
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000009-25.2015.815.0201 –  2ª Vara da Comarca de
Ingá RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTE: João Batista Martins de Lima
ADVOGADO: Jonathan Oliveira de Pontes e outro
APELADO: a Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE EM
ÂMBITO  DOMÉSTICO.  IRRESIGNAÇÃO.
POSTULAÇÃO  DA  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA
PENA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.  PROVIMENTO DO
APELO.

 –  O capítulo  da  decisão  relativo  ao  SURSIS  não  foi
devidamente fundamentado, já que a simples menção ao art. 77
do CP não permite inferir qual o motivo da não concessão da
suspensão condicional da penal. Deficiência da fundamentação
evidenciada.

 – Não deve ser valorada negativamente a circunstância judicial
da culpabilidade, já que, da motivação apresentada, não se ex-
trai maior reprovabilidade da conduta do agente para a prática
do crime de lesão corporal. 

 –  Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, é
possível a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois a
quatro anos.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, para conceder o
sursis, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO
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Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por João
Batista  Martins  de  Lima, através da qual se insurge contra sentença (fls.  52/54)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ingá, Juíza Alessandra Varandas Paiva
Madruga de Oliveira Lima  que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em
ambiente doméstico e familiar, supostamente cometido contra sua companheira Maria
Mirtes Soares Francelino.

Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/04) que, no dia 17 de
setembro de 2014, por volta das 16hs40min, na residência em que a vítima trabalhava,
o acusado ofendeu a integridade física de Maria Mirtes, desferindo murros em seu rosto.

Destaca, ainda, que, no dia 12 de novembro de 2014, a vítima
estava acompanhada da sua irmã, ambas trabalhando na limpeza de uma residência,
quando o processado chegou e começou a agredir Maria Mirtes, tendo a agarrado pelo
pescoço e mordido o seu olho.

Segundo  o  caderno  processual,  os  envolvidos  no  fato
conviveram materialmente por um ano e oito meses, tendo a ofendida relatado outras
agressões, motivadas por ciúme. 

Diante desses fatos, o réu foi denunciado como incurso no
artigo 129, § 9ª, duas vezes, do Código Penal, combinado com o art. 69 do mesmo
diploma normativo.

 
Recebida a denúncia em 05/05/2015 (fl. 20), o réu foi

regularmente citado (fl. 21), apresentando a resposta escrita de fls. 22/25.
 
Ultimada  a  instrução  processual,  o  Ministério  Público

apresentou alegações finais às fls. 41/45, enquanto que a defesa apresentou suas razões
às fls. 47/49. 

Sentença de fls. 52/54v, julgando procedente a ação condenando
o réu a pena de 03 meses de detenção em regime aberto, por cada um dos delitos de
lesão corporal leve, totalizando, ao final, após a aplicação da regra do concurso
material,  uma pena de  06  meses  de  detenção.  Não houve substituição  da pena
corporal  por restritivas  de direito e  nem tampouco a suspensão condicional  da
pena.

Inconformado, o réu se insurgiu por meio de apelação (fls. 58).
Nas suas razões recursais (fls. 59/61), o recorrente limita-se a pleitear a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

 
Em contrarrazões, o parquet acata os argumentos defensivos  e

pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja concedido o benefício do art. 77 do
CP (fls. 102/103v).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne Dr.
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Álvaro  Gadelha  Campos, manifestou-se pelo  provimento  do  apelo,  para  que  seja
concedido o benefício da suspensão condicional penal (fls. 110/114).

É o relatório. 
VOTO: 

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

Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de ofício, passo à
análise do mérito. 

O apelante pleiteia,  em suas razões recursais,  a  aplicação do
benefício da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), sob o fundamento de que
preenche os requisitos previstos na lei. 

Sabe-se que, à luz do art. 77 do CP, a suspensão condicional da
pena exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: pena privativa de li-
berdade não superior a dois anos; não reincidência do agente em crime doloso; a culpa-
bilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias do crime autorizem a concessão da benesse e não seja indi-
cada ou cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

No tocante à pena  corporal aplicada, verifica-se  que  a  pena
aplicada em face de cada delito foi de 03 meses de detenção, ou seja, no mínimo legal.
O juízo monocrático negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
entende pela impossibilidade de substituição nos crimes de violência,  em virtude da
vedação contida no art. 44, I, do Código Penal, abaixo transcrito: verbis,

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem
as privativas de liberdade, quando: 
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 

In casu,  não há insurgência quanto ao fato de que o crime foi
cometido  com  violência  à  pessoa,  sendo,  portanto,  incabível  a  substituição.  Nesse
sentido, diga-se com o STJ: verbis,

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  AMEAÇA  E  LESÃO  CORPORAL.
APLICAÇÃO  DO   PRINCÍPIO   DA  CONSUNÇÃO.  DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME
PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE  NA  VIA  ELEITA.  PEDIDO  DE
SUBSTITUIÇÃO   DA   PENA   PRIVATIVA   DE   LIBERDADE   POR
RESTRITIVA DE DIREITOS.  IMPOSSIBILIDADE.  VIOLÊNCIA E GRAVE
AMEAÇA   NO   ÂMBITO  DOMÉSTICO.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.
1.  O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
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deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  diante da utilização crescente  e
sucessiva do habeas corpus,  passaram a restringir  a  sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via  recursal  própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade. 2.  Rever o entendimento externado na origem para o
fim de aplicar o princípio  da  consunção entre os delitos de ameaça e lesão
corporal demandaria,     necessariamente,     o     reexame  do conjunto
fático probatório,  inviável  em  sede de habeas corpus. Hipótese em que as
instâncias  ordinárias  assentaram,  com  base  no  acervo probatório,  que
inexistiu  nexo  de dependência ou de subordinação entre as duas condutas.
3.   O  art.  44,  I,  do Código Penal,  impede aos condenados por crimes
praticados  com  violência  ou  grave  ameaça  no âmbito doméstico a
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritiva de direitos.
Precedentes. 4.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (HC  371.814/SP,  Rel.
Ministro REINALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
07/03/2017, DJe 10/03/2017)

Com relação à suspensão condicional da pena, o juízo primevo
apenas limitou-se a  mencionar o art.  77 do CP. Logo,  a  parir  do exame da decisão
verifico a presença de dois motivos capazes de justificar a concessão do benefício em
favor do réu.

O primeiro,  é  porque  entendo  que  o  capítulo  da  decisão  ora
analisado não foi devidamente fundamentado, já que a simples menção ao art. 77 do CP
não permite inferir qual o motivo da não concessão da suspensão condicional da penal.

O segundo, é porque, à luz do dispositivo acima mencionado,
percebe-se que apenas a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
poderia, em tese, impedir a concessão do benefício.

Ocorre que, não obstante a valoração negativa da culpabilidade
a julgadora fixou a pena-base no mínimo legal.  Além disso, fundamentou a referida
circunstância da seguinte forma:

“A culpabilidade  do  acusado  restou  caracterizada  de  forma  a  merecer
reprovação, posto que tinha conhecimento da ilicitude da sua conduta e lhe
era exigida conduta diversa”.  (fls. 53v/54). 

Com  efeito,  do  exame  da  motivação  acima,  considerando  o
crime  praticado  (lesão  corporal  leve),  reputo  que  a  justificativa  apresentada  não
empresta valor negativo a circunstância judicial examinada, uma vez que não é possível
extrair uma intensidade acentuada do dolo ou mesmo uma maior reprovabilidade social.
Logo,  à  luz  do  art.  77  do  CP,  não  há  impedimentos  para  concessão  da  suspensão
condicional da pena.

 Sobre o tema, destaca-se o entendimento da Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça da Paraíba: verbis,

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL  NO  ÂMBITO  DO  LAR.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.  DOSIMETRIA  DA
PENA.  MANUTENÇÃO  DO  QUANTUM  DA  REPRIMENDA.
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SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITOS  OPERADA  NA  SENTENÇA.  ATOS
PRATICADOS COM VIOLÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO ART. 44 DO CP. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE, TODAVIA, A
INCIDÊNCIA DO ART. 77 DO CP. CONCESSÃO EX OFICIO DO SURSIS.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  As  circunstâncias  judiciais
possuem condão norteador, não limitando o magistrado a aplicar uma pena
puramente matemática, sem considerar o caso em concreto sob o prisma da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  Sendo  a  violência  característica
intrínseca  ao  delito  de  lesão  corporal,  ainda  que  leve,  o  réu  que  é
condenado nessa infração não pode fazer jus ao benefício da substituição
da pena corporal por restritivas de direitos. Todavia, estando presentes os
pressupostos objetivos do sursis processual previsto no art. 77 do CP, o réu
fará  jus  ao  benefício.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00214938920128150011,  Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DÊS
JOÃO BENEDITO DA SILVA , j. em 20-10-2015) – g.n. 

APELAÇÃO  CRIMINAL. LESÃO  CORPORAL  LEVE.  VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERI-
AL.  PLEITO  PELO  AFASTAMENTO  DA  SUBSTITUIÇÃO
DA PENA CORPORAL PELA RESTRITIVA DE  DIREITOS.  DELI-
TOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PES-
SOA.  NÃO PREENCHIMENTO DOS  REQUISITOS  DO ART.  44,  I,
DO CP. AFASTAMENTO. PROVIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIO-
NAL DA PENA.  REQUISITOS  PREENCHIDOS.  CONCESSÃO  DE
OFÍCIO. 1. A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos  deve encontrar  amparo  nos requisitos  estabelecidos  no art.  44 do
Código Penal. Comprovado que o delito foi cometido com violência ou gra-
ve ameaça à pessoa, inviável a concessão do benefício (art. 44, I,  do cp).
Precedentes. 2. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos do art. 77
do Código Penal, a suspensão condicional da pena é medida que se impõe.
Concessão de ofício. (TJPB; APL 0122163-38.2012.815.0011; Câmara Es-
pecializada  Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho;  DJPB
14/03/2016; Pág. 15) 

In casu,  o réu preenche todos os  requisitos  do artigo 77 do
Código Penal, pois a pena aplicada é inferior a dois anos, o réu não é reincidente em cri-
me doloso e a culpabilidade, no caso em tela, não pode ser valorada negativamente.
Além disso, a personalidade, a conduta social e os antecedentes foram valorados positi-
vamente pelo juízo a quo, e, como já demonstrado, não é cabível a substituição prevista
no artigo 44 do Código Penal. 

É possível, portanto, no caso em tela, a suspensão condicional
da pena quando a circunstância judicial desfavorável apontada na sentença (culpabilida-
de), não deve ser valorada negativamente, já que da motivação apresentada, não se ex-
trair maior reprovabilidade da conduta do agente pela prática do crime de lesão corpo-
ral. 

Destarte, demonstrado o preenchimento dos requisitos previsto
no artigo 77 do CP, impõe-se o deferimento do benefício pleiteado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
concedendo ao réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois

https://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.%2077&sid=b8a6708.51ffb59a.0.0#JD_CPart77
https://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.%2077&sid=b8a6708.51ffb59a.0.0#JD_CPart77
https://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.%2044&sid=b8a6708.51ffb59a.0.0#JD_CPart44
https://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.%2044&sid=b8a6708.51ffb59a.0.0#JD_CPart44
https://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.%2044&sid=b8a6708.51ffb59a.0.0#JD_CPart44
https://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.%2044&sid=b8a6708.51ffb59a.0.0#JD_CPart44
https://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.%2044&sid=b8a6708.51ffb59a.0.0#JD_CPart44
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anos, devendo as condições serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento
da vaga de Desembargador). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, 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, 15 de agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
                            Relator


