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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 0000424-79.2013.815.0491  –  Vara Única
da Comarca de Uiraúna

RELATOR : Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Cícero Pedro da Silva
ADVOGADO : Francisco Moreira Sobrinho
APELADA : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. Art. 129,  §  9º,  do  Código  Penal.
Condenação. Irresignação defensiva. Pleito
absolutório. Impossibilidade. Prova oral  colhida
suficiente para um decreto condenatório. Redução
da pena. Inviável. Aplicação escorreita do critério
trifásico. Quantum ajustado ao caso concreto.
Substituição  por  restritivas  de  direitos.
Impossibilidade.  Crime  praticado  com  violência
contra  pessoa.  Art.  44,  I,  do  CP.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

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

- Não há motivos para reduzir ou modificar a pena,
sobretudo porque o  douto Julgador a quo decidiu
com acerto e dentro dos parâmetros legais ditados
pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, e o quantum
imposto ao réu se encontra adequado ao critério
da necessidade e suficiência, para a reprovação e
prevenção do crime.
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-  Considerando não  estarem  preenchidos os
requisitos legais previstos no art. 44, I, do CP,
uma vez que o delito foi praticado mediante
violência contra à pessoa, inviável a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.

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.  59)  interposta por
Cícero Pedro da Silva contra a sentença de fls. 51/55, que o condenou nas
penas do art. 129, § 9º,  do CP,  à reprimenda de 09 (nove) meses  de
detenção, em regime inicial aberto. 

Narrou a inicial acusatória de fls. 02/03, em síntese,
que no dia 05  de  março  de  2013, por volta das 16hs, o  denunciado
ofendeu a integridade física de sua esposa, Patrícia Chagas da Silva, após
uma discussão havida entre ambos,  ocasião em que o acusado tentou
esganar e espancar a mesma, atingindo-a no ombro e braço direito da
ofendida. Acrescenta a exordial que o denunciado havia ingerido bebida
alcoólica e a discussão iniciou-se porque a vítima se negou a entregá-lo
um cartão do programa “Bolsa família”. 

Denúncia recebida em 02 de maio de 2013 à fl. 22.

Em suas razões recursais de fls. 60/64, alega que não
houve  lesões  corporais  que  caracterizassem  uma  esganadura  ou  a
tentativa  desta,  visto  que  a  discussão  foi  provocada  por  investida  da
própria  ofendida e  que esta  mesma disse  em juízo  que foram apenas
empurrões. Requereu a sua absolvição e,  alternativamente, pede  a
redução  da  pena  para  o  mínimo  legal  e  a  sua  substituição por uma
restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos
do art. 44 do CPP.

Contrarrazões do Ministério Público ao apelo pugnando



3

pelo seu desprovimento, às fls. 67/69v.

A Procuradoria  de Justiça,  através  de parecer  do Dr.
José  Marcos  Navarro  Serrano,  Procurador  de  Justiça,  opinou  pelo  não
provimento do recurso apelatório (fls. 83/85).

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 requer, inicialmente, a absolvição pelo delito
de violência doméstica praticada sob a alegação de que agiu por causa de
investida iniciada pela vítima e que a prova oral colhida é insuficiente para
a sua condenação, haja vista que a própria vítima disse terem havido
apenas empurrões.

A figura típica da violência doméstica está prevista no
art. 129, § 9º, do CP, nos seguintes termos:

“Violência Doméstica 
§ 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente,
descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou
com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda,
prevalecendo-se o agente das relações
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três)
anos”.

 
In casu, observa-se que a materialidade delitiva se

encontra suficientemente demonstrada pelo laudo de constatação de
ferimento ou ofensa física de fls. 07/08 e  do auto  de apresentação e
apreensão de fl. 09.

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

A vítima Patrícia  Chagas  da  Silva  disse na fase
inquisitiva (fl. 12):

“... Que declara que Cícero queria que a declarante
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lhe entregasse os cartões do seguro Safra e Bolsa
Família; QUE a declarante afirma que, só entregou
um cartão a Cícero o do seguro Safra, tendo dito
para o mesmo que o Cartão Bolsa Renda era para
manter a casa e não ia lhe entregar; Que declara
que Cícero queria os Cartões para empenha – los
no comercio  de  Poço Dantas/PB;  e  a  declarante
não aceitou; QUE declara que Cícero se irritou e
começou  a  lhe  espancar  como  também  lhe
esganar; chegando a lhe ferir no ombro e braço
direito; QUE declara que conseguiu se livrar das
agressões  e  correu  para  casa  de  ROBERTO
CESARIO  que  é  tio  de  Cícero  e  se  escondeu
debaixo da cama; QUE declara que Cícero pegou
um arpão de pesca e correu em sal direção e ao
chegar na casa de ROBERTO seu tio, o mesmo fez
um disparo com o arpão atingindo a cabeceira da
cama; QUE declara que, sempre discuti com seu
esposo por causa de ciúmes dele, e já chegaram a
se  separarem  várias  vezes;  QUE  declara  que  a
policia  fez  diligencias  a  procura de CICERO mas
não o encontrou”. 

Em juízo, a vítima confirmou que foi agredida pelo réu,
disse que ele estava embriagado e que correu atrás dela ofendida com um
arpão de pesca  (mídia de fl. 79). Negou, entretanto, que as lesões no
ombro e no braço tenham sido provocadas pelo réu, dizendo que teriam
sido causadas por causa de uma queda, mas a mudança na sua versão foi
para proteger seu companheiro, ora apelante, eis que voltaram a conviver
maritalmente.  

Conforme se verifica, a palavra da vítima, na fase
investigatória, é coerente e se coaduna com os depoimentos das demais
declarantes, que apontam claramente para a ocorrência do delito de
violência doméstica. Vejamos:

O tio  do acusado,  Roberto  Cesário  da Silva,  por sua
vez,  em  juízo,  confirmou  as  declarações  da  vítima,  dizendo  que  a
discussão começou na casa da vítima e depois esta correu para dentro da
residência dele declarante e o denunciado veio atrás dela com um arpão
de pesca e atirou, atingindo a parede.  

Leones Cesário da Silva, outro tio do acusado, nas suas
declarações disse que estava sentado na calçada de sua casa, quando viu
a vítima passar correndo em direção a casa de seu irmão Roberto Cesário
e o acusado atrás dela com um arpão na mão. Acrescentou que ele e
Roberto  Cesário  correram atrás  do  réu  para  segurá-lo  pois  ele  estava
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embriagado,  momento  em  que  o  arpão  disparou,  mas  não  atingiu
ninguém.  Disse  ainda  que  chegou  a  ver  os  hematomas  no  ombro  da
vítima e que ela teria dito no dia dos fatos que havia sido o réu, mas que
depois ela veio dizer que tinha sido porque teria caído. Confirmou que a
ofendida voltou a conviver com o apelante.

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.

Alega o apelante que agiu  para  se  defender  de
investida da própria vítima, mas sua alegação não está em sintonia com
as provas dos autos. 

Ora, conforme se observa da prova oral  produzida não
ficou comprovado que a vítima agrediu o recorrente e que este tenha se
defendido de uma agressão da mesma.  E,  ainda que tivesse havido a
agressão e ela fosse atual ou iminente e injusta, o réu não teria usado de
moderação no emprego do meio necessário à repulsa, posto que causou
as lesões constantes do laudo de fls. 07/08 e correu atrás da ofendida
com um arpão de pesca.  Afora isso,  restou comprovado que o réu se
embriagou  voluntariamente,  o  que  afastaria  qualquer  excludente de
ilicitude.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PROVAS
SUFICIENTES  DA  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DELITIVAS.  RECONHECIMENTO  DA  LEGÍTIMA
DEFESA.  DESCABIMENTO.  MANTIDA  A
REPRIMENDA APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
INVIABILIDADE.  CRIME  COMETIDO  COM
VIOLÊNCIA À PESSOA. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA  PENA.  POSSIBILIDADE.  PREENCHIDOS  OS
REQUISITOS  LEGAIS  PARA  A  CONCESSÃO  DA
BENESSE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A palavra da
vítima,  que  não  apresenta  qualquer  intenção  de
prejudicar o réu, corroborada pelos demais meios
de prova, deve ser considerada para fundamentar
a  condenação,  mormente  quando  amparada  na
própria confissão do agente, que constitui,  desse
modo,  um  robusto  acervo  probatório  capaz  de
comprovar a materialidade e autoria delitivas. 2.
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Não tendo a defesa do recorrente trazido aos
autos provas capazes de comprovar que ele
agiu  para repelir  injusta  agressão,  atual  ou
iminente,  e  que  para  isso,  se  valeu
moderadamente dos meios necessários para
cessá-la, não há que se falar em incidência da
excludente de ilicitude prevista no artigo 25
do  Código  Penal. 3.  A  reprimenda  que  foi
aplicada  com  observância  dos  ditames  legais
previstos  nos  artigos  59  e  68  do  Código  Penal,
deve ser mantida, em especial, quando aplicada no
patamar  mínimo  legal  e  se  revela  necessária  à
prevenção e reprovação do delito. 4. Não preenche
os  requisitos  do  artigo  44  do  Código  Penal,
necessários  à  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  por  restritivas  de  direitos,  o  réu  que
pratica crime com violência à pessoa. 5. Caso as
circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP  sejam
favoráveis, o agente seja primário e, ainda, não for
aplicável  o benefício  do art.  44 do CP,  pode ser
concedida  a  suspensão  condicional  da  pena
prevista no art. 77 do CP, tal como fez o d. Juízo "a
quo".  6.  Recurso  improvido. (TJMG,  Apelação
Criminal   1.0518.09.171702-6/001,
Relator(a):  Des.(a)  Marcílio  Eustáquio
Santos  ,  7ª  CÂMARA CRIMINAL,  julgamento
em  07/03/2013,  publicação  da  súmula  em
15/03/2013) 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
LESÕES  CORPORAIS  LEVES  EM  CONTINUIDADE
DELITIVA.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI
11.340/06.  NULIDADE.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVAS  DA  AUTORIA  E
MATERIALIDADE.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  A
FORMA  CULPOSA.  IMPOSSIBILIDADE.  DOLO
EVIDENCIADO. INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DE
EMBRIAGUEZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE SE
EMBRIAGOU  VOLUNTARIAMENTE.  LEGÍTIMA
DEFESA  SUSCITADA.  INOCORRÊNCIA.
REPRIMENDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA DO
ART. 71 DO CP. NECESSIDADE DE REDUÇÃO AO
MÍNIMO  LEGAL.  PRELIMINAR  REJEITADA  E
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  
- A audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da
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Penha  somente  deverá  ser  realizada  acaso  a
ofendida,  antes  do  recebimento  da  denúncia,
expresse  arrependimento  ou  desinteresse  no
prosseguimento  da  ação,  sendo  que,  não  se
verificando  tal  situação,  como  é  o  caso  dos
presentes  autos,  não  há  que  ser  declarada  a
nulidade  de  todo  o  processo.  
-  Havendo  provas  da  autoria  e  materialidade
delitiva,  a manutenção da sentença condenatória
de  primeiro  grau  faz-se  necessária.  
-  Em se tratando de delitos  de lesões corporais,
cometidos  geralmente  na  clandestinidade,  a
palavra  da  vítima  assume  grande  importância
quando  firme  e  coerente,  sendo  suficiente  para
manter o decreto condenatório, ainda mais quando
em cotejo  com os  demais  elementos probatórios
carreados para os autos comprova a ocorrência dos
fatos  narrados  na  denúncia.  
-  Devidamente  comprovado  o  dolo  específico
configurador  do  delito  de  lesão  corporal  leve  no
âmbito doméstico, inviável se torna o acolhimento
do pleito desclassificatório para sua forma culposa.

- A inimputabilidade em razão de embriaguez
só se configura quando essa decorre de caso
fortuito ou força maior. Assim, verificado que
o  apelante  se  embriagou  voluntariamente,
não há como se aplicar o art. 28, §1°, do CP.
 Não demonstrado que a lesão causada
na vítima resultou de defesa moderada contra
agressão  injusta  e  iminente,  impossível  a
absolvição do apelante com base na tese de
legítima  defesa. 
- Merece reforma a sentença de primeiro grau que
exaspera a pena em dobro em razão da majorante
do art. 71 do CP, haja vista que o quantum legal
imposto somente pode variar de 1/6 (um sexto) a
2/3  (dois  terços).” (TJMG,  Apelação  Criminal
 1.0259.10.000046-4/001,  Relator(a):  Des.
(a)  Nelson  Missias  de  Morais  ,  2ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  28/02/2013,
publicação da súmula em 11/03/2013)

APELAÇÃO  CRIME.  LESÃO  CORPORAL  LEVE.
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DEMONSTRADAS.  LEGÍTIMA  DEFESA
NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA.
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APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação Crime
Nº 70054286596, Primeira Câmara Criminal,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Newton
Brasil de Leão, Julgado em 07/08/2013) 

“Torna-se inadmissível a incidência da
excludente suscitada se a defesa não se
desincumbe do ônus de demonstrar a injusta
agressão, dever que lhe competia a teor do
artigo 156 do Código de Processo Penal,
especialmente quando as provas nos autos
convergem desfavoráveis ao agente, ao revelarem
ter este um comportamento agressivo...”. (TJES,
Apelação Criminal nº 11070156952, Rel. Des.
Sérgio Luiz Teixeira Gama, 2ª Câmara
Criminal, DJ 16/07/2010).

Portanto, não existindo dúvida de que o apelante
causou lesões corporais de natureza leve na vítima e não estando
comprovado ter o recorrente agido para repelir injusta agressão, mister a
manutenção da condenação.

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

Em  relação  ao  pleito  de  redução  da  pena  e  a  sua
substituição por uma restritiva de direitos, também não há como acolhê-
lo.

Vê-se que o  magistrado sentenciante, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
fundamentadamente, fixou a pena-base em 10 (dez) meses de detenção.
Em seguida, esta foi reduzida  em 01 (um) mês, diante da atenuante
genérica do art. 66 do  CP,  totalizando  09  (nove)  meses  de detenção,
tornada definitiva em face da ausência de outras  circunstâncias
atenuantes ou agravantes e de causas de diminuição ou de aumento – o
que se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime
praticado. 

Ao final, o  juiz  a quo deixou  de  substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando não
estarem  preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44, I, do CP,
uma vez que o delito foi praticado mediante violência contra à pessoa. 

Nesse sentido:

PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  (1)
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IMPETRAÇÃO  SUBSTITUTIVA  DE  RECURSO
ESPECIAL.  IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.
LESÃO  CORPORAL  LEVE  E  AMEAÇA.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  LEI  MARIA  DA  PENHA.  (2)
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  CORPORAL  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  VEDAÇÃO.  NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, I
E III, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do
emprego  do  habeas  corpus,  em  prestígio  ao
âmbito de cognição da garantia constitucional, e,
em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi
impetrada  indevidamente  a  ordem  como
substitutiva de recurso especial.
2.  O  artigo  44  do  Código  Penal  estabelece
requisitos  que,  se  preenchidos,  autorizam a
substituição  da  pena  corporal  por  restritiva
de  direitos.  Todavia,  in  casu,  diante  dos
crimes  praticados  pelo  paciente  (lesão
corporal leve e ameaça), bem como em razão
dos  maus  antecedentes  -  uma  vez  que  já
respondeu por crime da mesma espécie -, não
restam preenchidas as hipóteses dos incisos I
e III do referido artigo.
3. Habeas corpus não conhecido.
(STJ.  HC  234.426/MS,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado em 04/04/2013, DJe 16/04/2013)

Observa-se, de  fato, que assiste  razão  ao  juiz  de
primeiro grau,  não havendo o que reformar na sentença condenatória,
também, neste ponto.     

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,
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  Excelentíssimo  Senhor
Doutor José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. 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
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