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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002782-45.2011.815.0181  –  2ª  Vara de
Guarabira/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Severino Matias (Adv. Iraponil Siqueira Sousa – OAB/PB 5.059)
APELADO: Ministério Público Estadual

LESÃO CORPORAL  E  AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  DUAS  VÍTIMAS.  AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.
APELO.  PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL.
DESCABIMENTO.  REJEIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  ACERVO
TESTEMUNHAL  ROBUSTO.  SENTENÇA  MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

É de se rejeitar a preliminar de inépcia da inicial,
quando a nulidade não foi suscitada em momento
oportuno, convalidando o ato, tampouco quando o
ponto  suscitado  em  nada  atrapalhou  as
investigações,  sequer  o  livre  convencimento  do
magistrado.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva,
ante  ao  acervo  testemunhal,  deve-se  manter  a
condenação  imposta,  nos  termos  descritos  na
sentença guerreada.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para
manter  a  decisão  atacada,  em  harmonia com o parecer da Procuradoria de
Justiça.

RELATÓRIO

O Ministério Público, com assento na Segunda  Vara da
Comarca de Guarabira/PB, ofereceu denúncia em face de SEVERINO MATIAS,
vulgo “China”, como incurso nas penas do art. 129, §9º, e 147, todos do Código
Penal, c/c o art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006,  por ter, no dia 31/08/2011 as
17h30, agredido  fisicamente   as  vítimas  Maria  Vitória  Paiva  Chaves  e  Maria
Cristina da Conceição Chaves, conforme consta no laudo de fls. 23/24.

Aduz os autos que o acusado é ex-companheiro da primeira
vítima  e  irmão  da  segunda.  O  fato  se  deu  após  as  vítimas  retornarem  da
academia  e  cruzarem com a  atual  esposa  do  acusado,  de  nome  Gilberlânia,
momento  em que a  Maria  Vitória  pediu  que esta  deixasse  sua filha  em paz.
Gilberlânia  riu  e  ameaçou as  vítimas dizendo que contaria  a  seu esposo.  Em
seguida,  o  réu  abordou  as  vítimas,  que  retornavam  para  casa,  quando
repentinamente ele começou a agredir fisicamente Maria Vitória e, quando sua
irmã Maria  Cristina  foi  intervir,  também foi  agredida  a  socos,  conforme tudo
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melhor consta dos termos de declarações das vítimas (fls. 07/09).

As  vítimas  sofreram  escoriações  e  hematomas  no  rosto,
conforme constam nos Laudos Traumatológicos de fls. 23/24.

Denúncia recebida em 24/09/2012 (fl. 52).

Defesa  colacionada  em  26/10/2012  (fls.  56/65),  arguindo,
preliminarmente, a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, por
insuficiência  de  indícios  do  envolvimento  do  acusado,  nos  fatos  narrados  na
denúncia. Aduz, ainda, estava com uma grave lesão no pé, provado mediante
atestado (fl. 27), jamais podendo calçar tênis, como afirmam as vítimas em suas
declarações,  apontando  com isso  diversas  contradições.  Diante  de  tais  fatos,
pugnou por sua absolvição.

Termo de audiência (fls. 92/97).

Concluída a instrução criminal, com  apresentação  das
alegações finais durante a audiência de fls. 96/97, o MM Juiz  proferiu sentença
condenando o acusado Severino Matias a pena total, em concurso material, de 11
(onze) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, na penitenciária
regional de Guarabira/PB. Não houve a substituição da pena prevista no art. 44,
I, CP, porém, lhe foi concedido o SURSIS, ficando suspensa a execução da pena
pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo prestar serviços comunitários no primeiro
ano da suspensão, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, além de outras
medidas de pronto já aplicadas.

Tempestivamente, o condenado  apelou  (fls.  115/116),
apresentando suas razões as fls. 123/130, arguindo, preliminarmente, a inépcia
da inicial, por constar na parte inicial da denúncia o nome do recorrente e, na
final, pede a condenação de José Valter Gomes da Silva, pessoa estranha aos
autos. No mérito, alega inexistir representação para o crime de ameaça,  motivo
pelo qual não pode ser apurada. E, ainda, pede sua absolvição, por alegar que as
lesões partiram das vítimas.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento
do apelo (fls. 133/139). 

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de fls.
141/143, opinou no sentido de rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo.

É o que se tem a relatar.

V O T O

Sustenta o recorrente, em preliminar, a inépcia da exordial,
alegando que a peça inaugural cita seu nome na parte inicial,  porém, pede a
condenação de José Valter Gomes da Silva, em sua parte final.

Pois bem!

É incontroverso que consta na denúncia o fato acima narrado,
porém,  é  importante  ressaltar  que,  por  um  equívoco  involuntário,  a  Ilustre
Promotora  de  Justiça  que  subscreveu  a  peça,  deixou  de  colocar  o  nome  do
denunciado na parte final, restando o de outrem, diverso dos autos.
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Mas isso não denota qualquer prejuízo aos autos, tampouco
ao denunciado,  até porque,  em toda a  ação consta  corretamente o nome do
acusado,  a  começar  do  mandado  de  citação  de  fl.  53,  que  o  levou  a  sua
condenação ante aos fatos apurados.

E nesse aspecto, faz-se necessário citar o art. 569 do CPP, que
disciplina o seguinte:

“Art. 569.  As omissões da denúncia ou da queixa, da
representação,  ou,  nos  processos  das  contravenções
penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante,
poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença
final.” Destaquei.

Logo,  percebe-se  que a  dita  nulidade  não  foi  suscitada  no
momento oportuno,  eis  que na defesa de fls.  56/65 limitou-se a  afirmar  que
inexistiam elementos suficientes quanto ao envolvimento do denunciado nos fatos
descritos na denúncia, de forma bastante subjetiva, deixando de trazer a baila,
naquele  momento,  ou  em  suas  alegações  finais  (fl.  97),  a  preliminar  ora
suscitada, de forma que o ato restou convalidado.

Por outro lado, o nome constante na parte final da denúncia
não atrapalhou em nada nas investigações, tampouco no curso da ação penal,
que culminou na condenação do ora recorrente, constando seu nome na parte
inicial da denúncia.

Desse modo, ainda que existisse a nulidade arguida, esta só
foi suscitada em sede recursal, contrariando o disposto acima, que determina a
alegação antes da sentença final, sob pena de convalidação do ato.

Segundo  Nestor  Távora  e  Rosmar  Rodrigues  Alencar,  “Os
vícios da inicial, assim entendidos, serão arguidos até a prolação da sentença.
Proferida decisão,  os vícios  existentes  passam a ser  da sentença,  eis  que se
embasou em denúncia ou queixa-crime inepta, recaindo sobre aquela eventual
reconhecimento de nulidade processual  penal” (In  Curso de Direito  Processual
Penal. 4ª Edição. Bahia: Editora JusPodivm, 2010, p. 977).

E é nesse sentido que o STJ decidiu, em caso análogo:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO
QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, CP). INÉPCIA DA
DENÚNCIA  POR  NÃO  MENCIONAR  A  DATA  DO  FATO.
CITAÇÃO.  NULIDADE.  A  data  do  fato  delituoso  não  é
elemento  essencial  da  denúncia.  Logo,  a  ausência
daquele  dado  na  peça  acusatória  configura  nulidade
relativa, sanável se não argüida no momento oportuno.
Ademais, o réu deve argüir os defeitos da denúncia antes
da sentença, sob pena de preclusão, consoante se infere
do disposto no art. 569 do CPP. (…) Ordem parcialmente
concedida para se anular o processo a partir da citação.
(HC  8.349/RJ,  Rel.  Ministro  JOSÉ  ARNALDO  DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/1999, DJ
23/08/1999, p. 136)

Assim, não procede a alegação de inépcia da denúncia, com
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base nas alegações supra, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

No mérito, não assiste razão o apelante.

Narram  os  autos  que  o  acusado  Severino  Matias  agrediu
fisicamente as duas vítimas Maria Vitória  (ex-esposa) e Maria Cristina (irmã),
quando ambas retornavam da academia de ginástica,  momentos depois  delas
encontrarem com a atual esposa do acusado, a Senhora Gilberlândia.

Relatam as vítimas que o acusado, sem qualquer motivação
ou  explanação,  chegou  logo  as  agredindo  com socos  e  ameaçando,  as  quais
foram socorridas para o hospital local, conforme transcrição abaixo:

Narra a vítima Maria Cristina da Conceição Chaves, irmã do
acusado, em juízo que: “no dia do fato a depoente estava acompanhando Vitória,
a  qual  se  dirigia  para  a  academia  Energia  no  centro  da  cidade;  que  se
encontraram com Gilberlândia,  atual  esposa do acusado,  na praça central  de
Guarabira; que vitória então foi conversar com Gilberlândia em virtude desta e
também do denunciado  terem ido  à  escola  em que estudava Talita,  filha  de
Vitória e de Matias, e teriam esculhambado a menor; que Talita havia pedido
para o pai ir visitá-la, pois estava com saudade do mesmo; que o motivo da
conversa de Vitória  com Gilberlândia seria  tal  atitude; que Vitória  pediu para
Gilberlândia não fazer mais isto, pois Talita era uma criança; que Gilberlândia
disse à Vitória que esperasse o denunciado chegar; que a depoente e Vitória
subiram para a academia e Gilberlândia ficou na praça; que quando desceram
estavam Gilberlândia e o denunciado próximo ao prédio em uma barraca que
vende açai; que a depoente e Vitória passaram e nada conversaram; que quando
chegaram próximo a Guarabira FM foram abordadas pelo denunciado e este foi de
logo agredindo Vitória com socos, chutes, puxavão de cabelo e ainda sacou uma
arma; que a depoente interveio para segurar o depoente; que neste momento o
denunciado deu um soco no olho da depoente, que esta correu e foi perseguida
pelo denunciado; que aglomerou-se muita gente na rua e então o denunciado
fugiu na moto; (…)“ (fls. 92/93).

A  outra  vítima  Maria  Vitória  Paiva  Chaves,  nada  disse  de
diferente, apenas acrescentou que “foi casada com o denunciado por cerca de 16
anos; que da união nasceram três filhos, que no dia do fato quando passava em
frente  à  academia  da  esposa  do  denunciado,  indo  para  a  academia  onde  a
depoente iria se exercitar, encontrou com aquela na calçada; que a esposa do
denunciado Gilberlândia ficou debochando e rindo da depoente, que pediu para
Gilberlândia  não mais  procurar  a  sua filha  Talita  no colégio;  que Gilverlândia
então  disse  que  a  depoente  não  sabia  o  que  ela  era  capaz  de  mandar  o
denunciado fazer;  (…) que quando chegou próximo à Guarabira FM avistou o
denunciado junto com Gilberlândia; que sem qualquer discussão o denunciado
desferiu  um  soco  no  rosto  da  depoente;  que  foi  esmurrada  nas  costas,  no
pescoço; que apanhou bastante, que quando o denunciado puxou um revólver,
Cristina interveio e então o denunciado correu atrás dela; (…) que também foi
ameaçada  pelo  denunciado,  que disse  que iria  pegar  todos  e  não  iria  deixar
nenhum; que a depoente foi socorrida para o hospital;” (fls. 93).

Samuel Riosney Chaves Matias, filho do casal, declarou que
“presenciou o fato narrado na denúncia; que no dia do fato vinha andando na rua
quando encontrou com as vítimas; que em seguida sua mãe foi  embora e o
depoente permaneceu conversando em frente à rádio Rural; que perceberam que
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uma pessoa estava sendo agredida na mesma rua, a cerca de 50 metros, quase
em frente  à  rádio  Guarabira  FM;  que a  companheira  do  depoente  disse  que
poderia ser a mãe do depoente, em virtude da roupa da mesma; que se dirigiu ao
local e ao perceber que o depoente se aproximava, o denunciado subiu na moto e
conduziu a mesma na contramão, em direção ao depoente e disse que iria matar
todo mundo; que foi socorrer sua mãe; (…)“  (trecho extraído das declarações
prestadas pelo filho da vítima e do acusado, em juízo, às fls. 93/94).

Já a única testemunha que presenciou parte do fato, afirmou
que:  “Que o depoente lançou o olhar na direção para onde ela apontou, vendo
que o suposto agressor era o conhecido PM MATIAS; Que o depoente afirma que
o  suposto  agressor  estava  sem  capacete  cobrindo  rosto  e  deu  para  ver
claramente que se tratava dele; (…) Que o depoente afirma que também viu uma
outra mulher com o rosto bastante machucado na região do olho esquerdo, o
qual estava praticamente fechado; Que o depoente notou que tal mulher estava
em companhia da popular GALEGA DO FUSCA e após apurar o ocorrido, verificou
que aquela mulher com o olho inchado era irmão era suspeita irmã do agressor,
dizendo esta mulher que foi o próprio irmão que a agrediu com socos na face;”
(trecho extraído do depoimento da testemunha Jean Gomes de Sousa, prestado
perante o 4º Batalhão de Polícia Militar – fls. 68/69).

A  materialidade  está  devidamente  demonstrada  com  os
ferimentos descritos nos laudos de fls. 23/24.

Da  mesma  forma,  entendo  que  a  autoria  já  se  encontra
evidenciada  com  os  relatos  das  próprias  vítimas,  supra  mencionados,
configurando os crimes de lesão corporal, prevista no caput  do art. 129, do CP,
bem como o crime de ameaça (art. 147, CP). 

Na sentença atacada, o magistrado disse que o próprio filho
da vítima e do acusado viu quando seu pai subiu na moto e  “passando por ele
afirmando que mataria todos”  (fl.  102), atitude esta que só corrobora com a
fundamentação levantada na decisão ora atacada.

Percebe-se  que,  a  sentença  não  se  valeu  apenas  das
declarações  das  vítimas,  mas  também  das  do  filho  do  casal  e  dos  demais
depoimentos contidos no acervo testemunhal.

Não  há  dúvidas  quanto  a  autoria  delitiva,  eis  que  todos
reconhecem o ora apelante como autor das agressões e ameaças perpetradas.

O juiz singular, ao proferir seu decisum condenatório, o fez em
consonância com os elementos de convicção encartados nos autos, mormente
quando  não  carreado  ao  álbum  processual  nenhum  elemento  convincente  a
expurgar-lhes a culpabilidade, o qual venha a justificar a absolvição pretendida.

O próprio Ministério Público, em seu parecer de fls. 141/143,
também  enveredou  sua  opinião  nesse  sentido,  afirmando  que  “as  vítimas
confirmaram a agressão provocada pelo agente, fato este que se coaduna com os
fortes e contundentes depoimentos testemunhais” (fl. 142).

Por  tudo  isso,  em  consonância  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral  de Justiça,  NEGO PROVIMENTO a este recurso, mantendo a
sentença integralmente.
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É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Joás  de  Brito  Pereira  Filho, Presidente  da  Câmara
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos
Martins Beltrão Filho (Relator) e Arnóbio Alves Teodósio. 

Presente aos trabalhos,  como  Representante do Ministério
Público, o Excelentíssimo Senhor Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

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

João Pessoa, 03 de Setembro de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho

RELATOR
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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005065-19.2012.815.0371 –
2ª Vara de Sousa/PB

RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Francisco  Antônio  Alves  de Araújo  (Adv. Flávio

Márcio de Sousa Oliveira – OAB/PB 13.346)
APELADO: Ministério Público Estadual

LESÃO CORPORAL  E  AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. APELO.
PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  PENA  RAZOÁVEL.  MANUTENÇÃO.  RECURSO
DESPROVIDO.

Desfavoráveis  as  circunstâncias  judiciais,  tais  como  a
culpabilidade, motivação e meios utilizados para a pratica do crime de violência
doméstica, impõe-se manter a condenação fixada, mesmo que acima do mínimo
legal, como forma de garantir a correta aplicação da medida condenatória.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
mantendo-se  inalterada  a  sentença  em  todos  os  seus  termos,  corrigindo-se,
apenas, de ofício o regime inicial de cumprimento que passa a ser aberto, em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

O Ministério Público, com assento na Segunda  Vara da
Comarca de Sousa/PB, ofereceu denúncia em face de FRANCISCO ANTÔNIO
ALVES DE ARAÚJO, como incurso nas penas do art. 129, §9º,  do CP e Lei
11.340/06, por ter, no dia 31/10/2012, no  interior  da  Colônia  Penal  Agrícola
situada  em  Sousa/PB,  agredido  sua  companheira  Silvya  Caroline  da  Fonseca
Freitas, com socos, chutes, cortes com lâmina e até asfixia, conforme descreve o
laudo de fls. 14/15 e fotos de fls. 20/33.

Narra a inicial, que durante visita íntima da vítima ao acusado,
no período compreendido entre as 11h00 e as 13h00 do citado dia, ele a pediu
para acessar seu facebook e esta como não lembrava a senha passou a agredi-la.

O acusado estava recluso há cerca de dois anos, por assalto a
mão armada ocorrido  no Município  de Alexandria/RN,  e  diante  das  agressões
perpetradas no interior  do presídio,  foi  preso em flagrante (auto de fls.  06 e
seguintes). A vítima afirmou que foi obrigada a reatar o relacionamento existente
entre ambos, em face das diversas ameaças proferidas dizendo, inclusive, que a
mataria e a seu filho de sete anos, caso ela resistisse. Ela disse, ainda, que o
acusado tem livre  acesso na Colônia,  com telefone e internet,  TV,  DVD,  play
station, faca e etc, passando o dia monitorando sua vida, da hora que ela acorda
a hora que dorme, e tudo mais.

Às fls. 41/47, a douta magistrada converteu o flagrante em
prisão preventiva.
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Defesa apresentada à fl. 54.

Oitiva testemunhal (fls. 67/73). 

Requerimento do denunciado pela revogação da preventiva ou
substituição por medidas cautelares (fls. 90/96).

Interrogatório em CD (fls. 102).

Na  própria  audiência  de  fls.  103/106,  a  douta  magistrada
proferiu decisão julgando procedente a denúncia e condenando o acusado a pena
definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido em
regime semiaberto, considerando-se o período de detração penal. 

Tempestivamente, o acusado recorreu (fl. 121) ofertando suas
razões as fls. 137/139, e pleiteando a reforma da sentença sob o argumento de
que as lesões foram de natureza leve e, consequentemente, injusta a pena acima
do mínimo legal. Portanto, requer a revisão da dosimetria, para que o recorrente
seja  favorecido  com  a  aplicação  da  pena  no  mínimo  legal  e  consequente
substituição por medida protetiva de urgência ou outras medidas cautelares.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento
do apelo (fls. 140/145). 

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de fls.
149/151, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o que se tem a relatar.

V O T O

Pretende o apelante, em suas razões recursais,  modificar a
sentença  para  que  a  pena  aplicada  seja  reduzida  no  mínimo  legal  e,
consequentemente,  sejam aplicadas  medidas  protetivas  ou  cautelares  em seu
favor, eis que já se encontrava preso há quase um ano, sem a devida observância
da detração penal.

Pois bem!

Consta do caderno processual que a vítima foi agredida pelo
apelante, seu companheiro à época, dentro da Colônia Penal Agrícola de Sousa,
durante  visita  íntima,  causando-lhes  os  ferimentos  descritos  no  laudo  de  fls.
14/15 e fotos de fls. 20/33, os quais demonstram a materialidade delitiva. 

A  autoria  é  incontroversa,  ante  a  confissão  espontânea  do
acusado em juízo,  em seu interrogatório  de fls.  102 (em CD),  bem como os
relatos da própria vítima, confirmados pelas testemunhas, devendo-se observar,
apenas,  se  a  pena  aplicada  foi  corretamente  mensurada,  como  pretende
demonstrar o ora apelante, em seu recurso.

Na  sentença  atacada,  a  magistrada  disse  que  “a
reprovabilidade  da  conduta  mostrou-se  extrema,  uma  vez  que  agrediu  sua
própria companheira com atos de profunda violência” (fl. 104), além do fato ter
ocorrido por motivo fútil e no interior do estabelecimento prisional o qual ele se
encontrava detido, motivos relevantes para elevar a pena base acima do mínimo
legal,  que no caso em análise varia entre 3 (três)  meses e 3 (três)  anos de
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detenção.

A pena base foi fixada em 1 (um) anos, 4 (quatro) meses e 12
(doze) dias de detenção, sendo atenuada pela confissão em 01 (um) mês e 12
(doze)  dias,  tornando-se  definitiva  em  01  (um)  ano  e  03  (três)  meses  de
detenção,  a  ser  cumprida  em regime  semiaberto,  por  inexistência  de  outras
circunstâncias a serem consideradas.

A  meu  ver,  agiu acertadamente a  douta  juíza a quo, até
porque, no interrogatório do recorrente perante àquela autoridade judiciária, este
confessou as agressões, praticadas por puro ciúme da vítima, o que levou a sua
condenação,  sendo  até  branda  a  pena  aplicada,  considerando  as  fotos
colacionadas.

E é nesse sentido, que a jurisprudência tem se posicionado,
em situação análoga a dos autos:

(…) Deve ser mantida a sentença condenatória, bem como a
pena  aplicada,  se  constatada  a  existência  de  uma  circunstância  judicial
desfavorável  que justifica  a  elevação da pena-base  em dose  pouco acima do
mínimo, mas que se revela justa e eficiente para a reprovação e prevenção do
delito. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direito, se o réu não preenche o requisito constante do inciso I, do art. 44, do
Código Penal, tendo em vista o crime ter sido praticado com violência e grave
ameaça à pessoa, o que veda a aplicação do benefício. (TJMT; APL 55326/2014;
Juína; Rel. Des. Onivaldo Budny; Julg. 30/07/2014; DJMT 04/08/2014; Pág. 97)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL  E  AMEAÇA.
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  INVIABILIDADE.  PENA-
BASE.  MITIGAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  (…)  2.
Impossível a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, pois
aquele,  além  de  não  constituir  meio  de  execução  deste,  foi  praticado  em
momento distinto. 3. Havendo uma só circunstância judicial desfavorável ao réu é
o  quanto  se  basta  para  a  aplicação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal,
mormente  quando  se  faz  com  razoabilidade  e  justeza  ao  caso  concreto.  4.
Recurso não provido. (TJRO; APL 0005257-70.2012.8.22.0010; Segunda Câmara
Criminal;  Relª  Desª  Marialva  Henriques  Daldegan;  Julg.  23/07/2014;  DJERO
01/08/2014; Pág. 126)

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP).
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E  FAMILIAR  CONTRA  A  MULHER.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  REDUÇÃO  DA  PENA
BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS  JUSTIFICAM  A  FIXAÇÃO  DA  PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO
LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. O apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da
dosimetria  da  pena  base,  a  mesma  seja  reduzida  para  o  mínimo  legal,
considerando que as circunstâncias judiciais do art.  59 do CP não teriam sido
valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; contudo, estando
devidamente  fundamentada  a  fixação  da  pena-base  em  quantum  acima  do
mínimo  legal  pela  existência  de  circunstâncias  desfavoráveis  ao  réu
(culpabilidade,  motivos  do  crime,  circunstâncias  do  crime,  consequências  do
crime  e  comportamento  da  vítima),  impossível  a  redução  da  reprimenda;  o
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magistrado considerou as supramencionadas circunstâncias e aplicou a pena base
em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção. Com a presença da atenuante
da  confissão,  fez-se  jus  o  réu  à  diminuição  prevista,  restando  a  pena
anteriormente  dosada em 02 (dois)  anos de detenção.  Não houve causas  de
aumento ou diminuição de pena, ficando o réu definitivamente condenado à pena
de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto; ocorre que não
se poderia aplicar a diminuição máxima em razão das circunstâncias judiciais,
bem como  a  atenuante  analisada,  considerando  todos  os  aspectos  do  crime.
Recurso conhecido e não provido. (TJPA; AP 20143014545-4; Ac. 136326; Belém;
Primeira Câmara Criminal Isolada; Relª Juíza Conv. Nadja Nara Cobra Meda; Julg.
29/07/2014; DJPA 31/07/2014; Pág. 155)

Desse modo, acertada a pena aplicada, não ensejando
qualquer reparo em sua dosimetria, como pretende buscar o  apelante em suas
razões recursais.

A dosimetria é uma operação lógica que deve observar o
princípio da individualização da pena, bem como as condicionantes fáticas do
crime praticado.

Assim, deve-se, apenas de ofício, retificar o regime inicial da
pena privativa de liberdade a ser cumprida no aberto, e não no semiaberto, como
restou definido na sentença guerreada, até porque, consta do art. 33, §2º, alínea
“c”, do CP, a seguinte regra: “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual
ou  inferior  a  4  (quatro)  anos,  poderá,  desde  o  início,  cumpri-la  em regime
aberto”, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO  ao  apelo,  mantendo-se
inalterada a sentença em todos os seus termos, corrigindo-se, apenas, de ofício o
regime inicial de cumprimento que passa a ser o aberto.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Joás  de  Brito  Pereira  Filho, Presidente  da  Câmara
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos
Martins Beltrão Filho (Relator) e Arnóbio Alves Teodósio. 

Presente aos trabalhos,  como  Representante do Ministério
Público, o Excelentíssimo Senhor Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

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

João Pessoa, 03 de Setembro de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho

RELATOR


