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PENAL E PROCESSUAL PENAL – Crime contra a vida. Lesão
corporal  qualificada  pela  violência  doméstica.  Materialidade  e
autoria  delitiva  devidamente  comprovadas.  Condenação.
Irresignação  defensiva.  Incompetência  da  Justiça  Comum.
Inocorrência.  Suspensão condicional do processo. Benesses da
Lei 9.099/1995. Impossibilidade. Vedação legal. Óbice erigido pela
Lei 11.340/2006. Inépcia da Denúncia. Não ocorrência. Ausência
de análise de tese defensiva. Nulidade rejeitada. Mérito. Alegação
de  fragilidade  e  insuficiência  das  provas.  Palavra  da  vítima.
Relevância.  Valor  probatório.  Excludente  de  ilicitude.  Legítima
defesa.  Improcedência.  Substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por restritiva de direitos. Vedação legal. Art. 44, inciso I
do Código Penal. Observância ao princípio da  non reformatio in
pejus. Desprovimento.

− Induvidosa a relação afetiva existente entre o agressor e a
ofendida, embora finda, e, considerando que a violência decorreu
de discussão entre ambos em face de ciúme recíproco, a conduta
atrai a proteção da Lei 11.340/2006.

− O artigo  41  da  lei  11.340/2006,  interpretado  em conjunto
com  o  artigo  17  do  mesmo  diploma,  veda  benefícios  como
transação penal e suspensão condicional do processo, nos casos
de violência doméstica e familiar contra a mulher.

− Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça
descreve a conduta do autor, as circunstâncias, a classificação do
crime e colaciona o rol de testemunhas.
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− Inexiste  nulidade  insanável  em  face  da  ausência  de
apreciação de tese defensiva suscitada em sede de alegações
finais, quando na sentença objurgada verifica-se cristalinamente
manifestação a este respeito.

− Mantém-se  a  condenação  quando  o  conjunto  probatório
apresenta materialidade e autoria incontroversas.

− A palavra da vítima, em que a conduta delitiva é praticada
no âmbito familiar, quase sempre sem testemunhas presenciais, é
de amplo  valor  probatório,  sobretudo quando coaduna com os
demais elementos de convicção contidos nos autos.

− Entende-se  em  legítima  defesa  quem,  usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão,
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme art. 25 do
Código Penal. Assim é que, não há nada nos autos que possa
comprovar  que  a  vítima  tenha  agido  de  forma  a
incitar/potencializar eventual atitude de defesa do apelante.

− A Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos é vedada em razão do óbice erigido pelo art. 44, inciso
I  do  Código  Penal,  entretanto,  havendo  recurso  exclusivo  da
Defesa, mantém-se a substituição estipulada na r. sentença, por
ser mais favorável ao apelante, em respeito ao princípio da “non
reformatio in pejus”.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator e, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por  Sebastião da Silva
Pascoal (f.  109),  em face  da  sentença  proferida  pelo  juiz  da  Comarca  de  Alagoa
Grande/PB, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 129, § 9°1 do Código
Penal (CP), fixando-lhe pena de 7 (sete) meses de detenção a serem cumpridos em
regime aberto, substituída, nos termos do art. 44, § 2°2 do CP, por restritiva de direitos,

1 CP -  Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
[…];
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou
com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

2 CP - Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade,
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consistentes na prestação de serviços à comunidade, durante o período da pena, em
local a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória (fs. 100/107).

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória (fs. 02/03), que nos
dias  12  e  14  de  dezembro  de  2010,  o  denunciado,  prevalecendo-se  das  relações
domésticas, ofendeu a integridade corporal de  Waleska Christiane Albuquerque dos
Santos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Traumatológico  acostado à f. 18.

Em suas razões, argui a i. defesa, preliminares de incompetência
da Justiça Comum; nulidade absoluta do feito, ao argumento de que não foi oferecida a
proposta de suspensão condicional  do processo; inépcia da denúncia, que sob sua
ótica, não pormenorizou a atitude antijurídica do inculpado e nulidade da r. sentença
em face de ausência de análise de tese defensiva.

No  mérito,  pleiteia  a  absolvição  pela  alegada  inexistência  de
provas suficientes para o decreto condenatório;  alternativamente,  a absolvição pelo
reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, sob a alegação de que o
apelante  agiu  tão  somente  para  repelir  a  agressão  injusta  por  parte  da  vítima
(fs.114/120).

O Ministério Público posiciona-se pela manutenção da sentença
tal como proferida (fs. 122/129).

A Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 133/136).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Conheço do recurso de apelação, porquanto próprio, tempestivo e
regularmente  processado,  estando  presentes,  assim,  os  pressupostos  para  sua
admissão.

Muito bem. As preliminares não prosperam e, quanto ao mérito, a
irresignação deve ser  desprovida.

DAS PRELIMINARES

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Como relatado, ao enumerar as razões de seu inconformismo a
Defesa suscita a preliminar de incompetência da Justiça Comum para o julgamento do
feito, sob o argumento de que a relação existente entre o sentenciado e a vítima não

quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).
[…];
§ 2º. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma
pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº
9.714, de 1998).
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estaria protegida pela Lei 11.340/20063 (Lei Maria da Penha), porquanto eles sequer
coabitaram, se tratando, na verdade, de uma relação extraconjugal.

Sem razão, contudo.

As alegações defensivas não devem prosperar.

É que, de fato, pouco importa que o recorrente e a vítima não
tenham coabitado, sequer que se tratasse de uma relação extraconjugal. Está evidente
o nexo de causalidade entre as agressões e a relação de intimidade havida entre o
autor e a ofendida, que foi agredida após discussão entre ambos em face de ciúme
recíproco.  A situação é,  pois,  apta  a atrair  a  incidência  da  Lei  11.340/2006,  pouco
importa que não mais mantenham relação amorosa.

Aplicável ao caso colhe-se da jurisprudência4: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI  MARIA DA PENHA.
EX-NAMORADOS.  VIOLÊNCIA  COMETIDA  EM  RAZÃO  DO
INCONFORMISMO  DO  AGRESSOR  COM  O  FIM  DO
RELACIONAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA  A  MULHER.  APLICAÇÃO  DA  LEI  11.340/2006.
COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1.  Configura violência contra a mulher, ensejando a aplicação da
Lei nº 11.340/2006, a agressão cometida por ex-namorado que não
se  conformou  com  o  fim  de  relação  de  namoro,  restando
demonstrado nos autos o nexo causal entre a conduta agressiva
do agente e a relação de intimidade que existia com a vítima.
2.  In casu, a hipótese se amolda perfeitamente ao previsto no art. 5º,
inciso III, da Lei nº 11.343/2006, já que caracterizada a relação íntima
de afeto, em que o agressor conviveu com a ofendida por vinte e quatro
anos, ainda que apenas como namorados, pois aludido dispositivo legal
não  exige  a  coabitação  para  a  configuração  da  violência  doméstica
contra a mulher.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito
da  1ª  Vara  Criminal  de  Conselheiro  Lafaiete  -MG,  o  suscitado.
(grifamos).

Portanto, evidenciado que a lesão corporal perpetrada se deu em
face da relação havida com o agressor, entendemos que a conduta está abrangida pela
Lei Maria da Penha, não havendo falar em incompetência da Justiça Comum para o
julgamento do feito.

Rejeito, por tudo isto, a prefacial.

3 Lei 11.340/2006 - Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução
Penal; e dá outras providências.

4 (CC 103.813/MG, Rel.  Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe
03/08/2009)
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DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Como visto,  o apelante almeja a nulidade absoluta do feito, ao
argumento  de  que  não  lhe  foi  oferecida  a  proposta  de  suspensão  condicional  do
processo.

Em que pesem as razões da defesa, estas não merecem guarida.

Isso porque, o art. 41 da Lei 11.340/20065 é bastante claro no que
tange à não aplicação dos institutos da Lei  9.099/19956 aos crimes praticados com
violência doméstica. Verbis:

Lei  11.340/2006  -  Art.  41.  Aos  crimes  praticados  com  violência
doméstica  e  familiar  contra  a  mulher,  independentemente  da  pena
prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.

De fato,  a  realidade da mulher há tempos está marcada pelas
barbaridades que vem sofrendo e se submetendo,  notadamente,  em razão de sua
estrutura física e fragilidade em relação ao homem.

O maior endurecimento da Lei 11.340/2006, veio, pois, para dar
efetividade ao princípio constitucional da isonomia na medida em que trata de forma
desigual os desiguais.

Sobre o tema, trago à baila os ensinamentos de Rogério Sanches
Cunha7: 

"A Lei 11.340/2006 alterou s redação do §9º, tornando mais rigorosa
(em tese) a punição nos casos de violência doméstica e familiar. Está
clara  a  preocupação  do  legislador  em  proteger  não  apenas  as
incolumidade  física  individual  da  vítima  (homem  ou  mulher),  como
também tutelar  a tranquilidade e harmonia dentro do âmbito familiar.
Manifesta o agente, nesses casos, clara insensibilidade moral, violando
sentimentos  de  estima,  solidariedade  e  apoio  mútuo  que  deve  nutrir
para com parentes próximos ou pessoas com quem convive   (ou já
conviveu).

Pois foi dentro desse mesmo espírito que o §9º, de aplicação exclusiva
à lesão corporal dolosa de natureza leve (art.  129, caput) qualifica o
delito,  aumentando a pena máxima de um para três anos (deixando,
consequentemente de ser de menor potencial ofensivo) se a lesão for
praticada  contra  ascendente,  descendente,  irmão,  cônjuge  ou
companheiro,  ou  com  quem  conviva  ou  tenha  convivido,  ou,  ainda,

5 Lei 11.340/2006 - Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução
Penal; e dá outras providências.

6 Lei 9.099/1995 - Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.
7 Rogério Sanches Cunha. Direito Penal Parte Especial. 2ª edição revista, atualizada e ampliada.  2ª

tiragem. Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 53/54.
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prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou
de hospitalidade.”

Tal  questão  não  merece  maiores  delongas,  estando,  inclusive,
pacificada no STF8:

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO.  INAPLICABILIDADE  DA  LEI  N.  9.099/1995.
CONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI  N.  11.340/2006  (LEI  MARIA  DA
PENHA). PRECEDENTE.
1. O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  assentou  a
constitucionalidade do art. 41 da Lei n. 11.340/2006, que afasta a
aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos processos referentes a crimes
de violência contra a mulher.
2. Ordem denegada. (grifamos).

No STJ9 também prevalece a mesma orientação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES
DE LESÃO CORPORAL PRATICADOS CONTRA NAMORADA DO RÉU
E CONTRA SENHORA QUE A ACUDIU. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA
DA PENHA. INSINUAÇÃO DE "INTERFERÊNCIA" NO JULGAMENTO
NO  STJ.  ABSOLUTA  IMPERTINÊNCIA.  SUPOSTA  NULIDADE  EM
RAZÃO  DA  MANIFESTAÇÃO  DO  MPF  NA  SESSÃO  DE
JULGAMENTO,  POR  TER  OPINADO  PELO  PROVIMENTO  DO
RECURSO  MINISTERIAL.  ARGUMENTAÇÃO  INSUBSISTENTE.
PRETENSA PRESCRIÇÃO  DO  CRIME  PERPETRADO  CONTRA A
SEGUNDA  VÍTIMA.  INEXISTÊNCIA,  CONFORME  CONSTA  DO
ACÓRDÃO  EMBARGADO.  PRETENDIDA  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
É  absolutamente  impertinente  querer  inquinar  de  nulo  um  acórdão
soberano de um Tribunal  Superior  porque  tal  ou  qual  autoridade da
república  exteriorizou  concordância  com  o  resultado  do  julgamento,
tampouco pelo fato de a vítima do crime externar gratidão por eventual
apoio recebido no transcurso de sua causa.
É cediço que a manifestação do Ministério Público Federal nas sessões
de julgamento deste Superior Tribunal de Justiça, na condição de custus
legis,  é  dotada  de  total  autonomia  e  independência,  podendo  o
Subprocurador-Geral  da  República  até  mesmo  opinar  em  sentido
contrário ao parecer escrito já encartado nos autos. E não é pelo fato de
ter se pronunciado a favor do provimento do recurso especial manejado
pelo Ministério Público Estadual fluminense que estaria maculada sua
atuação.
Não  há  prescrição  do  crime  perpetrado  contra  a  segunda  vítima,
conforme  está  claro  e  explicitamente  consignado  no  acórdão
embargado.
O pedido de suspensão condicional  do processo nos termos do

8 (HC 110113, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 03-04-2012 PUBLIC 09-04-2012) 

9 (EDcl no REsp 1416580/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014,
DJe 16/05/2014)
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art. 89 da Lei n.º 9.099/95 é sabidamente inadmissível aos crimes
praticados  com  violência  doméstica  ou  familiar,  em  razão  do
disposto no art. 41 da Lei n.º 11.340/2006, conforme jurisprudência
mansa e pacífica das Cortes Superiores.
Embargos de declaração rejeitados. (grifamos).

Forçoso, assim, reconhecer que os crimes de violência doméstica
contra a mulher não podem ser considerados de menor potencial ofensivo, merecendo
especial  análise  e  repressão  efetiva,  incompatíveis  com  os  institutos  do  Juizado
Especial.

Preliminar rejeitada.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Ainda  na  seara  das  preliminares,  a  combativa  Defesa  argui  a
inépcia da denúncia, ao argumento de que a inicial  acusatória não pormenorizou a
atitude antijurídica do inculpado.

Razão não lhe assiste, todavia.

Isso porque, ao revés das proposições recursais, não se verifica
nenhuma deficiência ou omissão na peça acusatória.

Os elementos estipulados no artigo 4110 do Código de Processo
Penal  (CPP)  foram  observados.  O  fato  criminoso  foi  exposto  com  todas  as
circunstâncias; o acusado, devidamente qualificado; a conduta criminosa, classificada e
as testemunhas, arroladas. Enfim, o princípio da ampla defesa foi garantido ao réu.
Não há nulidade quanto a esse aspecto.

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial11: 

HABEAS  CORPUS.  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  CO-AUTORIA.
DENÚNCIA.  ALEGADA  INÉPCIA.  INICIAL  ACUSATÓRIA  QUE
DESCREVE CRIME EM TESE  E ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS
EXIGIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1.  Não  pode  ser  acoimada  de  inepta  a  denúncia  formulada  em
obediência  aos  requisitos  traçados  no  artigo  41  do  Código  de
Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja
autoria  é  atribuída  ao  paciente  devidamente  qualificado,
circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio
da  persecução  penal,  na  qual  se  observará  o  devido  processo
legal.
[...].
2. In casu, existem elementos probatórios mínimos indicativos da prática
do ilícito descrito na exordial acusatória e, não sendo possível atestar
de  plano  a  atipicidade  da  conduta  atribuída  ao  paciente,  impossível

10 CPP -  Art.  41.  A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

11 (HC  211.586/PB,  Rel.  MIN.  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  06/10/2011,  DJe
13/10/2011)

7/17
AC.0608-28.(Viol. Dom.- Art. 129, § 9º CP - Prel. - Inc. do Juízo - Nul. Feito - Inépcia da Den. - Aus. de Apr. de Tese da Defesa -
Mérito - Ins. Probatória - Leg. Defesa)_4.doc



concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal.
2. Ordem denegada. (grifamos).

Rejeito, pois, a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA

Como última preliminar, busca o apelante, seja declarada nula a
sentença, sob o argumento de que o magistrado a quo não enfrentou, em sua decisão,
todas as teses expandidas pela defesa em sede de alegações finais.

Não merece vingar dita preliminar.

É  que,  em  análise  percuciente  à  r.  sentença  vergastada,
verificamos que se encontra devidamente motivada, em consonância com o princípio
constitucional da livre motivação, previsto no art. 93, IX12, da Constituição Federal (CF).

Ademais, o juiz não está obrigado a repelir,  expressamente, os
argumentos  defensivos  expedidos,  quando  se  referem  a  detalhes  e  minúcias  não
substanciais  das  alegações,  restando  implicitamente  rejeitadas  quando  a  sentença
acolhe fundamentadamente posição oposta à apresentada pela defesa.

Isso porque, embora seja necessário que o magistrado aprecie as
teses ventiladas pela defesa, torna-se despiciendo a menção expressa a cada uma das
alegações se, pela própria decisão condenatória,  resta claro que o julgador adotou
posicionamento contrário e fundamentou sua decisão conforme o contexto das provas,
concluindo que o apelante praticou o crime como descrito na denúncia.

Amparando a tese já decidiu o STJ13:

HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.  CRIME  DE  HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE PELO NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA
NO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
TESE  DE  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  PARA  CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE  DE  REEXAME  APROFUNDADO  DA  PROVA
PRODUZIDA  NOS  AUTOS.  ORDEM  DE  HABEAS  CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MAIS, DENEGADA.
1. Depreende-se do acórdão proferido pela Corte a quo, que todas as
teses  defensivas  foram,  ao  contrário  do  alegado  na  impetração,
rechaçadas, direta ou indiretamente.

12 CF - Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios: 
[…];
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

13 (HC  262.398/SC,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  13/08/2013,  DJe
23/08/2013)
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2. Embora seja necessário apreciar as teses ventiladas pela defesa,
torna-se  despiciendo  a  menção  expressa  a  cada  uma  das
alegações  se,  pela  própria  decisão,  resta  claro  que  o  Julgador
adotou posicionamento contrário, porém suficiente para embasar o
julgado.
3. Reconhecer que a sentença condenatória, confirmada em sede de
apelação,  contraria  as  provas  coligidas  durante  a  instrução  criminal,
demanada aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos,
inviável na presente via.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão,
denegada. (grifamos).

Lado outro,  na dicção do art.  56314 do CPP, nenhum ato  será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Não basta a simples arguição de prejuízo. Indispensável sua efetiva comprovação, o
que não verifica nos presentes autos.

Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Melhor  sorte  não  assiste  à  d.  Defesa  quanto  ao  pedido  de
absolvição.

A  materialidade  dos  fatos  encontra-se  positivada  através  do
Boletim de Ocorrência postado às fs.07/08; Laudo Traumatológico (f. 18), bem como
pelas demais provas orais colhidas ao longo da instrução processual.

De igual modo, a autoria resta comprovada pela confissão do réu,
ainda que qualificada, tomada em juízo, sobre o crivo do contraditório e ampla defesa
(fs. 49/50).

Vejamos o quanto dito, com destaque em negrito, na parte que
importa:

[…] “que a vítima sabia que o interrogado era casado; que a esposa
do interrogado,  de uns tempos para  cá,  soube do caso dele  com a
vítima; que a esposa do interrogado não aceitou pacificamente, mas
também nunca  agrediu  a  vítima;  que mesmo assim o interrogado
manteve os dois relacionamentos; que tinha ciúmes da vítima, mas
nunca a agrediu; que nunca colocou a moto por cima da vítima; que na
hora do arrocha-arrocha, ao segurar a vítima, admite que pode ter
rasgado  a  roupa  da  vítima; que  explica  os  arranhões  na  vítima
devido ao esforço que fazia para contê-la; que somente segurava a
vítima  pelas  mãos;  que  o  irmão  do  interrogado  somente  segurou  a
vítima no dia em que a mãe desta meteu o cabo de vassoura na cabeça
do interrogado e este teve que ir ao Hospital; que mesmo assim o irmão
do interrogado não machucou a  vítima;  que  sabe que a família  da
esposa dele interrogado já brigou com a vítima, mas que na briga

14 CPP -  Art.  563.   Nenhum ato  será  declarado  nulo,  se  da  nulidade  não resultar  prejuízo  para  a
acusação ou para a defesa.
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todo  mundo  saiu  machucado;  que  a  vítima  nunca  exigiu  que  o
interrogado largasse a família;” [...] (sic).

Com efeito, dúvidas não há de que o réu agrediu fisicamente a
vítima,  causando-lhe  lesões  corporais  descritas  no  Laudo  Traumatológico  já
mencionado.

Das declarações prestadas pela vítima, em juízo, extrai-se:

[…]  “Que  confirma integralmente  o  seu depoimento  prestado na
esfera  policial  às  f.  07/08;  que  passou  três  anos  namorando  o
acusado; que aconteceram agressões do acusado para com a vítima
todas as vezes que prestou queixa, conforme consta na denúncia; que
não  houve  outras  agressões  não  comunicadas  à  autoridade  policial;
que  o  acusado  bateu  na  vítima  umas  03  vezes;  que  somente
restaram vestígios  nas agressões constantes nas fotografias insertas
nos autos; que não sabe dizer e nunca ouviu falar que o acusado seja
acostumado a bater em mulheres; que pelo que sabe o acusado nunca
foi preso ou processado antes; que a vítima rompeu o relacionamento
com o acusado; que hoje a vítima disse que tem outra vida, que está
tudo tranqüilo; que depois da denúncia não houve mais problemas; […];
que a vítima nunca agrediu o acusado; que teve conhecimento de que
alguém da família da vítima já agrediu o acusado, mas não viu; que não
sabe  especificar  dita  agressão;  que  pelo  que  se  lembra,  após  as
supostas agressões, não voltou a ter recaídas no relacionamento com o
acusado;  que já  houve agressão por  parte da vítima com relação à
esposa do acusado,  mas que tudo já foi  resolvido no JECRIM nesta
Comarca; […]; que acredita que as agressões por parte do acusado
ocorreram  por  ciúmes  dele;  que  quando  a  vítima  terminou  o
relacionamento,  ele  aceitou;  que  manteve  relacionamento  com  a
acusado na constância do casamento dele;” [...] (sic) (f. 53).

Sobreleva ressaltar, nesta quadra, que, por se tratar de violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º15 da Lei nº 11.340/2006,
deve-se  atribuir  especial  credibilidade  à  palavra  da  vítima,  máxime  quando  as
declarações prestadas na polícia e em juízo guardam coerência com a prova técnica.

De fato, em crimes praticados no contexto de violência doméstica,
prudente o prestígio à palavra da vítima, sobretudo quando corroborado por outros
indícios veementes.

No ponto, eis o STJ16:

15 Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer
ação  ou  omissão  baseada  no  gênero  que  lhe  cause  morte,  lesão,  sofrimento  físico,  sexual  ou
psicológico e dano moral ou patrimonial:
I  -  no  âmbito  da  unidade doméstica,  compreendida  como o  espaço  de  convívio  permanente  de
pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III  -  em qualquer relação íntima de afeto,  na qual  o agressor conviva ou tenha convivido com a
ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

16 AGRAVO EM RECURSO  ESPECIAL Nº  36.689  -  DF  (2011/0200414-0).  RELATORA:  MINISTRA
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“Vistos etc.
Trata-se de agravo interposto por L. H. V., contra decisão do Tribunal de
Justiça  do  Distrito  Federal  e  dos  Territórios,  que  indeferiu  o
processamento  de  recurso  especial  fundamentado  na  alínea  a  do
permissivo constitucional.
[…].
É o relatório. Decido.
[…].
Assim,  comprovado  está  o  fato  de que  o  réu  praticou  contravenção
penal de vias de fato ao dar tapas no rosto da vítima, chutar-lhe a perna
e puxar seus cabelos." (fls. 150/151)
[…].
Nos  crimes  cometidos  no  âmbito  familiar,  já  que  comumente
ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem
especial relevância.
[…]
Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 4.º, inciso II, alínea a, do
Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal,
CONHEÇO do agravo e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Publique-se. Intimem-se”.
Brasília (DF), 13 de outubro de 2011.
(Ministra  LAURITA VAZ, 19/10/2011). (grifamos).

A despeito  do valor  probatório  das declarações da vítima,  vale
mencionar  ainda  jurisprudência  do  Tribunal  Paraibano17,  que  segue  nos  seguintes
termos:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL  LEVE.  AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.  LEI  MARIA DA PENHA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  PELA  ABSOLVIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
LASTRO  PROBATÓRIO  QUE  AUTORIZE  O  DECRETO
CONDENATÓRIO.  INSUBSISTÊNCIA.  AUTORIA E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO
ANTE  O  ESTADO  ALCOÓLICO  DO  AGENTE.  IMPOSSIBILIDADE.
EMBRIAGUEZ  VOLUNTÁRIA.  ACTIO  LIBERA  IN  CAUSA.
PRETENSÃO  PELA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  CORPORAL  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITOS  OU  MULTA.  INADMISSIBILIDADE.
VEDAÇÃO  DO  ART.  44,  I  E  III,  DO  CP.  CRIME  COMETIDO  COM
VIOLÊNCIA.  ,OU  GRAVE  AMEAÇA.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. DESPROVIMENTO.
1. Não há o que se falar em absolvição por falta de provas quanto a
autoria  e  materialidade  se  revelam  de  forma  clara  e  robusta,
destacando-se os depoimentos das testemunhas e da vítima, bem
como o laudo de constatação de ofensa física.
2.  A embriaguez  voluntária  não  afasta  a  culpabilidade  do  crime  de
ameaça,  porquanto se a ação do acusado foi  livre no ato de ingerir
bebida alcoólica, poderá ser responsabilizado pelo resultado, de acordo
com a teoria actio libera in causa.
3. A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos

LAURITA VAZ
17 TJPB - Acórdão do processo nº 00014028020128150171 - Órgão (Câmara criminal) - Relator Des.

Carlos Martins Beltrão Filho - j. em 11-03-2014 
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deve  encontrar  amparo  nos  requisitos  estabelecidos  pelo  art.  44  do
Código  Penal.  Comprovado  que.  os  delitos  foram  cometidos  com
violência ou grave ameaça, ou que as circunstâncias judiciais do réu
são desfavoráveis, inviável a concessão do benefício. (grifamos).

Ademais,  os  depoimentos  prestados  por  Isabel  Cristina
Albuquerque dos Santos (f.  47) e Jessyca dos Santos Melo (f.  48),  como veremos
adiante, com destaques em negrito, na parte de maior relevo, não deixam margem à
dúvida quanto à iniciativa das agressões.

Confira:

Isabel Cristina Albuquerque dos Santos (f. 47):

[…] “que quando tomou conhecimento do relacionamento da vítima com
o  acusado,  já  fazia  algum  tempo  que  eles  se  relacionavam;  que
começou a notar que a filha chegava em casa machucada, mas ela
inventava desculpas;  que certa  vez quando a vítima ia  saindo da
missa,  o acusado jogou a moto em cima da vítima;  que a vítima
machucou o pé e foi para o hospital; que tomou conhecimento disso por
pessoas que presenciaram o fato;  que a vítima já chegou em casa
mordida, arranhada, beliscada, com a testa um pouco sangrando;
que acha que a vítima começou a namorar o acusado com 16 anos; que
inclusive a depoente deu parte ao Conselho Tutelar; que conversaram
com o acusado, mas ele, apesar de ter o dobro da idade da vítima e ser
casado, continuou o relacionamento com a vítima;  que o acusado já
rasgou roupas da vítima no meio da rua;” [...] (sic).

Jessyca dos Santos Melo (f. 48):

[…] “Que confirma integralmente o seu depoimento prestado na esfera
policial às f.19; que conhece a vítima há uns 02 anos; que conhece o
acusado  pelo  mesmo tempo;  que  já  viu  marcas  de  agressões  no
corpo da vítima, nos braços, barriga, que nunca viu o acusado batido
na vítima; que a vítima dizia à depoente que o acusado era quem
batia nela e provocava as lesões; que vítima e acusado namoraram
por 03 anos; que vítima e acusado viviam bem, mesmo ela sabendo que
o acusado era casado; que nunca ouviu falar que o acusado tenha o
costume de bater em mulheres; que não sabe, mas crê que o acusado
nunca foi preso ou processado; que por conta da relação do acusado
com a vítima, já ouviu dizer que a mãe ou irmão do acusado brigou com
a vítima;  que mesmo apanhando, a vítima brigava, se separava e
voltava para o acusado;” [...] (sic).

Assim,  seguramente  demonstrados  a  existência,  a  autoria  e  o
elemento subjetivo do tipo penal sub judice, não se acolhe a tese absolutória fundada
nas alegações de falta de provas.

Prosseguindo, não prospera a alegação defensiva de que teria o
apelante agido em legítima defesa.

Isso porque, não há nada nos autos que possa comprovar que a
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vítima,  tenha  agido  de  forma  a  incitar/potencializar  eventual  atitude  de  defesa  do
apelante.  Certo  é  que  os  entreveros  anteriormente  ocorridos,  seja  por  ciúmes  ou
qualquer outra razão, não se confundem e não justificam a atitude violenta levada a
efeito.

Dispõe o art. 25 do Código Penal:

CP  -  Art.  25  -  Entende-se  em  legítima  defesa  quem,  usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual
ou  iminente,  a  direito  seu ou  de  outrem.(Redação  dada  pela  Lei  nº
7.209, de 11.7.1984)

Extrai-se, pois, do dispositivo os elementos para configuração da
legítima defesa, quais sejam: a) agressão a direito próprio ou alheio; b) injustiça da
agressão; c) atualidade ou iminência da agressão; d) repulsa pelos meios necessários;
e) moderação no uso destes meios; f) consciência da necessidade de defesa.

A propósito do tema, leciona Cezar Roberto Bitencourt18, in verbis:

[…] “Na definição do Código Penal brasileiro, “entende-se em legítima
defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem” (art. 25).
Welzel definia a legítima defesa como “aquela requerida para repelir de
si  ou  de  outrem  uma  agressão  atual  e  ilegítima.  Seu  pensamento
fundamental é que o direito não tem por que ceder ante o injusto”19.

A legítima defesa, nos termos em que é proposta pelo nosso Código
Penal, exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: agressão
injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários
usados moderadamente; elemento subjetivo; animus defendendi. Este
último, é um requisito subjetivo; os demais são objetivos”.[...].

In casu, não desponta nítida a configuração da legítima defesa,
eis  que  ausentes  os  requisitos  necessários  para  a  configuração  da  aludida
descriminante.  Não se vislumbra,  o  uso moderado,  por  parte do apelante, do meio
necessário para a repulsa da agressão e o seu animus defendendi.

Vê-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar ter agido
tão-somente com o intuito de repelir uma agressão que estava na iminência de sofrer,
tendo a vaga alegação de que " que na hora do arrocha-arrocha, ao segurar a vítima,
admite que pode ter rasgado a roupa da vítima; que explica os arranhões na vítima
devido ao esforço que fazia para contê-la; que somente segurava a vítima pelas mãos;"
fs. 50, restado isolada nos autos.

Ademais,  o  apelante  também  não  comprovou  ter  agido  com
animus defendendi, não podendo se escusar da responsabilidade que lhe é inerente
sob o pretexto de ter agido em legítima defesa.

18 Tratado de Direito Penal : parte geral 1 - Cezar Roberto Bitencourt – 15ª ed. Rev., atual. e ampl. - São
Paulo : Saraiva, 2010, pág. 373

19 Diego-Manuel Luzón Peña, Aspectos esenciales de la legítima defesa, Barcelona, Bosch, 1978, pag
58 e 79
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Destarte,  configuradas a materialidade,  autoria e a intenção de
ferir  (animus  laedendi),  e,  de  outro  lado,  ausentes  excludentes  de  ilicitude  ou
culpabilidade, a pretensão absolutória é insuscetível de guarida, não havendo que se
falar na ausência de ofensividade na conduta.

Com  essas  considerações,  constata-se  que  a  condenação  do
acusado era mesmo a decisão mais correta.

Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena restou aplicada um
pouco acima do mínimo legal, entretanto, de maneira fundamentada, de acordo com os
elementos  de  prova  contidos  nos  autos  e  em estrita  e  fiel  observância  do  critério
trifásico, na forma dos arts. 5920 e 6821 do Código Penal.

Assim é que prevalece a jurisprudência no STJ22:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  FIXAÇÃO  ACIMA DO  MÍNIMO  LEGAL.
DESFAVORABILIDADE  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.
ELEVAÇÃO  MOTIVADA.  QUALIFICADORAS.  UTILIZAÇÃO  DE  UMA
PARA  QUALIFICAR  O  DELITO  E  DAS  OUTRAS  COMO
CIRCUNSTÂNCIAS  LEGAIS  (AGRAVANTES).  POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP E 5º, XLVI, E 93,
XI, DA CF/88. COAÇÃO ILEGAL NÃO PATENTEADA.
À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos
arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não há o que se falar em nulidade da
sentença  ou  do  acórdão  quando  foram  apontados,  clara  e
precisamente,  os  motivos  pelos  quais  considerou-se desfavoráveis  a
maioria das circunstâncias judiciais, justificando a fixação da pena-base
em patamar superior ao mínimo legal.
Diante  das  particularidades  do  caso  concreto  e  da  motivação
apresentada  pelo  Tribunal  apontado  como  coator,  não  se  pode
concluir como manifestamente ilegal ou mesmo desproporcional o
aumento  procedido  na  primeira  fase  da  dosimetria,  ante  a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois revela-se
justo e atende aos fins a que se propõe a aplicação da pena =
necessidade de reprovação da conduta incriminada na forma como
cometida, sem perder de vista as características pessoais daqueles
a quem a sanção se destina.
[…].
3. Ordem denegada. (grifamos).

O  regime  inicial  aberto  foi  bem  fixado  e  não  merece  reparo,
revelando-se,  efetivamente,  o  mais  adequado  para  o  vertente  caso.  É  disposição
expressa do art. 33, §2º, “c” e §3º23, do Código Penal.

20 CP - Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

21 CP -  Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida
serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e
de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

22  (HC 139.577/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 01/08/2012)
23 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
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A pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  restritiva  de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Ocorre que, embora a pena aplicada ao recorrido seja inferior a
04 (quatro)  anos,  é  de se registrar  que,  in  casu,  o  delito  materializou-se  mediante
violência à pessoa, o que configura óbice à concessão da benesse, a teor do art. 44,
inciso I, do Código Penal.

Eis o dispositivo:

Código Penal -  Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei
nº 9.714, de 1998)
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; (Redação
dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

Cleber Masson24, em excelente obra, leciona que:

[…] “A substituição da pena privativa de liberdade está condicionada ao
atendimento  de diversos  requisitos  indicados pelo  art.  44,  I  a  III,  do
Código Penal, de duas ordens: objetivo e subjetivos. Esses requisitos
dever  ser  rigorosamente  analisados,  pois  não  há  direito  subjetivo  à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”
[...].

E continua:

[…]  “Quanto  à  violência  imprópria,  isto  é,  aquela  em  que  não  há
emprego  de força  física  contra  a  vítima,  mas  o  agente  a  reduz  por
qualquer  meio  a  impossibilidade  de  resistência,  o  entendimento
dominante  é  de  não  ser  possível  a  substituição,  pois  a  violência
imprópria nada mais é de que uma forma específica de violência.” [...].

Observe decisão do STF25 nesse sentido:

detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…]
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o
mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência
a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o
início, cumpri-la em regime aberto.
§  3º  -  A determinação do  regime inicial  de cumprimento  da pena far-se-á com observância  dos
critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

24 Cléber Masson. Direito Penal – Vol. I. Parte Geral. 6ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2012, p. 678.

25 (HC  114703,  Relator(a):   Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em  16/04/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013) 
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Habeas  corpus.  2.  Lesão  corporal  leve  praticada  no  âmbito
doméstico ou familiar. Lei 11.340/2006. Condenação. Detenção. Pena
inferior  a  4  anos.  Crime  cometido  com  violência  à  pessoa.  3.
Substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de
direitos. Impossibilidade. Art. 44, I, do CP. 4. Constrangimento ilegal
não caracterizado. 5. Ordem denegada. (grifamos).

No STJ26 também prevalece a mesma orientação:

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  ESTUPRO  TENTADO.  CRIME
HEDIONDO. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA.
BENEFÍCIO  DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  PELA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  VEDAÇÃO
LEGAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO. RECONHECIMENTO
DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  RÉU
PRIMÁRIO  E  SEM  MAUS  ANTECEDENTES.  REGIME
PRISIONAL  MAIS  GRAVOSO.  IMPROPRIEDADE.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C, E
§  3º  DO  CÓDIGO  PENAL.  ORDEM  DE  HABEAS  CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A condenação por crime cometido mediante o emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa afasta a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva
de direitos. Inteligência do art. 44, inciso I, do Código Penal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º
111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado
para  os  condenados  por  crimes  hediondos  e  equiparados,
devendo-se  observar,  para  a  fixação  do  regime  inicial  de
cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos
do Código Penal. Inteligência das Súmulas nºs 440 do Superior
Tribunal de Justiça e 719 do Supremo Tribunal Federal.
3. Na espécie, o regime inicial fechado foi fixado unicamente com
base na vedação legal. Consoante informações complementares,
o Paciente já obteve a progressão ao regime semiaberto.
4. Fixada a pena-base no mínimo legal, porquanto reconhecidas
as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu primário e de bons
antecedentes, não é cabível infligir regime prisional mais gravoso
apenas com base na gravidade genérica do delito.
5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para fixar o
regime aberto para o cumprimento da pena reclusiva imposta ao
Paciente, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo
das Execuções Penais. (grifamos).

Nesta  Câmara27 a  questão  já  foi  objeto  de  decisão,  senão
vejamos:

26 (HC  215.830/DF,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  13/08/2013,  DJe
23/08/2013)

27 TJPB - Acórdão do processo nº 01320080022323003 - Órgão (CAMARA CRIMINAL) - Relator DES.
ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO - j. em 29/11/2012
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APELAÇÃO CRIMINAL. Irresignação com fulcro no art. 593, inciso 111,
alínea  c  do  CPP.  Substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva de direitos. Impossibilidade. Crime cometido com violência à
pessoa.  Aplicação do sursis  da pena.  Inadmissibilidade.  Reincidência
em crime doloso. Desprovimento.
- Tendo o réu cometido o crime mediante violência à pessoa bem como
ser ele reincidente em crime doloso, descabidos os pleitos atinentes à
substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e de
concessão da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos
44, 1, e 77, I, ambos do Código Penal.

Como se vê,  para  a  substituição da  sanção é  necessário  que
estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos previstos no
art.  44  do  Código  Penal  e,  no  caso  dos  autos  não  restou  preenchido  o  elemento
objetivo  insculpido  no inciso  I,  visto  que a violência  ou  grave ameaça à pessoa é
inerente ao próprio tipo penal violado.

No entanto, como o recurso em análise é exclusivo da Defesa,
mantenho a substituição estipulada na r. sentença, por ser mais favorável ao apelante,
em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

Ante o exposto,  rejeito as preliminares e  nego provimento ao
recurso.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Roseno
Neto, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02
de setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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