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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003545-47.2012.815.0331 – 5ª Vara da Comarca de
Santa Rita/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Wellgton Ferreira de Moura
ADVOGADOS: Béis. Edízio Cruz da Silva (OAB/PB 15.451) e Walbia Imperiano
Gomes (OAB/PB 15.556)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL
GRAVE.  ÂMBITO  DE  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ALEGAÇÃO  DE  LEGÍTIMA  DEFESA.
INADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
INJUSTA  AGRESSÃO  ATUAL  OU  IMINENTE
REPELIDA  COM  MEIO  MODERADO.
EXCLUDENTE  DE  ANTIJURIDICIDADE  NÃO
CARACTERIZADA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Lesão  corporal  grave  no  âmbito  de  violência
doméstica.  Apelante  que  agrediu  a  companheira.
Alegação de legítima defesa. Não há respaldo nos autos
para o acolhimento da tese defensiva, pois não se pode
presumir que o réu tenha agido diante da mencionada
excludente,  que  não  restou  caracterizada  nos  autos.
Desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal
acima identificados;

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, em harmonia com
o parecer ministerial. Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se
os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a 5a Vara da Comarca de Santa Rita/PB, Wellgton Ferreira
de Moura, qualificada na inicial, foi denunciada como incurso nas sanções do art. 129,
§  9º,  do  Código  Penal,  por  ter,  em  14  de  outubro  de  2012,  espancado  a  sua
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companheira Edilene Felipe dos Santos, desferindo socos no olho direito, na boca, na
cabeça, chutes nas pernas,  apertando o seu pescoço; bem como, usando uma faca,
provocar cortes nos dedos, no seio e no ombro da vítima, nela ocasionando lesões
corporais de natureza leve.

Narra, ainda, a inicial que ambos estavam em casa, quando o réu
viu uma ligação telefônica no celular da vítima, não gostou, tentou quebrar o aparelho,
iniciou uma discussão e, com raiva, praticou as lesões acima descritas.

Denúncia recebida em 11/03/2013 (fl. 27-28).

Aditamento à denúncia às fls. 84-85, para atribuir ao réu a prática
de lesão corporal de natureza grave, art. 129, § 2º, III e IV, c/c § 10, do CP.

Concluída a instrução criminal e oferecidas alegações finais pelo
Ministério Público (fls. 101/103) e pela Defesa (fls. 106-111), a magistrada singular
julgou procedente a denúncia e condenou Wellgton Ferreira de Moura nas penas do
art. 129, § 2º, III e IV, c/c §§ 9º e 10, do CP, a uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Inconformado,  o  condenado  interpôs  recurso  apelatório  às  fls.
120/126, buscando sua absolvição, sob a tese da legítima defesa.

Após  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  128-133),  seguiram  os
autos, já nessa instância, à Procuradoria de Justiça que, em parecer da lavra do douto
Promotor de Justiça convocado, Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo desprovimento
da apelação (fls. 138-142).

É o relatório.

Voto

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso  é  tempestivo,  já  que  interposto  em  27/09/2017  (fls.
120), e a ciência do acusado se deu em 25/09/2017 (fls. 119v); além de adequado e
independer de preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância à Súmula
n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

Apelação Criminal n° 0003545-47.2012.815.0331                                                   Des. CMBF - Relator                             2



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

2. Do mérito recursal:

Consoante se verifica da sentença de primeiro grau, o apelante foi
condenado por lesão corporal qualificada pelo resultado, e, alegando, legítima defesa,
pugna por sua absolvição.

Assim, o mesmo não nega que tenha agredido a vítima, apenas
busca se eximir da culpabilidade sob o pálio da legítima defesa.

Todavia, o comportamento do apelante não satisfaz os requisitos da
excludente de legítima defesa. Com efeito, seria, nos termos do artigo 25 do Código
Penal, a conduta de quem, pelo emprego moderado de meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, e com o conhecimento de que o faz com essa finalidade.

Argumenta o apelante que, na data do fato, estava trabalhando e,
quando chegou em casa, foi agredido pela vítima, que havia ingerido bebidas alcoólicas, e
passou  a  arremessar  objetos  no  apelante,  tendo  desferido  golpe  de  punhal  no  lado
esquerdo do tórax do réu, fato comprovado pelos laudos juntados aos autos (fls. 44-45).

Por sua vez, a versão acusatória é de que o apelante teria visto uma
ligação no celular da vítima, sua companheira,  e daí iniciou-se uma discussão que
findou com as agressões perpetradas pelo réu contra a mesma.

As lesões corporais sofridas pela vítima foram comprovadas pelo
Laudo  Traumatológico  acostado  à  fl.  81,  que  afirma  que  a  mesma  restou  com
debilidade  permanente  de  forma moderada  da função de preensão da  mão direita;
assim como ficou com inutilização do 2o quirodáctilo (dedo) da mão direita, sendo esta
uma deformidade permanente.

Vejamos os depoimentos constantes nos autos. Consoante Termo
de Audiência de fl. 59, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas:

Edilene Felipe, vítima, consoante fls. 56-56v:

“QUE no dia 14 de outubro de 2012 por volta das 14h o
denunciado  espancou  bastante  a  vítima;  que  os  fatos
narrados na denúncia aconteceram na casa do acusado;
que a vítima e o acusado tinham bebido e que quando
retornaram a casa  do réu,  depois  de  ingerir  bebidas,  o
denunciado viu que tinham ligações no telefone da vítima
e  diante  do  ocorrido  começou  a  discussão,  tendo  o
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acusado  fechado  as  duas  portas  da  casa,  impedindo
completamente a saída da vítima, culminado assim com
seu  espancamento;  que  perdeu  o  movimento  e  a
sensibilidade de três dedos da mão direita e corre o risco
de perder  a  mão;  que confirma as  agressões  na  forma
narrada na denúncia; que durante a agressão sofrida pela
vítima  mediante  uso  da  faca  pelo  acusado,  a  vítima
conseguiu subtrair a faca das mãos do acusado; que na
defesa a vítima se utilizou da faca e atingiu o acusado no
tórax, o qual veio a levar 5 pontos; que acusado e vitima
haviam ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos; que a
irmã do acusado de nome “Nena” durante o espancamento
submeteu a vítima a diversos banhos para tirar o sangue e
em seguida a jogava no chão onde o acusado novamente a
espancava; que os pais do acusado e a irmã chegaram no
local do crime após ouvirem os gritos da vítima; que o
acusado abriu a porta para os pais e a irmã entrarem e em
seguida  fechou;  que  os  pais  do  acusado  quando
verificaram que o acusado estava ferido, chamaram um
policial  que  estava na  ativa  e  o  mesmo compareceu a
residência do acusado e levou vítima e acusado para a
UPA  de  Santa  Rita;  que  ambos  foram  atendidos  e
medicados e levados de volta na viatura para residência do
acusado; que levou 3 pontos em um dedo e 4 em outro na
mão direita; que não recebeu laudo médico ou qualquer
receituário;  que  quando  retornou  a  casa  do  acusado  o
mesmo entrou em contato com uma amiga, a qual veio
buscar a vítima e a levou até a sua residência; que o pai do
acusado havia  pedido  à  referida  amiga  que  deixasse  a
vítima na rodoviária, mas a mesma deixou-a em sua casa;
que no dia seguinte foi a delegacia de João Pessoa, onde
foi encaminhada para delegacia de Santa Rita, pois o fato
foi aqui; que passou 1 mês e 15 dias condições de exercer
as  suas  atividades  habituais  mediante  atestado médico;
que quando compareceu a Delegacia de Santa Rita e não
possuía qualquer documento médico que comprovasse o
seu atendimento na UPA de Santa Rita, a delegada que a
atendeu foi a UPA de Santa Rita, juntamente coma vítima,
e  lá  obtiveram  o  laudo  médico  da  vítima;  que  foi
encaminhada  pela  Delegada  ao  IML onde  também foi
examinada dando ensejo a um laudo; que até hoje sofre
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graves sequelas do espancamento sofrido; que conviveu
com o acusado por 3 anos, o qual era um bom dono de
casa,  trabalhador,  porém não podia  beber,  pois  quando
bebia ficava muito violento; que já havia sofrido outras
agressões do acusado, sempre por motivos de embriaguez;
que em virtude das agressões sofridas precisa fazer uma
cirurgia na mão, mas ainda não fez por falta de condições
financeiras,  porque  não  pode  ficar  sem  trabalhar;  que
durante o período de convivência com o acusado residiu
no  Conde  e  na  Penha;  que  na  data  delituoso  estava
tentando uma reconciliação com o acusado,  que estava
passando o final de semana na casa dele; que no dia do
fato delituoso passou o dia todo na casa do acusado; que o
acusado costumava portar uma faca peixeira, que acredita
que foi a utilizada; que acredita que não houve no dia do
ocorrido qualquer registro na esfera policial; que não sabe
dizer o nome do policial que a conduziu até a UPA; que
não teve condições de narrar os fatos ocorridos a qualquer
pessoa  da  UPA;  que  não  houve  atendimento  médico,
tendo sida atendida pelo enfermeiro chefe; que o único
ferimento do acusado, causado pela vítima, foi no peito;
que retomou ao IML para fazer um exame complementar;
que  não  possui  filhos  com  o  acusado;  que  a  vítima
trabalha, com dificuldades, diante das lesões sofridas na
mão direita; que na época dos fatos trabalhava com Dona
Socorro, mas diante do ocorrido acabou sendo demitida,
pois a patroa ficou com medo do acusado”.

Silvana Ferreira, fl.57, disse:

“QUE conhece a vítima, mas não conhece o acusado; que
não presenciou os fatos narrados na denúncia, mas que
tomou conhecimento através da vítima; que a vítima ligou
bastante nervosa e no outro dia do ocorrido a depoente se
encontrou  com  a  vítima;  que  a  vítima  se  encontrava
bastante  amedrontada,  pois  o  acusado  vivia  lhe
perseguindo;  que percebeu sinais  de  agressão física  no
corpo  da  vítima,  especialmente  na  mão  direita;  que  a
vítima já tinha informado a depoente outras vezes que o
acusado era muito ciumento e agressivo e que não podia
nem  atender  um  telefonema  que  o  acusado  ficava
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alterado; que conhece a vítima há 8 anos; que a vítima
trabalhou com o marido da depoente como garçonete e
que quando passou a se relacionar com o acusado voltou a
se contatar com a depoente sobre o relacionamento; que
nas conversas com a vítima, esta sempre se queixava das
agressões; que inclusive a depoente tomou conhecimento
que a vítima foi demitida de um emprego na casa de Dona
Socorro  em  virtude  das  provocações  e  ameaças  do
acusado; que a vítima ficou impossibilitada de exercer as
suas atividades por mais de 30 dias e que até hoje tem
dificuldade de exercer as suas atividades como diarista
diante  das  lesões  sofridas  na  mão;  que  acompanhou  a
vítima  até  a  Delegacia  numa  das  vezes  em  que  esta
compareceu lá; que a vítima é uma pessoa normal, sem
nenhuma característica de agressividade”.

Gilvan dos Santos, fl. 58, disse:

“QUE viu o ocorrido; que mora no Loteamento próximo à
casa do acusado; que no dia do ocorrido encontrou com o
acusado limpando o mato da casa de sua irmã, logo em
seguida passou pela residência do mesmo e viu que o som
estava alto; que era a vítima ouvindo som alto; que ouviu
uns  gritos  na  residência  do  acusado,  em seguida,  e  se
dirigiu ao referido local, onde se encontrava uma vizinha
de  nome Priscila  e  se  deparou com a vítima com um
punhal na mão tentando furar o acusado; que o acusado
conseguiu subtrair a faca ou punhal da mão da vítima e
com isto cortou a mão da mesma; que em seguida ele
jogou o punhal no chão; que depois de todo o ocorrido
tirou o acusado de dentro da casa e ficaram na entrada
esperando a  polícia  chegar;  que  quando o  acusado foi
retirado da casa a vítima ficou no seu interior quebrando
tudo e rasgando as roupas dela; que a polícia chegou e
socorreu vítima e acusado; que acha que vítima e acusado
foram levados para a UPA; que o depoente foi para casa;
que o depoente ficou observando tudo do lado de fora do
cercado da casa e só entrou na mesma quando o acusado
jogou a faca no chão; que não viu outras lesões na vítima;
que o fato ocorreu por volta das 17:00 horas; que acha que
os fatos ocorreram num sábado”.
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Posteriormente,  também  em  juízo,  foram  ouvidas  as  demais
testemunhas, consoante mídia de fl. 100.

José Domingos disse que conhece o réu desde pequeno, mora perto
dele; no dia dos fatos, ia passando na hora, viu que ele estava com a mão no peito e a
vítima estava quebrando as coisas e jogando tudo para fora de casa, ventilador, esses
“troços”; que, quando olhou, ele estava sangrando no peito, que viu o punhal; que ela veio
“para cima dele”, muito agressiva; que ele tentou se defender, aí se furou; que a vítima
estava com o punhal; que não viu a vítima ferida, só viu o acusado ferido.

Carlos Eduardo disse que morava em frente a casa; que, no dia
dos fatos, escutou um tumulto, uma gritaria, que foi olhar o que era e viu a moça com
o punhal  e o  rapaz sangrando;  que viu que ele  foi  socorrido  para  o hospital  pela
família; que não viu se ela foi socorrida; que não observou o que ela estava fazendo.

Interrogado em juízo, o apelante negou as imputações, dizendo que
ela (a vítima) estava com o punhal na mão para meter nele (acusado) e, quando foi tomar
o punhal, a feriu porque ela colocou a mão na frente; que não tinha bebido, mas ela havia
bebido; que foi ela quem quebrou os objetos dentro da casa; que quem socorreu a vítima
foi o policial, que não socorreu porque também estava ferido.

Reafirmou que ela quebrou os objetos de casa, pegou um punhal
para lhe ferir. Disse que não trancou a porta para impedir que ela saísse de casa; que a
faca era dela, que ela andava com uma faca; que ela sempre andava com esse punhal
dentro da bolsa.

O  réu  negou  que  o  punhal  fosse  seu.  Disse  ter  certeza  que  o
policial levou a faca; negou que a vítima tivesse ferida no olho, com aranhões; que foi
golpeado antes de tentar tomar o punhal; que depois que tomou o punhal e o jogou
fora, ficou fora da casa, na frente de casa, ambos do lado de fora; que depois chegou a
viatura; que ambos foram socorridos juntos para a UPA; que não deu queixa porque
pensou que ela não daria queixa também.

Nunca é demais ressaltar que os informes do sujeito passivo, em
delitos  de  violência  doméstica,  assumem  primordial  relevância  probatória,  senão
quando eivadas por motivos outros a lhes retirar consistência.

Sobre  a  importância  da  palavra  da  vítima,  em  situação  de
violência doméstica, colaciono julgados desta Câmara Criminal:
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. LESÕES  CORPORAIS  E
CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO AO
SOSSEGO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DELITIVAS.  PROVAS  COLHIDAS.  CONDENAÇÃO
AMPARADA  NOS  ELEMENTOS  COLIGIDOS.
PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA.  PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.  MINORAÇÃO  DA  PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
EXISTÊNCIA.  APLICAÇÃO  ACIMA DO  MÍNIMO.
REGULARIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE QUE
NÃO SE IMPÕE. NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS
QUE  JUSTIFICAM  O  QUANTUM.  FRAÇÕES
PROPORCIONAIS.  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.
REPRIMENDA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE
SUBSTITUÍDA  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITO.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Em  crimes  de
violência doméstica, a palavra da vítima é de extrema
valia,  máxime  porque cometidos,  muitas  vezes,  sem
testemunhas oculares, ou, ainda, quando corroborada
com  outros  elementos  colhidos  no  decorrer  da
instrução criminal. […]. (TJPB - ACr 001.2012.000758-
6/001 -  Rel.  Juiz  Conv.  Marcos  William de  Oliveira  -
DJPB 01/07/2013 - pág. 13). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LEI  MARIA  DA  PENHA.  LESÃO  CORPORAL.
AMEAÇA.  APELAÇÃO  DEFENSIVA.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  CERTEZA  DA  AUTORIA  E  DA
MATERIALIDADE  DE  AMBOS  OS  DELITOS.
DEPOIMENTOS  CONTUNDENTES.  PALAVRA  DA
VÍTIMA E TESTEMUNHAS. NARRAÇÃO SEGURA
DOS  FATOS.  VALIDADE.  LIVRE  VALORAÇÃO
DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.  […]  A materialidade  e  a  autoria
delitiva se fazem comprovar pelo laudo de constatação de
ferimentos,  pelas  declarações  da  vítima  e  pelos
depoimentos  de  testemunhas,  prestados  na  fase
extrajudicial e confirmados em juízo. Desprovimento do
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recurso. (TJPB - ACr 037.2011.000264-1/001 - Rel. Des.
Carlos Martins Beltrão Filho - DJPB 09/04/2013 - pág. 8).

Não se mostra verossímil a tese defensiva de que o apelante estava
trabalhando, sem ingerir bebidas alcoólicas e, ao chegar em casa, sua companheira,
simplesmente por haver ingerido bebidas alcoólicas, sem qualquer motivo plausível,
tenha  tentado  golpeá-lo  com  um  punhal  ou  uma  faca,  após  ter  quebrado  os
eletrodomésticos do lar.

E, ainda que assim o fosse, como posto na sentença, “possuindo o
denunciado força física bem mais avantajada, poderia ter provado nos autos que, usando
moderadamente  dos  meios  necessários,  repeliu,  suposta  injusta  agressão,  atual  ou
iminente, a direito seu ou de outrem, fato que é difícil de se visualizar”.

Logo, em que pese a arguição de legítima defesa, não há respaldo
nos autos para o acolhimento da tese defensiva, pois não se pode presumir que o réu
tenha agido diante da mencionada excludente:

LESÃO CORPORAL AGRAVADA POR VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA (ART.  129,  §  9º,  DO CÓD.  PENAL).
CRIME  CARACTERIZADO,  INTEGRALMENTE.
LAUDO  PERICIAL  QUE  DÁ  CONTA  CERTA  E
PLENA DAS LESÕES. Palavras seguras da vítima e de
testemunhas.  Versão  exculpatória  inverossímil.
Legítima  defesa  inexistente. Provas  convincentes  de
autoria.  Apenamento  e  regime  acertados.  Apelo
improvido. (TJSP - APL 0002316-94.2011.8.26.0003 -
Rel.  Des.  Luis  Soares  de  Mello;  Julg.  15/09/2015;
DJESP 23/09/2015). Grifos nossos.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DE
NATUREZA  LEVE  E  AMEAÇA.  APELAÇÃO.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  PARA  O
RECONHECIMENTO DOS DELITOS. ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO.  LEGÍTIMA  DEFESA.
INADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
INJUSTA  AGRESSÃO  ATUAL  OU  IMINENTE
REPELIDA  COM  MEIO  MODERADO.
EXCLUDENTE  DE  ANTIJURIDICIDADE  NÃO
CARACTERIZADA.  Penas  motivadamente  dosadas,
necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos
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crimes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP -
APL  0005259-34.2011.8.26.0052  -  Relª  Desª  Claudia
Lucia Fonseca Fanucchi - DJESP 21/09/2015). (realcei)

Assim  é  que  a  análise  das  provas  constantes  nos  autos  torna
induvidosas autoria e materialidade do delito de lesão corporal, a tornar correta, pois, a
responsabilização criminal, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.

3. Parte dispositiva:

Ante  o  exposto,  nego  provimento ao  recurso  apelatório,  em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

A cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Carlos Martins
Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele  participando  os
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor, e Carlos Eduardo Leite Lisboa
(Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, vogal).

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos o
(oito) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 9 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    - Relator -
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