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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017416-32.2015.815.0011 –  1ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande 

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Daniella Alves da Silva
DEFENSORES : Rosângela Maria de Medeiros Brito e Wilmar Carlos de
Paiva Leite
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
GRAVÍSSIMA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. Artigo
129, §§  2°,  inciso  IV,  e  9º do Código Penal.
Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria
consubstanciadas. Depoimentos  testemunhais  e
laudo pericial. Aplicação da minorante do § 4º do art.
129 do CP. Violenta emoção não constatada. Alegada
exacerbação da reprimenda.  Inviabilidade. Quantum
ajustado  ao  caso  concreto. Desprovimento  do
apelo.

-  Contendo prova da materialidade e autoria do
delito, consistentes nas declarações da vítima,
depoimentos testemunhais e laudo pericial, é de rigor
a manutenção do decreto condenatório.

-  Descabe  a  tese  da  lesão  corporal  privilegiada,
quando  não  demonstrado  nos  autos  a  injusta
provocação da vítima.

- Não vislumbro  na pena cominada para o apelante
exacerbação injustificada a merecer retificação nesta
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instância, uma vez que o quantum, foi dosado após
escorreita análise das circunstâncias judiciais  e em
obediência  ao  sistema  trifásico,  apresentando-se
ajustado à reprovação e à prevenção delituosas. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

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

RELATÓRIO 

Perante  a  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande, Daniella Alves da Silva foi denunciada nas iras do art. 129, §§ 2°,
inciso IV (duas vezes) e 9° do Código Penal pelos seguintes fatos narrados
na inicial acusatória (fls. 02/04):

“Conforme descrito nos inclusos nos autos inquisitoriais,
no dia 26 de outubro de 2014, por volta das 12h0Omin,
na  Rua  Santo  Agostinho,  111,  bairro  Jeremias  nesta
cidade, a denunciada acima qualificada, com vontade livre
e  consciente  (dolo),  prevalecendo-se  das  relações
domésticas,  ofendeu  a  integridade  corporal  do  seu  ex-
cônjuge, o Sr. Janailton Batista França dos Santos.  

Ocorre que a vítima é ex-marido da acusada, com quem
manteve um relacionamento conjugal de 09 (nove) anos
e, dessa relação, sobreveio uma filha menor de 02 (dois)
anos de idade. O fato é que os envolvidos encontravam-
se  divorciados,  mas,  na  ocasião,  o  casal  estava
pretendendo se reconciliar no ânimo de reatar o convívio
conjugal de forma pacífica e harmoniosa. 

Naquele fatídico dia,  a vítima havia se deslocado até a
residência  da  acusada  no  afã  de  reconciliação,  porém,
apesar de todo o esforço despendido, a tentativa restou
infrutífera.  Iniciou-se,  então,  uma  calorosa  discussão
entre as partes, quando, em dado momento, à imputada
deslocou-se  até  a  cozinha  e  de  lá  retornou  com  um
recipiente  em  mãos  do  tipo  panela  contendo  água
extremamente  quente,  eis  que,  imbuída  pelo  animus
laedendi, arremessou o líquido fervente contra o corpo do
ex-companheiro,  causando-lhe  uma intensa queimadura
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de 2° grau (vide fotografias às fls. 13, 14e 15). 

Depois  disso,  não  satisfeita  com  o  primeiro  resultado,
insaciada a acusada ainda desferiu um golpe de faca no
braço esquerdo do ofendido, o que acabou causando-lhe
outra lesão física. 

Insta  destacar  que,  segundo  fez  consignar  o  perito
signatário,  através  do  Laudo  Traumatológico,  à  fl.  05,
primeiro constatou que houve a ofensa física causada por
meio  físico  e,  também,  por  meio  cortante.  E,
posteriormente,  através  do  Laudo  Traumatológico
Complementar,  à  fl.  11,  consignou  que  o  paciente
"apresenta  áreas  de  hiperemia  no  dorso,  mais
precisamente  nas  regiões  ipfraescapular  esquerda  e  na
escapular  direita.  Apresenta  também  grande  área  de
hiperemia do tegumento,  associada a presença de bolhas
(queimadura  de  2°  grau),  na  face  externa  do  braço
esquerdo. Nota-se também ferida cortante com cauda de
escoriação,  com  2  cm  de  extensão,  também  na  face
extrema do braco esquerdo (...)".

Denúncia recebida no dia 02 de maio de 2016 (fl. 38).

Concluída a instrução criminal, o magistrado a quo,
proferiu sentença, condenando a  ré, Daniella  Alves  da Silva, por
transgressão ao art. 129, § 2°, inciso IV, do CP, à pena de 03 (três) anos e
08  (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A  concessão de
restritivas de direitos e de sursis foi-lhe negada em razão de grave violência
perpetrada e por não satisfazer as condições previstas do art. 77 do CP (fls.
66/74).

Inconformada, recorreu a defesa (fl. 77). Em suas razões,
escoradas às fls. 85/87 pugnou: a) ausência de provas que embasem a sua
condenação;  b)  redução  da  pena-base;  e  c)  aplicação  da  minorante  do
cometimento do delito sob violenta emoção prevista no § 4º do art. 129 do
CP. 

Contrarrazões ministeriais às fls. 90/93, rebatendo os
argumentos defensivos e requerendo seja negado provimento ao recurso. 

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça,
em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Drª. Maria Lurdélia Diniz
de Albuquerque Melo opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 95/99). 

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio (Relator)
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Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos
de admissibilidade. 

Inicialmente,  conforme alhures relatado, pretende a
defesa a absolvição por insuficiência de provas para o decreto condenatório. 

Todavia, sem razão. 

Ao exame do caderno processual, percebe-se que a
materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, sobretudo,
através do Laudo Traumatológico  (fls.  09 e  15) e  das  fotos  (fls.  17/19)
atestando os ferimentos sofridos pela vítima Janailton Batista dos Santos,
além das demais provas coligidas aos autos. 

Igualmente  incontestável,  a  autoria  restou  evidenciada
nos autos, sobretudo, pelos depoimentos testemunhais, palavra da vítima e
interrogatório da ré. Senão vejamos.

As  testemunhas  Maricélia  Alves  da  Silva  e  Josenil
Lourenço da Silva, pais da denunciada, declararam, em juízo, que o motivo
da acusada haver jogado água quente contra o ofendido foi em razão deste
querer  retornar  ao  lar  conjugal,  mesmo  querendo  manter
concomitantemente o relacionamento amoroso com outra mulher, confira-se
(mídia de fl. 59):

"que presenciou a discussão. que sua filha ligou chorando,
pedindo que fosse a casa dela. Que quando chegou na
casa os dois haviam discutido muito, que ele disse que
queria ficar com as duas e ela não aceitava então ocorreu
a  discussão.  Que  ela  pediu  para  que  ele  saísse  e  ele
respondeu que de sua casa não saia. Que ele dizia a sua
filha que se ele quisesse ficar com ele teria de aceitar ele
ficar com as duas. Que ela (acusada) estava a fazer o
leite da criança e pedia para que ele se retirasse, mas ele
se negava, que então ela pegou a água que estava no
papeiro e jogou sobre ele (vítima). Que ele disse palavras
ofensivas a ela, que não gostava mais dela, que preferia a
outra. Que o acusado apenas fazia provocações verbais a
ela,  mas  não  física.  Que  não  teve  nada  de  faca,  o
ferimento  decorreu  penas  da  água."  (Declarações  de
Maricélia Alves da Silva)

"Que estava na casa no momento do ocorrido. Que ele
(ofendido) provocava sua filha (acusada). Que os ânimos
estavam alterados entre os dois. Que ele queria voltar pra
ela, mas ele já estava com outra e não queria deixar (a
nova companheira). Que ela (acusada) perdeu a cabeça 
'e  fez'.  Que  o  comportamento  dela  (acusada)  é  bom
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demais,  não  tem inimigos  e  se  dá  com  todo  mundo.”
(Declarações de Josenildo Lourenço da Silva)

Conflui para o mesmo fato o interrogatório da ré Daniella
Alves da Silva confessando a agressão cometida (mídia de fl. 59):

"que é verdade o fato que lhe é traibuído. que estavam
separados e ele havia saído de casa no dia anterior, que a
discussão  se  deu  porque  ele  queria  voltar  pra  casa  e
continuar mantendo a outra. que ele estava sentado na
sala e a interrogada estava fazendo o almoço, que estava
fazendo o mingau da criança. que o fato se deu quando
ele disse que não ia sair de casa mas que ia continuar
sustentando  a  outra.  que  tem toda  convicção  que não
utilizou faca contra ele.(...)”

A vítima, Janailton Batista França dos Santos, ouvida na
esfera judicial, antes de ser lesionada pela ré, afirma que tentou reatar o
relacionamento com ela, ora denunciada (mídia de fl. 51):

“…  Que se separaram e tentaram reatar a relação.
que  durante  o  tempo  da  separação  o  declarante
arranjou outra pessoa. Que quando voltou para casa,
a outra menina ficou ligando pra mim e então bateu
raiva nela o que motivou a agressão. Que a agressão
resultou  de  ciúmes  da  acusada,  porque  a  outra
mulher havia acabado de ligar para o declarante. Que
a  agressão  decorreu  da  discussão,  mas  que  o
declarante não se alterou no momento". (...)”

Assim, diante da coerência das provas produzidas, todas
convergindo para a condenação da apelante, forçoso concluir que o pleito
absolutório resta descartado. 

Da  mesma  forma  não  há  falar  em  acolher  a  tese
defensiva de que a acusada cometeu o  crime sob violenta emoção após
injusta provocação da vítima, pois, conforme restou demonstrado nos autos,
o imolado apenas insistia em retornar ao lar conjugal sob a condição de que
“ia continuar sustentando a outra”.

Nesse caso, apesar de o ofendido ter sugerido à ré a uma
situação desagradável e reprovável, por outro lado, tal minorante suscitada
pela defesa (§4° do art. 129 do CP), requer uma conduta extrema praticada
pelo imolado a ponto de causar uma violenta emoção.

Além  do  mais,  a  lei  não  visa  a  proteção  de  conduta
motivada por qualquer provocação da vítima, mas apenas aquele ato injusto
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o bastante  capaz  de  causar  uma violenta  emoção a  justificar  a  conduta
extrema praticada pelo autor, mesmo porque, todo crime precedido por uma
discussão entre autor e vítima seria incondicionalmente privilegiado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  LESÃO
CORPORAL  LEVE,  UM  DELES  PRATICADO  COM
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E  FAMILIAR  CONTRA
MULHER (ART.  129,  §  9º  E  ART.  129,  CAPUT,  NA
FORMA DO ART.  71,  TODOS DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DELITIVAS  DEVIDAMENTE  COMPROVADAS  PELAS
DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, ALIADAS AOS LAUDOS
PERICIAIS  QUE  ATESTAM  AS  LESÕES  SOFRIDAS.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O DELITO
TENHA  SIDO  PERPETRADO  EM  RAZÃO  DE
VIOLENTA  EMOÇÃO  E  EM  LEGÍTIMA  DEFESA.
MANIFESTA  DESPROPORCIONALIDADE  ENTRE
A  CONDUTA  DAS  VÍTIMAS  E  AS  AGRESSÕES
PERPETRADAS  PELO  RÉU.  ADEMAIS,  ÔNUS  DA
PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. INTELIGÊNCIA DO
ART.  156  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
ABSOLVIÇÃO  INVIÁVEL.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  QUE  SE  IMPÕE.
RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.” (TJSC,
Apelação  Criminal  n.  2013.064088-0,  de
Canoinhas,  rel.  Des.  Marli  Mosimann  Vargas,
Primeira  Câmara  Criminal,  j.  17-06-2014).
Negritei.

Por fim, quanto à redução da pena-base por considerá-la
exacerbada, tal sublevação não lhe assiste razão.

A  propósito,  trago  à  colação,  excerto  da  sentença
prolatada pelo magistrado comarcão, verbis (fl. 73):

“…  A  culpabilidade foi  considerável  e  concreta,  pois
agrediu o seu ex-cônjuge com água fervente, com grande
potencial  para  ocasionar  maiores  lesões  no  ofendido,
tendo  atuado  com  dolo  direto.  Os  antecedentes são
favoráveis a ré, pois é primária (fl. 36). A conduta social
é  favorável,  devido  à  ausência  de  elementos
desabonadores.  Portadora  de  boa  personalidade,
conforme indica a prova oral apurada. As circunstâncias
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do crime nada relevam de especial,  encontrando-se na
normalidade do tipificado.  As consequências do crime
foram graves, uma vez que causou cicatrizes perenes na
vítima, indicadas no laudo traumatológico de fl. 11, porém
não  podem serem consideradas  vez  que  já  constituem
circunstância qualificadora do delito. O motivo do ilícito foi
de somenos importância. O  comportamento da vítima
contribuiu pará a prática do delito. 
Sendo assim, aplico-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e
09 (nove) meses de reclusão. 
Não há agravantes, nem atenuantes genéricas aplicáveis
ao caso. 
Presente  a  situação  descrita  no  §9°  do  art.  129,  CP,
aplica-se a causa especial de aumento de pena prevista
no §10°, do mesmo artigo, e à míngua de outras causas
de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas,
exaspero a pena em 1/3 (um terço) e a transformo em
definitiva no quantum de 03 (três) anos e 08 (oito)
meses de reclusão. 
Para  o  início  do  cumprimento  da  pena  determino  o
regime aberto  (art.  33,  §  2°,  c,  c/c  art.  36,  todos  do
nosso Código Penal). (...)” Negritei.

No caso vertente, infere-se dos autos que a pena-base foi
corretamente aplicada na sentença, sendo satisfatoriamente justificado o
seu aumento, pois que o  douto sentenciante considerou as circunstâncias
judiciais desfavoráveis à ré, a destacar, a culpabilidade e as consequências
do crime, o que respalda o quantum fixado no decisum.

Nesse  diapasão,  a  penalidade  básica  restou  fixada  em
patamar justo e proporcional à conduta delituosa praticada, isto é, em 02
(dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sendo, inclusive, majorada em
um terço,  em razão  da  causa  de aumento  do §  10 do art.  129 do CP,
atingindo o  quantum  definitivo de 03 (três)  anos e 09 (nove) meses de
reclusão. 

Destarte, não houve erro,  injustiça  ou  qualquer
exacerbação injustificada na  aplicação da reprimenda à  apelante, sendo
certo que o juízo primevo obedeceu, criteriosamente, ao método trifásico de
fixação da pena (art. 59 e 68 do CP), estabelecendo a sanção definitiva em
patamar justo para reprovação da conduta narrada nos autos e prevenção
quanto à prática de novos delitos.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO  AO APELO DEFENSIVO. Não  havendo  recurso
especial  ou  extraordinário,  encaminhem-se  os  autos  ao  juízo  de
origem para execução definitiva. Caso haja, oficie-se.
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É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, decano no
exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio,  relator,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador),
revisor.  Ausente  justificadamente  os  Desembargadores João
Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho”  do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


