
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0001001-02.2012.815.0941)
RELATOR : José Guedes Cavalcanti Neto, Juiz de Direito convocado para substituir 

o Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : Redalvo Ramalho Lopes
ADVOGADO : Marcelino Xenófanes Diniz de Souza
APELADO : Ministério Público Estadual

PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  a  pessoa.  Lesão
corporal em contexto de violência doméstica. Materialidade e
autoria.  Conjunto  probatório  robusto  e  coerente.  Legítima
defesa  não  comprovada.  Conduta  dolosa.  Apelação
desprovida.

-  Impõe-se  a  manutenção  do  édito  condenatório  quando
provada  a  materialidade  e  autoria  delitivas,  notadamente
através das firmes declarações da vítima e do depoimento de
testemunha  ocular,  não  estando  caracterizada  a  vindicada
legítima  defesa  e  tampouco  a  inexistência  do  elemento
anímico;

- 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  de  apelação  criminal  interposta  por  Redalvo  Ramalho
Lopes, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara
Única  da  Comarca  de  Água  Branca,  que  o  condenou  pela  suposta  prática  do  delito
previsto no art.  129, §9°1,  do CP, fixando-lhe uma pena total  de 05 (cinco) meses de

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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detenção, em regime inicial aberto (fs. 72/74).

Narra a denúncia que, por volta das 19:00hrs. do dia 24/06/12, a
Sra. Maria do Socorro Félix Dias se dirigiu até a casa do apelante, a fim de buscar o seu
filho, fruto da relação marital que manteve com ele.

Após verificar que o recorrente estava com a criança em um bar, ela
se dirigiu a até o local, onde foi agredida com um soco no rosto, desferido pelo apelante,
que não gostou de ser  repreendido por  ela,  o qual  ainda a ofendeu,  chamando-a de
“rapariga” e “quenga” (fs. 02/03).

Em suas razões, alega que teria agido em legítima defesa e que sua
conduta  não  teria  sido  dolosa,  razão  pela  qual  pugna  pela  reforma  da  sentença,
absolvendo-o da condenação (fs. 86/91).

Contrarrazões às fs. 94/98.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 104/112).

É o relatório.

– VOTO – Juiz de Direito convocado José Guedes Cavalcanti Neto
(Relator).

O apelo deve ser desprovido.

I – MÉRITO

Em  que  pese  o  inconformismo  do  sentenciado,  a  materialidade
delitiva está devidamente comprovada pela prova carreada ao feito, notadamente o laudo
de constatação de ofensa física (fs. 08/10). 

Quanto à autoria, em juízo, a vítima foi firme em apontar o apelante
como sendo  o  autor  da  agressão  física,  confirmando o  quanto  narrado na  denúncia,
conforme declarações registradas na mídia de f. 71, in verbis:

Que o acusado ligou pedindo para passar o dia com o menino. Aí
levei lá onde ele morava. Quando foi de tardezinha esperei o menino
chegar. Ele não chegou. Comecei a ficar preocupada e fui na casa
onde ele morava e ele não tava. Comecei a procurar ele na rua e
depois procurei a moto e lá vinha ele com o menino no colo e se
conheço  ele  tava  bêbado.  Ele  não  queria  entregar,  aí  puxei  o
menino dele, aí ele me deu um soco e caí de costas e perdi os
sentidos. (sic.) (grifo nosso)

Além  disso,  a  testemunha  Adriana  Barbosa  Lima  foi  enfática  ao
afirmar que presenciou a agressão física, a saber (f. 71): 

Eu presenciei eles discutindo na rua. Ele ficou de cabeça quente
e deu um murro nela. (sic.) (grifo nosso)
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Malgrado suscite e excludente da legítima defesa, o recorrente não
logrou se desincumbir do ônus que lhe impunha o art. 156, caput2, do CPP, deixando de
comprovar a excludente do art. 253 do CP. 

Outrossim,  a  prova  dos  autos  é  uníssona  em demonstrar  que  a
agressão sofrida pela vítima decorreu de conduta dolosa do recorrente, não havendo que
se falar em ausência do elemento volitivo.

Provadas a materialidade e autoria delitivas, a manutenção do édito
condenatório é medida que se impõe.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Esgotada a jurisdição desta segunda instância, sem a interposição
de embargos de declaração ou infringentes, com base na decisão do STF proferida nas
ADCs ns. 43 e 444 e HC n. 1262925, fica, desde logo, determinado o início da execução
provisória  da pena, expedindo-se os eventuais mandados, guias de execução e demais
documentos que se fizerem necessários. 

Retifique-se a etiqueta afixada no rosto dos autos, para que conste o
correto nome do advogado do apelante, o Dr. Marcelino Xenófanes Diniz de Souza.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  decano  no  exercício  da  Presidência  da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José
Guedes Cavalcanti Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des.
Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior),  relator, e  Carlos  Antônio  Sarmento  (Juiz  de  Direito
convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos).  Ausente
justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça  Francisco  Sagres
Macedo Vieira.

2Art.  156.   A prova  da alegação incumbirá  a  quem a  fizer,  sendo,  porém,  facultado  ao  juiz  de ofício:
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
3 Art. 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)
4http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326754&caixaBusca=N
5Ementa: CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII).  SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL
DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 
1.  A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que
sujeito  a  recurso  especial  ou  extraordinário,  não  compromete  o  princípio  constitucional  da
presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.
2. Habeas corpus denegado.
(HC 126292,  Relator(a):   Min.  TEORI ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 17/02/2016,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016)
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Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de
novembro de 2016.

José Guedes Cavalcanti Neto
Juiz de Direito convocado

Relator
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