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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003726-20.2015.815.0371 – 2ª Vara da Comarca de
Sousa/PB
RELATOR: O Exmo. Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Francisco Raimundo de Sousa
ADVOGADO: Deusimar Pires Ferreira (OAB/PB 18.019)
APELADO: Representante do Ministério Público Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO  CORPORAL.  PENA-BASE  FIXADA  ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL.  PLEITO PELA REDUÇÃO DA
PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS
DENTRO  DOS  LIMITES  LEGAIS,  COM  BASE  EM
ELEMENTOS  CONCRETOS.  SENTENÇA MANTIDA.
DETRAÇÃO. MATÉRIA QUE SE INSERE NA ÓRBITA
DO  JUÍZO  DAS  EXECUÇÕES. DESPROVIMENTO
DO APELO.

Obedecidas  as  regras  de aplicação da pena prevista  nos
arts.  59  e  68  do  Código  Penal,  correta  se  mostra  a
manutenção do quantum fixado na sentença condenatória,
mormente,  quando a reprimenda imposta  ao acusado se
apresenta proporcional e suficiente à reprovação do fato,
não merecendo reparos.

A detração  é  matéria  que  se  insere  na  competência  do
Juízo  da  Execução  Penal  (art.  66,  III,  “c”  da  Lei  de
Execução  Penal),  o  qual  deverá  observar  no  início  do
cumprimento da pena os ditames do artigo 111 da Lei n.º
7.210/84.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  2ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa/PB,  Francisco
Raimundo de Sousa, qualificado no auto, foi denunciado como incurso nas penas do
artigo 129, § 9º do Código Penal brasileiro, à luz da lei 11.340/06. 
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Quanto aos fatos, narra a prefacial acusatória (fls. 02/04) que:

"Consta  nos  autos  do  Inquérito  Policial  que,  no  dia
06/09/2015, por volta das 5h, na residência da vítima, o
acusado,  prevalecendo-se  de  relações  domésticas  e  de
afeto,  violou  a  integridade  física  de  sua  companheira
MARIA  NEIDIJANE  DA  SILVA,  conhecida  como
NEIDE.

Segundo se pôde apurar na esfera policial, o acusado e a
vítima conviviam maritalmente, porém, a vítima ingressou
com ação judicial visando à separação do casal. Referida
ação judicial fez com que o denunciado passasse a ter um
comportamento agressivo para com a vítima, chegando a
dizer que em represália ao pedido de separação, colocaria
fogo  na  residência  com  a  vítima  dentro,  e,  caso  fosse
preso, quando solto mataria a vítima.

No dia  06/09/2015,  então,  o  acusado procurou  a  vítima
com a  finalidade  de  manter  relações  -  sexuais  com ela.
Porém, a ex-companheira negou o pedido do acusado, que,
por  conta  disso,  passou  a  agredir  a  vítima  com  socos,
deixando  vários  hematomas  pelo  corpo  da  ex-
companheira, conforme laudo de ofensa física de fls. 07,
que  constatou  a  existência  de  escoriações  na  coxa
esquerda,  leve  hematoma  na  perna  esquerda  de
aproximadamente 1 cm, escoriação leve em ombro direito,
hematoma na coxa direita de aproximadamente 2 cm, leve
hematoma na mão direita.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a
vítima chorando e pedindo socorro, relatando o ocorrido.
Imediatamente,  os  militares  deram  voz  de  prisão  em
flagrante ao acusado.

Ao  ser  oportunizada  a  sua  defesa  própria  perante  a
autoridade policial, o acusado calou-se (fls. 05), afirmando
desejar se defender unicamente em Juízo.

O  crime  aqui  relatado  tem  sua  materialidade  e  autoria
demonstrados pelos depoimentos da vítima e testemunhas
ouvidos na fase policial, bem como pelo laudo de ofensa
física produzido na data do delito (fls. 07)".
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A denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2015 (fl. 26). 

Regularmente processado, ao final sobreveio a sentença de fls.
86/89, com o seguinte conteúdo:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 387 do Código
de Processo  Penal,  JULGO PROCEDENTE a  pretensão
punitiva esposada na denúncia oferecida pelo Ministério
Público  e  condeno  FRANCISCO  RAIMUNDO  DE
SOUSA,  já  qualificado  nos  autos,  por  infringência  ao
artigo 129, § 99, do CP.

Passo  à  dosagem  da  pena,  analisando,  agora,  as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

1 - Culpabilidade do agente: O grau de culpabilidade ou
reprovabilidade da conduta praticada é próprio do crime, já
estando inserida no tipo penal, pelo que deixo de valorá-la.

2  -  Os  Antecedentes  criminais:  o  réu  não  possui
antecedentes criminais, sendo primário.

3  -  Conduta  social  e  4  -  personalidade  do  agente:  Não
constam nos autos elementos que corroborem para aferir
tais circunstâncias, pelo que deixo de valorá-las.

5  -  Motivação:  Os  motivos  apresentados  pelo  agente
demonstram-se  insubsistentes  e  inidôneos  para  a  prática
criminosa,  pois  praticou  o  delito  unicamente  por  não
aceitar  a  separação  da  vítima  e  também  o  não
relacionamento íntimo, circunstância desfavorável.

6  -  Circunstâncias:  são  desfavoráveis,  pois  o  acusado
praticou  o  delito  dentro  de  casa,  com  bastante
determinação,  com frieza  e  insensibilidade  pelo  fato  da
vítima não aceitar  mais  o  relacionamento  e  em reatar  a
convivência.

7 - Consequências: o delito praticado não trouxe maiores
consequências  do  que  o  descrito  no  próprio  tipo  penal,
razão pela qual deixo de valorá-la.

8  -  Comportamento  da  vítima:  a  vítima  em  nada
corroborou para o cometimento do delito.
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Isto posto, sopesando as circunstâncias judiciais, das quais
02 (duas) foram desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
11 (onze)  meses  e 05 (cinco)  dias de detenção.  Passo a
segunda fase analisando as causa atenuantes e agravantes.
Não  reconheço  agravantes  ou  atenuantes  nesta  segunda
fase.  Não concorrem causa de aumento e diminuição da
pena. ASSIM, TORNO DEFINITIVA a pena de 11 (onze)
meses e 05 (cinco) dias de detenção, à míngua de outras
causas a considerar. 

Da multa constante do tipo legal

Não existe imputação de multa no tipo penal ao qual o réu
foi condenado, motivo pelo qual deixo de aplicá-la.

Da Detração Penal

Conforme preceitua a novel Lei 12.736/2012, a detração
penal  deverá  ser  considerada  pelo  juiz  que  proferir  a
sentença  condenatória,  sendo  considerada  para  fins  de
determinação  do  regime  inicial  da  pena  privativa  de
liberdade.”

Por  fim,  aplicou  os  benefícios  estabelecidos  no  art.  77,  do
Código Penal, suspendendo a “pena imposta pelo período de 02 (dois) anos, devendo o
mesmo prestar serviços a comunidade no primeiro ano.”

Inconformados com a decisão, apelou a defesa (fl. 91).

Nas  suas  razões  recursais  (fls.  102/104),  pede  a  aplicação  da
atenuante da confissão e pugna pela redução da pena “ao quantum de 03(três) meses de
detenção, aplicando o instituto da detração penal do período de 01(um) mês e 21 (vinte
e um) dias que esteve preso no regime fechado.

O Parquet de primeiro grau apresentou contrarrazões rebatendo
os argumentos expostos pelos apelante, requerendo a manutenção do decisum recorrido
(fl. 105/109).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
insigne Procurador de Justiça, Dr. Álvaro Gadelha Campos, opina pela manutenção da
sentença (fls. 115/118).

É o relatório.
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VOTO: Exmo. Des. Carlos Martins Beltrão Filho(Relator)

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, por se tratar de apelação cuja
interposição,  em irresignação à sentença condenatória de fls.  86/89, ocorreu no dia
18/05/2017 (fl. 91), no entanto, o advogado foi intimado no dia 21/07/2017 (fl. 94), ou
seja, em data posterior à aludida interposição, atendendo, assim, ao prazo legal de 5
(cinco) dias do art. 593 do CPP. Além disso, não depende de preparo, já que é pública a
presente ação penal, em observância à Súmula n° 24 deste E. TJ/PB.

Portanto, conheço do apelo.

2. Da dosimetria da pena:

Pugna o apelante  pela  aplicação da atenuante da confissão e a
redução da pena, por entender exacerbada, fixando a pena base em seu mínimo legal,
decorrente  das  circunstâncias  judiciais  previstas  no  art.  59  do  CP não  dispor  de
elementos capazes de elevá-la além do mínimo, bem assim, a aplicação da detração.

Pois bem!

Não  assiste  razão  ao  apelante,  pois  inexiste  qualquer  fato  que
abrande a pena base aplicada.

O  sentenciado  não  confessou  do  ponto  de  vista  técnico,  deu
apenas “sua versão”.

Perante  a  autoridade  policial,  reservou-se  no  direito  de
permanecer  calado  e,  na  audiência  de  instrução,  diz  que  não  agrediu,  porém
indiretamente  diz  que  as  lesões  foram  culposas.  Sendo  assim,  com acerto  agiu  o
magistrado ao não considerar a pretensa atenuante.

As 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas reconhecidas pelo
Juízo de 1ª grau, apesar de não utilizar a melhor técnica, serviram para elevar a pena
base um pouco acima do mínimo legal, mas condizente com a prática delitiva, que não
vislumbra fixação em seu mínimo legal,  como pretendido, ante a gravidade do ato
praticado.
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Embora não tenham feito nenhum outro delito em sua vida, isso
por si só, não é elemento suficiente para fazer com que a pena base fosse aplicada,
necessariamente no mínimo legal, de acordo com a vontade do apelante.

O  juiz  tem  o  livre  convencimento  para,  analisando  todo  o
conteúdo  dos  fatos,  levar  a  fixar  uma  pena  moderada  e  condizente  com  o  delito
praticado pelo denunciado.

Não basta que tenham bons antecedentes e seja primário, mas que
o crime por ele cometido traga elementos suficientes para aferir o valor mínimo da
pena a ele imputada.

Nos autos, restam evidentes a autoria e materialidade delitiva, de
modo que  as  circunstâncias  que  levaram a  condenação do apelante,  são  por  demais
apropriadas ao caso em questão.

Com  isso,  acertada  a  pena  aplicada,  não  ensejando  qualquer
reparo  em sua  dosimetria,  como  pretende  o  apelante  em suas  razões  recursais.  A
dosimetria é uma operação lógica que deve observar o princípio da individualização da
pena, bem como as condicionantes fáticas do crime praticado.

A jurisprudência tem entendido assim:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA
CONTRA  A  MULHER.  LESÃO  CORPORAL  LEVE.
Condenação.  Irresignação.  Absolvição.  Insuficiência  de
provas.  Inocorrência.  Materialidade  e  autoria
consubstanciadas.  Palavra  da  vítima.  Relevante  valor
probatório.  Reprimenda  exacerbada.  Adequação  do
quantum  ao  caso  concreto.  Recurso  conhecido  e
desprovido.  -  Não  há  como  acolher  a  pretensão
absolutória,  se  a  condenação  está  respaldada  em provas
firmes,  coesas  e  induvidosas,  como laudo  de  exame de
lesão  corporal,  declarações  da  vítima  e  depoimento
testemunhal, formando o conjunto probatório harmônico e
uniforme,  produzido durante a  instrução criminal.  -  Nos
crimes  cometidos  no  âmbito  doméstico,  a  palavra  da
vítima constitui suporte suficiente à condenação, máxime
quando  amparada  por  outros  elementos  de  provas
constantes nos autos, como na hipótese vertente. - Tendo
sido concretamente fundamentada a desfavorabilidade das
circunstâncias dos delitos, sendo três desfavoráveis ao réu,
mostra-se devido o aumento  da pena-base,  não  havendo
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que se falar em redução. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00012185320138150151,  Câmara
Especializada Criminal, Relator DES. ARNÓBIO ALVES
TEODÓSIO , j. em 15-03-2018) 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  QUALIFICADO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.
FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  PALAVRA  DA  VITIMA
CORROBORADA COM  AS  DEMAIS  PROVAS  DOS
AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA.
EXACERBAÇÃO.  REDUÇÃO.  PENA  BASE.
REPRIMENDA APLICADA CONFORME OS DITAMES
LEGAIS PREVISTOS NOS ARTIGOS 59 E 68, AMBOS
DO  CÓDIGO  PENAL.  PENA  PROPORCIONAL  E
SUFICIENTE  A  REPROVAÇÃO  DO  FATO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  (…)  Obedecidas  as
regras de aplicação da pena prevista nos arts. 59 e 68 do
Código Penal, correta se mostra a manutenção do quantum
fixado  na  sentença  condenatória,  mormente,  quando  a
reprimenda imposta ao acusado se apresenta proporcional
e suficiente à reprovação do fato, não merecendo reparos.
(TJPB - Processo Nº 00013224120138150411 – Rel. Des.
João Benedito da Silva - j. em 25-07-2017).

“(…) CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE
FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS
DEVIDAMENTE  CONSIDERADAS  COM  BASE  EM
ELEMENTOS  CONCRETOS.  (…)  4.  Extraindo  da
totalidade  da  sentença  a  existência  de  circunstâncias
concretas que indiquem a necessidade da exasperação da
pena  no  crime  de  roubo  circunstanciado  em  patamar
superior ao mínimo legal, não há que falar em incidência
do  verbete  nº  443,  da  Súmula  desta  Corte.  5.  Habeas
corpus  não  conhecido.  (STJ  -  HC  204.673/ES  -  Rel.
Ministro Moura Ribeiro - DJe 28/10/2013).

Dessa forma, fixando-se a pena-base um pouco acima do mínimo
legal,  apresenta-se  em quantidade suficiente  para  reprovação e prevenção dos  delitos
praticados pelo ora apelante, impondo-se permanecer a sanção cominada e mostrando-se
improcedente o pleito de redução da pena base, mantendo-se a decisão em todos os seus
termos, em razão do caso exigir pena mais severa, ante a prática delituosa.
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3. Da detração

Por fim, a detração é matéria que se insere na competência do 
Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “c” da Lei de Execução Penal), o qual deverá 
observar no início do cumprimento da pena os ditames do artigo 111 da Lei n.º 
7.210/84.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença integralmente.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão
Filho, Presidente da Câmara Criminal e relator, dele participando o Exmo. Sr. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos e o Exmo. Sr. Carlos Eduardo Leite Lisboa, Juiz de
Direito convocado para substituir o Des. Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão de julgamento o Exmo.  Sr.  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, 17 de
maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
Relator
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