou revel no processo.  

 

A vítima Jaqueline, em juízo, relatou que: “...  eu  fui  esposa  dele  por  cinco  

anos;...;  já  tínhamos  nos separado;...; ele foi na porta da minha  casa,  eu moro no porão 

dele,  a casa dele é acima da minha;...; ele me ameaçou e falou pra eu  sair  da    casa,  senão  

eu  ia  ver  só,  que  ele  poderia  fazer  uma besteira  e  sair  do  país;  ele  tentou  me  agredir  

e  eu  fui  até  a polícia;...; que já tinha sido  ameaçada  e agredida pelo acusado, mas não fez 

ocorrência;...; que não fez outros registros;...; a gente se  cumprimenta,  moramos  na  mesma  

comunidade;...;  ele  não tentou  mais  nada,  mas  eu  tenho  receio;...;  eu  fiquei  com  medo 

porque já fui agredida pelo acusado, e sabe do que ele é capaz;...; depois que fiz essa 

ocorrência ele se mudou..." 

 

Em sede policial, o depoimento prestado foi no mesmo sentido: Relata a 

declarante que conviveu com VALDINEI durante cinco anos. Que durante a convivência sofreu 

agressões físicas e verbais, entretanto, não registrou ocorrência, sendo esta a primeira. Que 

está separada de VALDINEI há onze anos, residindo no porão da residência de VALDINEI, 

juntamente com o filho menor JOÃO VICTOR, com onze anos, fruto desse relacionamento. 

Que no dia de hoje, por volta das 17:30h estava em sua residência quando VALDINEI ao 

retornar do trabalho, lhe disse que teria que sair da residência de uma forma ou outra, senão, 

ia ver só, acrescentando que se ele fizesse uma merda ia depois sair do pais. Que a declarante 

se sentiu ameaçada, já que das outras vezes foi agredida por VALDINEI.  Que as ameaças 

foram testemunhadas por ANGELA, irmã da declarante.  

 

Observe-se que a vítima diz ter convivido com o réu por 5 anos e sofreu 

várias agressões, mas nunca registrou ocorrência, o que se mostra, no mínimo, 

estranho que tais agressões tenham realmente ocorrido, até porque ela foi morar no 

porão da casa do próprio acusado porque ficou sem moradia, daí ter o acusado 
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permitido lá sua permanência provisória para ajudá-la. Tivessem realmente ocorrido 

tais agressões, não teria a vítima procurado auxílio do ex-companheiro. Portanto, acho 

meio duvidoso que tenham realmente ocorrido tais agressões, sobretudo porque não 

há qualquer registro de violência doméstica na FAC do acusado.  

 

O acusado, por sua vez, foi decretado revel. Contudo em sede policial 

apresentou a seguinte versão: Que comparece  espontaneamente, oportunidade em  que esta 

separado de JAQUELINE  há dez anos aproximadamente. Que nega  ter agredido ou ameaçado  

JAQUELINE, inclusive no passado  como ela alega. Que apesar de estar  separado, JAQUELINE pediu 

para morar de favor  na  residência do declarante, pois havia separado do companheiro Leo que residia 

no Cantagalo.  Que  o declarante permitiu  que JAQUELINE residisse no porão de sua  residência  por 

algum  tempo,  juntamente  com  o filho  menor do declarante,  mais  um outro filho de JAQUELINE  fruto  

do relacionamento com Leo do Cantagalo, ocorre que  o local é insalubre, por se  tratar de porão, com 

cerca de 1.80m de altura, local úmido e colado  na  pedra. Informa que foi o declarante que mobiliou a 

residência de JAQUELINE. Que  o declarante pediu que JAQUELINE saisse do local, oferecendo uma 

outra  residência que ia construir próximo ao local,  uma  vez que a comunidade da Babilônia  está  

sofrendo intervenção da Prefeitura no projeto Morar Carioca e o local pode ser  fruto de desapropriação. 

Que o declarante possui  em  seu nome titulo de posse do local  de sua residência. Que após o referido 

registro de ocorrência, a proposta de oferecimento de  uma nova residência para JAQUELINE , foi 

acordada por escrito  com  o mediador da UPP, policial BARRETO. Deseja esclarecer que a guarda 

definitiva do menor JOÃO VITOR CAMPOS MACHADO DA SILVA é de JAQUELINE.  Relata  que o 

próprio  declarante  ofereceu  a pensão alimenticia do menor,  que está  em dia.  Que JAQUELINE foi  

até a casa dos pais do declarante junto com policiais da UPP para  apanhar  seu filho JOÃO VITOR, 

dizendo que queria  uma segurança  de que algum mal lhe pudesse acontecer, ou imagina que 

JAQUELINE o  teria  acusado de cárcere privado. Que  o declarante  solicitou por escrito na sede  da  

UPP o BO sobre este fato,  ocorrido no dia 04112113. 

 

Na presente hipótese, a denúncia descreve que a ameaça consistiu na 

seguinte expressão: “ ao dirigir-se à vítima, teria, em tese, afirmado que ela iria 

"ver só”. “ 
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Ao meu sentir, ainda que tenha o acusado dito tal expressão, o que não 

há também a mínima prova nos autos, não estaria presente a tipicidade exigida pela 

norma penal.  

 

O contexto dos fatos que originou o processo era uma briga que envolvia 

a moradia cedida pelo réu à sua ex-companheira, cuja desocupação o réu estava 

pedindo. 

 

Assim, dentro deste contexto familiar, de pessoas que já viveram em 

coabitação, a expressão “você vai ver só” não pode ser considerada como uma 

ameaça a configurar um mal injusto e grave, sendo apenas mera conjectura. 

 

Nesse sentido, cumpre transcrever trecho do voto vencido que muito bem 

analisou o caso: “A imputação posta na denúncia, consistente em quatro 

vocábulos (ela iria “ver só” -  sic), proferida no contexto duma discussão entre 

pessoas que já tiveram vida em comum, sobre a desocupação de imóvel, não 

tipifica a ameaça de causar mal injusto e grave. Do contrário, banaliza-se a 

prática criminosa prevista no artigo 147, do Código Penal”. 

 

Somado a isso, nenhum outro episódio de agressão foi relatado, sendo 

certo que, depois dos fatos, o acusado e sua ex-companheira passaram a conviver de 

modo sadio na mesma comunidade e se cumprimentam (“ a gente se cumprimenta, 

moramos na mesma comunidade; ele não tentou mais nada”), tanto isso é verdade que 

o acusado não possui nenhuma outra anotação em sua FAC após este episódio 

ocorrido em dezembro de 2013. 
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À conta de tais fundamentos, voto pelo provimento dos embargos 

infringentes para prevalecer o voto vencido que absolvia o embargado. 

 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017 

Desembargadora MONICA TOLLEDO DE OLIVEIRA 

Relator 
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