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APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO  CORPORAL  NO
ÂMBITO  DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS
PARA  JUSTIFICAR  A  CONDENAÇÃO.  ARGUMENTO
INFUNDADO.  CONJUNTO  PROBANTE  QUE
CONVERGE  PARA  A  CONDENAÇÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS
PROBANTES. DESPROVIMENTO. 

- Em  crime  de  lesão  corporal,  cometido  em  contexto  de
violência  doméstica,  a  palavra  da  vítima  assume  acentuado
relevo, notadamente quando em harmonia com a prova técnica
e demais testemunhos colhidos ao longo da instrução. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO.
Oficie-se a Vara de Execuções da Comarca, para início de execução provisória de
pena, intimando-se  o  réu  para  se  apresentar  em  audiência  admonitória,
comunicando ao relator o dia desta para efeito de expedição de guia de execução
provisória. 

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por  José
Marcelo dos Santos, vulgo “Marcelo Gago”, através da qual se insurge contra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa, Juiz  Anderley  Ferreira
Marques, que julgou procedente denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado
da Paraíba, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico
(art. 129, § 9º, do CP).



Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/04) que, no dia 31 de
outubro de 2013, no período noturno, no Conjunto Nossa Senhora de Fátima, na cidade
de Sousa, o acusado, prevalecendo-se das suas relações afetivas, ofendeu a integridade
física da sua companheira Marilene Maria de Amorim Fernandes, causando-lhe lesões. 

Segundo  a  denúncia,  a  relação  dos  envolvidos  era  marcado
pelas agressões,  mormente quando o réu ingeria bebida alcoólica.  No dia do fato,  a
vítima  foi  para  a  casa  do  sogro  e,  ao  retornar,  foi  interceptada  pelo  acusado  que
esmurrá-la  e  ainda lhe deu uma paulada em sua cabeça,  causando-lhe hematomas e
ferimentos.

Diante desse fato, o réu foi incurso nas penas do artigo 121, §
9º, todos do CP (lesão corporal no âmbito doméstico). 

Recebida a denúncia em 28/maio/2013 (fl. 28), o réu foi
regularmente citado, apresentando defesa às fls. 32.

Finda a instrução processual,  o  juízo  a quo  proferiu sentença
(fls.  47/51),  condenando  o  denunciado  pelo  crime  de  lesão  corporal  no  âmbito
doméstico, sendo-lhe imposta a pena de 11 (onze) meses de detenção, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto. Em seguida, concedeu o Sursis (art. 77 do CP), com a
condição de prestação de serviço à comunidade, durante o primeiro ano; e determinou
que o réu se submetesse a tratamento obrigatório contra droga/álcool, na forma do art.
79 do Código Penal. 

Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (fls. 52). Em
suas razões (fls. 55/67), o apelante salienta que não há, nos autos, elementos probatório
aptos a justificar. 

Em contrarrazões, o Parquet manifestou-se pela manutenção da
sentença condenatória. (fls. 59/63).

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 70/73, de lavra do
ilustre Procurador Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO: 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

O apelante pugna pela absolvição.

Contudo,  em que pese seu  inconformismo, não há como
absolvê-lo do crime em questão (lesão corporal), visto  existirem  provas suficientes
para ensejar sua condenação.

Com efeito,  a  materialidade resta demonstrada  pelo laudo  de
constatação  de  ferimentos  de fls. 05/06, pelos depoimentos testemunhais e pelas
declarações da vítima.



Da mesma forma, a autoria encontra-se comprovada. Vejamos: 

A vítima, nos moldes registrados pelo Magistrado a quo, em seu
depoimento em juízo perante a autoridade policial (fls. 07), afirmou que “saiu de sua
casa para ir até a casa do Pai de Marcelo Gago e quando voltava para casa, Marcelo
foi de encontra a declarante e na área da casa de Dona Chica, vizinha da declarante,
passou a esmurrar a declarante, dando murros na declarante e em seguida deu uma
paulada na cabeça da declarante, cortando o couro cabeludo da cabeça, tendo sido
levada ao Hospital Regional de Sousa, onde foi suturada, pegando quatro pontos de
sutura; (...)” 

Cabe salientar que a testemunha Maria Jeane disse que, no dia
do  fato,  foi  chamada  a  casa  da  vítima,  tendo  a  encontrado  com  a  cabeça  toda
ensanguentada,  em razão de  uma lesão  no meio  da cabeça.  Salientou,  ainda,  que o
agressor e a ofendida viviam brigando (mídia fls. 45).

Como bem pontuou  o  arguto  Juiz  monocrático,  a  palavra  da
vítima  tem  um  valor  diferenciado  quando  se  trata  de  crime  praticado  no  âmbito
doméstico, uma vez que tais delitos, em sua grande maioria, são cometidos longe dos
olhos de terceiros.

Desta  feita,  a  palavra  da  ofendida  mostra-se  coerente  e
harmoniosa com os demais elementos de convicção existentes, assumindo, pois, papel
de grande relevância, para fins de caracterização de materialidade autoria.

Nesse sentido, aponta a jurisprudência:

PENAL.  LESÃO  CORPORAL  E  VIAS  DE  FATO.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA  CONTRA  MULHER.  PROVA  SATISFATÓRIA  DA
MATERIALIDADE  E  DA  AUTORIA.  PENA  BEM  DOSADA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Réu condenado por infringir os artigos 129, §
9º, do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, combinados com
5º e  7º da  Lei nº 11.340/2006, depois de acertar uma pedrada na cabeça da
cunhada e agredir a sogra à paulada, fraturando-lhe a mandíbula. 2 A palavra
da  vítima,  corroborada  por  laudo  pericial,  justifica  a  condenação,
afastando  a  alegação  de  legítima  defesa.  O  agente  deve  usar
moderadamente os meios necessários para afastar eventual agressão injusta, o
que não ocorre quando testemunhos e o laudo de exame de corpo de delito
demonstram que se excedeu dolosamente. 3 Não há o que reparar na pena
definida  conforme  os  critérios  legais,  estando  justificados  os  módicos
acréscimos em razão  dos antecedentes  do agente.  4  Apelação  desprovida.
(TJDF; APL 2013.02.1.003421-4; Ac.  941215; Primeira Turma Criminal;
Rel. Des. George Lopes; DJDFTE 18/05/2016; Pág. 118) 

LESÃO  CORPORAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  CONJUNTO
PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO AGENTE. EXAME DE CORPO
DE  DELITO  ASSOCIADO  A  DECLARAÇÕES  COERENTES
PRESTADAS PELA VÍTIMA.  Suficiência à aferição da materialidade,
da  autoria  e  do  dolo  nos  crimes  cometidos  com  violência  doméstica,
muitas  vezes  praticados na clandestinidade,  a  palavra da ofendida, se
coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos  autos,  assume  especial  importância,  tanto  para  confirmar  a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. (TJSP; APL 0000207-
96.2014.8.26.0587; Ac. 9427599; São Sebastião; Oitava Câmara de Direito
Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 12/05/2016; DJESP 18/05/2016) 

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA.

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011340&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI11340
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011340,%20art.%207&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI11340art7
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20129&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart129
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20129&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart129


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
INCONDICIONA-  DA.  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;  APL
0008670-15.2014.815.0011; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Luiz
Sílvio Ramalho Júnior; DJPB 04/05/2016; Pág. 19) 

Destarte analisando, detidamente, as provas dos autos,  as quais
convergem  para a condenação do apelante, forçoso concluir que o pleito absolutório
resta descartado. 

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego
provimento ao recurso.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292),  determino seja oficiado ao
Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa,  comunicando-o  da  confirmação  da
sentença condenatória, bem como que seja expedida a guia de execução provisória,
observando o teor das decisões prolatadas no presente feito.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos,  Presidente  da Câmara Criminal e relator, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Guedes  Cavalcanti
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des  Joás de Brito Pereira
Filho) e João Benedito da Silva.

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, 07 de junho de 2016.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator
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