
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004033-60.2013.815.0171 – 2ª Vara da
Comarca de Esperança

RELATOR : O Exmo Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Reginaldo Galdino Firmino
ADVOGADO : Alípio Bezerra de Melo Neto
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLAÇÃO  DE
DOMICÍLIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. Art. 150
do  Código  Penal,  c/c  art.  7º  da  Lei  nº
11.340/2006.  Absolvição.  Impossibilidade.
Materialidade  e  autoria  comprovadas.  Relevância
da  palavra  da  vítima.  Condenação  mantida.
Recurso desprovido.

- Nos crimes de violência doméstica, a palavra da
vítima  assume  especial  valoração,  posto  que  é
sabido  que  tais  ofensas  ocorrem
preponderantemente na clandestinidade.

- Restando comprovado que o acusado e a vítima
estavam  separados,  não  tendo  aquele  o  livre
ingresso  no  domicílio  desta,  e  mesmo  assim  o
acusado entrou na casa contra a vontade de sua
ex-esposa, impossível a absolvição.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.



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

RELATÓRIO

Na  2ª  Vara  da  Comarca  de  Esperança,  Reginaldo
Galdino Firmino,  qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 150 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais,
c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, porque, segundo a prefacial
acusatória (fls. 02/04):

“(...)  no  dia  e  hora  acima  descritos,  o  acusado,  de
forma  inesperada,  aparentando  estar  muito  nervoso,
chegou em frente a residência da vítima e começou a
gritar, pedindo que a sua ex-cônjuge, a Sra. Edjailma
dos  Santos  Xavier  Galdino,  abrisse  o  portão  de  sua
casa, caso contrário o arrombaria.
Naquela ocasião, a vítima informou ao acusado que não
iria  abrir  o  portão,  oportunidade  em  que  ele
agressivamente o arrombou, adentrando assim na casa
da ofendida, sem a devida autorização. (…)”

Denúncia recebida em 27 de novembro de 2013. (fls.
26).

Encerrada a instrução criminal, o insigne Magistrado a
quo, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o acusado
pela prática do crime de violação de domicílio, capitulado no art. 150 do
Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, a uma pena de 01 (um)
mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial
aberto (fls. 87/89v.).

Inconformado, o réu interpôs apelação (fls. 91/92).

Em suas razões (fls.  94/98), requer a absolvição, ao
argumento de que as provas colacionadas ao caderno processual não são
capazes de ensejar uma condenação, mormente quando as palavras da
vítima  estão  repletas  de  contradições.  Outrossim,  assevera  que  no
momento em que deixou o seu filho na residência da ofendida, entrou
com a sua total permissão.

Contrarrazões  ministeriais,  às  fls.  99/103,  pugnando
pelo  não  provimento  do  recurso,  pedindo a manutenção da sentença
recorrida no seu inteiro teor.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador, Dr. Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 108/115).



É o relatório. 

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

Conheço  do  apelo,  pois  presentes  os  pressupostos  e
requisitos necessários à sua admissibilidade.

Ao exame dos autos, verifico que não se implementou
nenhum prazo prescricional.  Também, não vislumbro qualquer nulidade
que deva ser declarada, de ofício, bem como não há preliminares a serem
enfrentadas. 

Assim, passo ao exame do mérito. 

A  materialidade  do  fato  delituoso  está  demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/10), pelo boletim de ocorrência
(fl. 13), em consonância com a prova testemunhal coletada. 

Do mesmo modo, constato haver provas inequívocas da
autoria delitiva.

Vejamos:

A vítima, Edjailma dos Santos Xavier Galdino, em sede
judicial (fl. 41 – CD-ROM) afirmou que os fatos se deram em um contexto
de violência doméstica praticadas pelo seu ex-marido, tendo este inclusive
já lhe agredido fisicamente. Asseverou, também, que, no dia do ocorrido,
estava em casa na companhia de uma amiga, quando o réu chegou para
deixar  seu filho,  e,  após  entregar  a  criança,  percebeu que a  ofendida
estava acompanhada de uma pessoa, momento em que este disse que
arrombaria o portão da casa, caso a vítima não abrisse. Contou, ainda,
que o acusado forçou o portão até tirá-lo do trilho, oportunidade em que,
contra a sua vontade, invadiu a residência.

A testemunha Raíssa Carvalho Bezerra Cavalcanti, que
estava presente com a ofendida no momento, afirmou em juízo (fl 41 –
mídia anexa), que elas estavam dentro da residência, quando o acusado
arrombou o portão e invadiu a casa contra a vontade da vítima.

Por sua vez, o apelante,  interrogado em juízo (fl.   -
mídia  digital),  afirmou  que  não  arrombou  o  portão,  tendo  apenas
ameaçado  de  derrubá-lo.  Disse,  ainda,  que  a  vítima  abriu  o  portão,
oportunidade em que ele adentrou na casa a fim de saber quem era a
pessoa que lá se encontrava.

Todavia,  em  que  pese  os  argumentos  da  defesa,
verifica-se que o acusado e a vítima estavam separados, não tendo aquele



o livre ingresso no domicílio desta, e mesmo assim o acusado entrou na
casa contra a vontade de sua ex-esposa.

Destaque-se,  que  é  cediço  que  nos  delitos  desta
natureza,  a palavra da vítima assume especial  valoração,  posto  que é
sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade. 

Nesse sentido:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL.  INVASÃO  DE
DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. LEI MARIA
DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS
SUFICIENTES DO COMETIMENTO DOS DELITOS. DOLO
ESPECÍFICO  CONFIGURADO.  CONDENAÇÃO  POR
AMBOS  OS  DELITOS.  DENÚNCIA  PROCEDENTE.
RECURSO  DA  DEFESA  NÃO  PROVIDO.  
-  Destaque-se,  que  é  cediço  que  nos  delitos  desta
natureza  (lesão  corporal  e  ameaça  em  ambiente
doméstico),  a  palavra  da  vítima  assume  especial
valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem
preponderantemente  na  clandestinidade.  
- Fica configurado o crime de invasão de domicílio se o
acusado  entrou  em  casa  alheia  contra  vontade
expressa”.  (TJMG -  Apelação  Criminal
 1.0024.14.124052-3/001,  Relator(a):  Des.
(a) Doorgal Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento  em  19/04/2017,  publicação  da
súmula em 27/04/2017).

Ademais,  juntamente  com  a  ofendida  estava  uma
testemunha, tendo esta confirmado todos os fatos narrados.

Desse modo, entendo que todas as provas produzidas
formam  um  conjunto  probatório  harmônico  e  desfavorável  ao  réu,
autorizando assim, um juízo de certeza para a condenação pelo delito de
violação de domicílio.

Em  função  do  exposto,  entendo  ser  o  caso  de
manutenção da condenação do acusado pela prática do delito de invasão
de domicílio capitulado na denúncia.

Outrossim, não há reparos na dosimetria da pena.

A magistrada sentenciante, estabeleceu a pena-base no
patamar de 01 (um) mês de detenção, a qual fora elevada em 15 (quinze)
dias  ante  o  reconhecimento  da  agravante  de  violência  doméstica,
tornando-a definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção à
míngua de causas de aumento e diminuição da pena. 

Em virtude da violência praticada, de acordo com o art.
44,  I,  do CP,  a  substituição da pena por  restritivas  de direitos  restou



impossível.

Quanto  à  suspensão  condicional  do  processo  esta
também não foi implementada, uma vez que “diante da culpabilidade, e
considerando  a  conduta  social  as  circunstâncias  em  que  se  deram  a
prática delitiva, vislumbro que o réu não preenche o pressuposto a que se
reporta o “caput” do art. 77 do Código Penal” - fl. 89.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Não  havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,
encaminhem-se os  autos  ao  juízo  de  origem para  execução  definitiva.
Caso  haja  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,  expeça-se  Guia  de
Execução Provisória, antes do encaminhamento do processo à Presidência
do Tribunal de Justiça.

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 a  Excelentíssima  Senhora
Maria Lurdélia Diniz Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 1º de
março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


