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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  LESÃO
CORPORAL  PROVENIENTE  DE  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO
CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS DOS
AUTOS. DOSIMETRIA PENAL E REGIME PRISIONAL
ADEQUADOS.  CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA
E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. NÃO SUSBSTITUIÇÃO
DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA DE DIREITOS.  RÉU REINCIDENTE. NÃO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS  PARA
CONCESSÃO  DA  SUSPENSÃO  DA  PENA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

— Nos crimes contra mulher, praticados no âmbito doméstico, a
palavra  da  vítima  tem  relevante  importância,  haja  vista  a
dificuldade  da  colheita  de  prova  testemunhal  para  aferir  a
autoria e materialidade do delito.

—  No  caso  dos  autos,  as  acusações  formuladas  pela  vítima
foram corroboradas pelas declarações das demais testemunhas
ouvidas em juízo e na esfera policial, as quais confirmaram as
agressões  praticadas  pelo  acusado  contra  a  ofendida,  sua
companheira,  bem  como  pelo  exame  de  corpo  de  delito,
tornando-se, portanto, de rigor a manutenção da condenação.

—  Não há que se falar em exacerbação da pena privativa de
liberdade aplicada  ao  acusado,  vez  que  a  fixação da  referida
reprimenda se guiou pelos ditames legais, de acordo com os arts.
59 e 68, ambos do CP.



—  O regime prisional, fixado de modo mais gravoso do que o
usualmente estabelecido com base no quantum da pena aplicada,
encontra-se de acordo com as previsões do art. 33,  § 2º, c e § 3º,
do CP, tendo em vista  o  réu ser reincidente e em atenção às
circunstâncias  judiciais  analisadas,  conforme,  devidamente,
pontuado pela magistrada de primeiro grau.  

—  Deve ser mantida a pena privativa de liberdade, quando o
delito for cometido com violência e grave ameaça à pessoa e o
réu não preencha os requisitos para a concessão da suspensão da
pena.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de  apelação criminal interposta por  Cícero Ferreira
Campos, em face da sentença das fls. 100/101v, prolatada pela Juíza de Direito da Vara
Única da Comarca de Bonito de Santa Fé, Andréa Arcoverde Cavalcanti Vaz, nos autos
da  ação  penal  acima  numerada  promovida  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da
Paraíba, que julgou procedente a denúncia para lhe condenar pela prática do crime
de lesão corporal, cometido no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP c/c a Lei nº
11.340/2006),  aplicando  uma  pena  privativa  de  liberdade  de  1  (um)  ano  de
detenção no regime inicial semiaberto. 

Ao  réu  foi  concedido  o  direito  de  recorrer  em  liberdade,
porém, não foi beneficiado com a suspensão da pena, em razão de ser reincidente. 

Narra a denúncia que, no dia 21/08/2012, por volta das 7 horas,
o acusado ofendeu a integridade física da vítima Maria das Graças Ferreira Gonçalves,
sua companheira, consoante laudo de constatação de ferimentos carreado aos autos.

 Detalha a peça acusatória que, no dia e horário mencionados, a
ofendida estava em sua residência, quando o indigitado chegou com visíveis sintomas
de embriaguez e,  sem motivo aparente,  desferiu um soco no seu abdômen,  conduta
presenciada pelos filhos menores do casal. Após o ocorrido, o réu saiu da residência,
tendo a vítima acionado a Polícia Militar, que o prendeu nas imediações do local do
crime.

Em suas razões recursais, fls. 103/106, alega o apelante que não
há provas seguras para respaldar uma condenação. 

Nas  contrarrazões  das  fls.  110/113,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou pelo desprovimento do recurso apelatório. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual,  através da



Procuradora  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  no  seu  parecer  das  fls.
123/126, opinou pelo desprovimento do apelo. 

É o relatório.
VOTO.

  O tipo penal, no qual o réu se encontra incurso, preceitua:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

Violência Doméstica (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge
ou  companheiro,  ou  com  quem  conviva  ou  tenha  convivido,  ou,  ainda,
prevalecendo-se  o  agente  das  relações  domésticas,  de  coabitação  ou  de
hospitalidade:(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.(Redação dada pela Lei nº
11.340, de 2006)

(...)

Busca o recorrente afastar sua condenação pelo delito imputado,
sob a alegação de que a testemunha ouvida em juízo não presenciou a ofensa suportada
pela vítima e que o laudo traumatológico não comprova a autoria das lesões.  

Sem razão, todavia.

A  materialidade  e  autoria  dos  delitos  em  questão  estão
amplamente comprovadas pelos depoimentos prestados na esfera policial, fls. 6, 8 e 11,
confirmados em juízos, fls. 76 e 84, bem como pelo laudo de constatação de ferimentos
ou ofensa física das fls. 09.

A  testemunha  Paulo  Lacerda  de  Melo,  Policial  Militar
responsável  pela  prisão  do  acusado,  em  juízo,  reiterou  seu  depoimento  na  esfera
policial, no sentido de que, no dia do fato, estava de serviço numa viatura, quando a
vítima solicitou ajuda, narrando que havia sido agredida pelo marido, oportunidade em
que efetuou a prisão do réu e o encaminhou para delegacia. 

A  vítima  Maria  de  Fátima  Bandeira  Pereira,  perante  a
autoridade judicial, assevera que: “...no dia dos fatos chamou a polícia porque havia
sido agredida pelo acusado; que o acusado deu um soco no tórax da vítima; que
ficou doendo mas não ficou marcas; que realizou um Raio-X do tórax, tendo o
médico informado a vítima que havia uma mancha no lugar da agressão; que após
o acusado ficou bebendo com os amigos; que neste momento chamou um policial
que estava passando; que foi para o Hospital local para fazer o laudo; que houve
uma discussão antes porque a vítima saiu para ver se conseguia dinheiro na feira; que
quando o acusado a  agrediu  estava de  ressaca,  mas não estava bêbado.  (…)  que o
médico disse que a mancha foi da agressão;(...).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores confere à palavra da
vítima, nos crimes cometidos contra a mulher em ambiente doméstico, uma especial
relevância, vez que, na maioria dos casos, esses crimes são cometidos entre quatro
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paredes, inexistindo testemunhas ou outros meios de provas capazes de atestar a autoria
e materialidade do delito.

Nesse sentido, destaco: verbis,

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS
CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
O  RELATOR  JULGAR  MONOCRATICAMENTE  RECURSO
INADMISSÍVEL.  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  34,  INCISO  XVIII,
ALÍNEA  "A",  DO  REGIMENTO  INTERNO  DESTE  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator
a não conhecer do recurso ordinário em habeas corpus quando o pedido for
inadmissível,  como  ocorre  na  hipótese  dos  autos,  inexistindo  prejuízo  à
parte,  já  que  dispõe  do  respectivo  regimental,  razão  pela  qual  não  se
configura ofensa ao princípio da colegialidade.
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR POR NAMORADO CONTRA NAMORADA.  INÉPCIA DA
DENÚNCIA.  PEÇA INAUGURAL QUE  ATENDE  AOS  REQUISITOS
LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA
GARANTIDA. EIVA NÃO EVIDENCIADA. (...) 
FALTA  DE  JUSTA  CAUSA  PARA  A  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  VIA  INADEQUADA.
ACÓRDÃO  OBJURGADO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTE  SODALÍCIO.  DESPROVIMENTO  DO
RECLAMO.
(...)
3. Não há qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente a delitos
praticados  em  ambiente  doméstico  ou  familiar  estar  lastreada  no
depoimento prestado pela ofendida em sede policial, já que tais ilícitos
geralmente  são  praticados  à  clandestinidade,  sem  a  presença  de
testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo
qual a palavra da vítima possui especial relevância. Precedentes.
(...)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  RHC  81.982/BA,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA
TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  AUSÊNCIA  DE  DOLO.
DESCLASSIFICAÇÃO  POR  INEXISTÊNCIA DE  RELAÇÃO  ÍNTIMA
DE  AFETO.  PRETENSÕES  INSUSCETÍVEIS  DE  ANÁLISE  NA VIA
ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1.  Nos  crimes  de  violência  doméstica,  a  palavra  da  vítima  adquire
especial  relevância,  mormente  quando  corroborada  pelos  demais
elementos  de  prova  contidos  nos  autos,  tal  como  ocorre  na  hipótese
vertente. Precedentes.
2. A Corte de origem, com base nas provas dos autos, entendeu pela presença
de  provas  suficientes  à  manutenção  do  édito  condenatório,  bem  como
entendeu presentes o dolo e a relação íntima de afeto.
Desse modo, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal
de origem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos,
procedimento sabidamente inviável na instância especial.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1684423/SP,  Rel.  Ministro  JOEL ILAN  PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017)

Ressalte-se que, no caso dos autos, o depoimento da vítima está
corroborado pelas demais provas constantes nos autos, notadamente pelo depoimento



prestado pela testemunha em juízo, conforme já dito anteriormente.

Por sua vez, o  laudo de constatação de ferimentos ou ofensa
física das fls. 09, também, atesta as lesões na integridade física da vítima. 

Os argumentos da defesa não encontram suporte probatório nos
autos, diferentemente dos argumentos da acusação que, como já demonstrado, indicam a
autoria  e  a  materialidade  do  delito,  razão  pela  qual  a  condenação é  medida  que se
impõe.

Quanto à dosimetria penal, percebe-se que não merece retoque
o quantum da sanção, visto que a pena-base do crime de lesão corporal foi fixada em 9
(nove) meses de detenção, em razão de circunstâncias do art. 59 do CP desfavoráveis ao
réu,  devidamente fundamentadas no  decisum açoitado (fls.  101), e exacerbada em 3
(três) meses, em virtude da reincidência do réu, restando uma pena definitiva de 1 (um)
ano de detenção, no regime inicial semiaberto. 

Destarte,  a  fixação  da  referida  reprimenda  se  guiou  pelos
ditames legais, de acordo com as prescrições dos arts. 59 e 68, ambos do CP. 

No que toca ao regime prisional, fixado de modo mais gravoso
do que o usualmente estabelecido com base no quantum da pena aplicada, encontra-se
de acordo com as previsões do art. 33,  § 2º, c e § 3º, do CP, tendo em vista o réu ser
reincidente e em atenção às circunstâncias judiciais analisadas, conforme, devidamente,
pontuado pela magistrada de primeiro grau.  

Por  fim,  ressalto  que  o  crime  em análise  foi  praticado  com
violência e grave ameaça à pessoa e que a certidão de antecedentes criminais juntada
aos autos, fls. 94/98, atesta que o acusado, além de afeto ao cometimento de infrações
penais,  é  reincidente,  comportamento  que  não  recomenda  a  substituição  da  pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I e III, do CP;
tampouco  autoriza  a  concessão  da  suspensão  da  pena,  nos  moldes  do  art.  77,  II,
também, do Código Penal. 

Ante o exposto, em consonância  com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

Expeça-se mandado de prisão, após o prazo de embargos de
declaração, sem manifestação.

   É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando
também os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos,  relator,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador,  1º  vogal),  e  João Benedito  da Silva  (2º
vogal). Ausente justificadamente o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, 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, 24 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


