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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000232-02.2016.815.0311 – 1ª Vara da Comarca de Princesa
Isabel/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Sandoval de Freitas Oliveira
ADVOGADO: Bel. Jackson Rodrigues da Silva (OAB/PB 15.205)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. ARTS. 129, § 9°, DO CÓDIGO
PENAL,  C/C A LEI N° 11.340/2006 (DUAS VEZES).
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS.  EXCLUDENTE  DE  ILICITUDE  DA
LEGÍTIMA  DEFESA. INSUBSISTÊNCIA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS  DAS  VÍTIMAS  E  TESTEMUNHAIS
CONVINCENTES. ACERVO ROBUSTO. REDUÇÃO DA
PENA  APLICADA  EX  OFICIO.   AS  AGRESSÕES
OCORRERAM  NO  MESMO  CONTEXTO  FÁTICO.
SITUAÇÃO  QUE  MELHOR  SE  AMOLDA AO  QUE
DISPÕE O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO PELA
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.  NÃO
ACOLHIMENTO.  CRIME  PRATICADO  COM
VIOLÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO AO INCISO I
DO  ARTIGO  44  DO  CP. PREENCHIDOS  OS
REQUISITOS DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL,
POSSÍVEL  A  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA
PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Se o fólio processual revela, de forma incontestável, a
materialidade  e  a  autoria  delituosas,  diante  do  robusto
acervo  probatório,  que  evidencia  a  prática,  no  âmbito
doméstico, do delito de lesão corporal, há de ser mantida
a  condenação  do  apelante  pela  prática  do  tipo  penal
previsto no art. 129, § 9°, ambos do Código Penal.

2.  Comprovado que  o  acusado se  excedeu no uso  dos
meios  necessários  a  impedir  a  suposta  agressão  das
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vítimas,  não  há  como  reconhecer  a  excludente  de
ilicitude da legítima defesa.

3. A situação melhor se amolda ao que dispõe o art. 71
do  Código  Penal,  eis  que,  no  caso  em  tela,  as
mencionadas  agressões  ocorreram,  na  verdade,  no
mesmo  contexto  fático,  nas  mesmas  condições  de
tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras
semelhantes,  devendo,  por  conseguinte,  ser  havidos
como continuação delitiva.

4. Nos crimes praticados mediante violência ou grave
ameaça à pessoa não é incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, porém,
preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal,
é possível a suspensão condicional da pena pelo prazo
de dois a quatro anos.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo, nos termos
do voto do Relator. 

RELATÓRIO

Perante a  1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel/PB,  Sandoval de
Freitas Oliveira foi denunciado nas sanções dos arts. 129, § 9°, do Código Penal, c/c a
Lei n° 11.340/2006, porque, no dia 21 de novembro de 2015, por volta das 20hs: 30
min,  na  Rua  Manuel  Nunes  Barreto,  S/N,  no  Bairro  Jardim Carlota,  na  cidade  de
Princesa  Isabel/PB,  no contexto familiar,  teria  ofendido a  integridade física  de  sua
esposa,  Lucie  Alves  de  Sousa Oliveira  e  de  seu  filho,  Leonardo de  Sousa  Freitas,
menor de idade, conforme Laudos de Constatação de Ferimento ou Ofensa Física de
fls. 08 e 18. (fls. 2-4).

Segundo a denúncia, o apelante, Sandoval de Freitas Oliveira, ao
chegar na casa com sinais  de embriaguez,  percebendo que sua filha, a adolescente
Sandrilene de Sousa Freitas,  encontrava-se numa festa que ocorria na casa de uma
amiga, momento em que, teria ido até o local do evento e obrigando-a a retornar para a
residência. Contrariada, a menor teria declarado que não o considerava mais como pai. 
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Narra, ainda, a inicial que, neste momento, a vítima, Lucie Alves
de  Sousa  Oliveira  interveio  para  defender  sua  filha,  quando  sofreu  agressão  do
denunciado com socos em seu rosto. A segunda vítima, Leonardo de Sousa Freitas, ao
presenciar o fato, tentando intervir,  também foi agredido pelo acusado,  o que teria
redundado nas lesões descritas nos mencionados laudos. 

Recebimento da denúncia no dia 20.05.2016 (fl.44).

Citado pessoalmente (fl. 46/v), o acusado apresentou a resposta à
acusação através de Advogado constituído (fls. 47-49).

Na audiência  de  instrução e  julgamento,  que foi  realizada por
meio de gravação audiovisual em mídia digital (DVD – fl. 81), foram ouvidas a vítima
e as testemunhas das partes e, ao final, ocorreu o interrogatório do réu.

Ainda,  em  audiência,  o  Ministério  Público  e  a  Defesa
apresentaram as respectivas alegações finais orais (DVD - fls. 81).

Na sentença prolatada às fls. 83-85, o MM Juiz julgou procedente
a denúncia, condenando Sandoval de Freitas Oliveira, nos termos do art. 129, § 9°, do
CP,  quando  fixou  a  pena  base  em  03  (três)  meses  de  detenção.  Após,  apesar  de
reconhecer a confissão do acusado, deixou de aplicar a atenuante, em observância a
Súmula 231 do STJ. Em terceira fase, ante a ausência de demais circunstancias a serem
consideradas,  tornou  a  pena  definitiva  em  03  (três)  meses  de  detenção.  Ao  final,
considerando a existência do concurso formal impróprio, em consonância com o art. 70
do CP, aumentou a pena, tornando-a definitiva em 06 (seis) meses de detenção, em
regime aberto.

Inconformada,  apelou  a  Defesa  (fl.  89),  requerendo,  em  suas
razões  recursais  (fls.  94-97),  a  reforma da sentença,  por  entender  que não existem
provas  acerca  da  autoria  delitiva,  afirmando,  para  tanto,  que  o  fato  é  atípico,
sustentando, assim, a fragilidade do conjunto probatório, no que roga pela absolvição
do apelante. Aduz, ainda, que teria tentado se desvencilhar de agressões psicológicas e
físicas. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito.

Contrarrazões ministeriais às fls. 98-102, pelo não provimento do
recurso, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça, Francisco
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Sagres Macedo Vieira, em Parecer de fls. 108-116, opinou pelo provimento parcial do
apelo,  a fim de que,  mantida a condenação,  seja a pena reformada,  de ofício,  para
reconhecer  o instituto do crime continuado,  devendo a pena de um dos crimes ser
aumentada de forma proporcional.

 
Conclusos os  autos,  pedi dia para julgamento,  por  se  tratar  de

delito apenado com detenção (art. 170, II, do RITJ/PB e art. 610 do CPP).

É o relatório.

VOTO

1) Do juízo de admissibilidade recursal:

O  apelo  é  tempestivo  e  adequado,  além  de  não  depender  de
preparo,  por  se  tratar  de  ação penal  pública,  a  teor  da  Súmula  n°  24  deste  TJPB.
Portanto, conheço do recurso.

2. Do mérito recursal:

2.1. Da pretensão absolutória – ausência de provas:

Conforme relatado, a nobre Defesa busca a reforma da sentença
de fls. 83-85, para absolver o apelante, sob o argumento de que não existem provas
suficientes para sua condenação.

Todavia, não há como acolher tal pleito. Vejamos:

De  início,  insta  dizer  que  a  sentença  de  fls.  83-85,  para  fins
condenatório, atendeu ao teor do art. 381, III, do CPP1, por conter as indicações dos
motivos fáticos e jurídicos que ocasionaram a condenação do apelante, perfazendo, assim,
o silogismo esperado (subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

O caso em questão é de fácil deslinde, não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitiva em face do apelante
Sandoval de Freitas Oliveira, eis que o Juiz a quo prolatou a sentença de acordo com os
aspectos fáticos, jurídicos e probatórios discorridos nos autos, pois bem se debruçou em
toda  marcha  processual,  valendo-se,  para  condená-lo,  de  várias  fontes  probantes

1 Art. 381. A sentença conterá:
[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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colacionadas aos presentes autos, dentre elas, as esclarecedoras palavras das vítimas e os
depoimentos  testemunhais  colhidos  na  instrução criminal  (DVD – fl.  81),  os  quais
apontam para o acusado como autor dos crimes de lesão corporal  como narrado na
denúncia.

Quanto  à  materialidade  delitiva,  esta  se  encontra,
satisfatoriamente, comprovada através dos Laudos de Constatação de Ofensa Física
(fls. 08 e 18) e das fotografias que demonstram os hematomas nas vítimas (fls. 09 e
19), bem ainda dos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo, os quais
demonstram a prática de lesões corporais sofridas ante as condutas nocivas praticadas
pelo acusado.

A  autoria  é  revelada  por  um  conjunto  de  circunstâncias
probatórias  que  remota  a  relação (nexo)  de  casualidade  incriminadora  em face  de
Sandoval de Freitas Oliveira, visto que as vítimas e as testemunhas foram unânimes ao
informarem que, no dia 21 de novembro de 2015, por volta das 20hs:30 min, na Rua
Manuel  Nunes  Barreto,  S/N,  no  Bairro  Jardim  Carlota,  na  cidade  de  Princesa
Isabel/PB,  no  contexto  familiar,  o  acusado,  Sandoval  de  Freitas  Oliveira,  teria
ofendido a integridade física de sua esposa, Lucie Alves de Sousa Oliveira e de seu
filho, Leonardo de Sousa Freitas, provocando-lhes as lesões corporais descritas.

In casu, tem-se que as duas vítimas foram uníssonas no que foi
apresentado,  enquanto  que  o  ora  apelante  afirma  ter  praticado  as  mencionadas
agressões, alegando, no entanto, a legítima defesa para afastar a tipicidade da conduta.
Todavia, sua versão não é sustentada por nenhuma outra evidência.

No que diz respeito à alegação de legítima defesa, esta não restou
configurada. 

Segundo o art. 23, inciso II, do CP, não há crime quando o agente
pratica  o  fato  em legítima defesa.  O art.  25  do  mesmo diploma legal  conceitua  o
alcance do termo quando diz:

“Art.  25  -  Entende-se  em  legítima  defesa  quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de
outrem.

No entanto, resta claro nos autos que o apelante, se excedeu no
uso dos meios necessários a impedir a suposta agressão das vítimas, não havendo como
reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa.
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Eis que, verifica-se nos autos que no momento em que a ofendida
Lucie  Cleide  Alves  Oliveira  interveio  para  defender  sua  filha,  sofreu  agressão  do
apelante  com socos  em seu  rosto.  Ademais,  a  segunda  vítima  Leonardo  de  Souza
Freitas,  seu filho, ao presenciar o fato, tentando intervir,  também foi agredido pelo
acusado,  o que teria  redundado nas  lesões  descritas  nos  Laudos de Constatação de
Ofensa  Física  (fls.  08  e  18)  e  das  fotografias  que  demonstram os  hematomas  nas
vítimas (fls. 09 e 19). 

Diante  de  todo  esse  contexto  probatório,  não  prospera  a  tese
defensiva de que as palavras das vítimas encontram-se isoladas nos autos, visto que as
declarações delas foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, e demais
provas, dando como certo que o acusado agrediu fisicamente sua esposa, Lucie Cleide
Alves de Sousa e seu filho, menor, Leonardo de Sousa Freire.

Com  base  nas  aludidas  transcrições,  de  onde  constam  várias
evidências concretas acerca das condutas delituosas do apelante, não há como acolher a
tese de ausência de provas, visto que as palavras das vítimas e das testemunhas estão
entrelaçadas de forma harmônica e segura.

Ademais,  instar  dizer  que  a  “relação  (nexo)  de  causalidade
incriminadora” a personificar a conduta típica penal decorre de um somatório de dados,
circunstâncias e elementos (laudos, depoimentos, notícias,  objetos,  documentos etc.)
que são sopesados, analiticamente, pelo magistrado, cujo juízo de valor é livre para
tanto. Por isso, ao encaixá-los,  ele tem o poder de extrair  o resultado que entender
melhor para a justa entrega da prestação jurisdicional, como dispõe o art. 155 do CPP,
que trata do princípio da livre persuasão racional do juiz ou do livre convencimento
motivado. In verbis:

No  processo  penal  moderno  o  juiz  não  está  mais
jungido  ao  obsoleto  regime  da  prova  legal  ou
axiomática,  cabendo-lhe,  ao  reverso,  apreciar  com
ampla liberdade as provas e julgar segundo a sua livre
convicção (TJMG – AC TR 425/372).

É  válido,  de  acordo  com  o  sistema  adotado  pelo
Código  de  Processo  Penal,  que  o  Juiz  forme  sua
convicção através de prova indireta, ou seja, a partir de
indícios  veementes  que  induzam  àquele
convencimento de maneira induvidosa” (RT 673/357).
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O  acervo  probatório  vertido  ao  caderno  processual  não  deixa
dúvida quanto à materialidade e a consumação do crime de lesão corporal praticado
contra  as  vítimas,  porquanto,  por  meio  do  exame  pericial,  infere-se  que  ficou
demonstrada  a  ocorrência  do  resultado  naturalístico  (efetiva  lesão)  e  houve  dano
concreto à incolumidade física de Lucie Cleide Alves de Sousa Oliveira (fl. 08) e do
filho do casal Leonardo de Souza Freitas (fl. 18). Para robustecer tais elementos, há,
ainda, as fotos acostadas às fls. 09, 14 e 19. 

Portanto, as provas da materialidade e autoria do ilícito emergem
em face da apelante de forma límpida e serena,  por meio de informes elucidativos
trazidos durante a instrução criminal, sendo certo que ela praticou os crimes de lesão
corporal, razão para não se falar de absolvição.

2.2. Da redução da pena:

No  Parecer  de  fls.  91-100,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
apontou que houve exacerbação da pena, ao verificar que o magistrado a quo laborou
em  equívoco,  eis  que,  somou  as  penas  por  considerar  existir  concurso  formal
impróprio, enquanto que a situação melhor se amoldaria ao que dispõe o art. 71 do
Código Penal, devendo ser reformada a pena neste ponto.

Com razão o Parquet Superior.

 Mister se deter à dicção dos tipos penais em estudo:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde
de outrem:
[...];
§  9°  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:

Pena - detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação
ou  omissão,  pratica  dois  ou  mais  crimes  da  mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes
ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-
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lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais
grave,  se diversas,  aumentada,  em qualquer  caso,  de
um  sexto  a  dois  terços.  (Redação  dada  pela  Lei  nº
7.209, de 11.7.1984)”.

Analisando a pena aplicada, de início, verifica-se que o juiz fixou
a pena-base exatamente  no mínimo legal,  de  modo que não há alterações  a  serem
realizadas na primeira fase da dosimetria.

Nota-se  que  dita  insurgência  ministerial  incide  apenas  sobre  o
reconhecimento do concurso material de crimes. Em virtude disso, vejamos como foi
fundamentação da pena aplicada pelo MM Juiz singular (fl. 84/v-85):

(…) DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO 

Considerando  que  o  denunciado,  num  mesmo
contexto,  praticou um 2 (duas)  lesões,  em desígnios
autônomos,  em  consonância  com  o  artigo  70  do
Código Penal  (concurso formal  impróprio),  FIXO A
PENA  DE  6  (seis)  MESES  DE  DETENÇÃO.
Considerando que o réu é  primário,  a  pena aplicada
não  é  superior  a  4  anos  e  que,  as  circunstâncias
judiciais não lhes foram desfavoráveis,  fixo o regime
ABERTO para início do cumprimento da pena, em
local a ser designado pelo Juízo das Execuções Penais
(artigos 33 e 387, § 2°,  do CPP).  Deixo substituir  a
pena privativa de liberdade em restritiva de direito e de
suspender  condicionalmente  a  reprimenda  aplicada,
porquanto o crime foi  cometido com violência/grave
ameaça indicando que a substituição não é suficiente e
não autorizam a concessão do sursis (art. 44, I e III, e
art. 77, II, do Código Penal)”. 

De fato, a situação melhor se amolda ao que dispõe o art. 71 do
Código  Penal,  eis  que,  no  caso  em tela,  as  mencionadas  agressões  ocorreram,  na
verdade,  no mesmo contexto fático, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira
de  execução  e  outras  semelhantes,  devendo,  por  conseguinte,  ser  havidos  como
continuação delitiva.

Diante  disso,  aplica-se  lhe  a  pena  de  um  só  dos  crimes,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços, nos termos do art.  71 do
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Código Penal. 

Ante  as  considerações  supra,  reformulo  a  pena,  para  aplicar  o
crime continuado, aumentando a pena aplicada em 1/6 (um sexto), restando a pena em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias, a qual torno definitiva nesse quantitativo, a ser
cumprida em regime aberto.

2.3.  Da  Substituição  da  Pena  Privativa  de  Liberdade  por
Restritiva de Direitos:

Em  suas  razões  recursais,  pugna  o  apelante  para  que  seja
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Todavia, não há como acolher tal pleito. Vejamos:

  O art. 44 do Código Penal estabelece os pressupostos necessários
à conversão da reprimenda corporal em restritiva de direitos. A conferir:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas
e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a
quatro anos e o crime não for cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena
aplicada, se o crime for culposo;
II – o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
a personalidade do condenado, bem como os motivos e
as  circunstâncias  indicarem que  essa  substituição  seja
suficiente”.

Percebe-se,  portanto,  que,  dentre  os  requisitos  objetivos  para  a
concessão  do  benefício,  é  necessário  que  o  crime  não  tenha  sido  cometido  com
violência nem grave ameaça à pessoa. 

Por  conseguinte,  tratando-se  de  condenação  por  lesão  corporal
leve, a violência e grave ameaça são elementares de tais tipos penais, razão pela qual
resta inviável tal substituição. 

Esse  entendimento  é  acompanhando  pelo  nosso  Tribunal  e  por
Tribunais Superiores. A conferir:
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“APELAÇÃO CRIMINAL. Crime de lesão corporal de
natureza leve.  Violência doméstica e familiar contra a
mulher.  Ex-namorada.  Sentença.  Condenação.
Irresignação  ministerial.  Apelo.  Substituição  da  pena
privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direito.
Inadmissibilidade. Crime praticado com violência. Não
enquadramento  ao  inciso  I  do  artigo  44  do  CP.
Observância.  Óbice  legal.  Apelo  provido.  Suspensão
condicional da pena. Requisitos preenchidos. Concessão
de  ofício.  Ainda  que  a  lesão  corporal  praticada  seja
considerada  de  natureza  leve,  impossível  será  a
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritivas de direito eis que inexistente no inciso I do
artigo 44 qualquer referência ao grau de violência para
fins  de  vedação  do  instituto  despenalizador,  sendo,
assim,  inviável  ao  intérprete  fazer  distinção  onde  o
legislador não o fez. Não sendo possível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
por ausência de uma das condições do art. 44 do CP, e
desde  que  cumpridos  os  requisitos  do  art.  77  do  CP,
deverá  ser  aplicada  a  suspensão  condicional  do
processo.”  (TJPB;  ACr  0003383-42.2012.815.0011;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  João
Benedito da Silva; DJPB 14/05/2014; Pág. 19).

“HABEAS CORPUS. 2. Lesão corporal leve praticada
no âmbito doméstico ou familiar.  Lei  nº  11.340/2006.
Condenação.  Detenção.  Pena inferior a 4 anos.  Crime
cometido  com  violência  à  pessoa.  3.  Substituição  da
pena privativa  de liberdade por restritivas  de  direitos.
Impossibilidade. Art. 44, I, do CP. 4. Constrangimento
ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.” (STF; HC
114.703;  MS;  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes;  DJE
02/05/2013; Pág. 43).

 Por fim, não obstante, apesar de não ter sido suscitado pela defesa,
verifico, de ofício, que o magistrado sentenciante, apesar de, acertadamente, não ter
substituído a pena corpórea por restritivas de direito,  tendo em vista a natureza do
delito  (crime de ameaça),  quedou-se  silente  quanto à possibilidade de aplicação da
benesse do sursis processual capitulado no art. 77 do CP (suspensão da pena), razão
pela  qual,  deve  este  Órgão  ad  quem  manifestar-se  a  respeito,  o  que  passo  a  fazer
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adiante.

Compulsando os autos, verifica-se que as circunstâncias judiciais,
quando da análise operada pelo magistrado primevo, demonstraram-se, em sua maioria,
favoráveis  ao  réu.  Ademais,  conforme  se  verifica  da  Certidão  de  Antecedentes
Criminais,  fls.  40/41,  trata-se  de  réu tecnicamente  primário.  Por  derradeiro,  a  pena
imposta na sentença foi inferior a 02 (dois) anos.

Desse modo, tenho que o acusado faz jus à concessão do benefício.

Este tem sido o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

“ APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE
FATO.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
SUPLICA  POR  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
SUFICIENTE.  PALAVRA  DA  VITIMA.
RELEVÂNCIA, QUANDO CORROBORADA COM
OUTRAS  PROVAS.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA
DE  DIREITOS.  INVIABILIDADE.  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DA  PENA.  POSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.  Não  há
como  duvidar  da  palavra  da  vítima  que  apresenta
relato  uniforme  e  esclarecedor  a  respeito  dos  fatos,
ainda mais quando sua versão vem a ser corroborada
por prova testemunhal, não sendo, consequentemente,
suficiente,  a  simples  negativa  do  réu.  Os  delitos
praticados em circunstâncias de violência e de grave
ameaça  não  são  passíveis  de  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direitos,  por
expressa vedação do art. 44, inciso I, CP. Não sendo
possível a substituição da pena privativa de liberdade
por  restritiva  de  direitos  e,  desde  que  cumpridos  os
requisitos  do  art.  77  do  CP,  deverá  ser  aplicada  a
suspensão  condicional  da  pena.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00017365220148150751,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA
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, j. em 05-12-2017)” 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL
LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA
PENHA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  ALEGAÇÃO  DE
LEGÍTIMA  DEFESA.  NÃO  ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. CONCESSÃO DE SURSIS.
PROVIMENTO PARCIAL. 1. Nos crimes cometidos
em  âmbito  doméstico  a  palavra  da  vítima  merece
especial  valor  probante,  sendo  suficiente  para
comprovar a materialidade e autoria do delito,  ainda
mais  quando  guarda  consonância  com  as  demais
provas dos autos 2. Não cabe falar em legítima defesa,
uma  vez  que  o  acusado  não  comprovou  ter  restado
lesionado,  de  modo  que  não  se  pode  presumir  que
tenha  agido  diante  da  mencionada  excludente.  3.
Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos do
art. 77 do Código Penal, a suspensão condicional da
pena  é  medida  que  se  impõe.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00044904620138150251,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  CARLOS  MARTINS
BELTRÃO FILHO , j. em 25-01-2018)”.

 
Assim, ex ofício, concedo-lhe o sursis pelo prazo de 02   (dois)

anos,  mediante  condições  que  deverão  ser  estabelecidas  pelo  respectivo  juízo  da
execução penal, em audiência admonitória.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça,  dou provimento parcial  ao apelo para,  mantida a condenação pelos seus
próprios fundamentos, reformar a pena aplicada para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias,
a ser cumprida em regime aberto. Após, concedo-lhe o sursis pelo prazo de 02 (dois)
anos,  mediante  condições  que  deverão  ser  estabelecidas  pelo  respectivo  juízo  da
execução  penal,  em  audiência  admonitória,  consoante  os  fundamentos  acima
esposados.

Não havendo Recurso Especial ou Extraordinário, encaminhem-
se os autos ao Juízo de origem para execução definitiva. Caso haja Recurso Especial
ou Extraordinário, expeça-se guia de execução provisória, antes do encaminhamento
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do processo à Presidência do Tribunal de Justiça.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos, como 1º vogal e Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz de Direito convocado para
substituir o Des. Arnóbio Alves Teodósio), como 2º vogal.

Presente aos trabalhos 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 17
(dezessete) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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