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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL
LEVE. ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, § 9º DO
CÓDIGO  PENAL.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. SÚPLICA POR
ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
ACERVO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE.  LAUDO
PERICIAL.  PALAVRA  DA  VITIMA.
RELEVÂNCIA, QUANDO CORROBORADA COM
OUTRAS  PROVAS.  SUBSTITUIÇÃO  DA PENA
DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  A
COMUNIDADE  POR  PENA  PECUNIÁRIA.
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO
PENAL. DESPROVIMENTO DO APELO.

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.

O  entendimento  jurisprudencial  é  no  sentido  de
que compete ao Juízo das Execuções Penais a
análise  da  possibilidade  de  alterar  a  condição
estabelecida quando da concessão da suspensão
condicional da pena.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;
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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,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Ana  Maria  dos

Santos (fl. 48) contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de

Sapé, que a condenou nas sanções do art. 129, § 9º, do CP, a uma pena de 07

(sete) meses de detenção, em regime aberto, concedendo-lhe, a suspensão

condicional da pena (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos, com prestação de

serviços à comunidade durante o primeiro ano de suspensão, além das demais

condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

Inconformada com o  decisum, a ré interpôs o presente recurso,

em cujas razões recursais, acostadas às fls. 49/51, pleiteia sua absolvição,

por  entender  não  existirem provas  suficientes  para  a  condenação.  Requer,

ainda, a substituição da pena de prestação de serviço a comunidade por uma

pena pecuniária.

Contrarrazões apresentadas  às  fls.  56/60,  em  que  o  Parquet

pugnou pelo desprovimento do recurso.

A  douta Procuradoria  de  Justiça,  pelo  ilustre  Procurador

Amadeus  Lopes  Ferreira,  em parecer encartado  às  fls.  66/70,  opinou  pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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Extrai-se da exordial  acusatória que o representante ministerial

ofereceu denúncia contra Ana Maria dos Santos acusada de ter, no dia 24 de

janeiro de 2016, agredido fisicamente a sua genitora, a Sra. Maria Anunciada

da Conceição, causando-lhe lesões de natureza leve.

Informa  a  denúncia  que  a  vítima  teria  ido  conversar  com  a

apelante em razão desta ter  ocupado indevidamente uma casa pertencente

àquela, obtendo Maria Anunciada, como resposta, agressões físicas, as quais

resultaram nas lesões descritas no laudo pericial.

Finda a instrução processual,  foi  a denunciada  condenada nas

sanções  do  art.  129,  §  9º,  do  CP, a uma  pena  de  07  (sete)  meses  de

detenção,  em regime  aberto,  concedendo-lhe,  a  suspensão  condicional  da

pena  (sursis)  pelo  prazo  de  02  (dois)  anos,  com  prestação  de  serviços  à

comunidade durante o primeiro ano de suspensão, além das demais condições

estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

Pois bem. Analisemos os argumentos ventilados:

DA ABSOLVIÇÃO

Aduz a recorrente que não há, nos autos, provas suficientes para

embasar  a  condenação,  vez  que  não  há  nenhuma  testemunha  que  tenha

visualizado a agressão. 

Tal argumento, entretanto, não merece prosperar.

A materialidade delitiva do crime de lesão corporal de natureza

leve restou comprovada por meio do Laudo de Exame de Ofensa Física (fl. 07).

A autoria do delito também resta induvidosa. Vejamos:

Desembargador João Benedito da Silva
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A  vítima,  Maria  Anunciada  da  Conceição,  relatou,  na  fase

inquisitiva e em juízo, o episódio de que resultou a lesão corporal sofrida.

QUE, confirma a versão apresentada nesta delegacia
de  que  foi  agredida  fisicamente  por  sua  filha  ANA
MARIA DOS  SANTOS,  fato  ocorrido  no  dia  24  de
janeiro de 2016; QUE, a agressão ocorreu porque a
declarante  fez  uma  casa  com  recursos  próprios  no
Sítio Souza,  e ANA MARIA tomou posse da referida
casa  sem  sua  autorização;  QUE,  naquele  dia  foi
conversar com ANA MARIA a respeito do fato, tendo
levado um soco na região do estômago, tendo o local
ficado  arroxeado;  QUE,  inclusive  ANA MARIA ainda
arrancou  uma das portas  da  casa sem falar  com a
declarante; QUE, o Sítio, bem como a casa que ANA
MARIA  atualmente  ocupa  estão  em  nome  da
declarante, e não são propriedade de herdeiros, como
alegou  ANA MARIA;  QUE,  inclusive  construiu  uma
pequena casa no Sítio do pai ANA MARIA, e mesmo
assim recusou-se em desocupar a casa da declarante;
QUE, pretende entrar na justiça com uma reintegração
de posse para recuperar a casa que é sua de fato e de
direito; 
Depoimento prestado na Delegacia, fl. 06.

Na  época  do  fato  a  acusada  não  morava  com  a
depoente. Que tinha uma irmã do Rio de Janeiro que
estava com problema mental, não tinha onde colocar a
irmã, pediu para a acusada ir  morar com o pai para
trazer a irmã para morar na casa. Quando sua irmã
saiu do Juliano Moreira, pediu para a acusada ir morar
com o pai,  mas ela não aceitou. Quando chegou na
casa no dia do fato, a acusada tinha destruído a casa,
arrancou porta, quebrou pia, quebrou vaso, arrancou
fechadura, a depoente perguntou se tinha passado um
furacão,  a acusada disse que tinha quebrado e que
ainda iria quebrar muito mais. (...) A acusada tomou o
celular da menina, que a depoente se agarrou com a
acusada  para  ela  não  tomar  o  telefone  da  menina.
Quando  a  acusada  a  soltou  foi  que  ela  agrediu  a
depoente, ela deu um murro no tórax, que a sorte foi a
sua  outra  filha  que  estava  atrás  da  depoente  e  a
segurou.  (...)  A  acusada  agrediu  verbalmente  e
fisicamente.  Que jogou nela um tijolo  de sabão que
estava  em  cima  da  pia.  A  acusada  disse  que  a
depoente não valia nada, era mesmo que uma folha
caída no chão que o lixo levava,  chamou de palhaça,
de urubu devido a sua cor.  Que a acusada continua
morando na casa. (...)

Desembargador João Benedito da Silva
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Depoimento prestado em juízo, mídia fl. 32.

A testemunha,  Aguida Anália Rufino, prestou depoimento tanto

na esfera policial quanto em juízo, vejamos:

QUE,  tem  conhecimento  de  que  a  senhora  MARIA
ANUNCIADA  DA  CONCEIÇÃO  foi  agredida
fisicamente pela filha ANA MARIA DOS SANTOS, fato
ocorrido  no  dia  24  de  janeiro  de  2016;  QUE,  as
agressões  ocorreram  por  conta  de  uma  casa
localizada  no  Sítio  Souza,  pertencente  a  MARIA
ANUNCIADA, porém no momento está sendo ocupada
por ANA MARIA, que além de estar lá contra a vontade
de  MARIA  ANUNCIADA,  legítima  proprietária  do
imóvel,  ainda danificou a casa,  chegando a quebrar
portas; QUE, MARIA ANUNCIADA mostrou a depoente
as  lesões  resultantes  das  agressões  praticadas  por
ANA MARIA;  QUE,  esta  foi  a  primeira  vez  que  a
depoente  tomou  conhecimento  de  que  ANA MARIA
tinha agredido a mãe, porém trata-se de uma pessoa
bastante agressiva e vive constantemente desafiando
a mãe; 
Depoimento prestado na Delegacia, fl. 08.

Que conhece a vítima e a acusada. Que não estava
presente no dia do fato. Quando a vítima chegou na
sua  casa  no  domingo,  dizendo  que  tinha  tido  uma
discussão com a sua filha, ela falou que a filha tinha
batido nela,  mostrou que estava com um hematoma
roxo, a vítima falou que tinha ido ao hospital fazer o
exame de  corpo  delito,  disse  que  foi  a  delegacia  e
chamou  a  depoente  como  testemunha.  Que  afirma
que viu o hematoma vermelho, roxo. Que nunca viu a
filha desrespeitando a mãe,  que mora longe dela,  é
difícil ver a acusada. Que quando ver a vítima ela diz
que a filha está fazendo coisas erradas dentro da casa
dela. (...)
Depoimento prestado em juízo, mídia fl. 32.

Por  outro  lado,  a  acusada  Ana  Maria  dos  Santos,  nega  as

acusações, tanto na esfera policial quanto em juízo:

QUE, não é verdade que tenha agredido fisicamente
sua  mãe  MARIA ANUNCIADA;  QUE,  mora  no  Sítio
Souza com três crianças, e não é verdade que uma
delas  chegou  a  dormir  em  uma  cocheira,  como  foi

Desembargador João Benedito da Silva
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denunciado pela sua mãe; QUE, no dia do fato, sua
mãe chegou em casa e começou a tirar as roupas da
interrogada e dos seus filhos, querendo jogá-las para
fora de casa, e neste momento a interrogada pegou
um celular  para começar a filmar,  momento em que
sua mãe agarrou por trás, empurrou-lhe e começou a
xingá-la, além de jogar um tablete de sabão em seu
rosto; QUE, acredita que sua mãe, por conta da raiva
que  estava  sentindo,  tenha  ficado  com  alguns
hematomas no corpo, o que justificaria que o exame
de corpo delito  desse positivo  para  agressão;  QUE,
essa briga é decorrente da vontade de sua mãe de
expulsar a interrogada de casa, porém como esta não
tem para onde ir, reluta em deixar o lar; 
Depoimento prestado na Delegacia, fl. 09.

Que não é verdadeira a acusação. Que a vítima faz
muito  tempo  que  mora  em  Sapé,  ela  todo  final  de
semana ia para sua casa. Que moravam todos juntos,
a  depoente,  sua  mãe e  seu  pai.  Quem construiu  a
casa  foi  a  sua  mãe,  que  estava  morando  por
permissão dela. Que ela veio morar na cidade. Que a
confusão foi por causa da casa, ela levou uma irmã e
um sobrinho para morar lá.  Ela não solicitou a casa
para  colocar  a  irmã.  Que  a  sua  mãe  chegou  lá  e
agrediu a depoente fisicamente e moralmente com um
sabão,  que  ela  iniciou  a  agressão,  ela  foi  lá  para
arrumar  conflitos.  Que  não  agrediu  fisicamente  a
vítima. Que não fez a lesão. Que ela foi a delegacia e
deu parte. Que no dia do fato só estavam em casa os
seus dois  irmãos.  (...)  Que o relacionamento com a
mãe sempre foi conturbado. 
Depoimento prestado em juízo, mídia fl. 32.

 

Assim,  muito  embora  a  aguerrida  defesa  tente  desconstituir  o

relato da vítima e da testemunha, sustentando em suas razões recursais que

as  provas  carreadas  aos  autos  são  frágeis,  vez  que  não  há  testemunha

presencial, restaram sobejamente demonstrados, principalmente pela palavra

da vítima, que assume especial relevo em delitos dessa natureza, bem como o

depoimento  de  testemunha,  os  elementos  configuradores  do  referido  tipo

penal,  qual  seja,  o  cometimento  da  lesão  corporal  no  âmbito  doméstico,

devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Portanto, estando evidenciadas as agressões sofridas pela vítima,

Desembargador João Benedito da Silva
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com ofensa à integridade corporal, não há que se falar em absolvição, pois

configurado o crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

Colaciono o seguinte julgado: 

9114058  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  LESÃO  CORPORAL LEVE.  PROVAS
SUFICIENTES.  CONDENAÇÃO  CONFIRMADA.  A
presença  de  provas  suficientes  sobre  a
materialidade e a autoria impõe a confirmação da
condenação  do  apelante  pelo  delito  de  lesão
corporal  leve,  praticado  no  âmbito  das  relações
domésticas.  (TJMG; APCR 1.0132.14.002257-6/001;
Rel.  Des.  Alexandre  Victor  de  Carvalho;  Julg.
25/04/2017; DJEMG 08/05/2017).

Sendo assim, imperiosa a manutenção da condenação da ré pelo

delito  de  lesão  corporal  no  âmbito  doméstico,  tal  como  feito  em  Primeira

Instância, eis que suficientemente comprovada a prática do crime. 

DA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  A

COMUNIDADE POR PENA PECUNIÁRIA

Requer a apelante a substituição da pena de prestação de serviço

a comunidade por uma pena pecuniária, alegando que trabalha na cidade de

Recife-PE.

No  entanto,  não  se  desincumbiu  do  ônus  de  prova  que  lhe

competia (art. 156 do CPP), pois não comprovou que exerce a profissão de

empregada  doméstica  no  município  de  Recife-PE,  a  tornar  incompatível  o

cumprimento a pena de prestação de serviços à comunidade. Todavia, nada

impede  que  tal  alegação  seja  devidamente  comprovada  ao  juízo  das

execuções penais, ao qual compete a análise de tal pleito.

Aliás, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que compete

Desembargador João Benedito da Silva
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ao  Juízo  das  Execuções  Penais  a  análise  da  possibilidade  de  alterar  a

condição  estabelecida  quando  da  concessão  da  suspensão  condicional  da

pena. Vejamos:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
DELITO DE LESÃO CORPORAL (ART. 129,  § 9.º,  DO
CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA
FIXADA  NO  MÍNIMO  COM  SUSPENSÃO
CONDICIONAL.  RECURSO  EXCLUSIVO  DA DEFESA.
REQUERIMENTO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA.  NÃO
CONHECIMENTO.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DE
EXECUÇÃO  PARA  O  EXAME.  MÉRITO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO  POR  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS
COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DEVIDAMENTE
COMPROVADAS  PELAS  PROVAS  ORAIS  E
DOCUMENTAIS  EXISTENTES  NOS  AUTOS.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES,  COERENTES E
CONVERGENTES  COM  AS  DEMAIS  PROVAS.  RÉU
QUE,  EMBRIAGADO,  CAUSOU  OFENSA  À
INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA AO DESFERIR
VÁRIOS CHUTES NA PANTURRILHA OCASIONANDO-
LHE  EQUIMOSE.  CRIME  PRATICADO  ÀS
ESCONDIDAS.  PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL
RELEVO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  ACOLHIMENTO.  VIOLÊNCIA
FÍSICA.  INCOMPATIBILIDADE  COM  A
INSIGNIFICÂNCIA,  MORMENTE  AQUELA PRATICADA
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALTA DE
INTERESSE  QUANTO  AOS  REQUERIMENTOS  PARA
FIXAÇÃO  DA PENA NO  MÍNIMO  LEGAL  E  SURSIS.
NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO  PENAL  PARA  EXAMINAR  PLEITO  DE
MODIFICAÇÃO  DE  CONDIÇÃO  DA  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DA  PENA  (ALTERAÇÃO  DA
PERIODICIDADE DO COMPARECIMENTO EM JUÍZO).
RECURSO  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSA
PARTE,  DESPROVIDO.   (TJSC,  Apelação  Criminal  n.
0005677-19.2013.8.24.0064, de São José, rel. Des. Júlio
César M. Ferreira de Melo, Primeira Câmara Criminal, j.
27-07-2017).

Pelo exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo

inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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            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 Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. 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 Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 24 (vinte

e quatro) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


