
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002774-25.2016.815.0171 –  1ª Vara da Comarca de
Esperança
RELATOR:  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição
limitada, para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos)
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO: João Severino dos Santos
ADVOGADO: Mário Romero dos Santos, OAB/PB 5709

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  LESÃO
CORPORAL PRATICADO  NO  ÂMBITO  DOMÉSTICO.
ABSOLVIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.
ALEGAÇÃO  DE  PRESENÇA  DE  PROVA  PARA
LASTREAR  UM  DECRETO  CONDENATÓRIO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
PROVIMENTO DO APELO.

-  Restando comprovada a  materialidade  e  sendo induvidosa  a
autoria do delito, de rigor a condenação do acusado.

-  In  casu,  as  acusações  formuladas  pelo  Parquet foram
corroboradas pelas declarações das testemunhas, bem como pelo
laudo traumatológico confeccionado pela polícia científica.

 VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo para condenar o réu
na pena de 03 meses de detenção e conceder o sursis, no termo do voto do relator,
em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  pelo  Ministério
Público do Estado da Paraíba, em face da sentença das fls. 42/43, prolatada pela Juíza
de  Direito  da  1ª  Vara  da  comarca  de Esperança/PB,  Paula  Franssineti  Nóbrega de
Miranda Dantas, nos autos da ação penal acima numerada promovida pelo Ministério
Público  do  Estado  da  Paraíba,  que  julgou  improcedente  a  pretensão  punitiva
ofertada pelo Ministério Público e absolveu o réu João Severino dos Santos, da
imputação da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, c/c a Lei



nº 11.343/06 (lesão corporal decorrente de violência doméstica), por entender não
existirem provas suficientes para a condenação.

Narra a denúncia de fls. 01/02 que:

“[…] no dia 21 de agosto de 2013, por volta das 22h, no de Bar de Maurício,
localizado  no  sítio  Montadas,  Montadas  (PB),  o  ora  denunciado  agindo
dolosamente,  agrediu  fisicamente  sua  namorada,  Kelly Cristina  Ouriques,
deficiente auditiva, Santos, com puxões, apertões no pescoço e jogando um
tipo spray nos olhos da aludida, causando as lesões corporais descritas no
laudo de ofensa física de fls. 16.

[…] que o acusado e vítima e chegaram no referido bar, tendo a ofendida ido
cumprimentar  as  pessoas  presentes,  momento  em  que  o  acusado,  sem
qualquer motivo aparente, pegou vítima e arrastou até um terreno baldio, ao
lado  do  citado  estabelecimento,  e  apertou  como  força  o  seu  pescoço,
produzindo  as  lesões  corporais  descritas  nos laudos de fls.  16,  bem como
jogou  um  t ipo  de spray nos olhos da aludida,  provocando vermelhidão e
coceira momentânea.

Após tal fato, populares afastaram o acusado da vítima, retirando a mesma do
estabelecimento em questão, levando-a para residência de familiares. [...]”

Assim, o acusado  João Severino dos Santos,  foi denunciado
incurso na pena do artigo 129, § 9o do CP, c/c com Art. 7 da Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais, o Órgão Ministerial de primeiro grau (fls.
46/51),  alega  haver  provas  da  autoria  e  materialidade  do  delito.  Assim  requer  a
condenação do acusado nos termos da denúncia.

Nas  contrarrazões  das  fls.  52/56,  a  defesa  pugnou  pelo
desprovimento do recurso apelatório e, consequente, manutenção da sentença recorrida. 

Nesta instância,  a Procuradoria de Justiça,  no parecer das fls.
61/64,  da lavra do Procurador  Alvaro Gadelha Campos,  opinou pelo provimento do
apelo e consequente reforma da decisão.

É o relatório.

VOTO:

Presentes seus pressupostos de admissibilidade e processamento,
conheço do recurso.

Analisando  detidamente  os  elementos  probatórios  colhidos
durante a instrução processual, entendo assistir razão ao órgão acusatório.

A figura típica da  lesão  corporal,  sob  o  pálio  da violência
doméstica, está prevista no art. 129, § 9º, do CP, nos seguintes termos:

“Lesão corporal 
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
[…] 
Violência Doméstica 
§ 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 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

A materialidade e autoria, restaram devidamente comprovadas
por  meio  do  Termo de  Declarações  da  comunicante  do  fato,  Srª  Maurina  Socorro
Euriques  da  Silva (fls.  05/06),  pelos  Laudos  de  Exame  de  Corpo  de  Delito  e
Traumatológico (fls. 18/19) e, pelos depoimentos das testemunhas (fls. 09/12).

De acordo com as declarações de  Maurina Socorro Euriques
da Silva, mãe da vítima e comunicante do fato (fls. 05/06), bem como o depoimento da
testemunha  Maria Gorete Luiz de França - fl. 09, perante a autoridade policial, as
mesmas  alegaram ter  presenciado  o  fato,  além de  afirmarem que  o  acusado tentou
estrangular a vítima e jogou pimenta nos olhos dela. Contaram ainda, que a vítima estava com
vermelhidão nos olhos e, que presenciaram quando o acusado arrastou a vítima para o terreno ao lado
do estabelecimento. Eis o relato da testemunha Maria Gorete Luiz de França, prestado perante a
autoridade policial (fl. 09):

“[…] QUANDO ESTAVA NO BAR DE MAURÍCIO, LOCALIZADO NO SÍTIO
MONTADAS,  OCASIÃO  EM  QUE  “KELLY”  E  O  NAMORADO  “DÃO”
CHEGARAM NAQUELE LOCAL, QUANDO “KELLY” FOI CUMPRIMENTAR
OS CLIENTES QUE ALI ESTAVAM, PRESENCIOU O MOMENTO EM QUE,
“DÃO” APROVEITANDO POR ELA SER UMA PESSOA “DEFICIENTE” PEGOU
COM FORÇA NO BRAÇO DA VÍTIMA “KELLY” E A PUXOU FORÇADAMENTE
PARA  UM  TERRENO  BALDIO  PRÓXIMO  AO  BAR,  VINDO  AMBOS
RETORNAREM  CERCA DE  05  MINUTOS  APÓS,  NAQUELE  MOMENTO
“KELLY”  CHORAVA  EM  PRANTOS,  ESTANDO  COM  O  PESCOÇO
APRESENTANDO MARCAS VERMELHAS E COÇANDO MUITO OS OLHOS,
POIS ALÉM DO ACUSADO TER TENTANDO ESTRANGULAR A VÍTIMA,
JOGOU PIMENTA NOS OLHOS DELA. [...]”

Ressalte-se, ainda, que apesar de a vítima ter negado que o
acusado tenha apertado seu pescoço (mídia de fl. 41), demonstrando nitidamente
que desejava proteger o agente, o exame de corpo de delito acostado - fl. 19 , foi
conclusivo  quanto  a  existência  de  equimose  na  face  anterior  do  pescoço,
queimadura  de  primeiro  grau  no dorso  da  mão esquerda e  na face  lateral  do
abdome.

Destaque-se,  também, como  bem  asseverou  o  douto
Procurador de  Justiça,  “o  fato  restou  comprovado  e  se  o  laudo  pericial  –  peça
indispensável na conjuntura do crime de lesão corporal – não foi rechaçado, bem
como se encontra harmônico com os demais elementos de prova, não se pode afastar
o reconhecimento do crime em comento.”

Nesse tom, considerando que o processo em epígrafe percorreu
o trâmite processual com o respeito ao devido processo legal, e  a tese deduzida na
denúncia  está  confirmada  diante  das  provas  contidas  nos  autos,  tendo força
bastante para fundamentar o édito condenatório, e, na hipótese vertente, comprovam
a ocorrência do delito de lesão corporal, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal,
razão pela qual a decisão deve ser reformada.

Ante o exposto, em consonância  com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, condenando o réu João Severino dos Santos,
pelo  crime  de  lesão  corporal  praticado  no  âmbito  de  violência  doméstica  contra  a
mulher (art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006). 



Em consequência,  na  forma  dos  artigos  59  e  68  do  Código
Penal, passo à dosimetria da reprimenda: 

A culpabilidade não extrapolou o tipo penal, razão pela qual a
circunstância deve ser valorada positivamente. No tocante aos antecedentes, vislumbro
que  o  réu  é  primário.  Não  há  elementos  suficientes  nos  autos  para  se  aferir  sua
personalidade e sua  conduta social. O crime não foi perpetrado em  circunstâncias
desabonadoras. Os motivos e as consequências extrapenais não são desfavoráveis, nada
tendo  a  se  valorar  em  relação  ao  comportamento  da  vítima.  Diante  dessas
considerações, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Inexistindo circunstâncias  agravantes  e  atenuantes,  bem como
causas  especiais  de  aumento  e  diminuição  de  pena,  torno  definitiva  a  pena
supramencionada.

Por fim, para cumprimento da pena, estabeleço do regime
inicial aberto, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

In casu, como demonstrado, o crime foi cometido com violência
à pessoa, sendo, portanto, incabível a substituição da pena por restritiva de direitos.
Nesse sentido, diga-se com o STJ: verbis,

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  AMEAÇA
PRATICADA NO ÂMBITO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA (LEI N.
11.340/2006). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE (CP, ART. 44,
INC. I). AGRAVO DESPROVIDO. 01. Conforme precedentes das Turmas
que  compõem  a  Terceira  Seção  desta  Corte,  "não  se  pode  diminuir  a
abrangência da norma trazida no art. 44, inciso I, do Código Penal, com a
finalidade  de  se  contornar  a  impossibilidade  de  aplicação  da  Lei  n.
9.099/1995  aos  crimes  cometidos  no  âmbito  familiar.  Com  efeito,  não
obstante a Lei n. 11.340/2006 não vedar a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, restringindo apenas a aplicação de pena
de prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa, o inciso I do art.
44 do Código Penal é claro ao proibir a substituição quando o crime for
cometido  com  violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa" (AgRg  no  HC
288.503/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,  Quinta Turma, julgado
em 26/08/2014; AgRg no REsp 1.463.031/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Quinta  Turma,  julgado  em  02/10/2014;  RHC  36.539/MS,  Rel.  Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/05/2014; HC
280.788/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
03/04/2014). 02. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no HC 293.642/MS, Rel.
Ministro  NEWTON  TRISOTTO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015) – g.n. 

Com relação à suspensão condicional da pena,  o réu preenche
todos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, pois a pena aplicada é inferior a
dois anos, o réu não é reincidente em crime doloso, a personalidade, a conduta social e
os antecedentes foram valorados positivamente, e, como já demonstrado, não é cabível a
substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

Portanto,  concedo  ao  réu  o  benefício  da  suspensão
condicional da pena pelo prazo de dois anos, devendo as condições serem fixadas
pelo Juízo da Execução Penal.



É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Desembargador  Márcio
Murilo  da  Cunha  Ramos),  relator, Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador) e João Benedito da Silva.
Ausente justificadamente Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir o
Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio).

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 João
Pessoa, 03 de maio de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator


