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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  LESÃO
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SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
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PROBATÓRIA.  LAUDO  CONTESTADO.
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CONDENAÇÃO  MANTIDA.  DOSIMETRIA.
CONVERSÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  EM
RESTRITIVA DE  DIREITOS.  ART.  44  DO  CP.
IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.

Confirmando a vítima ter sido agredida pelo réu,
em perfeita harmonia com a descrição do laudo
traumatológico,  não  havendo,  além  do  mais,
dúvidas  quanto  à  autoria  delitiva,  deve  ser  a
condenação mantida in totum.

Conforme  entendimento  sumulado  pelo  STJ
(súmula 542) a ação penal  relativa ao crime de
lesão corporal  resultante de violência doméstica
contra a mulher é pública incondicionada, motivo
pelo qual o fato de a vítima afirmar em Juízo que
não mais deseja que a ação prossiga, ou de ter
retomado a convivência conjugal com o réu, em
nada afeta a existência e continuação da presente
ação.

Não há como ser convertida a pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos, quando o crime
foi praticado com violência à pessoa e se tratar de
réu  reincidente.  Além  do  mais,  há  expressa
vedação legal nesse sentido, como se verifica no
art. 17 da Lei n. 11.340/06.
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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 NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS

TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER

MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Criminal interposta por  Thiago Andrade

Silva face  a  sentença  de  fls.  45/46,  proferida  pelo  Juizado  de  Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Campina Grande,

que, julgando  procedente a pretensão punitiva estatal,  condenou-o a uma

pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no

regime inicial aberto, pela prática do crime capitulado no art. 129, §9º c/c art.

5º e art. 7º da Lei n. 11.340/06.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  54/59),  o  Apelante  aludiu  não

concordar  com  o  conteúdo  exposto  no  laudo  traumatológico,  negando  ter

agredido a vítima eis que o que buscava era o retorno da convivência entre

eles. Ademais, não existiria no caderno processual elementos suficientes de

autoria e materialidade, motivo pelo qual pleiteou por sua absolvição 

Caso esse não fosse o entendimento adotado, pleiteou a reforma

da pena privativa de liberdade, convertendo-a em restritiva de direitos.

Contra-arrazoando  (fls.  61/65),  o  Representante  do  Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da sentença objurgada.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

José  Roseno  Neto,  exarou  o  parecer  de  fls.  71/75,  opinando  pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Thiago Andrade Silva, dando-o como incurso nas

sanções penais do  art.  129, §9º  do Código Penal  c/c art.  7º,  I  da Lei  n.

11.340/06, por, no dia 16 de fevereiro de 2015, ter agredido fisicamente sua

companheira Edvânia Carneiro Fernandes.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo  primevo a julgar

procedente a pretensão punitiva estatal,  condenando-o a uma pena de  10

(dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime

inicial aberto, pela prática do crime capitulado no art. 159, §9º c/c art. 5º e art.

7º da Lei n. 11.340/06.

Irresignado,  o  réu  interpôs  recurso  apelatório,  pugnando,  em

suma, por sua absolvição ou, ao menos, a conversão da pena privativa de

liberdade em restritiva de direitos.

Pois bem. No laudo traumatológico de fl. 07, referente ao exame

pericial  realizado  três  dias  depois  do  fato,  consta:  “apresenta  equimose

azulada ovalar,  com cerca de 5,0 cm no maior diâmetro, localizada na face

medial do terço inferior do braço esquerdo; escoriações milimétricas nas faces

posteriores  do  terço  médio  do  antebraço  e  do  cotovelo  homolaterais”,

apontando que o meio provocador seria contundente.

Por sua vez, no boletim de ocorrência consta:

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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No dia de hoje, pelas 09:30 horas, estava trabalhando
na qualidade de cuidadora de idoso (casa de apoio)
[…] quando recebeu a visita de seu ex-companheiro
Thiago Andrade Silva, com o qual conviveu oito anos e
da relação tem um filho de 4 anos de idade; estava
embriagado, e agrediu a comunicante por meio de
socos, pontapés, se agarrou com a comunicante e
a jogou sobre uma escada, se ferindo; que informa
a  comunicante  que  é  separada  do  acusado  há  03
meses  e  o  mesmo  não  aceita  a  separação,  vive
procurando  a  comunicante  e  lhe  importunando,
chegando  no  dia  de  hoje  a  lhe  espancar.  (fl.  05)
(grifei).

Ouvida na esfera policial, a vítima Edvânia Carneiro Fernandes

ratificou a citada declaração, ao expor:

[…]  afirma que seu ex-companheiro Thiago Andrade
Silva,  conhecido por  “Mino”,  a  agrediu  com socos e
pontapés,  causando lesões no braço esquerdo e na
região do abdômen, fato ocorrido em 16 de fevereiro
de 2015, por volta das 09h30, na calçada do local de
trabalho  da  declarante.  Esclarece  que  terminou  o
relacionamento com Thiago após tomar conhecimento
que ele estava com outra mulher, porém ele não aceita
e  na  data  do  fato  a  agrediu  e  também a  ameaçou
dizendo  que  se  a  declarante  não  ficar  com  ele,
também não ficará com mais ninguém. (fl. 09)

Em sede judicial (mídia digital de fl. 49), disse que no tempo da

queixa,  ela já convivia  com o réu por  quase 08 (oito)  anos,  que depois do

ocorrido se separaram por 04 (quatro) a 05 (cinco) meses e voltaram, estando

juntos, e, inclusive, grávida de outro filho dele.

Confirmou que, realmente, foi agredida por ele, mas apenas no

braço, e que o fato ocorreu porque ela decidiu se separar dele, tendo, perante

a autoridade judicial, expressado a sua vontade de retirar a queixa.

O  réu  Thiago  Andrade  Silva,  em  seu  interrogatório  policial,

confessou:

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Que  afirma  que  no  dia  do  fato  foi  até  o  local  de
trabalho de sua companheira Edvânia onde discutiram
e  após  esta  desferir  um  tapa  no  interrogado,  este
revisou com socos e chutes. Afirma que ambos estão
residindo na mesma casa. (fl. 14)

No entanto, sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl. 49),

negou ter agredido a vítima. Relatou que tinha amanhecido o dia bebendo e

que somente a empurrou porque ela disse que ia arrumar outro. Confirmou que

voltaram a ter convivência conjugal, depois do ocorrido.

Milena  Andrade  Silva, irmã  do  réu,  relatou  na  esfera

extrajudicial:

[…] afirma que em fevereiro de 2015, Edvânia e Tiago
brigaram  e  ambos  se  agrediram;  Afirma  que  Tiago
empurrou  e  desferiu  socos  em  Edvânia,  tendo  esta
revidado as agressões. Afirma que Thiago e Edvânia
brigam com frequência, se separam e voltar a morar
juntos. Acrescenta que no dia seguinte ao fato ocorrido
em fevereiro  de 2015 eles  voltaram a morar  juntos.
Afirma  que  eles  brigam  motivados  por  ciúmes  de
ambas as partes. (fl. 17)

Todavia,  perante o magistrado  primevo (mídia digital  de fl.  49),

declarou que no dia e hora do fato estava em casa mas que soube que eles

discutiram, não tendo conhecimento se seu irmão chegou a agredir a vítima. 

As testemunhas arroladas pela Defesa,  Lucas Bruno da Silva

Félix, Maria Aparecida de Araújo Silva e Zenaide Sousa Costa (mídia digital

de fl. 49), em nada auxiliaram para o deslinde do feito, vindo aos autos apenas

para constatar uma boa conduta social do réu.

Pois bem. O artigo 129, “caput” do Código Penal define o crime de

lesão corporal como o ato de ofender a integridade corporal de alguém, sendo

referido delitivo qualificado (§9º) se praticado contra companheira ou pessoa

com que conviva ou tenha convivido. 

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Ora, conforme entendimento sumulado pelo STJ (súmula 542) a

ação  penal  relativa  ao  crime  de  lesão  corporal  resultante  de  violência

doméstica contra a mulher é pública incondicionada, motivo pelo qual o fato

de a vítima afirmar em Juízo que não mais deseja que a ação prossiga, ou de

ter retomado a convivência conjugal com o réu, em nada afeta a existência e

continuação da presente ação.

Outrossim,  ainda  que  o  réu  relate  ter  apenas  a  empurrado,  a

vítima confirmou que, durante a discussão, foi agredida por ele no braço, o que

está em plena harmonia com a descrição exposta no laudo traumatológico de

fl. 17, outrora transcrita.

Nesse norte, mostra-se induvidosa a materialidade, bem como a

autoria da agressão, se subsumindo perfeitamente o fato ao tipo penal do art.

129, §9º do CP, motivo pelo qual deve ser a sentença mantida em todos os

seus termos, no que pertine à condenação.

Por sua vez, no que se refere à conversão da pena privativa de

liberdade  em  restritiva  de  direitos,  ainda  que  o  réu  preencha  o  requisito

temporal insculpido no art. 44 do CP (pena não superior a 04 anos), vê-se que

o crime em comento foi praticado com violência à pessoa, sendo, ainda, o réu

reincidente  em  crime  doloso  (fls.  21/22),  motivo  pelo  qual  não  se  mostra

possível a concessão do pleito.

Ainda mais, é válido sublinhar que o art. 17 da Lei n. 11.340/06

veda, em tais casos, a substituição de pena privativa de liberdade em penas de

cesta  básica  ou  de  outra  prestação  pecuniária,  assim  como  o  pagamento

isolado de multa.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  Decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores  Marcos William de Oliveira ( Juiz de Direito convocado até

o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador)  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos.   Ausente,  justificadamente,  os  Desembargadores   Carlos  Martins

Beltrão Filho e Arnóbio Alves Teódosio. Presente à sessão o Excelentíssimo

Senhor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês   de março de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR

Gabinete do Des. João Benedito da Silva


