
                                        PODER JUDICIÁRIO                                      
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                            
Apelação Criminal nº 0001198-69.2013.815.0181
RELATOR:  Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz  de  Direito  Convocado  em
substituição ao Des. João Benedito da Silva
ORIGEM: 2ª Vara da comarca de Guarabira
APELANTE: Nilson Marcos da Silva
ADVOGADO: Juscelino Porpino Dias
APELADO:   Justiça     Pública                                                                                              

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CÁRCERE  PRIVADO
CONTRA  COMPANHEIRA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  RECURSO  DA  DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE  PROVAS.  ACERVO  PROBATÓRIO
SUFICIENTE.  PENA.  RECONHECIMENTO   DE
OFÍCIO.  REDUÇÃO  DA  REPRIMENDA.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.
AGENTE SEMI-IMPUTÁVEL. ART.  26,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CÓDIGO  PENAL.
GRAU DE REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR
MÍNIMO. APLICAÇÃO  DO  SURSIS.
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.
SANÇÃO  CORPORAL  INFERIOR  A DOIS  (02)
ANOS DE RECLUSÃO.  DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

Estando  a  autoria  e  materialidade  devidamente
comprovadas pelo acervo probatório constante no
caderno  processual,  a  manutenção  da
condenação é medida que se impõe. 

Se  as  circunstâncias  judiciais  são  inteiramente
favoráveis  ao  acusado,  imperiosa  a  fixação  da
pena base no mínimo legal.

A  diminuição  da  reprimenda  em  razão  da
deficiência mental do agente, prevista no art. 26,
parágrafo  único,  do  CP,  deve  ser  balizada  de
acordo com o grau de redução de sua capacidade



Apelação Criminal Nº 0001198-69.2013.815.0181

de autodeterminação.

Presentes os requisitos legais previstos no art. 77
do Código penal, possível a concessão do sursis.

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 E DE
OFÍCIO,  REDUZIR  A PENA PARA PARA 01  (UM)  ANO  E  04  (QUATRO)
MESES DE RECLUSÃO E CONCEDER O SURSIS, NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Nilson Marcos da

Silva (fl. 127/130) contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da comarca

de Guarabira, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva do Estado

para:

.  Desclassificar o crime de lesão corporal (art. 129, § 9°, do CP)

para a contravenção penal de vias de fato  (art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41),

em seguida declarando extinta a punibilidade em decorrência da prescrição;

. Declarar extinta a punibilidade dos crimes de injúria (art. 140 do

CP) e ameaça (art. 147 do CP), ante a decadência em razão da ausência de

representação;

. Condenar o réu, apenas, pelo crime previsto no art. 148, § 1º,

inciso I do CP (cárcere privado), a uma pena de  02 (dois) anos e 03 (três)

meses de reclusão, em regime aberto.

 Inconformado com o decisum, o réu interpôs o presente recurso,

em cujas razões recursais, acostadas às fls. 128/130, busca a sua absolvição

com  fundamento  no  artigo  386,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal,

alegando  não  haver  provas  suficientes  para  a  condenação.  Aduz  que
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encontrava-se  muito  doente  à  época  dos  fatos,  não  estando  em  suas

faculdades mentais normais. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 144/147, em que o  Parquet

pugnou pelo improvimento do recurso.

A  douta Procuradoria  de  Justiça,  pelo  ilustre  Procurador  José

Roseno Neto, em parecer encartado às fls. 153/157, opinou pelo provimento

parcial do apelo, para que seja redimensionada a pena-base do apelante.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o representante ministerial ofereceu

denúncia  contra  Nilson  Marcos  da  Silva pelo  fato  de  que,  no  dia  08  de

fevereiro de 2013, por volta das 12h00min, após ameaçar a sua companheira

Maria das Graças Silva da Cunha de causar-lhe a morte, além de agredi-la

física e moralmente, a manteve juntamente com seu filho de 04 (quatro) anos

de idade,  em cárcere privado,  dentro de  sua própria  residência durante 04

(quatro) dias.

Finda a instrução processual,  foi  o denunciado  condenado nas

sanções do art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, a uma pena de 02 (dois)

anos e 03 (três) meses de reclusão  , em regime aberto. 

Como  visto,  o  recorrente,  alegando  a  inexistência  de  prova  a

ensejar  a  sua condenação,  pugna pela reforma da sentença para que seja

decretada a absolvição.

Não há, todavia, como se acolher tal alegação.

Desembargador João Benedito da Silva
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Com  efeito,  ao  contrário  do  que  afirmado  pelo  apelante,  o

arcabouço probatório constante nos autos mostra-se suficiente para respaldar

a sua condenação. Vejamos.

A  materialidade e  a  autoria do  delito  de  cárcere  privado

imputado ao réu restaram suficientemente comprovadas pelo auto de prisão

em flagrante (fl.  06), pelo termo de requerimento de medidas protetivas (fls.

14), e sobretudo pela prova oral colhidas tanto na esfera policial quanto em

juízo, encontrando-se em plena harmonia com os demais elementos coligidos.

Confira:

A vítima, Maria das Graças Silva da Cunha, em seu depoimento

na delegacia, declarou:

                         

“Que  na  última  sexta-feira,  dia  08/02/2013,  pelas
12:00hs,  ao  retornar  do  trabalho,  encontrou  seu
companheiro  em  casa,  completamente  embriagado;
Que  o  mesmo  insistia  para  que  a  vítima  o
acompanhasse até o cemitério para visitar o túmulo do
outro filho do casal, que faleceu no mês de ABRIL do
ano de 2012; Que a declarante mais uma vez disse
que  ainda  não  estava  preparada  psicologicamente
para  fazer  tal  visita;  Que  então  ele  começou  a
destratá-la  com  palavras  depreciativas;  Que  o
acusado  partiu para cima da vítima e tomou-lhe o
celular e a chave de casa; Que o acusado então
saiu de casa batendo o portão, impedindo assim
que  a  declarante  saísse  e  portanto  mantendo-a
presa na moradia; Que a  declarante permaneceu
no local, somente na companhia do filho, sem ter
como  se  comunicar  com  terceiros  para  pedir
ajuda;  Que durante os dias de festejo  carnavalesco
que  se  adiantaram,  o  acusado  esporadicamente
retornava,  tomava  banho,  comia  e  saía  novamente;
Que das vezes em que ele retornava,  parecia  estar
transtornado  pelo  uso  de  álcool;  Que  conseguiu
recuperar seu celular  e hoje entrou em contato com
seus familiares e relatou o que estava se passando;
Que  soube  que  sua  sobrinha  compareceu  na
delegacia  para  noticiar  o  fato;  Que todo  o  tempo o
acusado lhe AMEAÇAVA dizendo que iria se encontrar
com o filho no cemitério de todo jeito; Que ele também
diz  que  vai  denunciá-la  à  polícia,  dizendo  que  vai
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inventar que a mesma maltrata o filho para ela “pagar
cadeia”; Que já foi agredida fisicamente pelo acusado;
Que  o  acusado  costuma  danificar  os  utensílios  da
casa,  dizendo  que  a  vítima  fez  algum  “trabalho  de
bruxaria” para ele ainda estar com ela; Que o acusado
trabalha como gerente num mercadinho desta cidade”.
(Maria das Graças Silva da Cunha - esfera policial -  fl.
10)

No entanto, em juízo, a  vítima mudou a versão dos fatos apre-

sentada na esfera policial.

“(...)  que  ainda  convive  com  o  denunciado;  que  a
depoente trabalhou na sexta-feira de Carnaval; que a
depoente  chegou  em  casa  por  volta  das  11:30  da
manhã; que o denunciado vinha bebendo há alguns
dias; que o denunciado toma remédio controlado e não
pode beber; que o denunciado fica agitado, não dorme
e  não  deixa  ninguém  dormir;  que  tal  perturbação
perdurou até segunda-feira; que a depoente também
vinha  fazendo  tratamento  psicológico  em  virtude  da
morte do seu filho (…) que apenas na segunda-feira
percebeu que a chave do portão de fora não estava,
mas a da porta do terraço e porta de casa estavam;
(…) que a depoente não tentou sair de casa; que não
saiu porque ficou com medo da reação do denunciado,
por este estar em surto (...)” (Maria das Graças Silva
da Cunha - esfera judicial -  fls. 52/53)

                        
Vislumbra-se que o intuito da vítima nas declarações prestadas

em juízo é tentar amenizar a conduta do réu. Entretanto, a nova dinâmica dos

fatos não encontra respaldo nos autos. No mais,  o depoimento prestado na

esfera extrajudicial restou corroborado com as demais provas colhidas sob o

crivo do contraditório e da ampla defesa.

A declarante, Walquíria da Cunha Silva, sobrinha da vítima, tan-

to na esfera policial quanto em juízo, asseverou:

“(…) Que hoje,  pelas 15:00hs,  recebeu a ligação da
irmã da vítima,  que estava na zona rural  da cidade,

Desembargador João Benedito da Silva
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pedindo que a declarante procurasse com urgência a
polícia porque a vítima estava sendo mantida presa
à força dentro de casa pelo acusado; Que o filho do
caso  também  estava  lá;  Que  a  vítima  e  o  menino
passaram  os  últimos  06  dias  nessa  situação;  Que
então, antes mesmo de ir em casa, buscou ligar para a
POLÍCIA  MILITAR  (190)  e  também  se  dirigiu  à
delegacia;  Que  acompanhou  dois  agentes  de
investigação e apontou a residência; Que o acusado
estava na casa, assim como sua tia e a criança, e esta
confirmou  o  que  estava  se  passando;  Que  abriu  a
porta da casa para os agentes, com a cópia da chave
que  possuía;  Que  não  sabia  o  que  estava
acontecendo porque estava em João Pessoa/PB (...)”
(Walquíria da Cunha Silva – esfera policial – fl. 08).

“Que é sobrinha da vítima, razão pela qual passou a
ser ouvida em termo de declaração (…)  que confirma
o depoimento às fls. 08; que o acusado, sem ingerir
bebida alcoólica, é uma boa pessoa; que a declarante
já chegou a morar durante cinco ano com o acusado e
a vítima; que na semana em que aconteceu o fato, a
declarante  viajou  na  sexta  feira,  e  retornou  para
trabalhar na quarta; que recebeu uma ligação de sua
irmã para denunciar o acusado acerca dos fatos que
ora  estão  sendo  apurados;  que  se  dirigiu  até  a
delegacia e fez a denúncia; que a ligação de sua irmã
consistia  no  sentido  de  que  o  acusado  estava
mantendo  a  vítima  presa,  inclusive,  que  teria
tomado  o  telefone  da  mesma  e  chave  da
residência; que durante o período em que morou com
o  acusado  e  vítima,  chegou  a  presenciar  várias
discussões, inclusive, chegando a travar luta corporal;
que  no  período  do  fato,  a  criança  filha  do  casal,
também estava na casa; que no meio das brigas não
presenciou  nenhuma  ameaça;  que  já  presenciou  o
casal  trocar  tapas (...)”  (Walquíria  da Cunha Silva –
esfera judicial – fl. 72).

Nesse mesmo sentido, é o depoimento, em juízo, da testemunha

Maria de Fátima da Silva, que trabalhou como empregada doméstica na casa

da vítima: 

“(…)   que confirma o depoimento prestado às fls. 09;
que já trabalhou para a vítima; que trabalhou até o dia
que antecedia o carnaval de 2013; que posteriormen-
te a vítima chegou a comunicar à depoente que o

Desembargador João Benedito da Silva
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acusado  estava  impedindo  a  mesma  de  sair  de
casa, tendo pedido a ajuda da depoente; que a pri-
são da vítima consistia em trancar as portas, tendo
o acusado tomado a chave da vítima; que a vítima
foi impedida até de ir levar a criança a uma festi-
nha; que no período em que a vítima esteve manti-
da trancada, a  depoente não chegou a ir na casa
da vítima; que já chegou a presenciar o acusado ame-
açando  a  vítima;  que  sabe  informar  que  o  acusado
chegou  até  a  bater  na  criança;  que  o  acusado  era
agressivo todas as vezes que ingeria bebida alcoólica;
que  o  acusado  tinha semana que não bebia;  que o
acusado, certa vez, chegou a levantar o pau da vas-
soura ameaçando a depoente; que não sabe informar
se a vítima já teria denunciado o acusado anteriormen-
te; que a vítima não informou ter sido agredida du-
rante o período de carnaval que foi mantida presa
(…) ” (Maria de Fátima da Silva – esfera judicial – fl.
73).

O policial civil,  Severino Alves Ferreira,  que atuou na prisão em

flagrante do acusado,  quando em juízo, relatou:

“(…) que é policial civil, e foi acionado para atender a
uma ocorrência de cárcere privado; que não conhecia
nem a vítima nem o acusado de outras ocorrências;
que ao se dirigir ao local, chamou na residência, tendo
sido atendido pelo acusado e a vítima; que era época
de carnaval; que então, em conversa com a vítima,
a mesma informou que estava tendo a sua liberda-
de restringida; que não sabe informar se a vítima che-
gou a ser ameaçada;  que a vítima deixou claro que
não estava saindo por imposição do acusado;  que a
vítima chegou a relatar outros episódios de violência;
que  o  acusado,  quando  ingeri  bebida  alcoólica,  fica
agressivo e ameaça a vítima; que o acusado não resis-
tiu a ação policial, porém negou toda a prática delitiva,
afirmando que não estava acontecendo nada; que não
foi encontrado no imóvel nenhuma arma” (Severino Al-
ves Ferreira – esfera judicial – fl. 72)

O réu, ao ser interrogado na esfera judicial, disse “(…) que já foi

internado no hospital Juliano Moreira, por quatro vezes; que acredita que no dia

do fato entrou em surto; que faz uso contínuo de medicamentos (…) que em

momento algum não chegou a trancar a vítima em casa; que o interrogando

Desembargador João Benedito da Silva
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tinha a sua chave e a vítima tinha a dela; que a vítima não foi impedida de sair

de  casa;  (…) que não se  recorda  de ter  tomado o  celular  da  vítima,  nem

tampouco tomado a chave da casa (…) que após o fato, voltou a conviver com

a  vítima,  porém,  atualmente,  não  mais  estão  juntos;  que  não  pode  ingerir

bebida alcoólica (…)”. (fls. 74/76).

Conforme se vê, a tese de defesa de insuficiência de provas para

condenação não se sustenta. 

Em que pese a alegação do réu de ser portador de problemas

mentais,  verifica-se  que  o  Laudo  Psiquiátrico  acostado  às  fls.  59/61  foi

relativamente desfavorável, haja vista ter concluído que, ao tempo da ação, o

apelante  era  capaz  de  entender  o  caráter  criminoso  do  fato,  mas  não  se

determinou de acordo com esse entendimento.

Destarte,  restou  demonstrado,  pelo  conjunto  probatório,  que  o

acusado privou sua companheira de liberdade mediante cárcere privado (art.

148, § 1º, inciso I, do Código Penal), impondo-se por conseguinte, a rejeição

do pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ademais,  as  testemunhas  de  defesa,  Elizandro  da  Silva

Nascimento e Roberci  Pereira da Silva (fls.  73/74),  apenas disseram que o

acusado  tem  bom  comportamento  e  quando  bebe  apresenta  alguns

transtornos, não servindo os seus testemunhos para alicerçar a absolvição por

ele pretendida. 

Por outro lado, apesar de não ter a defesa se insurgido quanto à

reestruturação  da  pena,  percebe-se  que  a  magistrada  a  quo  incorreu  em

equívoco quando da fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como

na redução da pena na terceira fase.

Como  dito,  ao  prolatar  a  sentença  ora  combatida,  a  douta

Desembargador João Benedito da Silva
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magistrada assim se expressou:

“Culpabilidade   -  o  acusado  cometeu  conduta
reprovável, que fere os preceitos normativos da ordem
jurídica, e ficou demonstrado o cristalino propósito de
privar a liberdade de sua companheira de ir e vir;
Antecedentes -  é  tecnicamente  primário,  não
apresentando condenação transitada em julgado;
Conduta social - normal; 
Personalidade do agente – normal;
Motivos do crime -  injustificáveis;
Circunstâncias -  não  são  favoráveis,  posto  que
cometeu o crime contra sua companheira no interior
da residência do casal; 
Consequências do crime - não são favoráveis, posto
que  causou  temor  em  sua  companheira  com  tal
conduta;
Comportamento da vítima - em nada contribuiu para
a conduta ilícita do agente.

Assim,  considerando  os  motivos  sobreditos,  fixo  a
pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de
reclusão pelo delito praticado.

Não  há  circunstâncias  agravantes  ou  atenuantes  a
serem consideradas.

Em terceira fase de aplicação da pena, nos termos do
art. 26, parágrafo único do CP, diminuo a pena em 06
(seis) meses, em face do laudo de exame de sanidade
mental realizado no sentenciado atestar que, embora
o  mesmo,  “em  virtude  de  pertubação  mental
possuísse  ao  tempo  da  ação  plena  capacidade  de
entender  o  caráter  criminoso  do  fato,  não  se
determinava de acordo com esse entendimento” (fls.
59/61).

Em  face  da  ausência  de  outras  circunstâncias
atenuantes, agravantes, minorantes e majorantes a
serem consideradas, torno definitiva a sanção de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão (...)”.

Pois bem. Necessário se faz dispensar cautela durante a análise

minuciosa de tais circunstâncias judiciais, com o fito de evitar que o Julgador

decaia em excesso durante a dosimetria da pena, aplicando uma reprimenda

corpórea  desproporcional  e  exacerbada  ao  agente,  em  face  da  conduta

Desembargador João Benedito da Silva
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delituosa por ele praticada.

Da  leitura  da  dosimetria  da  pena,  vê-se  que  a  culpabilidade,

motivos  do  crime,  circunstâncias,  consequências  do  crime  e

comportamento da vítima, foram valorados negativamente.

A culpabilidade do acusado expressada pela reprovabilidade da

conduta,  revestiu-se  de  censurabilidade  já  descrita  na  norma  penal

incriminadora, de modo que, não poderá ser considerada em seu prejuízo, ou

seja, é mesmo normal ao tipo penal, não havendo, portanto, que se sopesar

esta circunstância como desfavorável.

No tocante aos motivos do crime, a valoração negativa deve ser

afastada, porque justificada de forma genérica.

As  circunstâncias  e  as  consequências do  crime  descritas  nos

autos são tidas como normais para o delito penal.

Relativamente  ao  comportamento  da  vítima,  de  acordo  com a

jurisprudência  do  STJ,  “apenas  se  admite  a  valoração  da  mencionada

circunstância em benefício do agente, devendo ser neutralizada na hipótese

contrária,  de  não  interferência  do  ofendido  no  cometimento  do  crime,  não

sendo possível, portanto, considerá-la negativamente na dosimetria da pena”.

(HC 255.231/MG).

Dessa  forma,  na  primeira  fase,  não  havendo  circunstâncias

judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 02

(dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a pena no mesmo patamar, à míngua

de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Na terceira fase,  em razão da semi-imputabilidade do apenado

(fls.  59/61),  reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço) nos termos do art.  26,

parágrafo único, do Código Penal, restando a pena definitiva em 01 (um) ano e

04 (quatro)  meses de reclusão,  tendo em vista  o  grau de redução de sua

capacidade de autodeterminação.

Mantenho o regime aberto estabelecido na sentença, nos termos

do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Adequada  a  fundamentação  utilizada  pela  Magistrada

sentenciante para indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por

restritivas de direitos. 

No entanto, em razão da redução da pena aplicada, o apelante

faz jus à suspensão condicional da pena (CP, art. 77), pois, verifica-se que ele

é primário (fls. 115/116) e todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal foram tidas em seu favor, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo

legal.

Assim, preenchidos os requisitos legais,  de ofício,  concedo ao

apelante no art. 78, § 2°, do Código Penal, suspendendo sua pena privativa de

liberdade  pelo  prazo  de  02  (dois)  anos  (art.  77,  caput,  do  Código  Penal),

mediante as seguintes condições: proibição de ausentar-se da comarca onde

reside, sem autorização do juiz e comparecimento pessoal e obrigatório em

juízo,  mensalmente,  para informar e justificar suas atividades (art.  78, § 2°,

alíneas “b” e “c”, do CP).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e de OFÍCIO,

reduzo  a  pena  do  apelante  para  01  (um)  ano  e  04  (quatro)  meses  de

reclusão e concedo ao acusado o "sursis especial", previsto no artigo 78, §

2º,  do  Código  Penal, suspendendo  sua  pena  privativa  de  liberdade  pelo
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período de 02 (dois) anos (artigo 77, caput, do CP), mantendo-se a sentença,

nos demais termos.

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 Joaci Juvino da

Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 12

(doze) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


