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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  DEPOIMENTO  DAS  TESTEMUNHAS.
PROVAS  SUFICIENTES  PARA  A
CONDENAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

Comprovadas autoria e materialidade, e ausente
elementos de prova a respaldar a prática delitiva
imputada ao réu, há que se manter a condenação
a ele imposta na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes 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.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por José  Mário

Anulino da Silva  (fl. 123) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito

da comarca de Cuité (fls. 117/119) que o condenou à pena de 01 (um) mês de

detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pela prática do delito
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previsto no art. 129, § 9º c/c art. 14, II do Código Penal.

O recorrente  ofertou as razões (fl.  124),  alegando que apenas

ocasionou uma pequena lesão corporal de natureza leve na pessoa da vítima,

sendo o delito desclassificado, pugnando por absolvição.

Contrarrazoando  o  recurso  (fls.127/130),  o  Ministério  Público

pugna  pelo  desprovimento do  recurso  interposto,  mantendo-se  in  totum  a

sentença.

A  douta  Procuradora  de  Justiça,  Maria  Lurdélia  Diniz  de

Albuquerque Melo, opina pelo desprovimento do recurso (fls. 135/138).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o réu José Mário Anulino da Silva

foi denunciado pelo representante do Ministério Público que oficia perante o

Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Cuité-PB, pela prática, em tese,

do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Relata  a  denúncia  que,  o  acusado  mediante  intenção  dolosa,

tentou matar Suelda Larissa Andrade de Oliveira, sua ex-companheira, só não

conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Narra a exordial que, no dia 22 de setembro do ano de 2014, por

volta das 19h30min, em um parque de diversão da referida cidade, o acusado,

utilizando-se de uma serra de mesa, tentou matar a vítima, só não conseguindo

lhe atingir porque uma amiga da mesma chamada Maria das Mercês, interferiu

na ação do denunciado, impedindo que o pior acontecesse e dando chance à

vítima sair do local. 

Posteriormente,  o  crime  de  tentativa  de  homicídio  foi

Desembargador João Benedito da Silva
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desclassificado para o art. 129, § 9º c/c art. 14, II, do CP, nos termos requerido

pelo Ministério Público (fls.105/106).

Finda a instrução processual, o acusado foi condenado nas sanções

do art. 129, § 9º do Código Penal, a uma pena de 01 (um) mês de detenção,

a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Inconformado,  o  ora apelante recorreu,  em busca da reforma do

decisum,  alegando que apenas ocasionou uma pequena lesão corporal  de

natureza leve na pessoa da vítima, sendo o delito desclassificado, pugnando,

absolvição.

Em que pesem às ponderações lançadas pelo Apelante, entendo

que a r. decisão hostilizada não está a merecer qualquer reforma.

Com efeito, ao contrário do que afirmado pelo apelante, o arcabouço

probatório  constante  nos  autos  mostra-se  suficiente  para  respaldar  a  sua

condenação. 

 

A materialidade e autoria delitiva do crime pelo qual o Apelante fora

condenado, mostram-se incontestes, diante as declarações da vítima e dos

depoimentos testemunhais. Vejamos:

A vítima  Suelda Larissa Andrade de Oliveira, na fase inquisitiva

(fl.11) declarou:

“(...) QUE viveu maritalmente com o acusado cerca de
quatro anos, sendo que há cerca de um mês estão
separados;  QUE  com  o  acusado  a  declarante  tem
uma filha de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses; QUE
durante  todo  o  tempo  que  estiveram  juntos,  o
conduzido constantemente ingeria bebida alcoólica e
quando  chegava  em  casa,  queria  agredi-la
fisicamente, além de ameaçá-la; QUE depois que se
separaram as ameaças continuaram, razão pela qual
a  declarante  andava  assustada,  com  medo  do

Desembargador João Benedito da Silva
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acusado aparecer e lhe fazer algum mal; QUE hoje a
noite, a declarante estava no parque, juntamente com
um sobrinho  e  uma amiga,  quando  pediu  para  seu
sobrinho  olhar  se  MÁRIO estava por  perto,  quando
seu sobrinho olhou e disse que estava; QUE MÁRIO
chamou a declarante e esta não foi, razão pela qual
ele sacou uma faca (serra de mesa) e partiu para cima
da declarante para esfaqueá-la; QUE nesse momento
a amiga “ANA” que também é conhecida como HUIM,
entrou na frente da declarante e empurrou para que
MARIO não conseguisse esfaqueá-la;(...) 

Por sua vez, a vítima quando em juízo (mídia - fl.58), disse que

conviveu com o acusado por quatro anos, porém o acusado não aceitava a

separação. Que o acusado dizia que se ela não ficasse com ele não ficaria com

ninguém. Que no dia  dos fatos estava no parque de diversões com o seu

sobrinho e sua colega, momento em que o acusado chamou-a, mas ela não foi.

Logo em seguida, o acusado voltou-se para cima da declarante com uma faca

tentando furá-la.  Que o  acusado chegou a  dar  um golpe,  porém,  atingiu  a

parede,  pois  sua  colega  a  empurrou.  Que  o  seu  sobrinho  ainda  chegou  a

empurrar o acusado, tendo a faca envergado.

 

A testemunha indicada na denúncia  Maria das Mercês de Lima

Silva, na esfera policial (fl. 08), asseverou:

“(...)  QUE  hoje  por  volta  das  21:00  horas  se
encontrava  no parque  da Festa  da  Padroeira  desta
cidade de Cuité, onde sua filha estava passeando na
roda gigante, oportunidade em que encontrou a amiga
SUELDA,  a  qual  estava  em  companhia  de  um
sobrinho  de  13  anos  de  idade;  QUE  em  certo
momento  chegou  MÁRIO  o  qual  chamou  SUELDA
para  conversar  e  diante  da  da  recusa  da  mesma
MÁRIO sacou de uma faca, tipo serra de pão, que a
conduzia sobre a cintura e investiu contra SUELDA,
tentando  agredir  a  mesma  com  a  referida  faca,
dizendo que iria matá-la, momento em que a depoente
interferiu  e  impediu  que  MÁRIO  atingisse  a  amiga
SUELDA; (…)

Por sua vez, a referida testemunha quando em Juízo (mídia - fl.  58),

Desembargador João Benedito da Silva
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afirmou que acusado e vítima já moraram juntos, porém no dia dos fatos eles estavam

separados. Que estava no parque com a sua filha, quando o acusado chegou e puxou

o braço da dizendo que queria conversar com a vítima, ocasião em que vítima não

quis conversar, tendo o acusado saído, porém de repente o acusado voltou com uma

faca de serra e foi para cima da vítima. Que o acusado veio para dar um golpe na

vítima; que o acusado deu mais de um golpe na vítima, mas não pegou nenhum. Que

a declarante ficou entre o acusado e a vítima.

A testemunha  José Nilton da Silva Santos, em Juízo (mídia –

fl.58),  falou  que  estava  presente  no  dia  do  fato  delituoso.  Que  o  acusado

estava com uma faca, tentando golpear a vítima. 

Ressalte-se  que  embora  o  acusado  por  ocasião  do  seu

interrogatório em Juízo (mídia – fl. 72), negue a prática delitiva, sua versão é

isolada  das  provas  constantes  do  caderno  processual,  haja  vista  as

declarações da vítima, ser corroborada com as demais provas constantes do

caderno processual. 

Ademais,  é  sabido  que  nos  crimes  praticados  em  situação  de

violência  doméstica  e  familiar  contra  a  mulher,  as  declarações  da  vítima,

quando  seguras  e  harmônicas  com  os  demais  elementos  de  convicção,

assumem especial força probante, restando aptas a comprovar a materialidade

e autoria e, por consequência, ensejar decreto condenatório. 

Nesse sentido:

 
RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI  MARIA DA
PENHA.  MEDIDAS  PROTETIVAS  DE  URGÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  1.  Em  se
tratando  de  casos  de  violência  doméstica  em
âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima
ganha  especial  relevo  para  o  deferimento  de
medida  protetiva  de  urgência,  porquanto  tais
delitos  são  praticados,  em  regra,  na  esfera  da
convivência  íntima  e  em  situação  de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por

Desembargador João Benedito da Silva
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outras  pessoas.  2.  (...)  4.  Recurso  em  habeas
corpus  improvido”“Processo  -  RHC  34035  /  AL -
RECURSO  ORDINARIO  EM   HABEAS  CORPUS  –
2012/0213979-8-  Relator(a)-  Ministro  SEBASTIÃO
REIS  JÚNIOR  (1148)-Órgão  Julgador-T6-SEXTA
TURMA-Data  do  Julgamento-05/11/2013-Data  da
Publicação/Fonte - DJe 25/11/2013. -grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. LEI MARIA
DA  PENHA.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  MEDIDAS
PROTETIVAS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
MANUTENÇÃO.  1.  Sendo  a  palavra  da  vítima  de
suma  importância  nos  casos  de  violência
doméstica  e  familiar,  devem  ser  mantidas  as
medidas  protetivas  quando  presentes  o  fumus
boni  iuris  e  o  periculum  in  mora,  visando
resguardar a segurança e a integridade física da
ofendida.  2-  Recurso  desprovido.  (Agravo  de
Instrumento-Cr  1.0090.13.003190-0/001,  Relator(a):
Des.(a)  Antônio  Armando  dos  Anjos,  3ª  CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 22/04/2014, publicação da
súmula em 30/04/2014).

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  VIOLÊNCIA
DOMESTICA. ART. 129, § 9º, DO CP. PROVAS
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA
DA VÍTIMA.  SUSPENSÃO  DA SUBSTITUICAO
DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. […] 2. A palavra da
vítima  tem  especial  relevância  em  crimes
cometidos  com  violência  doméstica,  não
havendo elementos nos autos que a contrarie.
Não há por  que desacreditá-la,  sobremaneira
quando  amparada  por  outros  elementos  de
convicção, como no caso. 3.  Caso em que a
pena  e  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  por  restritiva  de  direitos  está
adequada e se mostra suficiente para atender
às  funções  repressiva  e  preventiva.  Pena
mantida.  APELAÇÕES  NÃO  PROVIDAS.
(Apelação  Crime  Nº  70056275795,  Primeira
Câmara  Criminal,  Tribunal  de Justiça  do RS,
Relator:  Julio  Cesar  Finger,  Julgado  em
26/02/2014) (grifei)

Assim, demonstra-se que há, no caderno processual,  acervo

probatório conciso, forte e harmônico suficiente para a decisão condenatória,

Desembargador João Benedito da Silva
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haja  vista  que resta  sobejamente  comprovadas a  autoria  e  a  materialidade

delitiva.

Diante  de  todo  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  de

apelação criminal.

Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se

os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. 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  05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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