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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL 
LEVE.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DENÚNCIA 
JULGADA  PROCEDENTE.  CONDENAÇÃO. 
APELO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
ALEGAÇÃO  PRECLUSA.  MÉRITO. 
ABSOLVIÇÃO  PRETENDIDA.  PRINCÍPIO  “IN 
DUBIO  PRO  REO”.  MANUTENÇÃO  DA 
CONDENAÇÃO.  IMPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

A  alegação  de  inépcia  da  denúncia  deve  ser 
deduzida antes da prolação do édito condenatório, 
sob  pena  de  convalidação  pelo  princípio  da 
preclusão.

Da  análise  minuciosa  do  caderno  processual, 
extrai-se  que  restou  comprovado  que  houve 
agressão  à  vítima,  tendo  o  acusado  ofendido  a 
integridade  corporal  de  sua  companheira, 
prevalecendo-se  das  relações  domésticas  e  de 
coabitação.

Restando devidamente comprovado nos autos a 
autoria e a materialidade do crime, a condenação 
imposta ao apelante era medida de rigor.

Improvimento do recurso.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL 
LEVE.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  AUTORIA  E 
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MATERIALIDADE COMPROVADAS. DENÚNCIA 
JULGADA  PROCEDENTE.  CONDENAÇÃO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL.  PENA 
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  INSURGIMENTO 
DO  REPRESENTANTE  DO  PARQUET. 
ALEGADA  AFRONTA  AO  ART.  44,  I,  CPP. 
PROVIMENTO DO RECURSO.

O artigo 44 do Código Penal estabelece requisitos 
que, se preenchidos, autorizam a substituição da 
pena corporal por restritiva de direitos. Todavia, in  
casu,  diante  do  crime  praticado  pelo  réu  (lesão 
corporal  leve  no  âmbito  doméstico),  não  resta 
preenchida  a  hipótese  do  inciso  I  do  referido 
artigo.

Concessão do sursis penal.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, 
DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E  NEGAR PROVIMENTO AO 
APELO DA DEFESA, TODAVIA, DE OFÍCIO, CONCEDER O “SURSIS”, NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Luis  Laurentino  Pereira  foi  condenado  pelo  Juízo  da  Vara  de 

Violência Doméstica da Comarca de Campina Grande a cumprir uma pena de 

04 (quatro) meses de detenção, em razão da prática do delito previsto no artigo 

129, § 9º do Código Penal, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, tendo 

efetuado a substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos.

Incorformado,  o  réu  interpôs  o  apelo  de  fls.  99,  aduzindo, 

preliminarmente, a inépcia da denúncia, a qual conteria acusações genéricas, 

sem descrição adequada dos fatos imputados ao réu. No mérito, persegue a 
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absolvição, ao argumento da fragilidade probatória acerca da autoria, uma vez 

que não há testemunhas presenciais, mas apenas a palavra da vítima. Invoca o 

brocardo in dubio pro reo em seu favor (Razões de fls. 101/110).

Por  sua vez,  o  representante  do  Parquet  também recorreu  da 

decisão condenatória (fls. 93), apenas para se insurgir contra a substituição da 

pena corporal  por uma pena restritiva de direito operada pelo Julgador,  por 

entender que houve afronta ao art. 44, I do Código Penal. Segundo alega, tal 

dispositivo  impede  a  substituição  da  pena  se  o  crime  for  cometido  com 

violência ou grave ameaça a pessoa, independente do grau da lesão. 

Todavia, sugeriu a possível aplicação ao caso do art. 77 do Codex 

(Razões de fls. 112/116).

Contra-arrazoando o recurso da defesa (fls. 117/121), o Ministério 

Público se manifestou pelo improvimento do apelo.

Em  contrarrazões  de  fls.  131/133,  a  defesa  pugna  pelo 

desprovimento do apelo ministerial.

A douta Procuradoria  de Justiça opinou pelo desprovimento do 

recurso  da  defesa  e  pelo  provimento  do  recurso  do  ministério  público  (fls. 

138/143).

É o relatório. 

V O T O

Extrai-se  dos  autos  que  o  réu  foi  acusado  de  ofender  a 

integridade  física  de  sua  companheira,  Josefa  Lima  da  Silva.  Consta  na 

denúncia de fls. 02/04 que, “no dia 01 de julho de 2012, às 03:50 horas, na rua 
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Luiz Sodré Filho, 478, bairro Catolé, nesta cidade, o denunciado, após ingerir 

bebida alcoólica, ocasionou vários problemas, chegando em casa acordou a 

vítima e deu-lhe um murro na boca, deixando-lhe marcas e inchaços.”

Segundo o representante do  Parquet,  noticiam as testemunhas 

ouvidas no Inquérito Policial que o acusado é agressivo, e sempre ofende a 

vítima com palavras.

Como  visto,  após  a  devida  instrução  criminal,  o  Juiz  a  quo 

condenou o réu a uma pena de 04 (quatro) meses de detenção, em razão da 

prática do delito previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, a ser cumprida 

no regime inicialmente aberto, tendo efetuado a substituição da pena corporal 

por uma pena restritiva de direitos.

Inconformado, o réu interpôs o apelo de fls.  99, no qual  aduz, 

preliminarmente, a inépcia da denúncia, a qual conteria acusações genéricas, 

sem descrição adequada dos fatos imputados ao réu. No mérito, persegue a 

absolvição, ao argumento da fragilidade probatória acerca da autoria, uma vez 

que não há testemunhas presenciais, mas apenas a palavra da vítima. Invoca o 

brocardo in dubio pro reo em seu favor (Razões de fls. 101/110).

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Como  sabido,  a alegação  de  inépcia  da  denúncia  deve  ser 

deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de convalidação 

pelo princípio da preclusão.

Esse o  entendimento  pacífico  dos nossos Tribunais  Superioes, 

senão vejamos:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
CRIME  CONTRA OS  COSTUMES.  ALEGAÇÃO  DE 
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INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.  INTIMAÇÃO  POR  EDITAL. 
VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 
ORDEM DENEGADA.  […]  III  -  Inépcia  da  denúncia 
alegada  somente  após  a  prolação  da  sentença 
condenatória. Preclusão. Precedentes. [...] V - Ordem 
denegada.(STF.  HC  95701,  Relator(a):   Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI,  Primeira Turma, julgado 
em 02/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009) 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
NULIDADE  DA  DENÚNCIA.  PRECLUSÃO. 
INDEFERIMENTO  DE  DILIGÊNCIAS.  QUESTÃO 
SUSCITADA  NA  ORIGEM.  INCONSISTÊNCIA  DA 
ACUSAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. 2. Os vícios da 
denúncia  devem ser  argüidos  antes  da prolação  da 
sentença. Precedentes. 3. A alegação de cerceamento 
de defesa, fundada no indeferimento de diligências na 
fase do artigo 499 do CPP, não pode ser examinada 
nesta Corte,  pois  não foi  suscitada na origem.  4.  O 
habeas  corpus  não  serve  à  pretensão  absolutória 
baseada  em  aprofundado  reexame  de  provas. 
Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega 
provimento. (STF. RHC 84849, Relator(a):  Min. EROS 
GRAU, Primeira Turma, julgado em 22/06/2005) 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO. 
DESVIRTUAMENTO.  ARTIGO  324  DO  CÓDIGO 
PENAL  MILITAR.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  TESE 
ALEGADA  APÓS  A  SENTENÇA  CONDENATÓRIA. 
PRECLUSÃO  E  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA. 
ABSOLVIÇÃO.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 
IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.  ATO 
PREJUDICIAL  À  ADMINISTRAÇÃO  MILITAR. 
CARACTERIZAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO DEDUZIDA PERANTE 
O TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROLE ABSTRATO 
DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPROPRIEDADE DA 
VIA ELEITA.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, a alegação 
de inépcia da denúncia deve ser  deduzida antes da 
prolação  do  édito  condenatório,  sob  pena  de 
convalidação pelo princípio da preclusão.
2. No caso, a suposta irregularidade da denúncia não 
foi deduzida e, por esse motivo, sequer debatida pelo 
Tribunal de Justiça do Sergipe; ademais, foi levantada 
pela  defesa  após  a  prolação  da  sentença 
condenatória,  do  acórdão  que  a  confirmou  e  do 
trânsito em julgado para as partes.
[…] 9. Ordem não conhecida. (STJ. HC 291.368/SE, 
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Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA 
TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 06/06/2014)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO 
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO 
PENAL.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE.  INÉPCIA  DA 
DENÚNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. TESE NÃO 
DISCUTIDA  NAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS. 
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  PRECLUSÃO. 
QUESTÃO  NÃO  LEVANTADA  NO  MOMENTO 
OPORTUNO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
EVIDENCIADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO 
CONHECIDO.
[…]  A  alegação  de  inépcia  da  denúncia  deve  ser 
levantada em momento oportuno,  antes da prolação 
da sentença condenatória, sob pena de preclusão.
Habeas corpus não conhecido.  (STJ. HC 278.610/SP, 
Rel.  Ministra  MARILZA  MAYNARD 
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/SE), 
SEXTA  TURMA,  julgado  em  20/03/2014,  DJe 
12/05/2014)

Sendo,  portanto,  tardia  a  alegação  de  inépcia  da  denúncia 

suscitada  no  presente  apelo,  porque  já  prolatada  sentença  condenatória, 

preclusa está a questão, pelo que rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, persegue o apelante a absolvição, ao argumento da 

fragilidade probatória  acerca  da  autoria,  uma vez  que não há testemunhas 

presenciais, mas apenas a palavra da vítima. Invoca o brocardo  in dubio pro 

reo em seu favor.

A  materialidade  do  delito  restou  confirmada  pelo  Laudo 

Traumatológico de fls. 12.

Com relação à autoria do delito em comento, impõe-se afirmar ser 

esta certa, não havendo que se falar, portanto, em absolvição, como deseja o 

apelante.

Desembargador João Benedito da Silva
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A vítima, no calor do acontecimento, narrou à delegada de polícia 

que:
[…] é casada com LUIS LAURENTINO PEREIRA há 
mais  de  vinte  e  quatro  anos,  com o  qual  tem dois 
filhos; QUE LUIS ingere bebida alcoólica nos finais de 
semana  e  chega  agressivo  em  casa,  xingando  a 
declarante  com  palavrões,  chamando-a  de  burra  e 
dizendo  que  ela  não  serve  para  nada;  QUE  já  foi 
agredida fisicamente algumas vezes por LUIS, tendo 
sido a última vez no dia 01/06/12, de madrugada, o 
seu  esposo  chegou  com  sintomas  de  embriaguez, 
chamando por  ela;  QUE a declarante  foi  até  o  seu 
esposo,  tendo  este  lhe  dado  um  soco  na  boca, 
deixando um ferimento; QUE LUIS continua bebendo 
e agredindo verbalmente a declarante; QUE DESEJA 
REPRESENTAR  CRIMINALMENTE  CONTRA  LUIS 
LAURENTINO PEREIRA.” (fls. 10)

Em Juízo,  ratificou  os  termos  da  declarações  supra  perante  o 

magistrado (Mídia de fls. 60), oportunidade em que a vizinha da vítima, Edite 

Ferreira, também informou que no dia do fato, logo cedo, aquela teria chegado 

em sua casa, bastante abalada, informando que fora agredida por seu esposo, 

estando  com  a  boca  machucada.  Narrou  que,  inclusive,  Josefa  teria  lhe 

convidado para ser sua testemunha, uma vez que estava indo na Delegacia da 

Mulher. Informou tal  testemunha ainda que conhece o casal, não teria nada 

contra o réu, mas tem conhecimento de que quando ele bebe se altera, tendo 

já escutado de sua casa tais alterações.

Por sua vez, a irmã da vítima, Josefa Maria da Silva, informou ao 

Magistrado que teria tomado conhecimento do fato através da mãe dela e da 

vítima e que o motivo da agressão teria sido a ingestão de bebida alcoólica por 

parte do réu.

Como se observa, da análise minuciosa do caderno processual 

extrai-se que  houve agressão à vítima, tendo o acusado ofendido a integridade 
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corporal de sua companheira, prevalecendo-se das relações domésticas e de 

coabitação. 

O acusado insiste em dar outra versão aos fatos sem, contudo, 

trazer provas convincentes, capazes de amparar suas alegações. Alega que 

nunca agrediu  a  vítima,  que ela  teria  problemas emocionais  e  que o casal 

estava  vivendo  uma  crise,  passando,  inclusive  por  uma  separação.  As 

testemunhas de defesa informaram da boa conduta do acusado, afirmando que 

ele não teria problemas com bebidas alcoólicas.

Todavia,  conquanto  negue  ter  agredido  a  vítima  e  alegue  não 

saber como ela teria se machucado, consta do Laudo Traumatológico de fls. 12 

que a pericianda apresentava edema e ferimento supercifial no lábio superior, 

ferimento que também foi visto por sua vizinha, Edite Ferreira, no dia do fato.

Em crimes que tais, não há que se desprezar a palavra da vítima, 

mormente quando confirmada por um Laudo Pericial. Colaciono os seguintes 

julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  LESÃO  CORPORAL  - 
RECURSO  DO  PRIMEIRO  APELANTE  - 
ABSOLVIÇÃO  POR  FALTA  DE  PROVAS  - 
IMPOSSIBILIDADE  -  PALAVRA  DA  VÍTIMA  - 
RELEVÂNCIA  -  MATERIALIDADE  E  AUTORIA 
COMPROVADAS - 1. Comprovadas a materialidade e 
a autoria do crime de lesão corporal perpetrado contra 
a vítima, deve ser mantida a condenação do acusado. 
2.  Nos  crimes  praticados  no  âmbito  doméstico  e 
familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no 
contexto  probatório,  especialmente  quando 
corroborada  por  outros  elementos  de  prova. [...] 
(TJMG  -  APR:  10051120009710001  MG  ,  Relator: 
Denise  Pinho  da  Costa  Val,  Data  de  Julgamento: 
18/02/2014,  Câmaras  Criminais  /  6ª  CÂMARA 
CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL -  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 
PALAVRA DA VÍTIMA -  RELEVÂNCIA -  AUTORIA E 
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MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - 
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  MANTER 
CONDENAÇÃO E PENA. - Se o conjunto probatório 
oferece o necessário respaldo para a versão dos fatos 
trazida  pelo  Ministério  Público  na  denúncia,  a 
condenação é medida que se impõe. -  A palavra da 
vítima  nos  crimes  praticados  contra  a  mulher,  na 
clandestinidade como ocorre  nos  casos de violência 
doméstica assume grande importância quando firme e 
coerente,  sendo  suficiente  para  ensejar  o  decreto 
condenatório.  -  Se  no  cálculo  da  pena  foram 
observados os preceitos dos arts. 59 e 68, ambos do 
CP,  deve ser  confirmada a pena fixada em primeira 
instância.  (TJMG  -  APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº 
1.0525.09.163871-4/001 - Comarca de Pouso Alegre - 
6ª  Câmara  Criminal  -  DES.  EVANDRO  LOPES  DA 
COSTA TEIXEIRA - J. 23/08/2011 - P. 06/10/2011)

APELAÇÃO CRIMINAL -  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 
PALAVRA DA VÍTIMA -  RELEVÂNCIA -  AUTORIA E 
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - 
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  MANTER 
CONDENAÇÃO E PENA. - Se o conjunto probatório 
oferece o necessário respaldo para a versão dos fatos 
trazida  pelo  Ministério  Público  na  denúncia,  a 
condenação é medida que se impõe. -  A palavra da 
vítima  nos  crimes  praticados  contra  a  mulher,  na 
clandestinidade como ocorre nos casos de violência 
doméstica assume grande importância quando firme e 
coerente,  sendo  suficiente  para  ensejar  o  decreto 
condenatório.  -  Se  no  cálculo  da  pena  foram 
observados os preceitos dos arts. 59 e 68, ambos do 
CP, deve ser  confirmada a pena fixada em primeira 
instância.  (TJMG  -  APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº 
1.0525.09.163871-4/001 - Comarca de Pouso Alegre - 
6ª  Câmara  Criminal  -  DES.  EVANDRO  LOPES  DA 
COSTA TEIXEIRA - J. 23/08/2011 - P. 06/10/2011)

A Lei 11.340/06, conhecida como "Lei Maria da Penha" criou uma 

série  de  mecanismos  para  coibir  a  violência  doméstica  e  familiar  contra  a 

mulher,  consignando que a  expressão "violência"  deve ser  entendida  como 

qualquer "ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial" cometida 

no  "âmbito  da  família,  compreendida  como  a  comunidade  formada  por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
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por afinidade ou por vontade expressa" (artigo 5º, caput e inciso II da referida 

lei). 

É  sabido,  ainda,  que  os  delitos  praticados  em  situação  de 

violência  doméstica  e  familiar  requerem  uma  especial  atenção,  sobretudo 

porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza são cometidos longe 

de testemunhas oculares, de forma clandestina e no ambiente reservado do lar. 

Assim, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. 

Como se observa, da análise minuciosa do caderno processual 

extrai-se que  houve agressão à vítima, tendo o acusado ofendido a integridade 

corporal de sua companheira, prevalecendo-se das relações domésticas e de 

coabitação. Portanto, restando devidamente comprovado nos autos a autoria e 

a materialidade do crime, a condenação imposta ao apelante era medida de 

rigor, não podendo o douto Julgador ignorar o conjunto probatório produzido.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Como  já  relatado  supra,  o  representante  do  Parquet  também 

recorreu da decisão condenatória (fls. 93), apenas para se insurgir contra a 

substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direito operada pelo 

Julgador,  por  entender  que  houve  afronta  ao  art.  44,  I  do  Código  Penal. 

Segundo alega, tal dispositivo impede a substituição da pena se o crime for 

cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, independente do grau da 

lesão. 

Todavia, sugeriu a possível aplicação ao caso do art. 77 do Codex 

(Razões de fls. 112/116).

Na  fixação  da  pena,  o  Magistrado  bem  observou  o  sistema 

trifásico (artigo 68 do CP), e tornou definitiva a pena privativa de liberdade em 

04 (quatro) meses de detenção,  impondo o regime inicial de cumprimento da 
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pena aberto. Entretanto, ao analisar se a pena privativa de liberdade poderia 

ser  substituída  por  pena  restritiva  de  direitos  (artigos  43  e  44  do  CP),  o 

Julgador a quo, equivocadamente, entendeu que cabia a aludida substituição, 

indo de encontro à vedação do inciso I do artigo 44 do CP, o qual proíbe a 

substituição quando o crime for praticado mediante violência, como na hipótese 

dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido 

de que:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL. 
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA 
EXAMINADA  COM  BASE  NA  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. 
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  ESTATAL 
RELACIONADA À PRÁTICA DO CRIME PREVISTO 
NO  ART.  147  DO  CÓDIGO  PENAL.  LESÃO 
CORPORAL  LEVE  PERPETRADA  NO  ÂMBITO 
DOMÉSTICO OU FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA 
PRIVATIVA DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA DE 
DIREITOS. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. A eventual concessão do benefício da substituição 
de  pena  está  condicionada  ao  preenchimento  dos 
requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do 
Código Penal, o que não ocorre na hipótese dos autos, 
em que o agente comete crime de lesão corporal leve 
perpetrada no âmbito de violência doméstica.
[…]  (STJ.  AgRg no REsp 1206429/SE,  Rel.  Ministra 
LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
27/03/2012, DJe 03/04/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PENAL. ART. 557, CAPUT, DO CPC, C.C. O ART. 3.º 
DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA  COLEGIALIDADE.  CRIME  DE  LESÃO 
CORPORAL  LEVE  PERPETRADO  NO  ÂMBITO 
DOMÉSTICO OU FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA 
PRIVATIVA DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA DE 
DIREITOS. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 
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AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1[...]
2. Com efeito, a eventual concessão do benefício da 
substituição  de  pena  está  condicionada  ao 
preenchimento  dos  requisitos  objetivos  e  subjetivos 
previstos  no  art.  44  do  Código  Penal,  o  que  não 
ocorre  na  hipótese  dos  autos,  em  que  o  agente 
comete  crime  de  lesão  corporal  leve  perpetrada  no 
âmbito de violência doméstica.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 
1296023/MS,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA 
TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO 
AO  RECURSO  PREVISTO  NO  ORDENAMENTO 
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE 
ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL.  RESTRIÇÃO 
DO  REMÉDIO  CONSTITUCIONAL.  EXAME 
EXCEPCIONAL QUE  VISA PRIVILEGIAR  A AMPLA 
DEFESA  E  O  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.   2. 
CRIMES  DE  LESÃO  CORPORAL  E  AMEAÇA. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE. 
GRAVE AMEAÇA À PESSOA.
VEDAÇÃO  PREVISTA  NO  ART.  44,  I,  DO  CP.  3. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
2.  Não  se  pode  diminuir  a  abrangência  da  norma 
trazida no art.  44,  inciso I,  do Código Penal,  com a 
finalidade  de  se  contornar  a  impossibilidade  de 
aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos crimes cometidos 
no âmbito familiar.  Com efeito,  não obstante a Lei n 
11.340/2006 não vedar a substituição da pena privativa 
de  liberdade  por  restritiva  de  direitos,  restringindo 
somente a aplicação de pena de prestação pecuniária 
e o pagamento isolado de multa, o inciso I do art. 44 
do  Código  Penal  é  claro  ao  proibir  a  substituição 
quando o crime for cometido com violência ou grave 
ameaça à pessoa.
Ademais, se a violência chegou a caracterizar crime de 
lesão corporal, ainda que leve, tem-se entendido pela 
impossibilidade de substituição da pena. Precedentes 
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal.
3.  Na  espécie,  o  benefício  da  substituição  da  pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos não se 
aplica porque os crimes de lesões corporais e ameaça 
foram praticados no âmbito das relações domésticas - 
o  paciente  agrediu  de  forma  brutal  a  própria  mãe, 
pessoa  idosa,  com  mais  de  70  (setenta)  anos  de 
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idade, com tapas e socos, causando-lhe lesões físicas, 
inclusive quebrando-lhe um dente e, na posse de uma 
faca, ameaçou matá-la.
4.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ.  HC 
290.650/MS,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, 
DJe 22/05/2014)

Sendo  assim,  não  importa  o  grau  da  lesão,  a  substituição 

preconizada no art.  44 do  Codex não é possível havendo violência contra a 

pessoa, pelo que decota-se da sentença condenatória a parte que efetuou a 

substituição da pena privativa de liberdade do réu Luis Laurentino da Silva por 

uma restritiva de direito.

Entretanto, quanto ao sursis penal, entendo que a lei não veda a 

concessão por tal motivo, estando presentes todos os requisitos legais para 

que o réu seja contemplado com a benesse, nos termos do art.  77 do CP, 

ressaltando-se  que  conforme  se  extrai  dos  autos  o  mesmo  é  primário  e 

possuidor de bons antecedentes criminais. 

Assim  sendo,  satisfeitas  as  formalidades  legais  e 
considerando  que  o  acusado  é  primário,  concedo-lhe  a  suspensão 
condicional  da  pena  privativa  de  liberdade  (sursis),  pelo  prazo  de  02 
(dois) anos, ficando o réu sujeito à prestação de serviços à comunidade 
durante o primeiro ano e, por todo o período de suspensão, às condições 
a seguir elencadas:

- não ingerir bebidas alcoólicas;
- não frequentar bares e casas de tolerância; e
- apresentar-se em Juízo todo último dia de cada mês, ou 
no primeiro útil posterior, se feriado, para justificar suas 
atividades.

Colaciono ainda os seguintes julgados: 

Desembargador João Benedito da Silva
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LESÃO  CORPORAL  LEVE.  AUTORIA  DAS 
AGRESSÕES  COMPROVADA.  LEGÍTIMA  DEFESA 
INDEMONSTRADA.  PENA  BASE.  REDUÇÃO. 
POSSIBILIDADE.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA 
PENA E FIXACAO DE REGIME ABERTO. RECURSO 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  […]  Inexistindo 
condenações  criminais  transitadas  em  julgado 
anteriores ao crime descrito em exordial, nos moldes 
do art. 63 do CP, e de se reconhecer a primariedade do 
recorrente,  não  se  extraindo  dos  autos,  outrossim, 
elementos  concretos  a  comprometer  a  sua  conduta 
social. -  Faz jus o recorrente à suspensão condicional 
da pena, preenchidos os requisitos do art. 77 do CP. 
(TJMG  -  APR:  10049130002576001  MG  ,  Relator: 
Matheus  Chaves  Jardim,  Data  de  Julgamento: 
25/02/2014,  Câmaras  Criminais  /  2ª  CÂMARA 
CRIMINAL, Data de Publicação: 17/03/2014)

APELAÇÃO - CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE - 
LEI  MARIA  DA  PENHA-  ABSOLVIÇÃO  - 
IMPOSSIBILIDADE  -  FARTO  MATERIAL 
PROBATÓRIO  INCRIMINADOR  -  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -  PALAVRA  DA 
VÍTIMA  -  VIOLÊNCIA  COMPROVADA  - 
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  SUSPENSÃO 
CONDICIONAL  DA  PENA  -  REQUISITOS 
PREENCHIDOS  -  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  - 
RECURSO  PROVIDO  EM  PARTE.  -Não  há  que  se 
falar  em  absolvição  do  acusado,  se  o  material 
incriminatório  constante  dos  autos  é  robusto, 
apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa 
para o juízo condenatório. - A condenação do agente é 
medida que se impõe, quando a palavra da vítima é 
endossada pelas demais circunstâncias apuradas nos 
autos. - Presentes os requisitos previstos no art. 77, do 
Código  Penal,  faz  jus  o  apelante  ao  benefício  da 
suspensão  condicional  da  pena.  -Recurso  provido 
parcialmente.(TJMG - APR: 10223120262264001 MG , 
Relator:  Agostinho  Gomes  de  Azevedo,  Data  de 
Julgamento:  20/03/2014,  Câmaras  Criminais  /  7ª 
CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/03/2014) 
GRIFAMOS.

Diante de todo o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 
DA DEFESA E  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO  MINISTERIAL,  para 

decotar  da sentença a substituição da pena corporal  por  pena restritiva  de 

direitos, concedendo ao réu Luis Laurentino Pereira a suspensão condicional 
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da pena (sursis),  pelo prazo de 02 (dois) anos, ficando mantidos os demais 

termos da r. sentença fustigada. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal.  Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 28 (vinte e  oito) dias do mês de agosto do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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