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PROCESSO PENAL. Apelação criminal. Dos crimes contra a 
pessoa. Lesão corporal leve.  Crime cometido contra mulher. 
Violência  doméstica.  Materialidade.  Autoria.  Comprovação. 
Alteração da declaração da vítima em juízo.  Veracidade das 
declarações prestadas na fase policial. Fatos coerentes com os 
depoimentos  das  testemunhas.  Manutenção  da  condenação. 
Substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de 
direito.  Requisitos  não  atendidos.  SURSIS.  Não  concessão. 
Desprovimento.  

_ Deve-se manter a condenação pelo crime de lesão corporal  
leve,  cometido  no  âmbito  doméstico  e  familiar,  mesmo  na  
hipótese da vítima afirmar, em juízo, que não foi violentada, em  
contradição a sua declaração prestada na fase do inquérito e  
no “calor dos ânimos”, e que se coaduna com os depoimentos  
das testemunhas.

_Por se tratar de crime cometido com violência, não é permitida  
a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de  
direito  (inteligência  do  art.  44,  I,  do  CP),  e,  em virtude  das  
circunstâncias  judicias  negativas  e  reincidente  por  ter  sido  
condenado  há  vários  crimes  com  sentença  transitada  em  
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julgado,  também  não  se  pode  conceder  a  suspensão  
condicional da pena (SURSIS), por não atender aos requisitos  
do art. 77 do Código Penal.

_ Desprovimento

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

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por  Antônio Rocha Diniz 
Filho, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca 
de 2ª Vara Mista da Comarca de Esperança, que o condenou ao cumprimento da pena 
privativa de liberdade pelo período de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser 
cumprida no regime aberto, por ter infringido a norma prevista no art. 129, § 9º, do CP1 

(sentença às fs. 93/97).

Infere-se dos autos que, no dia 18/06/2012,  o acusado ofendeu a 
integridade física da vítima, sua companheira Lucicláudia Apolinário da Silva

O  Ministério  Público  requereu  a  condenação  como  incurso  nas 
penas previstas no art.129, § 9º e 147 do Código Penal. 

A magistrada  a  quo julgou  parcialmente  procedente  a  denúncia, 
absolvendo o réu pelo crime de ameaça (art. 147, CP) e condenou nas penas do art. 129, 
§ 9º, do CP (sentença fs. 93/97).

Em  suas  razões,  alega  a  insuficiência  de  prova  para  uma 
condenação, que se trata de réu primário e, assim, requer, caso seja a hipótese, que a  
pena seja cominada no mínimo legal e a pena privativa de liberdade convertida em pena 

1Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Violência Doméstica (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)
§ 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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restritiva de direito (fs. 105/109).

Contrarrazões às fs. 110/114.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  oferta  parecer,  opinando  pelo 
desprovimento do apelo (fs. 119/127). 

É o relatório. 

_ V O T O _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

2. MÉRITO:

Quanto ao mérito, o recurso deve ser desprovido.
 
Com efeito, infere-se que o apelante foi condenado pelo crime de 

lesão corporal leve (art. 129, § 9º, do CP), por ter agredido a sua companheira com uma 
faca de serra, causando as seguintes lesões: “escoriações e equimoses nos braços, nas  
coxas e na face anterior da perna esquerda. Edema pequeno na região temporal direita  
do couro cabeludo. Ferimento saturado de 3,5 cm de extensão na extremidade do dedo  
indicador da mão esquerda, conforme laudo traumatológico à f. 45, restando, provada, 
portanto, a materialidade do crime de lesão corporal leve.

No que tange à autoria, não há dúvidas de que o apelante foi o autor 
da agressão. Infere-se o relato coerente da vítima na fase policial (f. 07/08), em que pese 
ter modificado a versão dos fatos quando ouvida em juízo (f. 51). 

Vejamos o que disse perante a autoridade policial:

“Que, hoje se encontrava em sua residência, acompanhada de seu filho, 
quando de repente chegou o seu companheiro ANTONIO ROCHA DINIZ 
FILHO, mais conhecido por MELÃO, embriagado e chorando, QUE, cerca 
de dez minutos após, sem nenhuma discussão, o acusado passou a lhe 
ameaçar,  após  afirmar  que  ira  telefonar  para  à  Polícia,  dizendo  que  a 
mataria  caso  telefonasse;  Que momentos  após  o  acusado  lhe  desferiu 
vários tapas e murros; Que, o acusado pegou uma faca de serra e lhe 
golpeou, tendo se esquivado e colocado a mão para se defender, tendo 
sido lesionada no dedo da mão esquerda; Que, vem sendo ameaçada por 
diversas vezes, pois o acusado está viciado em drogas (crack)  e quando 
faz uso da mesma, agredi a vítima e ameaça dizendo que se for preso, 
quando se soltar, mata a vítima; (…) fs. 07/08.
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Já em juízo, contou que na noite fatídica os dois discutiram porque 
ele havia ingerido bebida alcoólica e que havia se cortado com a faca porque o apelante 
achou que ela iria agredi-lo e ao tentar tomar a faca da mão dela, os dois se feriram. Eis a 
nova versão dos fatos:

“(…) que não havia sido agredida pelo companheiro anteriormente; que no 
dia dos fatos estava em casa com seu filho dormindo no andar de cima; 
que estava fazendo um lanche quando chegou seu companheiro que havia 
ingerido bebida alcoólica e estava alterado; que o casal começou a discutir 
porque a declarante reclamou dele ter bebido; que como estava com uma 
faca na mão o denunciado pensou que a declarante ia fazer algo com ele e 
partiu para tomar a arma branca; que como segurou a faca, no puxa de um 
lado para o outro, feriu sua mão assim como a mão do acusado também 
ficou ferida; que na discussão também bateu o braço no armário; que só 
machucou o braço e o dedo; que tem problema de pressão, por isso ficou 
nervosa,  mas  quando  a  policia  chegou  já  estava  calma;  que  seu 
companheiro não lhe ameaçou e estava nervosa quando foi prestar queixa 
na delegacia; que na delegacia disse coisas que não aconteceu; que sabe 
ler e escrever; que o réu não lhe desferiu tapas, nem murros, apenas ficou 
um empurrando o outro; que o réu não é viciado em Crack; que não ouviu 
ameaças do réu, apenas as pessoas lhe disseram que ele gritou dentro do 
carro quando foi preso que iria lhe matar quando saísse; que a sargenta 
Alba lhe disse que era aconselhado uma medida protetiva, que concordou 
mas não sabia o que era; que o que disse na delegacia não é a realidade, 
pois  estava muito  nervosa  e  o  que realmente  aconteceu é  o  que  está 
relatando nesta audiência; que não procurou o Juiz da Comarca acerca da 
prisão  do  acusado.  Dada  a  palavra  as  partes  nada  perguntaram.  Pela 
Magistrada, do dito: que tem manicônia e quando tem aborrecimento fica 
com hematomas no corpo; que seu filho nada viu porque dormia no andar 
de cima; que no dia dos fatos o acusado passou o dia na outra casa do 
casal  trabalhando  de  pedreiro;  que  naquele  dia  já  havia  encontrado  o 
companheiro pela manhã, mas não estava bêbado; que o denunciado é 
muito trabalhador (…) f. 51

Acontece  que  é  comum  nos  crimes  contra  a  mulher,  isto  é,  de 
violência doméstica, passada a fase da briga, em que os ânimos estão mais brandos, a 
vítima desmentir a violência com o intuito de proteger seu companheiro, provavelmente,  
porque o perdoou ou até por temor de represália. Enfim,  in casu,  há que se considerar 
como verídico a declaração da vítima prestada na fase do inquérito policial, porquanto se 
coaduna  com  os  depoimentos  das  demais  testemunhas,  que  eram  suas  vizinhas  e 
afirmaram ter  ouvidos os gritos de discussão e “pancadas”,  e  pedidos de socorro da 
vítima e do seu filho. Vejamos:

AC 00018609720128150171_05.doc

4



a) Testemunha Venceslane Azevedo da Silva:

(...) que confirma seu depoimento prestado às fls. 05/06, esclarecendo que 
viu o réu entrar dentro de casa, depois ouviu gritos e discussão, bem como 
pancadas;  que  também  ouviu  gritos  de  socorro  da  vítima,  a  criança 
chorando e gritos de "pede socorro para a mamãe"; que depois já viu a 
vítima com o corte na mão, e curativo, na delegacia, não sabendo precisar 
como se deu o ferimento assim como esclarece não ter visto a criança no 
colo da vítima, apenas ouviu os gritos do menor quando este ainda estava 
dentro de casa; que não deu para perceber se o réu estava embriagado 
quando ele chegou em casa; que ouviu dizer que o acusado bebe com 
freqüência e que já teria agredido a companheira, mas foi a primeira vez 
que presenciou isso; que ouviu na delegacia a vítima dizer que havia sido 
ameaçada de morte e agredida pelo réu; que aparentemente ninguém a 
pressionava; que nunca ouviu dizer que o réu é viciado em Crack; que na 
época dos fatos morava quase vizinho ao réu, entre sua a casa e a deste 
havia uma casa que era de Marcelo. (f. 52)

b) Testemunha Maria das Neves Santos da Silva:

(…) esclarecendo que, no dia dos fatos, ouviu os gritos da vítima e do filho, 
pedindo socorro, mas não ouviu ameaças de morte e nem presenciou a 
criança no colo da vítima; pois não foi na casa do casal, preferindo pedir 
ajuda  a  irmão  da  vítima;  que  a  vítima  e  o  filho  gritavam "socorro!!!me 
ajuda...";  que a criança correu para a casa da depoente e pediu "ajuda 
minha mãe"; que a depoente respondeu que já havia ajudado; que ouviu 
dizer que o réu estava embriagado, mas não o viu naquele dia; que nunca 
viu o réu usando droga, mas já ouviu dizer que utiliza droga; que mora na 
rua de trás do casal, não é perto nem longe da casa do casal, mas deu 
para ouvir os gritos e se deslocou para a casa do casal; que a criança ficou 
em sua casa, inclusive dormiu lá e estava muito nervoso. Dada a palavra 
ao advogado de defesa, perguntou: que foi pedir ajuda a irmã da vítima e 
não viu a polícia chegar. (f. 52/53).

Dessa  forma,  ao  contrário  do  alegado  pelo  apelante,  há  prova 
suficiente para a condenação, porquanto restou demonstrado a materialidade e a autoria 
do crime de lesão corporal leve (art.  129, § 9º, do CP), motivo pelo qual mantenho a 
condenação. 

No tocante à dosimetria da pena, também não lhe assiste razão.

Ora, a pena-base não pode ser cominada no mínimo legal, tendo em 
vista as circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, tais como, a culpabilidade, a 
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conduta social, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime, como 
bem ponderou a juíza sentenciane (f. 96v), de maneira que a pena-base em 1 (um) ano 
foi justa e adequada. 

Na  segunda  fase  da  pena  a  magistrada  a  quo reconheceu  a 
circunstância agravante da reincidência, por já ter sido condenação por sentença com 
trânsito  em julgado,  conforme  se  infere  dos  seus  antecedentes  criminais  (fs.  86/92), 
aumentando a pena em 6 (seis) meses, resultando em 1 (um) ano e 6 (seis) meses. E, 
por inexiste circunstância atenuante ou causa de diminuição ou aumento de pena, tornou-
a definitiva.

Do mesmo modo, mantenho o regime da pena, determinando-se que 
se inicie no aberto.

Quanto à conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de 
direito, verifica-se que o apelante não atende aos requisitos do art. 442, do CP, em razão 
do  crime  ter  sido  cometido  com  violência,  da  mesma  forma  que  não  preenche  as 
exigências  do  art.   773 do  CP,  não  fazendo  jus  ao  SURSIS,  ou  seja,  a  suspensão 
condicional  da  pena,  em  virtude  das  circunstâncias  judiciais  não  recomendarem  a 
concessão desse benefício, tendo em vista que tem uma personalidade voltada para a 
prática de crimes, conforme restou demonstrada pela sua ficha de antecedentes criminais 
(fs. 86/92), não sendo a hipótese de incidência da Súmula 4444 do Superior Tribunal de 
Justiça.

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)
II - o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os 
motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 
9.714, de 1998)
3Art. 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)
4Súmula 444. É vedada a utilização de inquérito policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base.
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Ante o exposto, nego provimento à apelação criminal. 

É o voto. 

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

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Sagres, 
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, 28 de  
abril 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
Relator 

AC 00018609720128150171_05.doc

7


