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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  nº  0001711-62.2013.815.0011  –  Vara  de
Violência Doméstica da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Rinaldo Rodrigues da Silva
ADVOGADO: Aécio de Souza melo Filho (OAB/PB nº 17.159-B)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE.
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  LEI  MARIA  DA  PENHA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA.
INSUBSISTÊNCIA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
DESPROVIMENTO.

1. Nos crimes cometidos em âmbito doméstico a
palavra da vítima merece especial valor probante,
sendo suficiente para comprovar a materialidade e
autoria  do  delito,  ainda  mais  quando  guarda
consonância com as demais provas dos autos

2. Não cabe falar em legítima defesa, uma vez que
o acusado não comprovou ter restado lesionado,
de  modo  que  não  se  pode  presumir  que  tenha
agido diante da mencionada excludente.

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  de  Violência  Doméstica  da  Comarca  de
Campina Grande/PB, Rinaldo Rodrigues da Silva foi denunciado como incurso
nos  termos  do  art. 129,  §  9º  do  Código  Penal  c/c  o  art.  7º  da  Lei
11.340/2006,  por  haver,  no  dia  04 de  novembro  de  2012,  ofendido  a
integridade física de sua  ex-mulher, Ednalva Soares da Silva Rodrigues (fls.
02-03).

Narra a exordial que o réu, na mencionada data, após uma
discussão, passou a agredir fisicamente sua ex-mulher, com socos no rosto, só
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parando de lesioná-la quando a filha do casal chegou em casa.

Após regular instrução, o juiz julgou procedente a denúncia,
condenando  Rinaldo Rodrigues da Silva, nos termos  do art. 129, § 9º, à
pena definitiva de 03 (três) meses de detenção a ser cumprido, inicialmente,
em  regime  aberto.  Concedeu-lhe  ao  final,  o  benefício  da  suspensão
condicional da pena, nos termos do art. 77, III do Código Penal, por dois anos
(fls. 58-59).

Irresignado,  o  réu  apelou  (fls.  62),  pugnando,  em  suas
razões (fls.  68-72),  pela sua absolvição em decorrência da insuficiência de
provas  da  materialidade  e,  alternativamente,  que  seja  reconhecida  a
excludente da legítima defesa.

Contrarrazões ministeriais (fls. 73-74), pelo desprovimento
do recurso e manutenção da sentença vergastada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou
pelo desprovimento da apelação (fls. 79-82).

VOTO

Pugna o apelante pela sua absolvição ante a insuficiência de
provas  (materialidade)  cabais  a  ensejar  condenação  pelo  delito  que  lhe  é
imputado.

Argumenta  que  ele  e  sua  esposa  “teve,  tem  e  terá
desentendimentos  com a  sua esposa,  a Sra.  Ednalva  Soares  da  Silva
Rodrigues, mas que tais situações são inerentes ao casamento, não passando
de discussões corriqueiras e pontuais. Nunca houve qualquer tipo de agressão
física!”.- grifos originais

Tais  argumentos  não  merecem prosperar,  posto  que  não
possuem respaldo fático e jurídico. A sentença vergastada fora devidamente
fundamentada nas provas produzidas no decorrer da instrução criminal. 

A materialidade do delito restou devidamente comprovado
pelo Laudo Traumatológico – Ferimento ou Ofensa Física (fls. 08), elaborado
no mesmo dia do fato, apontando “edema em região infraorbitária esquerda,
equimose  avermelhada,  em  placa,  em  região  cervical  lateral  direita,
equimoses  pardacentas  em  faces  interna  e  externa  do  antebraço  direito,
equimoses violáceas em face lateral dos braços e escoriações em face anterior
do braço esquerdo” e confirmando a ocorrência de ferimento/ofensa física.

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001711-62.2013.815.0011                                                               C.M.B.F.     2



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

No tocante à autoria, esta restou devidamente comprovada
pelas  palavras  da  vítima,  pois  apesar  dela  haver  se  retratado  em  juízo,
quando fez  o  Boletim de  Ocorrência  na  Delegacia,  narrou  detalhadamente
como tudo aconteceu,  apontando  o ora apelante  como o autor  das lesões
provocadas (fls. 07 e 15). A conferir:

“QUE hoje, por volta das 17:40 horas, após uma
discussão  entre  o  casal,  RINALDO  passou  a
agredir  a vítima, com socos no rosto,  além de
segurá-la pelo pescoço e pelo braço;”.

Há de considerar que, em casos como este, as declarações
da vítima possuem valor especial, uma vez que se trata de crime praticado,
via de regra, no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, ainda mais se
suas declarações guardam perfeita consonância com elementos de convicção
dos autos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)  No  que  tange  aos  crimes  de  violência
doméstica e familiar,  entende esta Corte que a
palavra da vítima assume especial importância,
pois  normalmente  são  cometidos  sem
testemunhas  (…)  (AgRg no  AREsp 213.796/DF,
Rel.  Ministro  CAMPOS  MARQUES
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/PR),
QUINTA  TURMA,  julgado  em  19/02/2013,  DJe
22/02/2013)”

Em sendo assim, não há que se descrer das palavras da
vítima, que, em crimes como os do caso em apreço, secretos por sua própria
natureza, quase sempre são praticados na clandestinidade, goza da presunção
de  veracidade  e  assume  especial  valor  probante,  sendo  suficiente  para
comprovar a materialidade e autoria do delito.

Portanto,  entendo incontroversas a materialidade e a autoria
do delito, devendo ser mantida a sentença, não havendo se falar em absolvição.

De outra banda, não cabe falar em legítima defesa, uma vez
que o acusado não comprovou ter restado lesionado, de modo que não se pode
presumir que tenha agido diante da mencionada excludente.

A propósito:

“LESÕES CORPORAIS. INFRAÇÃO NO ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E  FAMILIAR  CONTRA  A
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MULHER. Incontroverso o fato consistente em que
o denunciado agrediu a vítima, nesta produzindo
lesões  corporais,  e  ausente  demonstração  da
presença  da  excludente  de  antijuridicidade  por
aquele  invocada  (legítima  defesa  própria),
impositiva  solução  condenatória. Considerada  a
circunstância que enseja a incidência da regra posta
no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal,
para determinar - com respeito ao crime de lesões
corporais - os limites relativos ao apenamento no
preceito  secundário  da  norma  incriminadora,  a
observância da agravante em questão configura bis
in  idem.  Condenação  mantida.  Pena
redimensionada.  APELAÇÃO  PROVIDA
PARCIALMENTE. (Apelação Crime Nº 70062592183,
Primeira Câmara Criminal,  Tribunal de Justiça do
RS,  Relator:  Honório  Gonçalves  da  Silva  Neto,
Julgado em 17/12/2014) - grifei

Registro, por fim, que o crime de lesões corporais resultante
de  violência  doméstica  contra  a  mulher  é  de  ação  penal  pública
incondicionada, segundo entendimento pacificado a partir da ADI 4.424/DF.

Desse  modo,  pouco  importa  se  a  vítima  reatou  o
relacionamento com o agressor e se tem ou não interesse no prosseguimento
do feito. 

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÕES  CORPORAIS.  AÇÃO  PENAL  PÚBLICA
INCONDICIONADA.  1.  O  Ministério  Público
recorreu  da  decisão  que  determinou  o
arquivamento  do  expediente  instaurado,  sob  o
argumento  de  que  não  havia  interesse
processual  e  justa  causa  para  a  ação  penal.
Alega  que  a  partir  do  julgamento  da  ADI
4.424/DF, o crime de lesões corporais praticado
no  contexto  de  violência  doméstica  e  familiar
contra  a  mulher  é  de  ação  penal  pública
incondicionada  e  que,  por  isso,  inexiste
possibilidade  de  retratação  da  representação.
Defende, no ponto,  pouco importar o interesse
da vítima no prosseguimento do feito.  2.  Após
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entendimento firmado na ADI 4.424/DF, a ação
penal nos crimes de lesão corporal resultante de
violência  doméstica  contra  a  mulher  é  pública
incondicionada.  Em razão  disso,  pouco importa
se  a  vítima  demonstrou  ausência  de  interesse
posteriormente. APELAÇÃO PROVIDA”. (Apelação
Crime  Nº  70060956182,  Primeira  Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio
Cesar Finger, Julgado em 10/12/2014)

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça,  nego provimento  ao recurso para manter a
condenação em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, o Desembargador João Benedito da
Silva,  dele participando, além de mim, Relator,  os Desembargadores Márcio
Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  José  Marcos
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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