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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001172-94.2012.815.0411  –  Comarca  de
Alhandra/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Fábio Camilo da Silva
ADVOGADO: Livieto Régis Filho (OAB/PB 7.799)
APELADO: Ministério Público Estadual

LESÃO  CORPORAL.  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AUTORIA E  MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO. APELO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.  DECISÃO MANTIDA.  ERRO
MATERIAL.  RETIFICAÇÃO.  DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  PENA
RAZOÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL.

Havendo  indícios  suficientes  que  comprovem  a
autoria e materialidade delitivas, impõe-se manter a
condenação  imposta,  sobretudo,  quando  há
flagrância por parte dos policiais que efetuaram a
prisão do acusado.

Deve-se  retificar  a  decisão  atacada,  sempre  que
esta  conter  erro  material,  de  forma  a  corrigir  a
dosimetria, tornando-a condizente com a realidade
dos autos.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do
art. 77 do Código Penal, a suspensão condicional da
pena é medida que se impõe.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,
para retificar, de ofício, a pena base para 03 (três) meses de detenção, tornando-
a definitiva e CONCEDER o  SURSIS, disposto no art. 77 do CP, pelo prazo de
dois  anos,  devendo  o  juízo  das  execuções  fixar  as  demais  condições,  em
desarmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

O Ministério Público, com assento na Comarca  de
Alhandra/PB, ofereceu denúncia em face de FÁBIO CAMILO DA SILVA, vulgo
“Curió”, como incurso nas penas dos  arts. 129,  §9º, do  CP, por ter, no dia
11/03/2012, por volta das 23horas, em Praça Pública localizada na Cidade do
Conde/PB,  ofendido  a  integridade  física  de  sua  ex-companheira  Maria  da
Conceição Félix da Silva, após arremessar um aparelho telefônico na testa da
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vítima e, em seguida, puxou-a pelos cabelos, forçando-a a subir na motocicleta
por ele conduzida.

Narra  a  peça  inaugural  que  acusado  e  vítima  viviam
maritalmente  há  cerca  de  três  meses,  e  haviam se  separado  um dia  antes,
possível  razão  da  agressão  (fls.  02/03).  O  acusado  foi  preso  em  flagrante,
conforme auto de fls. 06 e seguintes.

Antecedentes criminais (fls. 22).

Denúncia recebida em 10/02/2014 (rosto da inicial - fl. 02).

Defesa previa apresentada as fls. 42/43.

Termo  de  audiência  com  oitiva  e  interrogatório,  além  das
alegações finais oferecidas, tudo em CD (fls. 51/52).

Às fls. 53/57, o douto magistrado proferiu sentença julgando
procedente a denúncia, e condenando Fábio Camilo da Silva a pena de 09 (nove)
meses de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto. Concedeu
o direito de recorrer em liberdade.

Tempestivamente, o acusado apelou (fl.  61) ofertando suas
razões as fls. 68/69, pleiteando a reforma da sentença no sentido de absolvê-lo
do crime de violência doméstica ou atribuir pena mais branda e menos onerosa.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento
do apelo (fls. 73/74). 

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 77/79,
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o que se tem a relatar.

V O T O

Primeiramente,  faz-se  necessário  exercer  o  juízo  de
admissibilidade do presente apelo, o qual o considero é tempestivo e adequado,
por preencher os requisitos necessários a sua análise. Assim, conheço do recurso.

Pretende o apelante, em suas razões recursais (fls. 68/69),
modificar a sentença, no sentido de absolvê-lo do crime de lesão corporal leve ou
reduzir a pena aplicada, tornando-a mais branda, por entender inexistir provas
suficientes para impor sua condenação.

Pois bem!

Analisando  detidamente  o  caderno  processual,  vê-se  que
assiste razão em parte o recurso, senão vejamos:

O  Ministério  Público  denunciou  o  ora  apelante  pelo  crime
previsto  no  art.  129,  §9º  do  CP  (violência  doméstica),  decorrente  de  uma
discussão  que  resultou  em  violência  doméstica,  pois  se  tratam  de  ex-
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companheiros.

Perante a  autoridade policial a vítima se manifestou dizendo
que:  “por  volta das  23h00, estava na Praça Pública  da Cidade do Conde/PB,
conversando  com  duas  amigas  de  prenome  EDILMA  e  SANDRA,  quando  foi
agredida fisicamente pelo seu companheiro de nome FÁBIO CAMILO DA SILVA,
alcunha CURIÓ; Que, o fato se deu pelo fato de ambos terem se separado na
manhã  do  dia  de  ontem  11/03/2012;  Que,  a  declarante  afirma  que  morou
maritalmente com o conduzido há cerca de três meses; Que a declarante alega
que o mesmo é casado e possui dois filhos menores de idade; Que a declarante
afirma que já foi agredida outras vezes pelo acusado; Que, a declarante afirma
que o mesmo jogou um celular contra sua testa, tendo ficado com hematoma;
Que a declarante alega que o mesmo não estava embriagado na hora em que lhe
agrediu,  pois  o  mesmo é  doente  de  ciúme” (trecho  extraído  das  declarações
prestadas perante a autoridade policial – fls. 04).

Perante a  autoridade  judiciária,  a  vítima  apresentou  outra
versão, ao afirmar que “foi só uma discussão verbal mesmo (…) que tinha uma
união estável, na época de três anos, na delegacia colocaram três meses, mas
foram três anos (…) só foi apenas uma discussão (…) eu não fiz exame de corpo
de delito, não (…)” (CD - fl. 51).

As  únicas  testemunhas  arroladas  pela  acusação,  foram  os
policiais que efetuaram a prisão do denunciado, relatando de forma unânime que
efetuaram a prisão em flagrante do acusado, tendo o Senhor João Francisco de
Vasconcellos dito que: “presenciou todo o ocorrido, pois, o CONDUZIDO, agrediu
a vítima em sua frente e outras pessoas que estava no local do ocorrido; Que o
CONDUTOR alega que o CONDUZIDO, após agredir a vítima, puxou pelos cabelos
e  fez  a  mesma subir  na  moto  a  força;  Que  o  CONDUTOR,  afirma que após
presenciar tal  cena, saiu atrás do CONDUZIDO, prendendo o mesmo logo em
seguida (...)” (fl. 02).

O acusado, perante a autoridade policial, confessou o crime,
afirmando ter agredido  “fisicamente sua companheira com o celular na cabeça;
Que o CONDUZIDO, após a agressão, pegou a mesma pelos cabelos e colocou a
força na moto; Que o CONDUZIDO afirma que logo em seguida foi preso por
policiais militares que estavam no local  do ocorrido (…) afirma que esta foi a
primeira vez que agrediu sua companheira; Que o CONDUZIDO alega que esta
arrependido de ter agredido sua companheira (…)” (fl. 05).

Em juízo,  negou  a  pratica  delitiva,  afirmando,  apenas,  ter
ocorrido uma briga e que a prisão se deu ante aos ânimos acirrados entre ambos,
presenciado por policiais (CD – fl. 51).

Não houve exame de corpo de delito, instrumento essencial
para possibilitar comprovação da gravidade ou não dos ferimentos causados pelo
acusado à vítima. Porém, há uma Declaração Médica, subscrita pela Médica Nelise
de  Paiva  Lucena  (fl.  13),  atestando  que  a  vítima  apresentava  “história  de
agressão por punho do esposo”, com “hematoma, em região frontal” (fl. 13).
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Diante disso, ressalta-se que o ora apelante, apesar de preso
em flagrante, foi posto em liberdade dias após, demonstrando que não houve
periculosidade a integridade física da vítima, caso contrário a autoridade policial
jamais  o  teria  colocado  de  volta  ao  seio  familiar,  se  naquele  momento
interpretasse ter o réu dolo em suas intenções.

Com isso, percebe-se que o crime de fato ocorreu e que sua
materialidade e a autoria delitiva se fazem comprovadas através do flagrante e
pelas declarações da vítima, prestadas na fase extrajudicial, embora negadas em
Juízo, bem como pela confissão do apelante, também na fase inquisitorial, não
havendo  razão  para  se  falar  em fragilidade  das  provas  que  fundamentam  o
decreto  condenatório  como  alegado  pela  defesa,  imponde  manter  sua
condenação.

Consoante precedentes jurisprudenciais pátrios deste Tribunal,
nos crimes cometidos no ambiente familiar, em geral praticados às escondidas, a
palavra  da  vítima  possui  fundamental  importância,  podendo,  validamente,
embasar a prolação da sentença condenatória, principalmente quando confirmada
por indícios ou outros elementos de prova.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA
A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, § 9º DO
CP). DOSIMETRIA. PENA-BASE AJUSTADA À GRAVIDADE
CONCRETA DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA
CORPORAL POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO
CABIMENTO  (ART.  44,  I  DO  CP).  SURSIS.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAL  DESFAVORÁVEIS.
PROVIMENTO PARCIAL. 1. Havendo adequada fixação da
pena-base à gravidade concreta do crime, não se deve
majorá-la.  2.  Nos  crimes  praticados  com violência  ou
grave  ameaça,  entre  os  quais  a  lesão  corporal  leve
perpetrada em face de companheira (art. 129, § 9º do
CP), não é cabível  a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito (art. 44, I da mesma
lei).  Jurisprudência  sedimentada.  3.  Não  se  cogita  da
concessão de sursis penal, se as circunstâncias judiciais
(art. 59 do CP) revelarem-se prejudiciais ao réu, na linha
do art. 77, II do CP. Precedentes. 4. Provimento parcial
do  apelo  unicamente  para  afastar  da  r.  sentença
condenatória  a  possibilidade  de  conversão  da  pena
corporal  por  pena restritiva  de  direito,  mantendo-se  a
decisão recorrida em todos os seus demais termos. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00142153720128150011,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES  MARCIO  MURILO  DA  CUNHA
RAMOS , j. Em 10-05-2016).

AC 0001172-94.2012.815.0411 CMBF – Relator



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  LESÃO  CORPORAL.
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONFISSÃO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  APELO.  DOSIMETRIA.
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA.  CIRSCUNSTÂNCIA
NEUTRA.  REFORMA IMPERIOSA.  CONVERSÃO DA PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.  PENA  CONCRETA  INFERIOR  A  01  ANO.
LIMITAÇÃO  DO  FIM  DE  SEMANA.  APELO  PROVIDO.  O
comportamento  da  vítima  é  circunstância  judicial  que
nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva,
quando a vítima contribui  para a prática do delito,  ou
será neutra, quando não há contribuição.  O artigo 44,
§2º do Código Penal leciona que sendo a sanção concreta
igual ou inferior a 01 (um) ano poderá a pena privativa
de liberdade ser convertida em uma pena restritiva de
direitos  ou  por  uma  pena  de  multa.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00024337320148150751,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES JOAO BENEDITO DA SILVA , j. Em
17-03-2016).

Desta  feita,  a  condenação  do  recorrido  é  medida  que  se
impõe, pois o contexto fático fornece todos os indicativos de que o réu agrediu a
ofendida, inexistindo razão para absolvê-lo, como pretende o recorrente em suas
razões recursais.

ERRO MATERIAL:

Quanto a dosimetria da pena, cumpre ressaltar que a fixação
da pena base é questão que se insere na órbita de convencimento do magistrado,
no livre exercício de seu poder discricionário de decidir a quantidade que entender
suficiente ao caso concreto, desde que observados os elementos insculpidos no
art. 59 do CP, bem como os limites estabelecidos pela lei.

Numa leitura acurada do edito condenatório, percebe-se que
há um erro material, que necessita ser retificado.

Imperiosa a correção da dosimetria, que reputo equivocada,
no momento em que o douto magistrado fixou a pena base.

Estabelece o §9º do art. 129 do Código Penal, que:

§  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:

Pena  -  detenção,  de  3  (três)  meses  a  3  (três)  anos.

AC 0001172-94.2012.815.0411 CMBF – Relator



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

(Grifei).

A  pena  base  deve  variar  de  três  meses  a  três  anos  de
detenção e, tendo o Juízo a quo, ao proferir sua sentença (fls. 53/57) se referido
a pena base no mínimo legal, percebe-se que equivocadamente esta restou fixada
em 09 (nove) meses, quando deveria ter sido em 03 (três) meses. 

Desse  modo,  considerando  as  circunstâncias  judiciais
previstas no art. 59 do CP, serem todas inerentes ao tipo, e que nenhuma delas
gerou fator desfavorável ao agravamento do tipo, impõe-se retificar a dosimetria,
apenas neste ponto, fixando a pena base em 03 (três) meses de detenção, a qual
torna-se definitiva, ante a ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição,
bem como agravantes ou atenuantes, mantendo o regime inicialmente aberto,
nos moldes do art. 33, §2º, “c” do Código Penal. 

SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL:

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, contida no art. 44 do CP, uma vez que o delito praticado
envolve violência, não preenchendo, portanto, os requisitos inerentes ao art. 44,
I, do Código Penal Brasileiro.

DO SURSIS:

Data vênia, embora não consta no pedido recursal, verifica-se
que, quanto a eventual suspensão condicional da pena (sursis), estão presentes
os pressupostos estabelecidos no art. 77 do Código Penal:

Art. 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:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
personalidade  do  agente,  bem como  os  motivos  e  as
circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista
no art. 44 deste Código.

§  1º  -  A  condenação  anterior  a  pena  de  multa  não
impede a concessão do benefício.

§  2o A execução  da pena privativa  de  liberdade,  não
superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro
a  seis  anos,  desde  que  o  condenado  seja  maior  de
setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a
suspensão.

Assim, considerando os antecedentes criminais do acusado (fl.
22),  percebe-se  ser  o  mesmo primário,  bem como as  circunstâncias  judiciais
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favoráveis  a  ele,  preenchendo  os  requisitos  objetivos  e  subjetivos  para  a
concessão do sursis, nos termos do art. 77 do CP, cabendo ao Juiz da condenação
fixar  as  condições  em que  se  dará  o  SURSIS,  além  de  presidir  a  audiência
admonitória.

Desse modo, concedo, de ofício, ao sentenciado a suspensão
condicional da pena, por dois anos, devendo o juízo da Execução Penal fixar as
demais condições cabíveis a espécie.

A jurisprudência:

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  LESÃO  CORPORAL
QUALIFICADA.  VIOLENCIA DOMESTICA. AGRESSÃO DO
PAI  CONTRA  A  FILHA.  LESÃO  DE  NATUREZA  LEVE.
AUSENCIA  DA  VITIMA  À  AUDIENCIA  DE  INSTRUÇAO.
SENTENÇA  ABSOLUTORIA.  INCONFORMAÇAO
MINISTERIAL.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  AÇÃO  PENAL  PUBLICA
INCONDICIONADA.  AUSÊNCIA  DA  VITIMA  EM
AUDIÊNCIA.  IRRELEVANTE.  ROBUSTO  QUADRO
PROBATÓRIO.  CONDENAÇÃO.  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DA  PENA.  REQUISITOS  PREENCHIDOS.
PROVIMENTO  DO  APELO.  A  natureza  da  ação  penal
pública  incondicionada  para  as  situações  de  lesão
corporal  no  âmbito  da  violência  doméstica  e  familiar
contra  a  mulher,  deu-se  justamente  no  sentido  de
assegurar  às  mulheres  agredidas  o  acesso  efetivo  à
reparação, à proteção e à justiça; A palavra da vítima em
casos de violência doméstica, perpetrados, via de regra,
na intimidade, longe dos olhos de possíveis testemunhas,
ganha  especial  relevo,  sobretudo  quando  aliados  aos
demais  elementos  de  convicção  constante  dos  autos;
Preenchidos  os  pressupostos  objetivos  e  subjetivos  do
art. 77 do Código Penal, a suspensão da pena é medida
que  se  impõe;  Provimento  do  recurso.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00086701520148150011,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES LUIZ SILVIO R. JUNIOR , j. Em 19-
04-2016).

Ante o exposto, e em desarmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO PARCIAL  ao apelo, para retificar,
de ofício, a pena base para 03 (três) meses de detenção, tornando-a definitiva e
concedo do SURSIS, disposto no art. 77 do CP, pelo prazo de dois anos, devendo
o juízo das execuções fixar as demais condições.

Oficie-se  a  Vara  das  Execuções  Penais  da  Comarca  de
Alhandra, para início da execução provisória da pena, intimando-se o réu para se
apresentar  em audiência admonitória,  e  posterior  comunicado a esta  relatoria
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para expedição de guia de execução provisória.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal,
dela participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins
Beltrão Filho (Relator) e José Guedes Cavalcanti Neto (Juiz de Direito convocado
para substituir o Des. Joás de Brito Pereira Filho).

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor José
Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
09 de Junho de 2016.

João Pessoa, 13 de Junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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