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APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL  LEVE.
Condenação. Irresignação. Absolvição.  Insuficiência de
provas. Inocorrência. Materialidade e autoria
consubstanciadas. Palavra da vítima. Relevante valor
probatório. Recurso conhecido e desprovido. 

- Não há como acolher a pretensão absolutória, se a
condenação está respaldada em provas firmes, coesas
e induvidosas, como laudo de ofensa física, declarações
da vítima e depoimento testemunhal, formando o
conjunto probatório harmônico e uniforme, produzido
durante a instrução criminal. 

- Nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra
da vítima constitui suporte suficiente à condenação,
máxime quando amparada por outros elementos de
provas constantes nos autos,  como  na  hipótese
vertente. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.



Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO 

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Edvandro
Batista de Freitas Júnior contra a sentença de fls. 105/107, por meio da qual o
douto Magistrado a quo o condenou pela prática do crime definido no art. 129,
§ 9º, do Código Penal, alterado pela Lei nº 11.340/06.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que em data próxima
do  Carnaval  do  ano  de  2014,  por  volta  das  02:00h,  no  interior  da  sua
residência,  no  município  de  Prata,  o  acusado  teria  ofendido  a  integridade
corporal da companheira, Waltiza da Silva Genuíno, causando-lhe lesões leves,
após uma discussão por motivo de ciúme.

Consta,  ainda,  que  o  casal  convivia  maritalmente  há  07
(sete)  meses  e que a vítima informou que não foi  a  primeira  vez  que foi
agredida fisicamente pelo denunciado. 

A denúncia foi recebida no dia 05 de junho de 2014 (fl. 28).

Realizada a instrução processual, o douto Juiz primevo
julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o acusado
como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 06
(seis) meses de detenção, em regime aberto. Por fim, observou que o réu
preencheu todos os requisitos para a suspensão condicional  do processo, e
concedeu o sursis previsto no art. 77 do CP, suspendendo a execução da pena
aplicada pelo período de 02 (dois) anos (fls. 105/107).  

Inconformada, recorreu a defesa pugnando pela absolvição
do réu ad argumentum insuficiência de provas para o decreto condenatório
(fls. 112/114), apontando, ainda, que agiu em legítima defesa, e ocorrência de
contradição entre as datas do crime, da realização do exame de corpo de delito
e da oitiva da vítima.

Contrarrazões ministeriais às fls. 131/138, rebatendo as
razões defensivas e requerendo seja negado provimento ao recurso. 

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça,
em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Francisco Sagres Macedo
Vieira, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 144/150). 

É o relatório. 



VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos
de admissibilidade. 

Conforme alhures relatado, pretende a defesa a absolvição
por insuficiência de provas para o decreto condenatório, apontando, ainda, ter
o réu, ora recorrente, agido em legítima defesa, e a contradição de datas, já
que o exame de corpo de delito foi realizado em 28/02/2014 e a vítima só foi
ouvida em 11/04/2014. 

Todavia, sem razão. 

Ao exame do caderno processual, percebe-se que a
materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, sobretudo,
através do  Inquérito  Policial (fls.  05/21) e do  Laudo de  Constatação  de
Ferimentos ou Ofensa Física (fls. 10/11).

Quanto à autoria, a mesma restou indubitável nos autos,
senão vejamos. 

O acusado Edvandro Batista de Freitas Júnior, ouvido em
juízo, afirmou (fls. 61/61v – que deveria ser numerada como 65/65v) que não
é verdadeira a acusação que lhe é feita e que as lesões na vítima ocorreram
porque  tentou  se  defender  de  agressões  praticadas  pela  companheira,
entretanto, afirma que não se lembra de como se defendeu.

Em contrapartida, a ofendida em juízo, às fls. 61/61v,
declarou que:

“que os fatos narrados na denúncia realmente ocorreram;
que  a  depoente  diz  que  foi  agredida  fisicamente  pelo
acusado  por  três  vezes,  em  dias  diversos;  que  os  fatos
narrados  na  denúncia  ocorreram  na  madrugada  que
antecedeu a terça-feira do carnaval deste ano e ocorreram
no interior da residência do casal; que os fatos ocorreram
porque durante o dia da segunda-feira a depoente disse que
pintou o cabelo de vermelho e um tio dele de nome fafá
disse que estava feio; que no mesmo dia durante a tarde a
depoente pintou novamente o cabelo, só que mais vermelho
e o mesmo tio dele disse que estava bonito e a partir daí o
acusado já fechou a cara e teve uma discussão verbal na
frente  da  família  dele;  que  no  início  da  noite  o  acusado
tentou bater no filho da depoente e a depoente interviu não
permitindo que ele fizesse isso, pois o menino não era filho
dele; que por volta da meia noite a depoente disse que foi
deitar e ele já estava dormindo; que a depoente já estava
deitada  quando  o  acusado  levantou  e  foi  até  a  cozinha,
depois ele voltou e balançou no pé da depoente dizendo que
queria falar com ela; que a depoente levantou e sentaram



na mesa  e  ele  falou  “vou  lhe  deixar  hoje”  e  a  depoente
perguntou porque e ele respondeu que era porque estava
sendo  traído  e  que  estando  separado  a  depoente  podia
“quengá com quem quisesse”; que a depoente perguntou se
era só isso e voltou para sua cama e pegou o celular olhou a
hora que era uma e quinze da manhã; que o acusado entrou
no  quarto  e  tomou  o  celular  da  mão  da  depoente,
arranhando seu braço e repetindo que ela estava traindo ele
e  quando  a  depoente  respondeu  dizendo  que não  estava
traindo ele já desferiu um soco no seu rosto; que a depoente
disse  que levantou da cama dizendo que ele  não bateria
novamente nela na frente do filho; que a depoente foi para a
cozinha e o acusado a seguiu e continuou agredindo com
murros,  não  lembrando  quantos  golpes  sofreu;  que  a
depoente conseguiu chegar no quintal  e começou a gritar
chamando pelos  vizinhos;  que os vizinhos Dona Edinalva,
Dudu  e  os  vigilantes  da  rua  foram  até  o  local;  que  os
vizinhos viram as lesões nos braços e na boca da depoente;
que o acusado ficava mandando a depoente não gritar para
que os vizinhos não chamassem a polícia; que o acusado
deixou a depoente sair e ela ficou na casa do vizinho seu
“Boleza”;  que  além  desse  dia  a  depoente  sofreu  duas
agressões em dias  anteriores;  que na época dos fatos  já
convivia maritalmente com o acusado acerca de sete meses
e depois  desse fato  se separou dele;  que a  depoente  foi
embora na mesma noite desse fato; que na data de ontem a
depoente  recebeu  várias  ligações  tanto  do  acusado  como
dos  advogados  André  e  Maiara  pedindo  para  que  ela
mudasse  a  versão  dos  fatos;  que  desde  a  separação  o
acusado  não  tem  lhe  perturbado  com  ameaças  nem
importunações; que no momento que o acusado pediu para
depoente não gritar  não havia  nenhum vizinho dentro  de
casa, pois eles estavam do lado de fora do muro clareando
com uma lanterna; que quando os vizinhos perguntaram o
que estava acontecendo ele respondeu que estavam fazendo
sexo selvagem; que não se sentiu ameaçada ao receber a
ligação da advogada; que o pedido era para que a depoente
mudasse a versão que ele retirava o nome dele do registro
do filho e a depoente respondeu que não precisava dele para
nada e não mudaria a versão.”

A corroborar a palavra da vítima, está o depoimento da
testemunha Ednalva  Maria  do  Nascimento  (fl. 62), colhido sob o crivo do
contraditório, a saber:

“… que não presenciou o momento das agressões e apenas
acordou por conta dos gritos da vítima; que após escutar o
choro da vítima a depoente diz que abriu o seu portão e ela
já estava com o menino nos braços e entrou na sua casa;
que logo depois o acusado entrou atrás da vítima insistindo
para ela voltar para casa e ela dizia que não; que a vítima
não contava o que tinha acontecido mas dava para perceber
que tinha havido uma briga entre o casal, pois outros dois
vizinhos olharam com uma lanterna para dentro da casa da



vítima e viram a discussão; que esses vizinhos chamaram os
guardas da rua e os guardas bateram na porta foi quando
ele abriu e ela conseguiu sair; que não prestou atenção se a
vítima  estava  com  alguma  lesão  visível;  que  a  vítima
aparentava bastante nervosa; que a vítima depois desse dia
foi embora e não retornou mais para casa; que o acusado
tinha muito ciúme da vítima e as vezes era agressivo com o
filho dela; que quando a depoente abriu a porta e a vítima
entrou já tinha outros vizinhos na rua que tinha escutado a
briga...”. (sic)

Outrossim, a comprovar as lesões sofridas pela vítima, está
o laudo de  ofensa  física,  de fls. 10  e  11,  em que  consta  a  existência  de
escoriações no braço direito, laceração no lábio inferior e hematomas.

Portanto, analisando detidamente as provas dos autos, em
confronto com a pretensão recursal, tem-se que não assiste razão ao apelante,
pois diante do contexto probatório colhido ao longo da instrução, não há falar
em insuficiência de provas. 

Ponto outro, é cediço que em delitos cometidos no âmbito
doméstico, normalmente praticados na clandestinidade, longe de quaisquer
testemunhas, a palavra da vítima ganha extrema relevância probante,
sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos. 

A propósito: 

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  REVISÃO  DA  PENA.  APLICAÇÃO  DA
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA  PENA.  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  1.  A materialidade encontra-se  preenchida
pelo boletim de ocorrência e a autoria resta evidente
diante dos depoimentos colhidos nas esferas policial e
judicial. 2. Nos casos de violência doméstica a palavra
da vítima possui  importante  valor  probatório  e,  por
isso,  quando em consonância com outros elementos
probatórios,  constituem  em  relevante  elemento  de
convicção  do  Magistrado,  não  logrando  êxito  em
desqualificar suas declarações. 3. A conduta descrita no
artigo 147 do Código Penal,  consuma-se no momento em
que  a  vítima  toma  conhecimento  do  teor  da  ameaça,
independentemente  de  sofrer  intimidação,  bastando  que
haja  o  anúncio  de  um  mal  injusto  e  grave,  ou  seja,
verossímil e capaz de gerar temor. In casu, a promessa de
morte fora direcionada à vítima, sendo capaz de causar-lhe
medo, haja vista que procurou a polícia. Assim, indene de
dúvidas  de  que  a  conduta  descrita  subsume-se
perfeitamente  ao  tipo  descrito  no  artigo  147  do  CP,
desmerecendo acolhida a tese absolutória. 4. Recurso não
provido.”  (TJES;  Apl  0027406-96.2013.8.08.0048;
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg.
24/05/2017; DJES 02/06/2017)



“VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  Ameaça  e  vias  de  fato.  I.
Pretendida  absolvição.  Inviabilidade. Palavra  da  vítima
corroborada  por  outros  elementos  de  prova.
Condenação mantida. Amparada por outros elementos
de convicção, a palavra da vítima. Especialmente em
infrações cometidas no ambiente doméstico e familiar.
Constitui suporte suficiente para a condenação. Ii. Resposta
penal.  Agravante  genérica  (art.  61-ii-.  F.,  cp).  Exclusão
inadmissível. Não se tratando de circunstância elementar do
tipo legal imputado, incide a agravante prevista no art. 61-
ii-. F. Da Lei penal quando o agente se prevalece de relações
domésticas ou age com violência contra a mulher na forma
da  Lei  específica.  Recurso  desprovido.”  (TJPR;  ApCr
1632702-9;  Curitiba;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.
Des.  Telmo  Cherem;  Julg.  18/05/2017;  DJPR
02/06/2017; Pág. 297).

Destaques em ambos.

Insta salientar que inexiste qualquer contradição entre as
datas do fato,  do exame de corpo de delito  e  da oitiva da vítima na fase
investigativa. Conforme bem ressalta o magistrado na sentença recorrida (fl.
106), “A denúncia não imputa dia específico para o fato, apenas informando
que foi no período anterior ao carnaval. Ora, a data da realização do exame de
corpo de delito se coaduna justamente com o período anterior ao carnaval de
2014, estando em perfeita sintonia com o primeiro depoimento prestado pela
testemunha Ednalva  Maria  do  Nascimento  (fls.  12),  ainda  na  fase  policial,
deixando claro que as lesões ocorreram cerca de 08 dias antes da data que
estava prestando depoimento, data esta que coincide justamente com a data
do laudo,  logo,  não há que se desacreditar  a  vítima apenas por  conta de
inexatidão para a data específica do crime”. 

Assim, diante da coerência das provas produzidas, todas
convergindo para a condenação do apelante, forçoso concluir que o pleito
absolutório resta descartado. 

Ressalte-se, por fim, que a reprimenda foi devidamente
fixada pelo sentenciante, não estando a merecer nenhum reparo. 

Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença a quo por seus
próprios e jurídicos fundamentos. 

Por  oportuno,  renumerem-se  os  autos  a  partir  da  fl.  64
(oitiva de testemunha da defesa), tendo em vista que a sequência encontra-se
incorreta. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara



Criminal  e  relator,  dele  participando  também  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador) e João
Benedito da Silva.

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, 24 de agosto de 2017.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


