
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000791-75.2013.815.0371 – 2ª Vara Mista da
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ADVOGADOS : João Paulo Estrela e José Rijalma de Oliveira Júnior
APELADO : Justiça Pública Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Violência  doméstica. Art.
129,  §  9º,  do  Código  Penal.  Materialidade  e  autoria
constatadas.  Condenação.  Irresignação.  Ausência  de
provas suficientes para imputação delituosa.  In dubio
pro reo. Absolvição. Impossibilidade. Cotejo probatório
firme,  coeso  e  extreme  de  dúvidas  Manutenção  da
sentença. Desprovimento do apelo.

–  Apesar  de  minimizar  os  danos  físicos  sofridos,  a
vítima  demonstrou  ter  sido  de  alguma  forma
substancialmente agredida pelo seu cônjuge, sendo a
reconciliação do casal  em momento posterior  ao fato
criminoso  mero  evento  que  não  retira  o  caráter  de
ilicitude  do  que  se  constatou,  inclusive,  atestado
através  de laudo de constatação de ferimento/ofensa
física,  no  qual  se  registrou  “presença  de edema  em
face lateral direita da testa e em ombro”.

–  O tipo  penal  do  art.  129,  §  9º,  do  CP,  resta
plenamente configurado, pois sobejam provas não só
da  materialidade  como  também  da  autoria  delitiva,
desmerecendo a tese de absolvição com aplicação do
princípio do in dubio pro reo, pois não pairam dúvidas
acerca da condenação objeto do presente recurso.



Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal,  à fl.  72, do réu Francisco
Jailson  de  Oliveira,  irresignado  com  a  sentença  de  fls.  67/70,  que  julgou
procedente a denúncia, para condená-lo como incurso nas penalidades do art.
129, § 9º, do Código Penal, a uma pena total de 11 (onze) meses e 05 (cinco)
dias de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto.

Aplicada  a  benesse  do  art.  77,  do  CP,  suspendendo  a
aplicação da pena imposta ao acusado pelo período de 02 (dois) anos, devendo
o apenado prestar serviços à comunidade no primeiro ano, nos moldes do art.
78, § 1º, do CP, além de se sujeitar e observar condições impostas pelo Juízo
das Execuções.

Concedido o direito de apelar em liberdade

Razões do apelo, nas fls. 74/77v, apontam a inexistência de
provas  produzidas  em juízo,  sob  o  crivo  do  contraditório  e  ampla  defesa,
buscando a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo.

Contrarrazões, às fls. 79/81, no qual o parquet de 1º Grau
roga que seja negado provimento ao recurso apelatório.

Nesta  2ª  Instância,  o  representante  ministerial,  o  Exmo.
Procurador de Justiça, Dr. José Roseno Neto, em parecer de fls. 86/90, opinou
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

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

Conheço  do  apelo,  porquanto  tempestivo,  cabível  e
adequado. Sem preliminares ou prejudiciais, passo à análise do mérito, na qual
o apelante aduz a inexistência de provas suficientes para a condenação, uma
vez que aquelas produzidas na fase policial não foram ratificadas em Juízo, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo que deve ser absolvido com a
aplicação do in dubio pro reo.

A denúncia em face do réu/apelante, descreveu o seguinte
quadro fático (fls. 02/04):



“Noticiam os autos do inquérito policial em anexo que no
dia  26  de  agosto  de  2012,  aproximadamente  às
17h30min, em uma casa localizada no bairro Sorrilândia
II,  nesta  cidade,  o  denunciado,  prevalecendo-se  das
relações domésticas,  ofendeu a integridade corporal  de
sua esposa, a vítima Maria do Socorro Batista, causando-
lhe lesões. 
Sobressai  dos  autos  que  denunciado  e  vitima  são
casados. No dia dos fatos, a vítima estava em seu quarto,
com a porta trancada, falando com uma irmã ao telefone,
quando o acusado chegou mandando que ela abrisse a
porta  e  passou  a  agredida  moralmente.  Ato  contínuo,
desferiu contra ela alguns socos, atingindo seu supercílio
direito,  a  empurrou  violentamente  contra  a  parede,
machucando  o  ombro  esquerdo  da  vitima,  e  ainda
arremessou um ventilador contra ela, atingindo seu braço
direito de raspão. 
A materialidade do crime restou comprovada através de
exame pericial cujo laudo encontra-se à f. 05, atestando a
existência de edema em face lateral direita da testa e em
ombro esquerdo. Tais ferimentos são condizentes com o
que pode ser causado pela ação do denunciado. 
Da  mesma  forma  a  autoria  resta  devidamente
demonstrada  através  do  depoimento  da  vítima,
corroborado pelas demais testemunhas. 
Destarte,  em face do exposto,  encontra-se FRANCISCO
JAILSON DE OLIVEIRA incurso, por sua conduta dolosa,
no dispositivo penal do art. 129, § 90' do Código Penal
Brasileiro e Lei n° 11.340/06,...”

Na fase policial,  a vítima declarou os seguintes fatos, em
26/08/2012:

“QUE no dia de hoje (26.08.2012), por volta das 17h30,
chegou em casa, na companhia do esposo, FRANCISCO
JAILSON DE OLIVEIRA, conhecido como JAILSON, tendo
este  ficado  dentro  do  carro,  ouvindo  música,  e  a
declarante  entrou  para sua casa,  foi  quando sua irmã,
conhecida como CIDINHA, ligou para a declarante e esta
foi para o quarto, fechou a porta e ficou conversando com
CIDINHA;  QUE  logo  em  seguida,  JAILSON  chegou
batendo na porta do quarto, foi  quando a declarante a
abriu  a  porta  e  JAILSON  passou  a  lhe  agredir
moralmente, chamando a declarante de ”rapariga" e, em
seguida,  passou  a  lhe  agredir  fisicamente,  com socos,
atingindo  acima  do  supercílio  direito  e  empurrou
violentamente a declarante contra a parede, atingido o
ombro esquerdo, além de arremessar o ventilador contra
a declarante, atingindo de "raspão" o braço direito; QUE a
agressão foi  presenciada pelos filhos do casal,  JULIANA
BATISTA DE OLIVEIRA, de 12 anos de idade, e JOSÉ -



BATISTA  NETO,  de  9  anos  de  idade,  e  durante  a
agressão,  JULIANA  gritava,  pedindo  para  que  JAILSON
não matasse  a declarante;  QUE durante  a agressão,  a
declarante pegou o celular de JULIANA para tentar ligar
para a Policia, porém JAILSON tomou o referido celular
das  mãos  da  declarante  e  o  quebrou;  QUE  após  as
agressões  acima  narrados,  JAILSON  saiu  de  casa,  foi
quando a declarante conseguiu ligar para a Policia Militar,
comunicou  o  ocorrido,  tendo  os  policiais  realizado
diligências,  porém  não  conseguiu  localizar  e  prender
JAILSON; QUE informa que esta não foi a primeira vez
que JAILSON agride fisicamente a declarante, inclusive no
ano de  2008,  JAILSON desferiu  um golpe  de  faca  que
atingiu  o  braço esquerdo da declarante,  transfixando o
citado  braço,  atingindo  o  nervo,  deixando  uma cicatriz
permanente;  QUE  a  declarante  afirma  que  teme  pela
própria vida, uma vez que JAILSON sempre lhe ameaça
de  morte,  informando  que  a  motivação  de  tal
comportamento é por causa de ciúmes; QUE informa que
no último final de semana, a declarante estava no SESI,
com o filho JOSÉ BATISTA NETO, e quando pediu uma
refeição  para  JOSÉ  e  este  foi  pegando  no  alimento,
JAILSON  o  agrediu  com  um  soco  na  cabeça;  QUE  a
declarante reclamou do atitude de JAILSON e pediu uma
pipoca  com refrigerante  para  JOSÉ;  QUE quando  JOSÉ
estava comendo a  pipoca com o  refrigerante,  JAILSON
colocou pimenta na pipoca e no refrigerante de JOSÉ, e
também no copo da declarante; QUE quando JAILSON faz
ameaças de morte contra a declarante; disse que não ele
mesmo  não  mata  a  declarante,  mas  tem quem mate;
QUE  em  virtude  do  ocorrido,  DESEJA  REPRESENTAR
CRIMINALMENTE  CONTRA  JAILSON”  (Termos  de
Declaração da vítima Maria do Socorro Batista, na
fl. 08)

Em 25/09/2013, a vítima apresentou a seguinte declaração
à autoridade policial:

“Que, apesar das agressões físicas e verbais, sofrida pelo
seu  esposo  Francisco  Jailson  de  Oliveira,  no  dia
26/08/2012,  o  casal  passou  uma  semana  separado,
afirmando  que  seu  esposo  se  arrependeu  e  lhe  pediu
desculpa  e  a  vítima  reatou  o  relacionamento  e  até  a
presente data não houve mais  briga entre  o casal  e a
mesma está vivendo em harmonia ; afirmando que seu
esposo encontra-se viajando f pois o mesmo trabalha com
crediário  e  só  vai  retornar  lá  para  o  final  do  mês  de
novembro/2013;  afirmando  a  declarante  que  não  tem
interesse nas Medidas Protetivas e nem em futura ação”
(Termos  de  Declaração  da  vítima  Maria  do
Socorro Batista, na fl. 16)



Colheram-se, ainda, os seguintes testemunhos:

“Que,  conhece  Maria  do  Socorro  Batista  há  bastante
tempo  e  que  a  mesma  é  casada  com  o  primo  da
declarante  Francisco  Jallson  de  Oliveira,  há  mais  de
dezessete  anos,  com quem teve  três  filhos;  que  sabe
informar que no ano passado o seu primo brigou com a
esposa(vítima) e a mesma tinha chamado a polícia e a
vítima  falou  que  seu  esposo  tinha  lhe  agredido
fisicamente e também tinha jogado um ventilador para
lhe atingir e a mesma falou que o fato se deu por motivo
de ciúme, porque a vítima estava falando pelo telefone
com a irmã que mora na cidade de Vieirópolis-PB; Que,
depois  do  fato  ocorrido,  a  vítima  passou  uma semana
separada,  mas o  Investigado se  arrependeu e  viu  que
estava errado e o casal voltou a viver juntos e que até a
presente  data,  não  houve  mais  briga  e,  eles  estão
vivendo muito bem.”  (Depoimento de Mirlla Maiane
Sousa de Oliveira, na fl. 17)

“Afirma a declarante que não lembra bem do ocorrido,
sabendo  informar  que  seu  pai  brigou  com sua  mãe  e
naquela ocasião jogou o ventilador nela, não sabendo em
qual  local  atingiu  a  sua  mãe,  e  que,  depois  seu  pai
Jailson, pegou o seu celular que estava com sua mãe e
quebrou no chão; Não lembra se seu pai chamou a sua
mãe  de  Rapariga;  Não  lembra  se  pai  ameaçou  a  sua
genitora;  Afirma a  declarante  que  seu  pai  e  sua mãe,
estão vivendo juntos e muito bem.”  (Declarações da
menor Juliana Batista de Oliveira, filha do casal,
vítima e agressor, na fl. 21)

Quando  de  seu  interrogatório,  na  fase  policial,  o
réu/apelante afirmou:

“QUE: afirma o interrogado que no dia 26 de agosto de
2012, por volta das 18:00 horas, após chegar em casa,
localizada na rua José Gadelha de Oliveira, próximo ao
Santa Terezinha, Sorrilândia , Sousa -PB, discutiu com a
esposa Maria do Socorro, pelo fato da mesma ter tomado
o  seu  celular,  alegando  que  o  interrogado  estaria
passando  mensagem  para  outra  mulher,  tendo  em
seguida escondido o seu celular; Afirma o interrogado que
Maria do Socorro pegou o celular de sua filha Juliana e
passou  a  conversar  no  celular  de  Juliana  com a  irmã
Cidinha, ocasião em que o interrogado tomou o celular de
Maria  do  Socorro  e  jogou  no  chão,  não  sabendo  se
quebrou;  O  interrogado  nega  ter  chamado  Maria  do
Socorro de " Rapariga"; Afirma o interrogado que não é
verdade de que tenha agredido fisicamente a sua esposa



com socos; Afirma o interrogado que após este fato, logo
em  seguida  reatou  o  relacionamento  com  Maria  do
Socorro,  estando  vivendo  até  hoje  na  mesma  casa  e
cuidando de seus dois filhos menores”  (Interrogatório
de Francisco Jailson de Oliveira, na fl. 28) 

Apesar de negar os fatos quando interrogado em Juízo (DVD
de fl. 61), estes já restavam provados pelas provas amealhadas nos autos,
uma  vez  que  na  instrução  criminal,  vítima  e  testemunha  confirmaram  a
agressão apurada.

Salutar trecho da sentença merece transcrição, pois retrata
o conteúdo do DVD o qual ratifico:

“A vítima, em seu depoimento, tenta negar como os fatos
ocorreram,  entretanto,  quando  confrontada  com  o
depoimento realizado em sede policial, confirma que fõi
agredida com um empurrão e que o réu realmente atirou
contra  si  um ventilador,  que  a  fez  bater  na  parede  e
machucar  a  cabeça  e  o  ombro,  o  que  configura  as
elementares do tipo. 
Vejamos o depoimento: 
"ele não me agrediu, ele tomou o celular e quebrou, ai eu
fui pra sala e ele empurrou o ventilador e pegou em mim
(minuto  01:12  do  depoimento);  não,  ele  jogou  o
ventilador e pegou em mim e eu cai sobre a parede
(minuto  02:33);  aqui  foi  na  parede  e  aqui  foi
quando o ventilador pegou aqui é eu danei a cabeça
na parede (minuto 06:05, Momento em que a vitima
falou sobre os ferimentos); ele danou o ventilador
ái  o  ventilador  bateu  em mim e  eu  bati  sobre  a
parede  (minuto  06:15);  quando ele  me empurrou
que  ele  jogou  o  ventilador  ai  eu  bati  na  parede
(minuto 06:30)". Vitima. Maria do Socorro Batista. 
A testemunha Mirlla Maiane Sousa de Oliveira diz que não
viu os  fatos,  mas  ouviu  de familiares  que a vítima foi
agredida pelo marido. Vejamos: 
"assim,  eu  não  vi,  eu  fiquei  sabendo  por  segundas
pessoas  (minuto  01:08  do  depoimento);  que  eles
brigaram,  ele  chegou  a  bater  nela,  a  tacar  um
ventilador.  Só que com uma semana eles  voltaram e
num  fiquei  sabendo  de  briga  deles  mais  não  (minuto
01:14);  que  ficou  sabendo que  a  briga  foi  por  ciúmes
(minuto  01:40)".  Testemunha.  Mirlla  Maiane  Sousa  de
Oliveira.” (Trecho  da  Sentença,  na  fl.  68)  Fiz
destaques

Apesar  de  minimizar  os  danos  físicos  sofridos,  a  vítima
demonstrou  ter  sido  de  alguma forma substancialmente  agredida  pelo  seu
cônjuge,  sendo  a  reconciliação  do  casal  em  momento  posterior  ao  fato
criminoso  mero  evento  que  não  retira  o  caráter  de  ilicitude  do  que  se



constatou,  inclusive,  atestado  através  de  laudo  de  constatação  de
ferimento/ofensa  física,  no  qual  se  registrou  “presença de edema em face
lateral direita da testa e em ombro” de Maria do Socorro Batista.

Logo,  o  tipo  penal  do  art.  129,  §  9º,  do  CP,  resta
plenamente configurado, pois sobejam provas não só da materialidade como
também da autoria delitiva, desmerecendo a tese de absolvição com aplicação
do  princípio  do  in  dubio  pro  reo,  pois  não  pairam  dúvidas  acerca  da
condenação objeto do presente recurso.

Acompanham  o  presente  entendimento,  os  seguintes
julgados:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
TORTURA  (LEI  Nº  9.455/97)  E  LESÕES  CORPORAIS
LEVES  (ART.129,  §  9º).  PROVA  SUFICIENTE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
Prova  suficiente  a  alicerçar  a  condenação  baseada  na
prova oral  colhida  ao  longo da persecução penal,  bem
como diante dos documentos juntados, especialmente o
laudo  de  exame  de  corpo  de  delito.  Condenação
impositiva.  A  dosimetria  pelo  delito  de tortura  mantida
pelos fundamentos da sentença. Redimensionada a pena
pelo  delito  de  lesões  corporais  leves,  excessivamente
exasperada  em  quantum  superior  ao  standard
jurisprudencial,  ficando  a  pena  final  em 07  anos  e  11
meses  de  reclusão,  em regime inicial  semiaberto,  uma
vez  que  declarada  a  inconstitucionalidade  do
cumprimento  integral  fechado  para  crimes  hediondos,
pelo Supremo Tribunal Federal. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.” (Apelação Crime
Nº  70074946146,  Terceira  Câmara  Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang
Sarlet, Julgado em 06/12/2017)

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  LESÃO  CORPORAL  PRATICADA
NO  ÂMBITO  DOMÉSTICO  -  DELITO  DE  AÇÃO  PENAL
PÚBLICA  INCONDICIONADA  À  REPRESENTAÇÃO  DA
VÍTIMA  -  DESNECESSIDADE  DE  DESIGNAÇÃO  DE
AUDIÊNCIA  ESPECÍFICA  -  PALAVRA  DA  VÍTIMA  EM
CONSONÂNCIA  COM  O  CONJUNTO  PROBATÓRIO  -
RELEVÂNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -
AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  LEGAIS  -
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  DELITO  PARA  O  CRIME  DE
LESÃO CORPORAL SIMPLES OU CONTRAVENÇÃO PENAL
DE VIAS DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO
MANTIDA -  RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I  -
Nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal na
ADI 4424,  os  crimes  de  lesão  corporal  praticados  com
violência  doméstica  se  processam mediante  ação  penal
pública incondicionada à representação da vítima, sendo,



portanto,  desnecessária  a  designação  da  audiência
prevista no art. 16, da Lei 11343/06. II - Nos delitos que
envolvem violência doméstica, praticados, na maioria das
vezes,  sem a  presença  de  testemunhas,  a  palavra  da
vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos,
sendo  suficiente  para  alicerçar  o  decreto  condenatório
quando  em  consonância  com  o  restante  do  conjunto
probatório. III - A excludente da legítima defesa somente
pode ser acolhida se comprovados nos autos os requisitos
exigidos para sua configuração, quais sejam, a agressão
injusta,  atual  ou  iminente  a  direito  próprio  ou  alheio,
meios necessários usados moderadamente e o chamado
animus defendendi.  IV - Por ter sido o delito praticado
contra cônjuge com que o réu tenha convivido e, diante
das  lesões  corporais  atestadas  por  meio  de  exame
pericial, inviável a desclassificação pretendida.”  (TJMG -
Apelação  Criminal   1.0592.14.000284-7/001,
Relator(a):  Des.(a)  Adilson  Lamounier  ,  5ª
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2018,
publicação da súmula em 29/01/2018)

Logo,  sem  mais  delongas,  CONHEÇO  E  NEGO
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

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) 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


