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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000151-70.2013.815.0501 – Vara Única da Comarca de 
São Mamede
RELATOR : O Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado 
para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos)
APELANTE : José Arimatéia Cardoso
ADVOGADO : José Humberto S. De Sousa
APELADA : Justiça Pública

   
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO 
ÂMBITO DOMÉSTICO. Artigos 129, §9º, ambos do 
Código Penal. Condenação. Irresignação defensiva. 
Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria 
consubstanciadas para ambos os delitos. Recurso 
desprovido.

- Não há como acolher a pretensão absolutória, 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 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. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Perante a Vara Única da Comarca de São Mamede, José 



Arimatéia Cardoso foi denunciado como incurso nas sanções do art. 129, §9º do CP.

Narrou a inicial acusatória de fls. 02/04, que o acusado ofendeu 
a integridade física de sua ex-companheira, Jamara de Lucena Medeiros.

Consta dos autos que, no dia 17/03/2013, a vítima compareceu à 
Delegacia, informando que no mesmo dia, registrou ocorrência em face do acusado, 
pois este havia agredido-a fisicamente, tendo a mesma informado que já havia sido 
decretada medida protetiva de urgência contra ele. 

Denúncia recebida em 19 de abril de 2013 (fl. 29).

Sentença condenatória às fls. 76/78, quando foi fixada pena base 
de 03 (três) meses de detenção, reconhecendo a atenuante de confissão, deixando de 
aplicá-la por está já fixada no mínimo legal, não reconhecendo atenuantes ou 
agravantes, tornando definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida 
em regime inicialmente aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma 
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Insatisfeito, o réu apelou da sentença (fl. 80), alegando, em suas 
razões de fls. 82/83, que a  insuficiência  das provas, pugnando pela aplicação do 
princípio in dubio pro reo, requerendo a sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pugnando que seja negado 
provimento ao apelo, às fls. 85/89.

A Procuradoria de Justiça, através de parecer do Dr. José Roseno 
Neto, Procurador de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso apelatório (fls. 
94/96).

É o relatório. 
 VOTO: 

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 pugna pela absolvição, alegando, em suma, a 
insuficiência  das  provas,  pugnando  pela  aplicação  do  princípio  in  dubio  pro  reo, 
requerendo a sua absolvição.

Em que pese o inconformismo do recorrente, não há como 
absolvê-lo dos crimes de lesão corporal leve, praticado nos dia 17/03/2013, já que há 
provas mais do que suficientes a ensejar a condenação dele pelos delitos descritos, 
inclusive tendo havido confissão,  tendo o apelante se beneficiado com o 
reconhecimento da atenuante de confissão.

A materialidade resta comprovada pelos laudos 
traumatológicos (fls. 18/20), pelos depoimentos testemunhais, confissão do réu e pelas 
declarações da vítima.



O laudo à fl. 18, descreve “Escoriações em punho em mão 
direita, hematoma em região frontal decorrente de possível agressão manual”.

Da mesma forma, a autoria resta sobejamente comprovada. 
Vejamos: 

No dia 17/03/2013, a vítima, Jamara de Lucena Medeiros, 
perante a autoridade policial (fl. 08) disse:

“(...) que  foi  agredida  fisicamente  pelo  seu  ex-companheiro  
José  de  Arimateia  Cardoso,  e  que  desde  a  noite  do  dia  
16.03.2013,  quando por volta das 20:30 horas,  momento em  
que a vítima declarante encontrava-se na praça no centro da  
cidade de São Mamede , que o acusado vinha difamando ela;  
que no último dia 06.03.2013, a declarante recebeu da comarca  
de  São  Mamede/Pb,  medidas  protetivas,  e,  eue  tal  fato  a  
declarante já havia comunicado ao acusado, mas que mesmo  
assim o acusado praticou lesões corporais nela. (...)”.

Em juízo (fl. ), quando perguntada sobre as agressões do dia 
16/09/2014, ela disse:

“(...) estava  na  festa  com seu  irmão  e  sua  cunhada  Yelina  
quando, de repente, o acusado chegou e partiu para cima da  
depoente  e  lhe  agrediu;  na ocasião ele  lhe  deu um soco na  
testa, tendo em virtude disto, caído no chã; (…)”.

O acusado fls. 63/64, sobre os fatos do dia 22/08/2012, 
asseverou:

“(...) Que  a  acusação  é  verdadeira;  na  ocasião,  não  tinha  
conhecimento que a vítima estava na festa; depois de beber um  
pouco, se encontrou com a ofendida passando várias vezes por  
perto da mesa onde se encontrava e sentiu aquilo como um  
deboche  (...)”.

Portanto, analisando detidamente as provas dos autos, em 
confronto com a pretensão recursal, acrescido do fato do réu ter admitido a acusação 
que 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. 

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. 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.

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

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 Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da 
Cunha Ramos), relator, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. Ausente Joás de Brito Pereira 
Filho.

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

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


