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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0000828-52.2012.815.0011)
RELATOR : Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
APELANTE : Ministério Público Estadual
APELADO : Erlando de Oliveira Pereira
DEFENSORA : Josemara da Costa Silva

PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  a  pessoa.  Lesão 
corporal  em  contexto  doméstico  e  ameaça.  Materialidade  e 
autoria. Declarações da vítima. Excludente da Legitima defesa. 
Absolvição. Apelação desprovida.

 –  A declaração da vítima e o interrogatório do acusado são  
precisos em apontar, que a conduta ocorreu sob o manto da  
excludente da legítima defesa

 –  Diante  da fragilidade da prova,  inclusive  os  testemunhos  
colhidos  em  juízo,  impõe-se  a  manutenção  da  sentença  
absolutória também para o delito de ameaça;

 – Apelação desprovida.

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  negar  provimento  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se  da  apelação  criminal  interposta  pelo  Ministério  Público 
Estadual,  que tem por  escopo impugnar a sentença proferida pela Juíza da Vara de 
Violência  Doméstica  da  Comarca  de  Campina  Grande,  que  julgou  improcedente  a 
pretensão punitiva estatal para, com base no art. 386, VI1, do CPP, absolver o apelado da 
imputação de ter cometido os delitos previstos no art. 129, §9º2 , e 147, ambos do CP (fs. 
1Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[…]
2  VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º 
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55/59).

Narra a denúncia que, no dia 12 de abril de 2012, o acusado Erlando 
de Oliveira Pereira teria agredido fisicamente sua ex-esposa, Waneska Alves de Brito, 
causando-lhe lesões descritas no laudo traumatológico de f.08 e ainda teria a ameaçado 
de causar-lhe mal injusto e grave. (fs. 02/03).

Em  suas  razões,  sustenta  que  há  provas  suficientes  da 
materialidade e autoria delitivas, consistentes no laudo traumatológico, declarações da 
vítima e demais depoimentos colhidos em Juízo, razão pela qual requer o provimento da 
pretensão recursal, reformando-se a sentença para condenar o recorrido pela suposta 
prática dos crimes do art. 129, §9°, e 147, ambos do CP (fs. 65/68). 

Contrarrazões às fs. 70/74.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso (fs. 83/86).

É o relatório.

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

O apelo deve ser desprovido.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

Os autos revelam que a imputação ministerial diz respeito à suposta 
prática de crime de lesões corporais, em que o acusado, ora apelado, teria agredido a sua 
ex-esposa causando-lhe ferimentos leves e ainda a ameaçado.

A magistrada sentenciante entendeu, todavia,  que restou evidente 
que o apelado agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo 
imperiosa a sua absolvição em relação ao crime previsto no art.129 §9º. 

Pois bem. Após detida análise dos autos, conclui-se que, de fato, a 
conduta narrada na exordial, embora antinormativa, não pode ser considerada ilícita.

É  que,  ao  contrário  do  aduzido  pelo  Parquet,  comprova-se  nos 
autos, inequivocamente, que o apelante usando moderadamente dos meios necessários, 
repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu, causada pela vítima. 

Como  bem  verificado  na  sentença  ora  impugnada,  a  versão  da 
vítima é no sentido de que o acusado apenas reagiu as agressões físicas iniciadas por  
ela.

Neste  contexto,  merece destaque trecho da decisão apelada que 
bem evidencia  as  provas  reveladas nos autos,  no  qual  é  realçado a  legitima defesa 
perpetrada pelo acusado, bem como é feito o cotejo entre aquilo que a vítima disse em 

do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação 
dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
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juízo e o que foi reportado pelas testemunhas que presenciaram o fato, e as que apenas 
reproduziram o que teriam ouvido da própria ofendida, in verbis: (fs. 55/59):

“Quanto  à  autoria,  aduz  a  vítima  que  o  réu  teria  feito 
insinuações  e  denegrido  sua  imagem,  desmoralizando-a,  e 
que, não aguentando tal provocação, foi para cima dele para 
bater “na cara”, mas não chegou a lhe dar um tapa, por ele tê-
la segurado no braço com força e jogado-a na pista.

Já  a  testemunha  referida,  Patrícia  Ferreira  de  Melo,  ao 
contrário  do  que  afirmou  a  vítima,  declarou  outra  forma de 
atuação do réu  ao afirmar que no momento do ocorrido,  ia 
passando dentro de um ônibus e avistou o réu dando um tapa 
na vítima,  e ela tentando se defender,  porém não viu  o réu 
jogando a vítima no chão. Afirma ainda que, meia hora depois, 
presenciou quando a vítima chegou na casa de sua genitora, 
toda suja e com a roupa rasgada.

A genitora da vítima, Sra. Edivânia, disse não ter presenciado 
os fatos, mas que sua filha teria chegado em casa trêmula, 
suja, com a roupa rasgada e com a mão arranhada,

Quando então teria dito que o réu seria o responsável pelas 
agressões.

O réu, por seu turno, nega a acusação, levantando em seu 
interrogatório  a  tese de legítima defesa,  ao  reconhecer  que 
deu um empurrão na vítima e ela caiu ao chão, justificando 
que tomou tal atitude somente após a vítima ter lhe insultado 
várias  vezes  dentro  do  ônibus,  inclusive  denegrindo  sua 
imagem e ainda ter-lhe puxado pela camisa e desferindo-lhe 
um tapa no rosto no momento em que desceram do ônibus.

Em  harmonia  com  as  palavras  do  réu,  há  nos  autos  o 
depoimento  firme  e  coerente  da  testemunha  arrolada  pela 
defesa, Ailton Rodrigues de Sousa, o qual afirma que no dia 
dos fatos narrados na denúncia, o réu chegou no seu local de 
trabalho  entre  11:30 e  12:00h,  apresentando arranhões nas 
costas  e  a camisa rasgada,  tendo o  réu  dito  que a mulher 
brigou com ele e o arranhou por motivos de ciúmes, ferimentos 
estes  condizentes  com  o  relato  acima,  inclusive  no  que 
concerne ao horário dos fatos, já que estes se deram por volta 
das  10:45h  (fl.06)  e  a  testemunha  encontrou  com  o  réu 
momentos depois.

Assim,  ao  serem  considerados  todos  os  depoimentos 
prestados em Juízo, nota-se que durante a discussão ambos - 
vítima e réu - saíram lesionados, sendo que a vítima não foi 
parte  passiva  da  contenda,  tendo  iniciado  o  ataque  físico 
contra o acusado..”
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De fato, compulsando os autos, sobretudo as declarações da vítima 
e depoimentos inseridos na mídia digital (f.42), constata-se que a Juíza monocrática está 
correta em seu entendimento, razão pela qual, incorporando-se a esta decisão os seus 
judiciosos fundamentos, alternativa não há senão se manter a absolvição do apelado, 
com base no art. 386, VI, do CPP. 

No mesmo sentido, deve ser mantida a absolvição pelo crime previsto 
no art.  147 do CP, por não ter ficado demonstrada nos autos, de forma inequívoca, a 
ameaça proferida pelo acusado.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação. 

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 Sílvio Ramalho Júnior, relator, José 
Guedes Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des. 
Carlos  Martins  Beltrão  Filho),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito 
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino 
Pinto Gadelha Campos, 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, 09 de 
abril de 2015.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
Relator
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