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PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  Apelação criminal.  Crimes 
contra  a  pessoa.  Lesão  corporal  em  contexto  doméstico. 
Recurso  Ministerial.  Substituição  da  pena  privativa  de 
liberdade.  Óbice  legal.  Apelo  provido  parcialmente.  Sursis 
concedido  de  Ofício.  Requisitos  atendidos.  Condições. 
Competência.  Delegação.  Juízo  das  Execuções.  Apelação 
provida.  Recurso  defensivo.  Absolvição  pelo  reconhecimento 
da  legítima  defesa.  Impossibilidade.  Excludente  não 
configurada. Apelo defensivo desprovido.

 – Não preenchido o requisito objetivo que dispõe o art.44, I, do  
CP,  deve  ser  reformada  a  sentença  que  substituiu  a  pena  
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

 – Para se configurar a legítima defesa, é indispensável que  
haja reação a uma agressão, assim, tendo o réu dado início às  
agressões, inviável o reconhecimento da referida excludente de  
ilicitude;

 – Satisfeitos os requisitos específicos, impõe-se a concessão  
do sursis de ofício.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo ministerial e negar provimento ao apelo 
defensivo, concedendo de ofício o sursis, nos termos do voto do Relator e em harmonia 
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO
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Trata-se de duas apelações criminais  interpostas;  a  primeira pelo 
Ministério Público Estadual e a segunda por Dimas Francisco da Silva, ambas têm por 
escopo  impugnar  a  sentença  proferida  pela  Juíza  de  Direito  do  Juizado  da  violência 
doméstica e familiar contra a mulher, da Comarca de Campina Grande, que condenou o 
acusado, pela suposta prática do delito previsto nos art. 129, §9º1, do CP, cominando-lhe 
uma pena total  de  03 (três)  meses  de detenção,  em regime aberto,  que  ao final  foi 
substituída por outra pena restritiva de direitos (fs. 137/142).

Narra a da denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2012, na cidade de 
Campina Grande, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Paulo Karine Silva 
Sousa.

Consta  que  o  acusado  chegou  na  residência  da  vítima  e  após 
arrombar o cadeado adentrou no local, em seguida investiu contra a vítima e lhe aplicou 
uma mordida na mão, causando-lhe as lesões descritas no laudo de f.12.

Em suas razões, sustenta o Representante Ministerial, que o Juízo a 
quo deveria  ter colocado a reprimenda em patamar mais elevado,  tendo em vista as  
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, e ainda que não poderia substituir a pena 
privativa de liberdade,  uma vez que se trata de crime cometido com violência contra 
pessoa, razão pela qual requer o provimento do recurso (fs. 164/169). 

Contrarrazões da defesa às fs. 176/186.

A defesa em suas razões recursais, sustenta que o acusado agiu 
amparado pela excludente da legitima defesa, razão pela qual requer a absolvição do réu. 
(fs.147-155)

Contrarrazões ministeriais às fs.176/186

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo 
(fs. 192/194).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator).

1 – RECURSO MINISTERIAL

1.1- DOSIMETRIA

Quanto à apontada moderação da reprimenda aplicada, hei por bem 
desprover o recurso neste ponto.

É  que,  da  análise  da  sentença  prolatada,  percebe-se  que  foram 
cuidadosamente observadas as regras de fixação e cálculo da pena constantes dos arts.  
1§ 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: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006) Pena - detenção, de 3 (três) 
meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)
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59 e 68 do CP. 

De  igual  modo,  vê-se  que  a  magistrada  a  quo  apreciou  com 
acuidade  as  circunstâncias  que  envolveram  o  fato,  fixando  a  pena-base  e, 
conseguintemente,  a  pena  definitiva  no  patamar  que  entendeu  justo  para  reprimir  a 
conduta perpetrada pelo agente.

Em seguida, na segunda fase, o julgador, calcado nos antecedentes 
criminais  encartados  às  fs.  213/216,  aplicou  ainda  a  circunstância  agravante  da 
reincidência (art. 61, I do CP)

Não  se  vislumbra,  in  casu,  qualquer  razão  para  aumentar  a 
reprimenda, eis que sua aplicação restou devidamente fundamentada, tendo o quantum 
fixado sido justo e suficiente para repelir a conduta praticada pelo agente

1,2– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Com razão o Ministério Público neste ponto

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a Juíza de primeiro 
grau, contrariando o que dispõe o art. 44, I do CP, substituiu a pena privativa de liberdade  
por outra restritiva de direitos, conforme se observa da sentença.

A pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo, equivalente 
a 3 (três) meses de detenção. Em sua grande maioria as circunstâncias judiciais foram 
favoráveis ao apelante, todavia, não é cabível a substituição da pena corporal por outra 
restritiva de direitos, tendo em vista tratar-se de crime cometido com violência contra a 
pessoa (art. 44, I2, do CP).  

Assim, conforme sobejamente sustentado nas razões do Ministério 
Público, a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art.44 do CP, não pode 
permanecer.

Portanto, o pedido do apelante deve ser acolhido neste ponto.

2- RECURSO DEFENSIVO

Em  que  pese  o  esforço  do  recorrente,  entendemos  que  a 
materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos.na fase 
inquisitorial como em juízo.

A materialidade  delitiva  se  extrai  dos  depoimentos  e  declarações 
prestadas tanto na fase policial quanto na fase judicial (mídia anexada à f.117) .

2Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: 
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior 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;  
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
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A autoria, de igual forma, exsurge cristalina do caderno processual.

As declarações prestadas pela vítima revelam-se harmônicas.

Em Juízo, ao prestar seu depoimento disse:

[…] “que invadiu a casa da vítima e partiu pra cima dela com a 
finalidade  de  agredi-la;  que  ele  mordeu  sua  mão  direito  e 
apertou seu braço; que a filha da declarante começou a gritar e 
o acusado saiu correndo ( 1º depoimento da mídia, f.57).

Soma-se  a  isso  aos  depoimentos  das  testemunhas,  Roberlância 
Ediomar  Martins  e  Edinalva  Adelino  dos  Santos  gravados  na  mídia  digital  (f.57),  as 
declarações são precisas em apontar a ausência de agressão dirigida pela vítima contra o 
réu.

A versão do acusado, no sentido de que a vítima teria lhe agredido 
com as unhas, encontra-se isolada nos autos, dissociada das provas colhidas. 

 Finda, portanto, que, nos termos do art. 253 do CP, não procede o 
argumento da legítima defesa, uma vez que o recorrente não repeliu injusta agressão. 
Pelo contrário, à vista do que revelam os autos, o sentenciado buscou o enfrentamento,  
tendo surpreendido a vítima quando, na verdade, não sofria qualquer perigo, de maneira 
que poderia ter seguido rumo diverso e evitado o confronto que gerou o delito pelo qual foi 
condenada.

Assim,  diante  da  coerência  das  provas  produzidas,  todas 
convergindo para a condenação da apelante, forçoso concluir que o pleito absolutório 
resta descartado.

3– CONCESSÃO DE OFÍCIO DO SURSIS

Embora a sentença não tenha sido atacada pela apelação no ponto 
específico, a aplicação do sursis pode, e deve, ser apreciada, ex ofício, para beneficiar o 
réu.

Inobstante tratar-se de recurso ministerial, o acusado, atende a todos 
os requisitos do art. 774 do CP, fazendo jus ao sursis, razão pelo qual deve ser concedido.

3Art.  25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele 
injusta  agressão,  atual  ou  iminente,  a  direito  seu  ou  de  outrem.(Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de 
11.7.1984)
4Art. 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: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I  -  o  condenado  não  seja  reincidente  em crime doloso;  (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de 
11.7.1984)

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os 
motivos e  as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;(Redação dada pela  Lei  nº  7.209,  de 
11.7.1984)

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Entretanto,  recomenda  a  prudência  que  se  prestigie  o  Juízo  das 
Execuções,  mais  próximo  do  cenário  fático,  delegando-lhe  a  competência  para  que, 
diante das peculiaridades do caso, estipule as condicionantes a serem observadas pelo 
sentenciado durante o período de prova.

III – Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo e dou parcial 
provimento ao apelo do Ministério Público, para decotar a substituição da pena privativa 
de  liberdade  por  outras  restritivas  de  direitos,  e  de  ofício,  concedo  ao  recorrente  o 
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, delegando ao 
Juízo  das  Execuções,  nos  termos  do  art.  159,  §2°5,  da  LEP,  a  competência  para 
estabelecer as condições respectivas. 

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, relator, Carlos 
Martins Beltrão Filho, revisor, Joás de Brito Pereira Filho. Ausente Márcio Murilo da Cunha 
Ramos.

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

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.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
Relator

5Art. 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por Tribunal, a este caberá estabelecer  
as condições do benefício.

§  1º  De igual  modo proceder-se-á  quando o Tribunal  modificar  as  condições  estabelecidas  na 
sentença recorrida.

§ 2º O Tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao Juízo da 
execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício, e, em qualquer caso, a de realizar a 
audiência admonitória.
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