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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  LESÃO
CORPORAL  LEVE  PRATICADO  NO  ÂMBITO
DOMÉSTICO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  REPRESENTAÇÃO  DA
VÍTIMA.  DESNECESSIDADE.  AÇÃO  PÚBLICA
INCONDICIONADA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  APTO  A
JUSTIFICAR  A  CONDENAÇÃO.  PEDIDO  DE
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
DESCABIMENTO.  DESVALOR  DA  CONDUTA
PRATICADA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE  FIXADA  EM  PATAMAR  RAZOÁVEL.
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP.
INCIDÊNCIA INDEVIDA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO
PELO  ART.  129,  §  9º,  DO  MESMO  ESTATUTO.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

- Descabe a discussão acerca da ausência de representação da
vítima, uma vez que, no crime do art. 129, § 9º, do CP (lesão
corporal  no  âmbito  doméstico),  a  ação  penal  é  pública  e
incondicionada.

- Não procede a alegação de falta de provas para justificar a
condenação  do  acusado,  quando  o  conjunto  probatório
acostado aos autos, a saber, o laudo de constatação de ofensa
física  e  os  depoimentos  das  testemunhas,  evidenciam  o
recorrente como praticante do crime.

-  “A  jurisprudência  do  STJ  orienta  que  o  princípio  da
insignificância não se aplica a delitos praticados em ambiente
doméstico  devido  ao  relevante  desvalor  da  conduta,  mesmo
diante  da  preservação  ou  do  restabelecimento  da  relação
familiar  e  de  o  agressor  ser  dotado  de  condições  pessoais
favoráveis.”  (AgRg  no  AREsp  845.105/SP,  Rel.  Ministro



REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  QUINTA  TURMA,
julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

-  Presentes  circunstâncias  desfavoráveis  ao  sentenciado,
justifica-se a exasperação da pena-base, não sendo cabível a
fixação da pena no patamar mínimo.

-  Há  bis  in  idem  quando  a  agravante  é  elementar  ou
qualificadora  do  próprio  crime,  pelo  qual  o  réu  está  sendo
punido.  Hipótese  dos  autos,  razão por  que  a  pena deve  ser
redimensionada nesse ponto. 

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 parcial ao apelo para reduzir
a  pena  para  01  ano  e  09  meses  de  detenção,  mantidos  os  demais  termos  da
sentença.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por José  Gildemar
Batista Dantas contra a sentença das fls. 60/62v, prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª
Vara da Comarca de São João do Rio do Peixe, Juiz José Irlando Sobreira Machado, 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, c/c art. 7º, II, da Lei
nº 11.340/06), aplicando, a pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em
regime aberto.

Em  seguida,  deixou  de  proceder  a  substituição  da  pena
privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44 do CP), bem como aplicar a
suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), pelo fato de o réu não preencher os
requisitos legais.

Narra a denúncia que, no dia 25/11/2015, por volta das 15hs00,
o denunciado ofendeu a integridade física de sua genitora,  Sra.  Francisca Frassinete
Batista.

Segunda a exordial, o acusado chegou na residência da vítima,
apresentando sinais de embriaguez e, sem nenhum motivo, agrediu, com um garfo, a sua
genitora na cabeça, além de desferir um chute, provocando as lesões descritas no laudo
de constatação (fls. 15).

Destacou-se, ainda, que a agredida foi ameaçada de morte pelo
agressor,  pontuando  que  não  foi  a  primeira  vez  que  este  último  agrediu  física  e
psicologicamente a sua genitora. 

Diante desses fatos, o réu foi denunciado como incurso no
artigo 129, § 9ª, do CP, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06. 



Denúncia recebida no dia 15 de dezembro de 2015 (fl. 30).

Procedida a citação do acusado, este apresentou defesa prévia
(fls. 35/36).

Audiência de instrução, fls. 44/46.

Alegações finais pelo Parquet e defesa, fls.  52/55  e 56/59,
respectivamente.

Sentença condenatória às fls. 60/62v, julgando procedente a
denúncia, condenando o réu como incurso na penalidade do artigo 129, § 9ª, do CP, c/c
art. 7º, II, Lei nº 11.340/06 (lesão corporal leve no âmbito doméstico). Resultando em a
uma pena final de 02 (dois) anos  de  detenção.  Fixou  o  regime  aberto  para  o
cumprimento da pena.

 Deixou  de  proceder  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  por  restritiva  de  direito  (art.  44  do  CP),  bem como  aplicar  a  suspensão
condicional da pena (art.  77 do CP), pelo fato de o réu não preencher os requisitos
legais.

Às  fls.  69,  foi  interposto  recurso  de  apelação.  Nas  razões
recursais, fls. 72/80, alega o apelante que: não houve representação da vítima, pelo que
não era possível o exercício da ação penal; não restou comprovada a prática do fato
ilícito, não havendo lastro probatório suficiente para justificar a condenação; é cabível a
aplicação do princípio da insignificância; não restou demonstrado dolo específico em
relação ao crime de ameaça; a pena deve ser cominada no mínimo legal. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 81/86, alertando para falta de
clareza das razões recursais, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça José Roseno Neto, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 91/96).

É o relatório.
VOTO:

Quanto à alegação de ausência de representação, tenho que esta
não merece prospera, já que o crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, cuida-se de ação
pública incondicionada, quando praticadas no âmbito doméstico contra a mulher.

Nessa linha, destaco a posição da jurisprudência:

PETIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA
N.  177.  CRIME  DE  LESÕES  CORPORAIS  COMETIDOS  CONTRA A
MULHER  NO  ÂMBITO  DOMÉSTICO  E  FAMILIAR.  NATUREZA DA
AÇÃO  PENAL.  REVISÃO  DO  ENTENDIMENTO  DAS  TERCEIRA
SEÇÃO DO STJ. ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DA ADI N. 4.424/DF
PELO  STF  E  À  SÚMULA  N.  542  DO  STJ.  AÇÃO  PÚBLICA
INCONDICIONADA.
1. Considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, deve ser revisto o entendimento firmado pelo julgamento, sob
o rito dos repetitivos, do REsp n. 1.097.042/DF, cuja quaestio iuris, acerca da
natureza  da  ação  penal  nos  crimes  de  lesão  corporal  cometidos  contra  a



mulher  no  âmbito  doméstico  e  familiar,  foi  apreciada  pelo  Plenário  do
Supremo Tribunal Federal em sentido oposto, já incorporado à jurisprudência
mais recente deste STJ. 2. Assim, a tese fixada passa a ser a seguinte: a
ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da
mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública incondicionada.
3. Questão de ordem acolhida a fim de proceder à revisão do entendimento
consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.097.042/DF - Tema 177.
(Pet  11.805/DF,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 17/05/2017)

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO ESPECIAL.  PENAL.  LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006).
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.  RATIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO.
DESNECESSIDADE.  AÇÃO  PENAL  PÚBLICA  INCONDICIONADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade processual pela ausência de realização da
audiência de ratificação da representação da vítima, pois, em se tratando
de condenação por lesão corporal contra a mulher, no âmbito doméstico,
a natureza da ação penal é pública incondicionada.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1585273/MG,  Rel.  Ministro  JOEL ILAN  PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

Com relação à autoria e à materialidade, o laudo de constatação
de fls. 15, bem como os depoimentos testemunhas são suficientes para comprovar a
agressões sofridas pela vítima e que estas foram decorrentes de conduta pratica pelo ora
apelante.

A testemunha Vinícius Rolim de Albuquerque, Policial Militar,
em seu depoimento prestado em juízo (doc. de fls. 42), afirmou:

"(...) que quando chegou ao local da ocorrência, a vítima estava abalada
emocionalmente,  sentada  na  casa  da  vizinha  enquanto  moradores  a
socorreram; que ao indauar a vítima o que o ocorrera, esta disse que havia
sido agredida pelo filho na região da cabeça; que chegou a visualizar a
lesão da vítima na cabeça; (...) que a vítima informou ao depoente que o fato
em apuração não foi um ato isolado, pois sempre o acusado chega em casa
embriagado  e  vivia  a  perturbá-la;  que  a  vítima  informou,  inclusive,  que
havia sido agredida em outras oportunidades; (...) que tem certeza que a
vítima, quando o depoente e seus colegas de farda chegaram ao local do
fato, afirmou que o réu a havia agredido fisicamente, e, que aquela não fora
a primeira vez; que, inclusive, outras pessoas presenciaram a vítima assim
dizer, tais como senhora Anunciada que é a dona da casa onde a vítima se
encontrava e o sargente Weber que mora vizinho; que a vítima disse que se
encontrava na casa de Anunciada justamente porque saiu da sua, quando
agredida pelo réu " 

Na mesma linha,  foi  o depoimento da testemunha  Jorejackes
Apolinário Alves, Policial Militar, (doc. de fls. 43):

"(...) Que quando chegou ao local da ocorrência, verificou desde já a vítima
assim como o neto do lado de fora do imóvel; (...) que a vítima estava aflita e
informava que não agüentava mais este tipo de situação; que a vítima disse
que havia sido agredida, mas não especificou o local das lesões; (...) que tem
certeza que a vítima, quando o depoente e seus colegas de farda chegaram
ao local do fato,  afirmou que o réu a havia agredido fisicamente,  e,  que
aquela não fora a primeira vez; que, inclusive, outras pessoas presenciaram
a vítima assim dizer (...)"



O fato de a vítima ter mudado, em juízo, a versão apresentada
perante a autoridade policial, não tem o condão de enfraquecer a tese acusatória, uma
vez que as demais provas acima mencionadas evidenciam, com segurança, a prática da
conduta criminosa. 

Frise-se que não merece guarida o pleito para que fosse aplicado
o princípio da insignificância, haja vista a natureza do crime praticado e o desvalor da
conduta praticada. Nessa linha, aponta a jurisprudência:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
LESÕES CORPORAIS.
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA.  PRESCRIÇÃO.  JUÍZO
NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE CONFIRMADO POR ESTA CORTE.
1. A jurisprudência do STJ orienta que o princípio da insignificância não
se aplica a delitos praticados em ambiente doméstico devido ao relevante
desvalor  da  conduta,  mesmo  diante  da  preservação  ou  do
restabelecimento  da  relação  familiar  e  de  o  agressor  ser  dotado  de
condições pessoais favoráveis.
2.  Conforme  recentemente  assentado  pela  Terceira  Seção  do  Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo
em  Recurso  Especial  386.266/SP,  a  decisão  que  confirma  a  negativa  de
seguimento  do  recurso  especial,  por  ausência  dos  pressupostos  legais  e
constitucionais, não tem o condão de obstar o trânsito em julgado, o qual,
dessarte, já se implementou.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  845.105/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  PENAL.
LESÃO CORPORAL.
INFRAÇÃO PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO.  PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS
AO JUÍZO  DE PRIMEIRO  GRAU  PARA CONTINUAÇÃO DA AÇÃO
PENAL.
1. Não têm aplicação aos delitos com violência à pessoa, no âmbito das
relações  domésticas,  nem  o  princípio  da  insignificância  nem  o  da
bagatela imprópria, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido da relevância penal de tais condutas.
2. A superveniente confirmação de decisum singular de relator pelo órgão
colegiado supera eventual violação do art. 557 do Código de Processo Civil
(arts. 3º do CPP e 34, XVIII, do RISTJ).
3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas
na  insurgência  são  incapazes  de  infirmar  o  entendimento  assentado  na
decisão agravada.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1550510/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015)

Por fim, pugna, de forma vaga, pela aplicação da pena-base no
mínimo legal.

Discorrendo sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci, em seu
Código Penal Comentado, Editora RT, 4ª edição, p. 260, com propriedade, afirma: 

"Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos diversos, almeja a aplicação
da pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento.
A padronização da pena é contrária à individualização, de modo que é
preciso alterar essa conduta ainda predominante". 



De modo que, por entender que pena-base não é sinônimo de
pena mínima, bem como não é direito subjetivo do réu tê-la sempre aplicada no mínimo
legal, abalizado em firme e consentânea corrente doutrinária e jurisprudencial, revela-se
correta a sanção basilar fixada em primeira instância, quando presentes  circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu. 

A propósito:
 
"O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites
legais, mas este poder não é arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código
Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar
a individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são
favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não
mais possa ficar no patamar mínimo" (HC 76.196-GO, 2ª T., rel. Maurício
Correa, 29.09.1998, RTJ 176/743). Destaquei.

Sabe-se que o tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do CP (lesão
corporal no âmbito doméstico) estabelece uma pena entre 03 (três) meses a 03 (três)
anos de reclusão. In casu, o magistrado fixou a pena-base de 01 (um) ano e 06 (seis)
de detenção.

Inicialmente, em atendimento aos arts. 59 e 68 do Código Penal,
observa-se que, na fixação da pena-base, o julgador monocrático considerou
desfavorável ao réu as seguintes circunstâncias: a culpabilidade, antecedentes, conduta
social, motivos, circunstâncias e as consequências do crime, as quais foram justificadas
de  maneira  satisfatória,  respaldando,  à  luz  do  princípio  da  proporcionalidade, o
quantum fixado no decisum acima do mínimo legal. 

Assim, dada a existência de relevantes critérios para a
exasperação da pena-base, entendo correta a sua fixação em primeira instância, em face
das circunstâncias judiciais desfavoráveis mencionadas. 

Sobre o tema, destaco a posição da jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT).
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS ASSOCIADAS AO CONTEXTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT
CONSTITUCIONAL. 1. O habeas corpus não é o meio processual adequado
ao reexame de circunstâncias judiciais justificadoras da fixação da pena-base
acima do mínimo legal. Precedentes: HHCC 100.952, Rel. Min. Cármen
Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/11, e 94.847, Rel. Min. Ellen Gracie,
Segunda Turma, DJ de 26/9/09). 2. A presença de apenas uma das
circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal já é motivo
suficiente para que a pena-base não seja fixada no mínimo legal (HC
76.196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 29/9/98). 3. In
casu, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto
tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, sendo certo que o Juiz, ao
proceder à dosimetria da pena-base, o fez, fundamentadamente, à luz do
contexto fático-probatório, cujo reexame é inviável em habeas corpus,
destacando (1) a acentuada reprovação social da conduta do paciente, por
furtar determinada quantia em dinheiro de uma senhora de 100 anos de idade,
(2) a personalidade voltada para o crime, referindo-se ao histórico de
infrações penais e ao testemunho desabonador de sua genitora e (3) ao
comportamento da vítima, que em nada contribuiu para os fatos. 4. Ordem



denegada.
(HC 107908, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
04/10/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 19-10-2011
PUBLIC 20-10-2011) 

“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSIDERAÇÃO DE
PECULIARIDADES CONCRETAS DO DELITO. CULPABILIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AUMENTO DA PENA-
BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO
FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. A viabilidade do exame da dosimetria da pena, por meio de habeas corpus,
somente se faz possível caso evidenciado eventual desacerto na
consideração de circunstância judicial ou errônea aplicação do método
trifásico, se daí resultar flagrante ilegalidade e prejuízo ao réu.
II. Não     se     vislumbra     deficiência     na     dosimetria     da     pena-base,     a     qual     restou
devidamente     majorada     pela     culpabilidade     do     agente     e     pelas     circunstâncias
do     crime,     aspectos     caracterizadores     da     referida     prática     criminosa     e     que     não
são     inerentes     ao     tipo     penal.
III. A     orientação     reiteradamente     firmada     nesta     Corte     é     no     sentido     de     que
somente     nas     hipóteses     de     erro     ou     ilegalidade     prontamente     verificável     na
dosimetria     da     reprimenda,     em     flagrante     afronta     ao     art.     59     do     Código     Penal,
pode     esta     Corte     reexaminar     o     decisum     em     tal     aspecto, o que não é o caso dos
autos. Precedentes.
IV. As circunstâncias consideradas na fixação do quantum da pena,
mormente por decorrerem do mesmo fato concreto, devem repercutir também
sobre a escolha do regime prisional inicial, conforme dispõe o art. 33, § 3º,
do Código Penal.
V. Se a sentença condenatória, bem como o acórdão recorrido procederam à
devida motivação da pena, no tocante às circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao paciente, tanto que a pena-base não foi fixada no mínimo
legal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal em decorrência da
imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.
Ordem denegada”. (HC 171.611/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 22/11/2010). 

Em  seguida,  na  segunda  fase,  reconheceu  a  presença  de
circunstâncias agravante, pelo que aumentou a pena de 06 (seis meses), sendo 03 (três
meses) com base no art. 61, II, “h”, do CP (crime contra maior de 60 anos) e 03 (três)
meses,  com  fulcro  no  art.  61,  II,  “f”,  do  CP (crime  cometido  prevalecendo-se  de
relações  domésticas),  totalizando  02  (dois)  anos  de  detenção,  a  qual  tornou
definitiva.

Todavia, com relação à agravante prevista no art. 61, II, “f”, do
CP (crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas), percebe-se que o acusado
foi condenado com fulcro no art. 129, § 9º, do CP, cujo tipo trata de crime, no qual o
agressor, para realizar a conduta, se prevalece das relações domésticas.

Assim, verifica-se que a circunstância agravante utilizada, pelo
julgador primevo, apresenta elemento inerente ao próprio tipo penal (qualificadora), o
que caracteriza bis in idem, devendo ser afastada. 

Sobre o assunto:

'RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  CÁRCERE  PRIVADO  E  ESTUPRO.
AGRAVANTE.  ART.  61,  II,  F,  DO CP.  INCIDÊNCIA DEVIDA.  BIS  IN
IDEM.  CONDENAÇÃO.  ART.  129,  §  9º,  DO  MESMO  ESTATUTO.
INEXISTÊNCIA.  CRIME  DE  RESISTÊNCIA.  RÉU  QUE  RESISTE  A



PRISÃO LEGAL. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTODEFESA.
LIMITAÇÃO.
1.  Se  os  crimes  de  estupro  e  de  cárcere  privado  foram  praticados  pelo
recorrido prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação, é devida a
incidência da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal.
2. O fato de ter o recorrido praticado contra a mesma vítima, em concurso
material,  o  crime de lesão corporal  previsto no art.  129, § 9º,  do Código
Penal, na qual a prática do delito em relações domésticas ou com violência
contra a mulher constitui qualificadora, não afasta a incidência da agravante
do art. 61, II, f, do mesmo Estatuto, em relação aos demais crimes.
3.  O  bis  in  idem  ocorre  apenas  se  a  agravante  é  elementar  ou
qualificadora do próprio crime pelo qual se está sendo punido, e não
quando diz  respeito  a  outro  delito,  ainda que praticado em concurso
material.
4. O art. 61, II, f, do Código Penal prevê como caso de agravamento da pena
o  crime  cometido  com  violência  contra  a  mulher.  Embora  -  desde  as
alterações promovidas pela Lei n. 12.015/2009 - a condição de mulher não
seja mais elementar do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), a violência
o é. Contudo, mesmo se considerado que tal circunstância seria elementar do
crime, o agravamento da pena deve ser efetivado, uma vez que o delito de
estupro  ocorreu  em decorrência  de  relações  domésticas  ou de  coabitação,
hipótese esta que não integra o tipo penal em questão.
5. O fato de que o recorrido se opunha à sua própria prisão em flagrante não
torna atípica a prática do crime de resistência.
6. O direito ao exercício da autodefesa é limitado, não sendo admitido que, a
seu título, seja permitida a prática de outro delito no intuito de escapar da
persecução  penal,  mormente  quando  se  cuida  de  crime  cometido  com
violência ou grave ameaça.
7. Recurso especial provido.
(REsp  1388316/RS,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 10/04/2014)

Assim, pelas razões esposadas acima, passo a redimensionar a
reprimenda  imposta  ao  réu,  excluindo  da  pena  privativa  de  liberdade  a  majoração
decorrente da agravante do art. 61, II, f, do CP,  decotada essa agravante, reduzo  a
pena definitiva de 02 (anos) para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, a ser
cumprida em regime aberto, mantido os demais termos da sentença.

Ante  o  exposto,  nos  termos  da  fundamentação  acima,  dou
provimento  parcial  ao  apelo,  apenas  para  diminuir  a  pena  originariamente
aplicada para 01 (um) ano e 09 (nove)  meses  de detenção,  a  ser cumprida em
regime aberto, mantido os demais termos da sentença. 

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




