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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação 
Criminal.  Lesão  corporal  contra  companheira. 
Violência doméstica. Art. 129. §9º, do CP. Prova da 
materialidade  e  autoria  delitiva.  Palavra  da  vítima 
corroborada  com  outros  elementos  de  convicção. 
Condenação. Desprovimento do recurso.

-  Em  crimes  praticados  no  contexto  de  violência  
doméstica, prudente o prestígio à palavra da vítima,  
sobretudo quando corroborado por outros elementos  
de convicção disponíveis nos autos.

 
VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos  em 

que são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal  do Tribunal  de Justiça do 
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao  recurso,  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  Luciano 
Lacerda da Nóbrega contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara 
da  Comarca  de  Pombal,  que  julgou  procedente  a  denúncia,  condenando-o 
como incurso  no  art.  129,  §9º,  do  CP,  a  uma pena  total  de  10  meses  de 
detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. 

Por entender que o Apelante preenche os requisitos do 



art. 77 do CP, aplicou a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos, 
estabelecendo as condições legais (fs. 118/122).

Narra a exordial  acusatória  que no dia 28 de junho de 
2012, por volta das 15:30hs, o Apelante, por motivos de ciúmes, teria agredido 
a  sua  companheira  com  socos,  puxões  de  cabelo  e  pontapés,  além  de 
ameaça-la de morte; que as agressões resultaram grande sofrimento à Vítima, 
causando cortes na gengiva, inchaço local, perda de sensibilidade da boca, 
havendo ficado dois dias sem conseguir mastigar (fs. 02 e 03).

Em  suas  razões  recursais,  argui,  preliminarmente,  a 
nulidade da sentença por haver se baseado exclusivamente nas palavras da 
vítima, o que violaria o art. 155 do CPP.

No  mérito,  sustenta  tratar-se  de  pessoa  honesta,  que 
apensa passa a ter comportamento agressivo quando ingere bebida alcoólica; 
que o casal tem um filho menor, que vive exclusivamente de seu labor.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja 
declarada nula a sentença ou, subsidiariamente, seja absolvido ou condenado 
pelo crime de lesão corporal culposa (fs. 132/135).

 
Contrarrazões (fs. 136/140).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento 
do recurso (fs. 155/160).

É o relatório.

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

O recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, observe-se que a alegação de nulidade da 
sentença por afronta ao art. 155 do CPP se confunde com a análise de mérito, 
razão pela qual será conjuntamente apreciada.

Pois bem. A materialidade e a autoria delitiva encontram-
se  perfeitamente  demonstradas  nos  autos,  sobremaneira  no  Laudo 
Traumatológico  às  f.  17  e  18,  bem  como  nos  depoimentos  dos  policiais 
militares que realizaram a apreensão -   Getúlio  dos Santos Gomes e João 
Guedes  de  Oliveira  Lacerda -  e  declarações  da  Vítima  Lisandra  de Sousa 
Santos, colhidas perante a autoridade policial, fs. 05/07, e ratificadas em juízo 
na mídia juntada à f. 107.

Getúlio  dos  Santos  Gomes:  (…)  segundo  a 
solicitante,  a  mesma  teria  sido  agredida   por  seu 



companheiro com socos e pontapés (...) o conduzido 
confessou  o  fato;  que  após  constatar  o  conflito 
familiar e as marcas de agressão da vítima, deram 
voz  de  prisão  ao  conduzido  e  o  trouxeram  a 
Delegacia (...) (sic)

João  Guedes  de  Oliveira  Lacerda:  (…)  que  tem 
conhecimento  que  a  vítima  já  foi  agredida  outras 
vezes (...) que após constatar o conflito familiar e as 
marcas de agressão da vítima, deram voz de prisão 
ao conduzido e o trouxeram a Delegacia (...) (sic)

Lisandra  de  Sousa  Santos:  (...)  que  foi  agredida 
fisicamente  com  socos  e  pontapés  e  puxões  de 
cabelo  e  verbalmente  pelo  conduzido,  Luciano 
Lacerda  da  Nóbrega  e  foi  ameaçada;  que  o 
conduzido  lhe  chamou  de  vagabunda,  chifreira, 
rapariga e outros; que o motivo do fato é ciúme e 
embriaguez; que vive bêbedo e atormentando a sua 
vida; que este é o terceiro processo que é movido 
contra o mesmo (...) 

Colhe-se, de todo o exposto, que a Vítima foi  agredida 
fisicamente pelo seu então companheiro, ora Apelante, devendo, pois, incidir 
sobre ele as consequências da prática do crime de lesão corporal previsto no 
art. 129. §9º, do CP.

De fato,  em crimes praticados no contexto de violência 
doméstica,  prudente  o  prestígio  à  palavra  da  vítima,  sobretudo  quando 
corroborado por outros elementos de convicção disponíveis nos autos.

Nesse ponto, eis o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL   E  PROCESSO  PENAL.  LESÃO  CORPORAL. 
VIOLÊNCIA   DOMÉSTICA.  RECEBIMENTO   DE 
DENÚNCIA.   JUSTA   CAUSA.   REGISTROS 
FOTOGRÁFICOS  E  DECLARAÇÕES   DA   VÍTIMA. 
AUSÊNCIA  DE  CORPO  DE  DELITO.  IRRELEVÂNCIA 
PARA  A  DEFLAGRAÇÃO  DA  AÇÃO  PENAL 
POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA 
DE NULIDADE.
1.  As  declarações da vítima e os registros fotográficos 
realizados na  delegacia  de  polícia  especializada  no 
atendimento  à mulher  formam,  segundo  a   instância 
ordinária,  a  justa  causa  para  a deflagração da ação 
penal em desfavor do recorrente.
2.   Consoante   entendimento   desta  Corte  Superior, 
nos  crimes praticados  em  ambiente  doméstico  ou 
familiar,  onde normalmente inexiste  testemunha,  a 



palavra da vítima ganha especial relevo e, por  isso, 
não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar 
sintonia  com  outros  elementos  de  convicção 
disponíveis nos autos. Precedentes.
3.  Ademais,  cumpre  acrescentar  que  a falta do exame 
de  corpo  de  delito   não   pode   obstar   a   persecutio 
crimine in iudicio. Ela não retira,  aí,  a  admissibilidade da 
demanda, podendo, inclusive, ser realizado no curso do 
processo  (STF  -  HC 78719,  Primeira  Turma,  Rel.  Min. 
Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes.
4.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp 
962.903/DF,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 
23/09/2016)

Assim,  carece  de  plausibilidade  jurídica  o  pedido  de 
absolvição do Apelante, cuja conduta se subsume ao delito do art. 129, §9º, do 
CP, bem como a alegação de nulidade da sentença por afronta ao art. 155 do 
CPP.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

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  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  relator, Carlos 
Martins Beltrão Filho e Carlos Antônio Sarmento (Juiz de Direito convocado 
para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos). 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  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, 13 de dezembro de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
RELATOR
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