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APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL  LEVE.
Condenação. Irresignação. Absolvição.  Insuficiência
de provas. Inocorrência. Materialidade e autoria
consubstanciadas. Palavra da vítima. Relevante valor
probatório.  Reprimenda  exacerbada.  Adequação  do
quantum ao  caso concreto.  Recurso conhecido e
desprovido.

- Não há como acolher a pretensão absolutória, se a
condenação está respaldada em provas firmes,
coesas e induvidosas, como laudo de exame de lesão
corporal, declarações da vítima e depoimento
testemunhal, formando o conjunto probatório
harmônico e uniforme, produzido durante a instrução
criminal.

- 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.

-  Tendo  sido concretamente fundamentada a
desfavorabilidade das circunstâncias dos delitos,



sendo três desfavoráveis ao réu, mostra-se devido o
aumento da pena-base, não havendo que se falar em
redução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

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

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Washington
Gomes Rodrigues contra a sentença de fls. 118/124, por meio da qual o
douto Magistrado  a quo o condenou pela prática do crime definido no art.
129, § 9º, do Código Penal, c/c os arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que no dia 16 de
junho de 2013, por volta das 22hs, na Rua Prefeito Antônio de Goes, na
cidade de Conceição/PB, o acusado, lesionou a sua ex-convivente SEVERINA
GOMES DE ARAÚJO.

Depreende-se que no dia e hora mencionados, o apelante
desferiu um golpe com copo de vidro contra o rosto da vítima, que atingiu
sua boca e olho direito, causando-lhe as lesões. Após o fato, o acusado foi
abordado pelos policiais e conduzido à delegacia.

A denúncia foi recebida no dia 20  de julho  de 2015 (fl.
38).

Realizada a instrução processual, o douto Juiz primevo
julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o acusado
como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c os arts. 5º
e 7º da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime
aberto. Por fim, observou que o réu preencheu todos os requisitos para a
suspensão condicional do processo, e concedeu o sursis previsto no art. 77
do CP, suspendendo a execução da pena aplicada pelo período de 02 (dois)
anos (fls. 118/124).  

Inconformado, recorreu a defesa pugnando pela
absolvição do réu ad argumentum atipicidade da conduta delitiva, uma vez
que estaria separado da ofendida por mais de 03 (três) anos, inexistindo a
relação  de coabitação  ou  de hospitalidade,  não  restando caracterizado  o
delito de violência doméstica. Requer, ainda a absolvição por insuficiência
probatória,  alternativamente,  pugna  pela  redução  da  pena  no  mínimo
legal(fls. 129/132).



Contrarrazões ministeriais às fls. 136/138, rebatendo as
razões defensivas e requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça,
em parecer subscrito pelo Procurador  de Justiça, Dr. José  Roseno  Neto,
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 143/145).

É o relatório.

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

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

Conforme alhures relatado, alega a defesa do apelante,
atipicidade da conduta delitiva, uma vez que não convivia com a vítima há
mais de 03 (três) anos, requerendo, também, a absolvição por insuficiência
probatória  para o decreto condenatório. Alternativamente,  pugna  pela
redução da pena.

Todavia, sem razão.

Ao exame do caderno processual, percebe-se que a
materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, sobretudo,
através do Termo Circunstanciado de Ocorrência (fls. 06/07) e do Laudo de
exame traumatológico (fl. 10).

Quanto à autoria, a mesma restou indubitável nos autos,
senão vejamos.

 A ofendida afirmou perante a autoridade policial (fl. 13):

“que ele chegou por trás e lhe atingiu com um copo de vidro
em sua boca; que foi  socorrida para o hospital  enquanto  o
agressor foi preso pela polícia; informa que viveu com ele por
aproximadamente  05  anos,  casou  na  igreja  e  tiveram  dois
filhos, informa que está separada do mesmo há 01 ano e 02
meses  e  não  tem  contato  com  ele  durante  todo  este
tempo(...)” (sic)

Nesse  mesmo  sentido, a ofendida confirma  seu
depoimento em juízo, à fl.100 (mídia eletrônica).

A corroborar a palavra da vítima, está o depoimento da
testemunha Cícera Gomes de Araújo (mídia eletrônica, fl. 10), a saber:

“…que não presenciou o fato; que foi avisada quando a irmã já
estava  no hospital;  que ela  relatou  que estava andando na
praça e o acusado veio por trás e jogou um copo no rosto dela;



que ela  estava bastante ferida  no rosto,  que inclusive ficou
com uma cicatriz no rosto...”. 

Por  sua  vez,  o acusado Washington  Gomes  Rodrigues,
ouvido em juízo, confessou o delito descrito na denúncia, afirmando (mídia
eletrônica, fl. 87), em síntese, que é verdadeira a acusação que lhe é feita,
que estava separado da vítima há 01 (um) ano e 06 (seis)meses e neste dia
quando estava em um quiosque, a ofendida, que encontrava-se bêbada, veio
para agredi-lo, que neste momento jogou um copo e ele bateu no rosto dela.

Portanto, analisando detidamente as provas dos autos,
em confronto com a pretensão recursal, tem-se que não assiste razão ao
apelante, pois diante do contexto probatório colhido ao longo da instrução,
há provas suficientes para embasar uma sentença condenatória.

O art.  5º,  III,  da Lei  nº 11.340/06,  determina que há
violência doméstica quando existe ou existia entre as partes relação íntima
de afeto, ainda que ausente a coabitação e a estabilidade.

Muito  embora  se  reconheça  o  esforço  da  defesa  em
demonstrar que o relacionamento afetivo entre réu e vítima já não mais
existia quando do cometimento do crime,  tal  circunstância não se revela
suficiente para descaracterizar o delito.

É que o caso em comento se amolda à hipótese prevista
no inc. III do art. 5º da Lei 11.340/06, pois ficou evidenciado nos autos,
inclusive pelo réu, que ele e a ofendida conviveram maritalmente e tiveram
dois filhos, frutos desta relação. 

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E VIAS DE
FATO  PERPETRADAS  NO  AMBIENTE  DOMÉSTICO  CONTRA  A
CONCUBINA E SUAS PARENTAS - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RELAÇÃO ÍNTIMA
DE AFETO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DA LEI 11.340/2006
-  DESACATO  -  DOLO  ESPECÍFICO  CONFIGURADO  -
CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  01.  Caracteriza  violência
doméstica,  para  os  efeitos  da  Lei  11.340/2006,
quaisquer  agressões  físicas,  sexuais  ou  psicológicas
causadas  por  homem  contra  uma  mulher  com  quem
tenha  convivido  em qualquer  relação  íntima de afeto,
independente de coabitação. 02 A relação de concubinato é
uma  relação  íntima  de  afeto  que  independe  de  coabitação.
Portanto,  a  agressão  praticada  contra  a  amante
caracteriza, ainda que tenha cessado o relacionamento,
mas  que  ocorra  em  decorrência  dele,  violência
doméstica,  a  teor  do  disposto  no  art.  5º  da  Lei
11.340/2006. 03.  Reconhecida  a  hipótese  de  violência
doméstica, é de se aplicar à hipótese as disposições contidas
na  Lei  11.340/2006.  04. Demonstradas,  quantum  satis,  a
autoria e a materialidade, bem como o elemento subjetivo do



crime  de  desacato,  a  condenação,  à  falta  de  causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se
impõe.”  (TJMG -  Apelação Criminal  1.0710.12.000744-
2/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 14/05/2013, publicação da
súmula em 22/05/2013) Destaquei.
 
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.

Assim, diante da coerência das provas produzidas, todas
convergindo para a condenação do apelante, forçoso concluir que o pleito
absolutório resta descartado.

Ressalte-se, por fim, que a reprimenda foi devidamente
fixada pelo sentenciante, não estando a merecer nenhum reparo. Vejamos:

Constata-se que o juiz singular percorreu escorreitamente
as  etapas  do  método  trifásico  de  dosimetria  da  pena,  fixando-a  com
proporcionalidade e em estrita observância às regras legais pertinentes.

Na primeira fase, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 02
(dois)  meses  de  detenção,  devido  à  presença  de  circunstâncias  judiciais
negativas,  a  saber,  o  motivo,  as  circunstâncias  e  o  comportamento  da
vítima. Em seguida, diminuiu a reprimenda em 02 (dois) meses, em face da
confissão  espontânea,  totalizando  em 01  (um)  ano  de  detenção,  a  qual
tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição da
pena. Fixou, ademais, o regime aberto para cumprimento da pena.

Posteriormente, observou que não cabe a substituição da
pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, tendo em vista
que houve emprego de violência no crime cometido.

Por  fim,  constatou  que  o  réu  preenche  os  requisitos
estabelecidos no  art. 77 do CP e suspendeu a execução da pena aplicada
pelo  período  de  02 (dois)  anos,  mediante  o  cumprimento  das  condições
impostas na sentença.

Assim, revela-se de rigor a manutenção do  quantum do
apenamento definido na r. sentença.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença a
quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício
da  Presidência  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).
Ausente justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão
Filho. 

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, 15 de março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


