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APELAÇÃO CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL  NO
ÂMBITO  DOMÉSTICO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. SUSCITADA A INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO  PELA PROCURADORIA DE  JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ARGUIDA A NULIDADE
DA  DECISÃO  POR  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
ARGUMENTO INFUNDADO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  INCABÍVEL  NOS
CRIMES  DE  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  CONTRA  A
MULHER (ART. 41 DA LEI 11.340/06). ALEGAÇÃO DE
FALTA  DE  PROVA.  TESE  INSUBSISTENTE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVA
COMPROVADA.  VERSÃO  DEFENSIVA  (LEGÍTIMA
DEFESA)  QUE  RESTOU  ISOLADA  NO  CADERNO
PROCESSUAL.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO  CULPOSA.
AUSÊNCIA DE  AMPARO  NAS  PROVAS  DOS  AUTOS.
DOLO  DO  AGRESSOR  EVIDENCIADO.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  APTO  A  JUSTIFICAR  O  DECRETO
CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO.

- Interposto o recurso no prazo legal, não há que se falar em in-
tempestividade.

-  Não  procede  a  alegação  de  falta  de  fundamentação  da
decisão, quando do exame desta é possível extrair, com clareza,
as razões de decidir do magistrado.

- Nos crimes praticados no âmbito doméstico contra a mulher, é
defeso a concessão do benefício da suspensão condicional do
processo. Inteligência do art. 41 da Lei nº 11.340/06.

-  Inviável  o  pleito  absolutório  se  as  provas  dos  autos
demonstram a materialidade e autoria do crime, convergindo



para a condenação do apelante. 

-  Nos  crimes  praticados  no âmbito  doméstico,  a  palavra  da
vítima assume um papel de destaque, uma vez que tais delitos,
em muitas vezes, são praticados longe dos olhos de terceiro.
Precedentes.

- Sabe-se que o ônus da prova da ocorrência da excludente de
ilicitude da legítima defesa incumbe àquele que a invoca (art.
156 do CPP), sendo insuficiente a simples alegação.

-  Não  merece  acolhimento  o  pedido  subsidiário  de
desclassificação do crime para a modalidade culposa, tendo em
vista  que  a  provas  coligidas  aos  autos  revelaram a  dolo  do
agressor.

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 rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação Criminal  interposta  por Ronaldo Costa
Fernandes contra a sentença de fls. 84/87, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de
Violência da Comarca de Campina de Grande, Juiz Vladimir José Nobre de Carvalho,
nos autos da ação penal acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado
da Paraíba,  que julgou procedente a denúncia para lhe condenar pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP), aplicando a
pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Em  seguida,  nos  termos  do  art.  77  do  CP,  concedeu  o
benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.

 
Narra a denúncia que,  no dia 14.11.2013, o denunciado, após

uma discussão, agrediu fisicamente a sua companheira Maria Cristina de Lucena com
um soco e uma facada na mão, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 13
(ferimento cortante no polegar da mão direita e afastamento das atividades por 10 dias). 

Por tal fato, foi incurso no art. 129, § 9º, do CP (lesão corporal
no âmbito doméstico).

Denúncia recebida no dia 07 de março de 2014 (fl. 28).

Procedida a citação do acusado (fls. 32v), este apresentou defesa
prévia (fls. 33/34).

Ultimada a  instrução processual  (fls.  61/63).  Alegações finais
pelo parquet (fls. 64/68) e defesa (fls. 79/82).



Sentença condenatória às fls. 84/87, julgando procedente  a
denúncia, condenando o réu como incurso na penalidade do art. 129, § 9º, do CP (lesão
corporal no âmbito doméstico), resultando em uma pena final de 03 (três) meses de
detenção, em regime aberto. Em seguida, nos termos do art. 77 do CP, concedeu o
benefício  da  suspensão  condicional  da  pena  pelo  período  de  02  (dois)  anos.  

Às fls.  93/98,  foi  interposto  recurso  de  apelação.  Nas  razões
recursais, alega o apelante que: a sentença padeceria vício de nulidade, uma vez que
aquela não se pronunciou sobre tese da legítima defesa e do  in dubio pro reo; não há
provas suficientes para justificar  a condenação;  subsidiariamente,  seja reconhecida a
prática de crime culposo e aplicação do benefício da suspensão condicional do processo
(art. 89 da Lei nº 9.099/95).

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 101/105, pugnando  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo não conhecimento do recurso, por
ser este intempestivo (fls. 110/114).

É o relatório.
VOTO:

Intempestividade

Conforme pontuou o ilustre representante do  parquet, é desne-
cessária a intimação pessoal do réu naquelas hipóteses em que o acusado responde o
processo em liberdade e possui patrono devidamente constituído nos autos, haja vista a
inteligência do art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do causídico via publi-
cação no Diário de Justiça Eletrônica.

Ocorre, porém, que, apesar de o representante ministerial afir-
mar que o apelo foi manejado no dia 17.02.2017, percebe-se que tal data refere-se as ra-
zões  recursais,  tendo  sido  a  petição  de  interposição  do  recurso  protocolada  no  dia
10.02.2017 (doc. de fls. 98). Logo, considerando que a publicação no Diário Oficial
ocorreu no dia 03.02.2017 (sexta-feira), percebe-se que o apelo foi interposto dentro do
prazo legal. 

Além disso, foi expedido mandado de intimação do réu acerca
do conteúdo da sentença (doc. de fls. 92), o que, segundo o posicionamento desta Câma-
ra Criminal, gera situação nova e expectativa para o sentenciado, no sentindo de que se
seguiria a regra preconizada no art. 392, I, do CPP. Dessa forma, à luz do princípio da
lealdade processual e da proteção a confiança, o prazo para o recurso teria início apenas
com a juntada do mandado intimação.

Assim, rejeito a preliminar ventilada. 

Ausência de Fundamentação

Afirma o  recorrente  que  a  sentença  padeceria  de  grave  vício
apto a gerar nulidade, qual seja, a falta de fundamentação, uma vez que o julgador teria
deixado de examinar teses defensivas, quais sejam, legítima defesa e in dubio pro reo.



Do compulsar dos autos, entendo, que não há falar em qualquer
vício  de  fundamentação  na  decisão  ora  guerreada,  uma  vez  que  este  examinou
devidamente os argumentos levantados pela acusação e pela  defesa,  tendo,  ao final,
concluído pela demonstração da materialidade e autoria do delito e, por conseguinte,
pela  procedência  da  ação  penal,  respeitando,  assim,  o  disposto  no  art.  93,  XI,  da
Constituição Federal.

Há  que  se  destacar  que  a  tese  da  legítima  defesa  foi
expressamente  examinada  pelo  magistrado,  tendo  este  afastado  a  excludente  de
ilicitude. Quanto ao  in dubio pro reo, reputo que o julgador monocrático, a partir do
exame  do  conjunto  probatório,  concluiu  pela  procedência  da  ação  penal,  tendo
externado as razões de seu convencimento. 

 
Dessa  forma,  considerando  que  foram,  de  maneira  correta,

apresentadas as razões de fato de e direito que embasaram a decisão, resta devidamente
motivada a sentença.

Assim, rejeito a preliminar.

Pedido de Suspensão Condicional do Processo

Quanto à suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº
9.099/95),  insta  destacar  que  o  art.  41  da  Lei  11.340/06  veda  a  aplicação  da  Lei
9.099/95 nos crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico, in verbis:

Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a
mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de
26 de setembro de 1995

Assim,  considerando  as  peculiaridades  do  caso  em tela,  não
merece acolhimento o pleito do ora recorrente.

Autoria e Materialidade

O apelante pugna pela absolvição pela prática do crime de lesão
corporal.

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 e  a  autoria  restam demonstradas
pelo laudo de ofensa física de fls. 13, o qual registra que a vítima sofreu  ferimento
cortante no polegar da mão direita, edema na região zigomática esquerda e edema na
coxa direita, indicando a necessidade de afastamento das suas atividades habituais por
10 dias.

 A vítima, em seu depoimento prestado em Juízo (mídia de fls.
62), confirmou o que foi dito perante a autoridade policial (doc. de fls. 08), relatando
que, após uma discussão, afirmou que o sentenciado a agrediu com um soco e uma faca.

É importante  destacar  que,  em casos relacionados à  violência

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
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doméstica, a palavra da vítima assume um papel de destaque, uma vez que tais crimes,
em muitas situações, são praticados longe dos olhos de terceiro. Nessa linha, aponta a
jurisprudência:

PENAL  E   PROCESSO   PENAL.   AGRAVO   REGIMENTAL   NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
LESÃO  CORPORAL.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL DO  PROCESSO.
MATÉRIA  NÃO  PREQUESTIONADA.  SÚMULA  211/STJ.
ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS.   LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME
DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  SÚMULA  7/STJ.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4.   "Nos  crimes  praticados  em  ambiente  doméstico  ou  familiar,  em que
geralmente   não   há  testemunhas,  a  palavra  da  vítima  possui  especial
relevância,   não   podendo  ser  desconsiderada,  notadamente  se  está  em
consonância   com  os  demais  elementos  de  prova  produzidos  nos  autos,
exatamente  como  na espécie" (HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO
DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador convocado do TJ/PE -, QUINTA
TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 18/8/2015).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 524.115/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016) 

Na mesma linha, foram os depoimentos dos Policiais Militares
Edgley Ferreira e Rosinaldo Martiniano (mídia de fls. 62), que atenderam a ocorrência e
relaram que encontraram, escondida na guarita do prédio, a vítima ensanguentada e com
lesões  no  rosto.  Frisaram ainda  que  detectaram marcas  de  sangue  no  percurso  até
apartamento, bem como no interior deste.

Em  seu  interrogatório,  o  réu  admitiu  as  agressões,  contudo,
sustenta que a sua conduta foi pautada no exercício da legítima defesa, o que afastaria
ilicitude do seu comportamento.

Conforme se extrai da interpretação do art. 156 do CPP, infere-
se que o ônus da prova da ocorrência  da excludente de ilicitude da legítima defesa
incumbe àquele que a invoca, sendo insuficiente a simples alegação. 

Nesse jaez, sinaliza a jurisprudência. Veja-se:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÕES  CORPORAIS  EM  CONTEXTO
DE  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  LEI  MARIA  DA  PENHA.
MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS.
PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA
PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA
INDUBITAVELMENTE.  ÔNUS  NÃO  DESCONSTITUÍDO.
ACOLHIMENTO  INVIÁVEL.  CONDENAÇÃO  CONFIRMADA.
RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  Para  o  reconhecimento  da  legítima
defesa, é imprescindível a produção de prova absoluta, inconteste, de que
estão  presentes  as  circunstâncias  pertinentes  à  aludida  excludente  da
ilicitude.  Ausente  tal  prova,  cujo  ônus  compete  à  defesa,  e  restando
plenamente  demonstrado  que  o  réu,  prevalecendo-se  de  relações
domésticas, praticou o crime de lesões corporais contra a vítima, é de
rigor a  manutenção  do Decreto  condenatório. 2.  Recurso  não  provido.
(TJMG;  APCR  1.0180.14.000976-2/001;  Rel.  Des.  Eduardo  Brum;  Julg.
23/11/2016; DJEMG 30/11/2016)  

LESÃO  CORPORAL EM  AMBIENTE  DOMÉSTICO.  Materialidade.



Laudo de exame de corpo de delito e prova oral confirmam que se praticou
lesão  corporal  leve  contra  cônjuge,  valendo-se  de  relações  de  coabitação.
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. Autoria. Declaração
da  vítima  confirmando  a  prática  delitiva.  Validade.  Depoimento  de
testemunha  e  interrogatório  confirmando  em  parte  a  narrativa  da  vítima.
LEGÍTIMA DEFESA. Versão apresentada pelo réu desamparada de provas.
Ônus da prova que cabia à Defesa produzir. Artigo 156 CPP. Tese defensiva
afastada. Negado provimento. PENA. Base fixada no mínimo legal. Ausentes
circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de
pena.  Suspensão  condicional  da  pena  pelo  prazo  de  02  anos.  REGIME.
Aberto.  (TJSP;  APL  0004314-45.2014.8.26.0439;  Ac.  9888441;  Pereira
Barreto; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Lauro Mens de Mello;
Julg. 06/10/2016; DJESP 10/11/2016)

Do exame nos autos, não paira dúvidas acerca da ocorrência de
uma discussão anterior entre o réu e a vítima, uma vez que ambos confirmaram tal fato.
Todavia, como bem destacou o julgador de primeiro grau, qualquer que fosse o motivo
do desentendimento, percebe-se que a reação do processado revelou-se injustificada e
violenta, o que não se coaduna com a tese da excludente da ilicitude. 

No caso concreto,  a  tese de legítima defesa  apresentada pelo
apelante emergiu isolada nos autos, destituída de mínimo amparo probatório, vez que
não trouxe ao processado, qualquer elemento capaz de demonstrar que tenha repelido,
moderadamente, injusta agressão, atual ou iminente, perpetrada pela vítima, nos termos
do art. 25 do CP.

Frise-se,  ainda,  que,  não  há  que  se  falar  na  aplicação  do
princípio do  in dubio pro reo,  uma vez que o conjunto probatório é suficiente  para
respaldar  o  decreto  condenatório,  não  existindo,  nas  provas  trazidas  pela  defesa,
elementos capazes de infirmar a tese acusatória.

Outrossim,  não  há,  no  caderno  processual,  indícios  que  as
agressões sofridas pela vítima (socos e facada na mão) foram fruto de ato imprudente
por parte do agressor, sendo deste o ônus de provar a ocorrência do crime culposo (art.
156 do CPP). 

Frise-se que o fato de a vítima e o réu terem se reconciliado não
tem o condão de afastar a tipicidade, uma vez que o Eg. STF (ADI 4424) firmou o
entendimento de que a lesão corporal, ainda que natureza leve, no âmbito doméstico,
cuida-se de ação pública incondicionada, inexistindo, no ordenamento jurídico, previsão
legal enquadrando a mencionada situação como fato obstativo de condenação penal. 

Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência:

TJDFT-0366345)  APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO  CORPORAL.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  PROVAS
SUFICIENTES.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  RECONCILIAÇÃO  DO
CASAL.  AFASTAMENTO  DA  CONDENAÇÃO.  INVIABILIDADE.
SUSPENSÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.  I  -  Nos  crimes  praticados  no  âmbito  familiar  e
doméstico,  a  palavra  da  vítima  reveste-se  de  especial  credibilidade,
mormente  se  ratificada  por  outros  elementos  de  prova.  II  -  Se  as  provas
demonstram que foi o réu quem investiu contra a vítima, que apenas tentou se
defender,  a  ocorrência  de  agressões  recíprocas  é  incapaz  de  afastar  a
tipicidade,  a  antijuridicidade  ou  a  culpabilidade  da  conduta,  devendo  ser
mantida a condenação pelo crime de lesão corporal. III - Em se tratando de
lesões corporais, mesmo de natureza leve ou culposa, praticados contra a



mulher  no  âmbito  doméstico,  a  ação  penal  cabível  é  a  pública
incondicionada com vistas a prevalecer o interesse público traduzido na
coibição de violência doméstica, sendo irrelevante o fato de o casal haver
se reconciliado. IV - Nos termos do art. 44, inciso I, do Estatuto Repressivo,
é incabível  a  substituição  da pena privativa de  liberdade  por restritiva  de
direitos,  quando  o  crime  for  cometido  com  violência  e  grave  ameaça  a
pessoa.  V  -  Recurso  conhecido  e  desprovido.  (APR  nº  20131310048203
(975989),  3ª  Turma  Criminal  do  TJDFT,  Rel.  Nilsoni  de  Freitas.  j.
20.10.2016, DJe 28.10.2016).

Destarte, analisando, detidamente, as provas dos autos, as quais
convergem  para a condenação do apelante, forçoso concluir que o pleito absolutório
resta descartado, já que restou evidenciado o dolo o processado em agredir a vítima. 

Ante  do  exposto,  rejeito  as  preliminares  arguidas  e,  no
mérito, nego provimento ao recurso. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando os excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura
(Juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio e Marcos William
de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal).

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado – Relator



 






