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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, 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
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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.

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.
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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
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.
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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  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.

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.

É o meu voto.
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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


