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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000771-97.2013.815.0011 – Vara de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da  Comarca de
Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
01 APELANTE : Ministério Público Estadual
02 APELANTE    : Lavy Germano Ribeiro
ADVOGADO : Francisco Nunes Sobrinho
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. Artigos
129, § 9º, 147 e 359, todos do Código Penal,
com incidência da Lei 11.340/2006.
Condenação. Pleito  Absolutório.  Absolvição.
Materialidade e autoria consubstanciadas para os
delitos de lesão corporal e ameaça. Crime de
desobediência. Descumprimento de medida
protetiva. Atipicidade.   Absolvição.  Recurso
conhecido e parcialmente provido.

- Não há como acolher a pretensão absolutória
para os delitos de lesão corporal leve e ameaça,
se a condenação está respaldada em provas
firmes, coesas e induvidosas, como laudo de
exame de lesão corporal, declarações da vítima
e depoimento testemunhal, formando o conjunto
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probatório harmônico e uniforme, produzido
durante a instrução criminal.

 Ademais, 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.

  O descumprimento de medidas protetivas
deferidas em favor da vítima, com base na "Lei
Maria da Penha", não caracteriza crime de
desobediência a decisão judicial, tipificado  no
artigo 359  do Código Penal, pois as medidas
protetivas previstas na Lei 11.340/2006 são
cautelares e visam proteger a vítima de abuso
por parte de seu agressor.

APELAÇÃO MINISTERIAL. Impossibilidade da
substituição da pena corporal do acusado por
restritivas de direitos. Delito que envolve
violência contra pessoa. Não preenchimento dos
requisitos do art. 44 do CP.  Suspensão
condicional  da  pena.  Necessidade.
Preenchimento dos requisitos do art. 77 do CP.
Recurso provido, e de ofício, concedido o
sursis.

 A prática do delito com violência ou
grave ameaça à pessoa obsta a substituição da
sanção corporal por restritivas de direitos,  uma
vez que desatende a um dos requisitos
estampados no art. 44, I, do CP, impedindo,
portanto, que a pena do condenado por lesão
corporal no âmbito doméstico seja substituída.

 Restando a pena fixada no patamar
mínimo legal e, presentes os requisitos insertos
no art. 77 do CP, a concessão do sursis, de
ofício, é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.
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Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em harmonia parcial com
o parecer ministerial, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
E, DE OFÍCIO, AFASTAR A CONDENAÇÃO DO ARTIGO 359 DO CP,
E,  PROVIMENTO  AO  RECURSO  MINISTERIAL,  TODAVIA,  DE
OFÍCIO, CONCEDER O SURSIS, previsto no art. 77 do CP, para
determinar a suspensão da pena da apelante pelo prazo de 02 (dois)
anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução
em audiência admonitória especialmente designada para essa
finalidade. .

RELATÓRIO 

Lavy Germano Ribeiro, devidamente qualificado nos
autos, foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º,
147 e art. 359, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo
Códex c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Depreende-se da peça pórtica, em suma, que o
acusado no dia 17 de dezembro de 2012, por volta das 19:00h, na Rua
Eduardo  Ferreira  Ramos,  nº  708,  bairro  Bodocongó,  na  cidade  de
Campina  Grande,  invadiu  a  residência  de Ana  Kaline  Silva  Soares,
descumprindo   medida  protetiva,  e  passou a  agredi-la  com socos  e
chutes, além de proferir ameaças afirmando que iria matá-la.

Narra a inicial acusatória que:

“... Segundo  relatam  os  autos,  o  fato  delituoso
ocorreu no dia 17 de dezembro de 2012, por volta
das 19:00 horas,  Rua Eduardo Ferreira Ramos,  nº
708, bairro Bodocongó, nesta cidade.
Historiam as investigações que o denunciado invadiu
a  residência  da  vitima,  passando  a  agredi-la  com
socos e chutes, causando-lhe os ferimentos descritos
no laudo traumatológico  fls.  16,  enquanto proferia
injúrias e ameaças, afirmando que iria matá-la.
Quando  da  chegada  do  namorado  da  vitima  e  da
polícia, detendo o acusado, este voltou a ameaçar a
vitima afirmando que “quando saísse do presídio iria
lhe matar”.
Com  tais  condutas,  o  acusado  descumpriu
determinação judicial inserida na decisão que deferiu
medidas protetivas em favor da vítima, pela qual o
mesmo deveria manter distância  mínima de 200 m
da  ofendida,  bem  como  entrar  em  contato  por



4

qualquer meio de comunicação (fls. 14/15)...

A denúncia foi recebida no dia 29 de janeiro de 2013
(fl. 34). 

Finalizada a instrução criminal, o  Douto Julgador a
quo proferiu sentença (fls. 77/81) julgando procedente a denúncia para
condenar o acusado à pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses
de detenção, em regime aberto. Substituiu a reprimenda corporal por
duas  restritivas  de  direito,  consistentes  em prestação  de  serviços  à
comunidade e limitação de final de semana, a serem fixadas pelo Juízo
da Execução Penal competente.

Inconformado, recorreram da decisão condenatória o
representante ministerial e o sentenciado, às fls. 84 e 85,
respectivamente.

Nas  razões  do  recurso,  o  Ministério  Público  pugna
pelo afastamento da substituição da pena prevista no art. 44 do CP,
ante ao não cumprimento dos requisitos previstos para a sua aplicação;
enquanto o réu  requer a absolvição ad argumentum insuficiência de
provas para o decreto condenatório. 

Contrarrazões ministeriais, às fls. 122/124,
rebatendo as razões defensivas e rogando pela manutenção da
sentença recorrida. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Álvaro Gadelha Campos, Procurador de Justiça, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial
(fls. 118/122). 

É o relatório. 

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

Conheço do recurso, posto que presentes os
pressupostos de admissibilidade. 

No presente recurso apelatório, pleiteia a defesa, em
resumo, a  absolvição do acusado sob a tese de que não há provas da
materialidade e autoria delitivas. O Ministério Público, pugna pelo
afastamento da substituição da pena prevista no art. 44 do CP, ante o
não cumprimento dos requisitos previstos para a sua aplicação.
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Pois bem. Primeiramente analisemos as razões da
defesa.

Ao analisar  o caderno processual, percebe-se que a
materialidade delitiva dos crimes de lesão corporal e ameaça praticados
no âmbito doméstico encontra-se sobejamente comprovados,
sobretudo, através da prova oral produzida, a destacar as declarações
da vítima e laudo de exame de lesão corporal de fl. 20.

A autoria também é irrefutável, não obstante o
acusado negue que tenha agredido fisicamente e ameaçado a sua ex-
companheira, Ana  Kaline  Silva  Soares, com quem conviveu
maritalmente.

Na fase inquisitória (fl. 07),  Emerson Rocha da Silva,
disse: 

''(…) Que  visualizou  as  agressões  na  vítima,
presentes  no  rosto  e  braços  dela  e  demais
regiões;Que a vítima disse que o acusado invadiu a
residência dela e a espancou, narrando a existência
de  medida  protetiva,  dizendo  ainda  que  sábado
passado  o  mesmo  a  agrediu  fisicamente;  Que  a
vítima  mostrou  a  decisão  que  deferiu  medida
protetiva, onde o acusado deveria manter distância
de 200 metros da vítima (…).'' 

Interrogado em juízo (mídia eletrônica fl. 41) o
acusado falou:

“...que não lembra direito, que ingeriu bebida
alcoólica no dia; (…) que foi a procura dela e pulou o
muro, que chegou e agrediu; que deu um empurram
nela; que depois que a agrediu, ela se juntou com os
filhos dela e machucou o interrogado todinho(…).”

Em contrapartida, a ofendida, Ana  Kaline  Silva
Soares, quando ouvida em  juízo (mídia eletrônica fl. 41), declarou que:

“...que  quando  saiu  para  lanchar  percebeu  que
estava bêbado (…) que neste dia ele bateu no seu
menino  e  chamou  sua  filha  de  rapariga  (…)  que
lancharam e  quando  voltou  ele  começou  a  bater;
que  bateu  a  noite  todinha,  dizendo  que  iria
jogá-la na mala do carro e que iria lhe matar
(...);  que  apanhou  a  noite  todinha  até  as  05
horas da manhã; que quando deu 05:00 da manhã
ele lhe empurrou e ela entrou em casa; que por volta
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das  7:00 da manhã ele  chegou de  novo e  estava
muito bêbado;que pulou e mando ela abrir a porta;
que  a  depoente  abriu  a  janela  e  pediu  para  ir
embora;  (...)  que  dormiu  e  quando  acordou
percebeu que ele estava dormindo em frente a casa
dela, dentro do carro; que ligou para o irmão dele e
pediu para retirá-lo da frente de sua casa(...) que
ele afirmou que quando saísse do presídio iria
matá-la; que ele só fazia quando estava bêbado.”
Destaquei.

A corroborar a palavra da vítima, tem o depoimento
de Leandro Galdinho Siqueira, policial militar, a saber :

“...que ouve a solicitação da ex-namorada dele; que
foram até o local  e quando chegaram ao local  ele
estava no terraço da residência dela e ela mostrou
que tinha medida protetiva expedida pelo juiz (…)
ela  informou  que  o  acusado  a  ameaçava;  que  o
acusado  estava  com  sintomas  de  embriagues.”
(oitiva na esfera judicial - mídia eletrônica fl. 41)

“...que visualizou as agressões na vítima, presentes
no  rosto  e  braços  delas  e  demais  regiões;  que  a
vítima disse que o acusado invadiu a residência dela
e  a  espancou,  narrando  a  existência  de  medida
protetiva...” (oitiva perante a autoridade policial – fl.
06)

Portanto, analisando detidamente as provas dos
autos, em confronto com a pretensão recursal, apesar de o réu negar
que ameaçou e agrediu fisicamente a vítima, tem-se que não assiste
razão ao apelante, pois diante do acervo probatório formado ao longo
da instrução, não há falar em insuficiência de provas a sustentar o édito
condenatório em relação a estes delitos. 

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. 

A propósito: 

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART.
129, §9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSURGÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE
NA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
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MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E
COERENTE EM AMBAS AS FASES E
CONFORTADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E
PELO EXAME DE CORPO DE DELITO.
ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.”  (TJSC, Apelação Criminal n.
2012.058204-2, Rel. Desª. Cinthia Beatriz da
Silva Bittencourt Schaefer , j. 04-12-2012)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER - AUTORIA E MATERIALIDADE
EVIDENCIADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
I- No que tange aos crimes de violência
doméstica e familiar, a palavra da vítima
assume especial importância, mormente se
harmônica e coerente com outros elementos de
prova.
II- Desclassificação para a contravenção de vias de
fato. Impossibilidade.” (TJMG -  Apelação Criminal
1.0431.12.001232-0/001, Relator(a): Des.(a)
Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 03/09/2014, publicação da
súmula em 09/09/2014). 

“PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDO DE
EXAME DE CORPO DE DELITO E AS
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RECURSO
DESPROVIDO. 1. Inviável o acolhimento de
pleito absolutório, quando a condenação vem
lastreada em provas sólidas, como a confissão
parcial do acusado na fase inquisitorial e as
declarações firmes e harmônicas da ofendida,
corroboradas pelo conjunto probatório
produzido durante a instrução criminal. 2. As
agressões físicas relatadas pela vítima são
compatíveis com as lesões descritas no Laudo
de Exame de Corpo de Delito, decorrentes da
situação de quem cai ao chão, após golpe nas costas
que recebeu do acusado. 3. Recurso conhecido e
desprovido.”  (TJDFT- Acórdão n. 583703,
20090310180314APR, Relator JESUINO
RISSATO, 3ª Turma Criminal, julgado em
26/04/2012, DJ 04/05/2012 p. 358), em todos,
destaques nossos.
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Assim, diante da coerência das provas produzidas,
todas convergindo para a condenação do apelante, forçoso concluir que
o pleito absolutório em relação aos crimes  de lesão corporal leve e
ameaça resta descartado. 

Quanto ao delito de desobediência a decisão judicial
sobre perda ou suspensão de direito (artigo 359,  caput, do Código
Penal), constato que é necessária  a absolvição do apelante.

O descumprimento de medidas protetivas não
caracteriza o delito de desobediência a decisão judicial, pois a própria
Lei Maria da Penha prevê sanção específica quando tal infração ocorrer.

O artigo 19 da Lei nº 11.340/06 estabelece que em
caso de descumprimento de uma medida protetiva aplicada, poderá ela
ser substituída ou acrescida de outras com maior eficácia.

O artigo 313 inciso III do Código de Processo Penal
admite a decretação da prisão preventiva "se o crime envolver violência
doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das
medidas protetivas de urgência".

Havendo portanto previsão de sanções na própria Lei
nº 11.340/06 e no Código de Processo Penal para o caso de
descumprimento de medidas protetivas, bem como inexistindo a
possibilidade expressa de aplicação cumulativa do artigo 359 do Código
Penal, este delito não resta configurado.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
PROTETIVA. ATIPICIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o
entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, não admite a impetração
de habeas corpus em substituição ao recurso próprio
previsto no ordenamento jurídico. Contudo, nos
casos de flagrante ilegalidade, a ordem poderá ser
concedida de ofício.
2. O descumprimento das medidas protetivas
emanadas no âmbito da Lei Maria da Penha
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admite requisição de auxílio policial e também
a decretação da prisão, nos termos do art. 313
do Código de Processo Penal, com o objetivo de
garantir a execução da ordem da autoridade,
afastando, desse modo, a caracterização do
delito de desobediência.
Precedentes.
3. Na espécie, o paciente foi denunciado pelo crime
de desobediência à decisão judicial sobre perda ou
suspensão de direito, porque teria descumprido
medida protetiva consistente na proibição de se
aproximar da vítima Neraci, de seus filhos e
familiares, de frequentar a casa onde a vítima reside
e guardar distância mínima de 300 (trezentos
metros), conduta que não configura, de forma
autônoma, o crime tipificado no art. 330 do Código
Penal.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para restabelecer a absolvição do paciente
quanto ao crime tipificado no art. 330 do Código
Penal, na ação penal originária n.
020/2.10.0002990-8, em trâmite na Comarca de
Palmeira das Missões/RS.”
(HC 299.165/RS, Rel. Ministro WALTER DE
ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA,
julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE
PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO - HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO: TRANCAMENTO DO PROCESSO
- NECESSIDADE - OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA SOMENTE - AUSÊNCIA DE DOLO.
I. O acusado do cometimento do delito previsto no
art. 359 (ou 330), do Código Penal, deve ser
absolvido pela manifesta atipicidade da conduta,
uma vez cominada punição outra pela desobediência,
salvo em havendo expressa cominação legal.
Precedentes”  [TJMG. Apelação Criminal
nº1.0024.13.121740-8/001. Relator Des.
Alexandre Victor de Carvalho. Julgado em
30/09/14].

Destaques nosso.

Assim, o fato é que o descumprimento de medidas
protetivas deferidas em favor da vítima, com base na "Lei Maria da
Penha", não caracteriza o crime de  desobediência à decisão judicial
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sobre perda ou suspensão de direito, previsto no artigo 359, do Código
Penal, pois as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 são
cautelares e visam proteger as vítimas de abuso por parte de seus
agressores. Tais medidas são progressivas, podendo evoluir até a prisão
preventiva caso as mais brandas se mostrem insuficientes para proteger
a ofendida. 

Diante disso, absolvo o réu em relação a este delito
por não restar caracterizado crime a conduta praticada pelo recorrente.

DA REPRIMENDA

In casu, o apelante restou condenado à pena de 07
(sete) meses  meses de detenção pelo delito de lesão corporal; 04
(quatro) meses pelo crime de ameça; e, 04 (quatro) meses pela prática
do tipo penal descrito no 359 do Código Penal (desobediência a decisão
sobre perda ou suspensão de direito), que em concurso material  de
crimes totalizou 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção. Substituiu
a reprimenda corporal por duas restritivas de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, a
serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal competente.

Contudo,  conforme  alhures  mencionado,  não
configurou crime a conduta praticada pelo apelante em relação ao tipo
penal previsto no art. 359 do CP. 

Desta forma, passo a analisar a dosimetria da pena
apenas para os crimes de lesão corporal leve e ameaça.

Pois bem. Conforme se evidencia do caderno
processual, a reprimenda foi corretamente aplicada na sentença, sendo,
para cada delito, devidamente motivado o aumento da pena-base, uma
vez que o douto juiz sentenciante considerou algumas das
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, mormente, conduta social,
personalidade e comportamento da vítima que em nada contribuiu para
conduta ilícita do agente, o que justifica o quantum fixado no decisum.

Desse modo, a penalidade  restou fixada em patamar
justo e proporcional às condutas delituosas praticadas, havendo estrita
obediência ao critério trifásico, apresentando-se a sanção ajustada à
reprovação e prevenção delituosa. Veja-se:

- Para o crime de lesão corporal (Art. 129, § 9º,
do CP)

A pena-base foi fixada em 08 (oito) meses
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detenção, verificou a presença da atenuante da confissão espontânea e
diminuiu em 01 (um) mês,  totalizando 07 (sete) meses, quantum
esse que foi tornado definitivo.

- Para o delito de ameaça (Art. 147, do CP)

A pena-base foi fixada em 04 (quatro) meses de
detenção, aumentou em 01 (um) mês devido a incidência do art. 61,
II, “f” ( violência contra a mulher na forma da lei especifica) e reduziu
em 01 (um) mês ante a presença do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP
(confissão espontânea), permanecendo,  assim,  o  quantum de 04
(quatro) meses, que foi tornado definitivo.

Portanto,  correta  as penas fixadas pelo magistrado
sentenciante.

Em face do concurso material de crimes, art. 69, do
CP, somo as penas acima mencionadas, resultando no quantum
definitivo de  11 (onze) meses de detenção.

Mantenho  o regime inicial aberto para cumprimento
da reprimenda.

Entretanto, razão assiste ao representante ministerial
quando requereu o afastamento da substituição da pena prevista no art.
44 do CP, nos casos de crimes cometidos mediante violência ou grave
ameaça, pois,  verifica-se que esta não poderia ter sido procedida, face
à expressa vedação legal. Vejamos:

 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autôno-
mas e substituem as privativas de liberdade, quan-
do:  
I – aplicada pena privativa de liberdade não su-
perior a quatro anos e o crime não for cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime
for culposo;  

                                     II – o réu não for reincidente em crime doloso; 
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta so-
cial e a personalidade do condenado, bem como os
motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente. Grifei.

Na hipótese, o acusado agrediu a sua ex-
companheira,  causando as lesões corporais descritas no laudo de
ofensa física de fl. 20.
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A despeito das lesões sofridas poderem ser
enquadradas como leves, o art. 44, I, do CP, não faz distinção entre a
natureza da violência para a aplicação da benesse penal, de sorte que a
simples presença de violência real, no crime, é fator que exclui,
aprioristicamente, a possibilidade de aplicação de penas alternativas.

Nesse sentido, a proibição incide mesmo sobre
crimes de menor potencial ofensivo quando envolver violência ou grave
ameaça dirigidas contra pessoa. Assevere-se, além do mais, que por
própria opção legislativa, os crimes cometidos sob a égide da Lei Maria
da Penha não são de menor potencial ofensivo, uma vez que o
legislador afastou a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos referidos delitos.

Registre-se também que a impossibilidade de
substituição por restritivas de direitos da condenação por lesão corporal
leve no âmbito doméstico é tese acolhida pela 6ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.  LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO
DOMÉSTICO. ART. 129, § 9º, DO CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.  BENEFÍCIO AFASTADO EM
SEDE DE APELAÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA CAPAZ DE SUPERAR O
ÓBICE APONTADO E JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO
DESTA CORTE. 1. (...) 5. Ademais, não se vislumbra,
na hipótese, flagrante ilegalidade capaz de superar o
óbice apontado e justificar a intervenção desta
Corte. 6. A substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos pressupõe, dentre
outras coisas, que o crime não tenha sido cometido
com violência ou grave ameaça (art. 44, inciso I, do
CP), o que não ocorre na espécie, em que o
paciente, utilizando-se de força física, desferiu socos
e chutes contra a vítima, inviabilizando a aplicação
da benesse prevista no art. 44 do Código Penal. 7.
Habeas corpus não conhecido. (HC 192104/MS,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe
15/03/2013)

Do mesmo modo, a 5ª Turma do STJ:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º
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9.099/95. ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO NO
SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41
DA LEI N.º 11.340/2006. NÃO CABIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO
INCISO I DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da
inaplicabilidade da Lei n.º 9.099/95 aos crimes
praticados com violência doméstica ou familiar, em
razão do disposto no art. 41 da Lei n.º 11.340/2006.
Precedentes. 2. Incabível, na hipótese, a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, tendo em vista que o
Paciente não preenche o requisito previsto no
art. 44, inciso I, do Código Penal, pois, não
obstante a pena imposta tenha sido inferior a 4
(quatro) anos, trata-se de delito cometido com
violência contra a vítima, o que impossibilita a
pretendida substituição. 3. Ordem denegada. (HC
192417/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011,
DJe 19/12/2011). Negritei.

Com esses fundamentos, conclui-se que foi ilegal a
substituição realizada, na sentença, da pena corporal do acusado por
uma restritiva de direitos, devendo ser dado provimento ao recurso
ministerial para excluir a benesse.

Desta forma, a reprimenda final do réu totalizou-se
em  11  (onze)  meses  de  detenção,  em  regime  inicial  aberto, pela
prática dos delitos lesão  corporal  e  ameaça  e  afasto  o  benefício  da
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos por expressa
vedação legal (art. 44, I, do Código Penal).

Verifico, porém, a possibilidade da concessão da
suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do CP, na medida
em que a mesma restou fixada em patamar inferior a 02 (dois) anos, o
acusado não é reincidente, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis
e ainda não ser indicado a substituição prevista no art. 44 do mesmo
diploma:

“Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade,
não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa,
por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
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I - o condenado não seja reincidente em crime
doloso;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão
do benefício;
III - Não seja indicada ou cabível a substituição
prevista no art. 44 deste Código. 
§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não
impede a concessão do benefício.
§ 2o A execução da pena privativa de liberdade, não
superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por
quatro a seis anos, desde que o condenado seja
maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde
justifiquem a suspensão”.

A jurisprudência entende nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA
PENHA. LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N.
9.099/95. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIABILIDADE
(ART. 77 DO CÓDIGO PENAL). 1. Havendo evidências
nos autos aptas a certificar a prática dos crimes de
lesão corporal leve e ameaça, em situação de
violência doméstica contra a mulher, correta a
decisão condenatória. 2. O artigo 41, da Lei n.
11.340/2006 veda, de forma expressa, a
possibilidade de sursis processual prevista na Lei n.
9.099/95. Preenchidos os requisitos do art. 77,
do Código Penal, faz-se necessária a reforma da
sentença para a concessão do benefício da
Suspensão Condicional da Pena ao Apelante. 4.
Dado parcial provimento ao recurso. (TJ/DFT,
20100110053563APR, Relator JOÃO
TIMOTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal,
julgado em 07/04/2011, DJ 18/04/2011 p.
224) Negritei.

 
Destarte, suspendo a execução da pena privativa de

liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, em condições a serem fixadas
oportunamente pelo Juízo da a quo. 

Por tais razões,  NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO E, DE OFÍCIO, AFASTO A CONDENAÇÃO DO ARTIGO
359  DO  CP, E,  PROVIMENTO  AO  RECURSO  MINISTERIAL,



15

TODAVIA, DE OFÍCIO, CONCEDO O SURSIS, previsto no art. 77 do
CP, para determinar a suspensão da pena da apelante pelo prazo de 02
(dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da
Execução em audiência admonitória especialmente designada para essa
finalidade. 

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto,  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador João Benedito da Silva,
Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio Alves
Teodósio  (com  jurisdição  limitada), Relator, e Luiz Sílvio
Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o representante ministerial,
Doutor José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

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, 10 de fevereiro de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


