
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000029-94.2015.815.0761 –  Vara Única
da Comarca de Gurinhém

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO : Luiz André Barbosa
DEFENSOR : Walnir Onofre Honório

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL  LEVE. Absolvição. Irresignação
ministerial. Condenação.  Materialidade e autoria
consubstanciadas. Palavra da vítima. Relevante valor
probatório.  Não  configurada  a  legítima  defesa.
Desproporcionalidade  dos  meios  utilizados  pelo  réu
para  repelir  injusta  agressão. Recurso conhecido e
provido. 

- Havendo  nos  autos  provas firmes, coesas e
induvidosas, como laudo de ofensa física, declarações
da vítima e depoimento testemunhal, formando o
conjunto probatório harmônico e uniforme, produzido
durante a instrução criminal, não há que se falar em
absolvição, merecendo reforma a sentença de primeiro
grau. 

- Nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra
da vítima constitui suporte suficiente à condenação,
máxime quando amparada por outros elementos de
provas constantes nos autos,  como  na  hipótese
vertente.

- Comprovado que o acusado se excedeu no uso dos
meios  necessários  a  impedir  a  suposta  agressão  da



vítima,  não  há  como  reconhecer  a  excludente  de
ilicitude da legítima defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL para condenar Luiz André Barbosa nas penas
do art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06, à pena de
03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial
aberto, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO 

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério
Público  contra  a  sentença  de  fls.  53/55,  por  meio  da  qual  o  douto
Magistrado  a  quo absolveu  Luiz  André  Barbosa  pela  prática  do  crime
definido no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº
11.340/06.

Narra a inicial acusatória,  em  síntese, que no  dia
01/01/2015, por volta das 04h30min, o recorrido Luiz André Barbosa teria
agredido  fisicamente  a  ex-companheira  Evailda  Estevão  Chaves,  na
residência  desta,  localizada  na  Rua  Projetada,  s/n,  Gurinhém,  neste
Estado.

Consta, ainda, que o acusado teria agredido a vítima
com um tapa  no  rosto  e  um soco  no  olho,  após  ter  se  iniciado  uma
discussão, causando na ofendida lesão na pálpebra, conforme laudo de fls.
12 e 13. 

A denúncia foi recebida no dia 02 de março de 2015 (fl.
22).

Realizada a instrução processual, o douto Juiz primevo
julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu  o
acusado (fls. 105/107).  

Inconformado com a sentença absolutória de fls. 53/55,
a representante do Parquet recorreu (fl. 57), pugnando, em suas razões
de fls.  60/67, pela condenação  do réu ad argumentum que há  provas
suficientes  para  tanto,  apontando que  não  restou  configurada  legítima
defesa do acusado em razão da ausência de injusta agressão e do intento
claro do réu de agredir  a  vítima,  sendo irrelevante quem deu início  à
agressão, considerando a desproporção da reação do réu.



Contrarrazões pela defesa  às fls. 71/75, rebatendo as
razões do recurso e requerendo seja negado provimento a este. 

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de
Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Álvaro
Gadelha Campos, opinou pelo provimento do apelo (fls. 81/83). 

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço do recurso, posto que presentes os
pressupostos de admissibilidade. 

Conforme alhures relatado, pretende o  Ministério
Público  a condenação do réu por não ter este agido em legítima defesa,
como consta da sentença. Aduz que houve desproporção entre a ação da
vítima – que jogou um copo de cerveja no réu – e a do acusado – que
desferiu um tapa e um soco naquela.

Vejamos.

Ao exame do caderno processual, percebe-se que a
materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, sobretudo,
através do Inquérito Policial e do Laudo de Exame de Ofensa Física  (fls.
04/18).

Quanto à autoria, a mesma restou indubitável nos
autos. 

A  vítima  Evailda  Estevão  Chaves  representou  o  ex-
companheiro, conforme se vê à fl. 08, afirmando, na Delegacia de Polícia
(fl. 06):

“QUE conviveu maritalmente com a pessoa de LUIS ANDRÉ
BARBOSA,  mais  conhecido  por  "Dezinho jogador"  por  um
período  equivalente  de  um ano  e  seis  meses,  não  tendo
nenhum filho com o mesmo, o relacionamento foi marcado
por  traições,  brigas  e  discussões  por  parte  de  seu
companheiro,  chegando  ao  fim  definitivamente  durante  a
festa  de réveillon  (01.01.2015),  por  volta  das  04h3Omin,
quando  o  seu  ex-companheiro  que  estava  visivelmente
embriagado começou uma discussão pelo fato de que teria
perdido a noite inteira na casa da vítima, podendo ele está
na residência de uma de suas namoradas que reside no sítio
Manecos,  nesta;  QUE  em meados  da  discussão  após  ser
ofendida por André, a declarante jogou um copo de cerveja
no rosto do mesmo, e por isso André partiu para cima da
declarante, dando uma tapa no rosto, atingindo o seu olho
esquerdo; QUE o impacto da bofetada foi tão intenso que a



jogou ao solo, e quando tentou se levantar foi surpreendido
por  um  soco  na  altura  do  mesmo  olho,  jogando-a
novamente ao solo, batendo com as costas e a cabeça na
parede; QUE da agressão resultou em hematoma no olho
esquerdo, nas costas e um corte na cabeça; QUE após a
agressão André a conduziu até o banheiro, gritando dizendo
que ela não era nada; QUE neste momento ficou com medo
de André, pois o mesmo ameaçou dizendo que iria matá-la;
QUE afirma já ter sofrido outras agressões provocadas por
André, mas não procurou a delegacia anteriormente porque
acreditava  que  não  iria  ocorrer  novamente  e  porque  não
haviam chegado as vias de fatos até a presente data”. (sic) 

Em juízo (fl. 43), declarou:

“Que ERA NOITE DE ANO NOVO E ESTAVA SEPARADA DO
RÉU; Que tinha alguns familiares e a depoente na festa; Que
o réu chegou e ficou na festa até o final; Que após todo
mundo  ir  embora  ficou  só  a  depoente  e  o  réu,  e  este
começou  a  agredir  verbalmente  a  vitima;  Que  face  as
agressões verbais jogou cerveja naq cara do réu e este a
agrediu com um soco; Que após os fato mandou o réu ir
embora  de  sua  casa;  Que  quando  foi  agredida  pelo  réu
chegou  a  cair  no  chão  chegando  inclusive  a  quebrar  um
dente; Que no outro dia contou os fatos a um irmão seu e
este orientou a depoente a ir prestar queixa e assim ela fez;
Que fez exame de corpo de delito; Que hoje já vivendo de
novo com o réu; Que após as agressões após três meses
voltou a viver com o réu”. (sic) 

A  testemunha  Aldenis  Lima  da  Silva,  na  fase
investigativa, disse (fl. 14):

“...  QUE  o  depoente  conhece  as  pessoas  de  EVAILDA
ESTEVÃO CHAVES desde a chegada do depoente no referido
distrito enquanto que a pessoa de LUIZ ANDRÉ SANTOS o
depoente o conhece acerca de dois anos; QUE o depoente
fora convidado pelo casal para passar ano novo na casa do
casal; QUE ao romper o ano o depoente se dirigiu para a sua
residência;  QUE  antes  de  chegar  em  sua  residência  o
depoente  tomou conhecimento  de  que  a  pessoa  de  LUIZ
ANDRÉ passou a agredir  EVAILDA com socos e pontapés;
QUE o depoente retornou para a casa do casal e lá chegando
se deparou com a vitima EVAILDA espancada, com um dos
olhos roxo e corte na cabeça, com dente quebrado; QUE o
depoente perguntou onde se encontrava o acusado tendo
EVAILDA dito que o mesmo havia se evadido do local em
uma moto;  QUE após  o  fato  o  depoente  também tomou
conhecimento de que a vitima já havia sido agredida pelo
acusado  outras  vezes;  QUE  o  depoente  pediu  para  que
EVAILDA  informasse  o  fato  as  autoridades  para  os
procedimentos legais, tendo se comprometido com a mesma
a testemunhar contra o acusado; QUE é do conhecimento do



depoente que EVAILDA realizou exame de como de delito”.
(sic)

Alencar Estevão Chaves, irmão da vítima, declarou na
Delegacia de Polícia (fl. 10):

“...  que  sabe  dizer  que  sua  irmã  Eva  conviveu,
maritalmente, um ano e seis meses com a pessoa conhecida
como Luis André Barbosa; Que sabe informar que o casal
sempre discutia, porém nunca haviam chegado as vias de
fato;  Que sabe informar que há aproximadamente quinze
dias Que soube por Eva, no dia 01/01/2015 que Luis havia
agredido-a por volta das 05h00 desta data; Que a mesma
fora agredida por Luiz com uma tapa no rosto que atingiu o
olho esquerdo, tendo a mesma chegado a cair no chão, e
quando tentou se levantar fora surpreendia por um soco na
altura do mesmo olho; Que essa foi a primeira vez que Luiz
agrediu Eva fisicamente; Que sabe informar que Luis passou
a noite bebendo na casa de Eva”. (sic)

Na fase instrutória declarou (fl. 44):

“Que no dia do fato após as festas de ano novo teve na casa
de sua irmã tendo esta informado que o réu tinha dado um
soco na mesma e batido a cabeça da mesma num armário
tendo ainda paertado seu braço; Que a vitima estava a com
um olho roxo, um corte na cabeça e a boca cortada”. (sic)

O acusado Luiz  André Barbosa, ouvido em juízo (fls.
41/42), afirmou  não ser  verdadeira a acusação que lhe é feita, dizendo
que empurrou a vítima após esta ter jogado um copo de cerveja nele e
que as lesões na ofendida ocorreram porque esta caiu e bateu a cabeça,
mas que não chegou a dar um murro.

Pois  bem.  Analisando detidamente os autos, em
confronto com a pretensão recursal, tem-se que assiste razão ao
apelante, pois diante do contexto probatório colhido ao longo da instrução
(depoimentos  e  declarações  supratranscritos), há provas  suficientes  da
agressão praticada pelo réu contra a vítima, a embasar a condenação do
recorrido, pleiteada pelo órgão ministerial.

Outrossim, a comprovar a lesão sofrida pela vítima,
está o laudo de  exame de  ofensa  física,  de fl. 12,  em que  consta  a
existência de equimoses na pálpebra esquerda, ocasionadas por agressão.

Ponto outro, é cediço que em delitos cometidos no
âmbito doméstico, normalmente praticados na clandestinidade, longe de
quaisquer testemunhas, a palavra da vítima ganha extrema relevância
probante, sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos. 

A propósito: 



“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  REVISÃO  DA  PENA.  APLICAÇÃO  DA
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA  PENA.  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  1.  A materialidade encontra-se  preenchida
pelo boletim de ocorrência e a autoria resta evidente
diante dos depoimentos colhidos nas esferas policial e
judicial. 2. Nos casos de violência doméstica a palavra
da vítima possui  importante  valor  probatório  e,  por
isso,  quando em consonância com outros elementos
probatórios,  constituem  em  relevante  elemento  de
convicção  do  Magistrado,  não  logrando  êxito  em
desqualificar suas declarações. 3. A conduta descrita no
artigo 147 do Código Penal,  consuma-se no momento em
que  a  vítima  toma  conhecimento  do  teor  da  ameaça,
independentemente  de  sofrer  intimidação,  bastando  que
haja  o  anúncio  de  um  mal  injusto  e  grave,  ou  seja,
verossímil e capaz de gerar temor. In casu, a promessa de
morte fora direcionada à vítima, sendo capaz de causar-lhe
medo, haja vista que procurou a polícia. Assim, indene de
dúvidas  de  que  a  conduta  descrita  subsume-se
perfeitamente  ao  tipo  descrito  no  artigo  147  do  CP,
desmerecendo acolhida a tese absolutória. 4. Recurso não
provido.”  (TJES;  Apl  0027406-96.2013.8.08.0048;
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg.
24/05/2017; DJES 02/06/2017)

“VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  Ameaça  e  vias  de  fato.  I.
Pretendida  absolvição.  Inviabilidade. Palavra  da  vítima
corroborada  por  outros  elementos  de  prova.
Condenação mantida. Amparada por outros elementos
de convicção, a palavra da vítima. Especialmente em
infrações cometidas no ambiente doméstico e familiar.
Constitui suporte suficiente para a condenação. Ii. Resposta
penal.  Agravante  genérica  (art.  61-ii-.  F.,  cp).  Exclusão
inadmissível. Não se tratando de circunstância elementar do
tipo legal imputado, incide a agravante prevista no art. 61-
ii-. F. Da Lei penal quando o agente se prevalece de relações
domésticas ou age com violência contra a mulher na forma
da  Lei  específica.  Recurso  desprovido.”  (TJPR;  ApCr
1632702-9;  Curitiba;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.
Des.  Telmo  Cherem;  Julg.  18/05/2017;  DJPR
02/06/2017; Pág. 297).

Destaques em ambos.

Saliente-se que a vítima foi  ouvida em juízo quando
tinha voltado a conviver com o réu e, mesmo assim, confirmou a agressão
sofrida no dia 01/01/2015.

No que diz respeito à alegação de legítima defesa, esta
não restou configurada. 



Segundo  o  art.  23,  inciso  II,  do  CP,  não  há  crime
quando o agente pratica o fato em legítima defesa. O art. 25 do mesmo
diploma legal conceitua o alcance do termo quando diz:

“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.  

Ora, a vítima teria jogado um copo de cerveja no réu e
este  desferido  um  soco  no  olho  da  vítima,  reação  desproporcional  à
atitude da vítima e que demonstra o animus de agredi-la.

Desta forma, comprovado que o acusado se excedeu no
uso dos meios necessários a impedir a suposta agressão da vítima, não há
como reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Vejamos jurisprudência a respeito:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  LESÃO  CORPORAL  DE
NATUREZA  GRAVE  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES  -  LEGÍTIMA DEFESA  NÃO CONFIGURADA -
NÃO  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS  -
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  DELITO  PARA  A  MODALIDADE
CULPOSA - NÃO CABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO  DE  LESÃO  CORPORAL  LEVE  -  NECESSIDADE  -
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
PENA  DE  MULTA  -  IMPOSSIBILIDADE  -  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS  AUTORIZADORES  -  CONCESSÃO  DO
SURSIS  -  RECURSO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE
PROVIDO. 
I - A excludente da legítima defesa somente pode ser
acolhida  se  comprovados  nos  autos  os  requisitos
exigidos para sua configuração, quais sejam, agressão
injusta, atual ou iminente a direito próprio ou alheio,
meios  necessários  usados  moderadamente  e  o
denominado animus defendendi. 
II - Comprovado que o réu agiu com plena capacidade de
discernimento  e  de  autodeterminação,  demonstrando  a
intenção de ofender a integridade física da vítima, inviável a
desclassificação para a forma culposa do delito. 
III - Não tendo a ofensa resultado na incapacidade da vítima
para  ocupações  habituais,  tampouco  em  perigo  de  vida,
necessária é a desclassificação do delito de lesão corporal
para sua modalidade leve. 
IV  -  Embora  as  lesões  corporais  praticadas  tenham  sido
leves, inviável a substituição da pena privativa de liberdade
pela  pena  de  multa,  pois  ausentes  os  pressupostos
autorizadores. 
V  -  Preenchidos  os  requisitos  legais,  necessária  é  a
suspensão  condicional  da  pena  imposta  em  desfavor  do
acusado”.   (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0040.15.005869-7/001, Relator(a): Des.(a) Adilson



Lamounier  ,  5ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
30/01/2018, publicação da súmula em 07/02/2018)

“APELAÇÃO.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  LESÃO  CORPORAL
LEVE.  CONDENAÇÃO.  RECURSO  DEFENSIVO.  Pedido  de
absolvição  do  delito  por  insuficiência  de  provas.
Descabimento.  Provas  robustas  de  acordo  com  as
declarações  harmônicas  e  coesas  da  vítima,  além  do
testemunho  de  sua  filha,  e  da  presença  da  ficha  de
atendimento  ambulatorial  e  do  laudo  de  lesão  corporal
comprovando as agressões sofridas. Demonstrada as lesões,
nas faces, altura do maxilar, direita e esquerda da vítima
(ficha de atendimento médico na Santa casa local). Não há
que  se  falar  em  legítima  defesa,  pela  ausência  de
comprovação de agressão sofrida pelo réu, bem como
sua reação, caso inicialmente justificada, apresentar-
se  evidentemente  desproporcional,  respondendo  por
tal excesso. Negado provimento. (Apelação nº 0002817-
12.2014.8.26.0369, 8ª Câmara de Direito Criminal do
TJSP, Rel. Alcides Malossi Júnior. j. 03.08.2017).

Assim, diante da coerência das provas produzidas,
todas convergindo para a prática de lesão corporal leve pelo apelante, e
diante da não incidência da excludente de ilicitude, forçoso concluir que o
pleito condenatório deve ser acatado. 

Passemos, então, à dosimetria da pena.

A culpabilidade é  normal  à  espécie;  os  antecedentes
são bons; inexistem nos autos elementos para aferir a conduta social do
réu;  a  personalidade  não  tem  como  ser  aferida  tecnicamente,  nada
havendo  a  se  considerar  quanto  a  este  aspecto;  os  motivos,  as
circunstâncias e consequências mostram-se inerentes ao tipo; e a vítima
não contribuiu para a prática delitiva. 

O art. 129, § 9º, do CP, traz pena de detenção de 03
(três) meses a 03 (três) anos.

Diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
03 (três) meses de detenção. Ausentes atenuantes ou agravantes e
causas  de  aumento  ou  diminuição  da  reprimenda,  torno-a  definitiva
neste patamar, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, face o crime ter sido cometido com violência à
pessoa, consoante prevê o art. 44 do CP.

Como o  recorrente  preenche  os  requisitos  legais  do
art.  77  do  CP,  concedo-lhe  o  sursis pelo  prazo  de  02  (dois)  anos,
mediante condições que deverão ser estabelecidas pelo respectivo juízo da



execução penal, em audiência admonitória.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO  MINISTERIAL  para
condenar Luiz André Barbosa nas penas do art. 129, § 9º, do CP,
c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06, à pena de  03 (três) meses de
detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William
de Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da
vaga de Desembargador), revisor e João Benedito da Silva. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


