
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000452-53.2015.815.0531 – Comarca de Malta
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Antônio Marculino de Araújo 
DEFENSORA: Diana Guedes de Sousa
APELADO: a Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL  NO
ÂMBITO  DOMÉSTICO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  LAUDO  PERICIAL
SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA (ART. 167
DO  CPP).  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVA
COMPROVADA.  DOLO  DO  AGRESSOR
EVIDENCIADO.  DESCABIMENTO  DA
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  PARA  A
CONTRAVENÇÃO  DE  VIAS  DE  FATO.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME MOTIVADAS DE FORMA GENÉRICA E COM
ELEMENTOS  INERENTES  AO  TIPO  PENAL.
REDIMENSIONAMENTO  DA  REPRIMENDA.
PROVIMENTO PARCIAL.
 
-  A ausência  de  laudo  pericial  acerca  das  agressões  físicas
sofridas pelas crianças não se mostra imprescindível, podendo
ser suprida por outros meios de prova (art. 167 do CPP). Logo,
restando  demonstrada a materialidade e  a autoria  do crime,
bem como evidenciado o dolo do agressor, não merece censura
a  decisão  condenatória,  sendo  incabível  a  desclassificação
para a contravenção de vias de fato.
 
- Para fins de fixação da pena-base, não é cabível a valoração
negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivo e
circunstâncias do delito), quando a justificativa emprestada se
revela  genérica  e  com  elementos  inerentes  ao  próprio  tipo
penal. Redimensionamento da reprimenda.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal



de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, dar provimento parcial ao apelo
para readequar a pena para 03 meses de detenção, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por Antônio
Marculino de Araújo contra a sentença de fls. 60/62, prolatada pelo Juízo de Direito da
Comarca de Malta, Juiz Vanessa Pereira Moura Cavalcante, nos autos da ação penal
acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que julgou
procedente a denúncia para lhe condenar pela prática do crime de lesão corporal
no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP), aplicando a pena de 07 (sete) meses e
20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto.

Em seguida, determinou a substituição da pena privativa de
liberdade  por uma restritiva  de  direito,  consistente  em  prestação  de  serviço  à
comunidade ou à entidade pública. 

 
Narra  a  denúncia  que,  no  dia  28.11.2014,  o  denunciado,  por

volta das 18h00min, ofendeu a integridade física/saúde das suas netas, menores F.E.N.C
e  S.N.A.X,  respectivamente,  com 06  e  08  anos  de  idade,  que  residiam na  mesma
residência do agressor. 

Segundo  a  exordial,  o  processado,  após  ficar  irritado  com o
barulho  que  as  crianças  faziam  ao  brincar  com  um  gato,  acabou  por  agredi-las
fisicamente com uma corda, deixando marcas visíveis em seus corpos.

Por tal fato, foi incurso no art. 129, § 9º, do CP (lesão corporal
no âmbito doméstico) c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Denúncia recebida no dia 16 de setembro de 2015 (fl. 29).

Procedida a citação do acusado (fls. 30v), este apresentou defesa
prévia (fl. 33).

Ultimada a  instrução processual  (fls.  46/52).  Alegações finais
pelo parquet (fls. 53/55) e defesa (fls. 57/59).

Sentença condenatória às fls. 60/62, julgando procedente  a
denúncia, condenando o réu como incurso na penalidade do art. 129, § 9º, do CP (lesão
corporal no âmbito doméstico), resultando em uma pena final de 07 (sete) meses e 20
(vinte) dias de detenção, em regime aberto. Em seguida, determinou a substituição
da  pena  privativa  de  liberdade  por  uma  restritiva  de  direito,  consistente  em
prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública. 

Às  fls.  64,  foi  interposto  recurso  de  apelação,  através  da
Defensoria Pública. Nas razões recursais (fls. 65/67), alega o apelante que: o crime de
lesão corporal deve ser desclassificado para a contravenção penal de vias de fato, haja
vista a ausência de laudo pericial e a fotos acostadas serem de péssima qualidade; a
pena deve ser fixada no mínimo legal, haja vista a ausência de motivação concreta para
justiçar a exasperação da pena-base. 

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 70/75, pugnando  pela



manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
82/88).

É o relatório.
VOTO:

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de lesão corporal
para a contravenção de vias de fato, em que pese a inexistência de laudo pericial e as
fotos (doc. fls. 10/12), de fato, não serem boa qualidade, é incontroverso que as meninas
foram vítimas de agressão físicas, uma vez que o próprio agressor admite tais fatos em
seu interrogatório (fls. 50/51).

A materialidade  delitiva  também  encontra  amparo  na  prova
testemunhal, no depoimento da declarante Ana Luiza Nery (mãe das meninas), no qual,
além de confirmar as agressões, pontou que estas deixaram marcas nas meninas (fl.46).

Na  mesma  linha,  foi  o  depoimento  da  testemunha  Maria  de
Lourdes Lopes Lima e Abílio,  Conselheira Tutelar, no qual afirmou que, a partir de
denúncia formulada por pessoa que não quis se identificar, recebeu as fotos, as quais
retratavam  as  agressões  sofridas  pelas  crianças.  Pontuou  que,  alguns  dias  após  a
agressão, uma das meninas ainda apresentava marca. Por fim, asseverou que as infantes
disseram que as agressões se deram porque estavam brincando com um gato (fls. 47).

É importante  pontuar  que  a  prova  testemunhal  pode suprir  a
falta do exame pericial, quando não mais existirem os vestígios. É o que dispõe o art.
167 do CPP, verbis:

 Art. 167.  Não  sendo  possível  o  exame  de  corpo  de  delito,  por  haverem
desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Nesse sentido, também aponta a jurisprudência. Confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LESÃO  CORPORAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  ABSOLVIÇÃO.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS
DE  PROVA. SÚMULA Nº  568/STJ.  INCIDÊNCIA.  PRECEDENTES.
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  NÃO
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.  AGRAVO
CONHECIDO  PARA  NÃO  PROVER  O  RECURSO
ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.170.059/SE (2017/0243596-
9), STJ, Rel. Félix Fischer. DJe 16.11.2017).

LESÃO  CORPORAL.  VIOLÊNCIA  DOMESTICA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA PROVAS
E DE LAUDO. VÍTIMA QUE SE RECUSA A REALIZAR PERÍCIA E
MUDA DEPOIMENTO  DURANTE  A INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.
DEPOIMENTO  DE  TESTEMUNHAS  QUE  PRESENCIARAM  AS
LESÕES.  PROVA  INSUFICIENTE.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO. "Eventual ausência de laudo pericial não impede a
condenação por lesão corporal,  diante dos demais  elementos de prova
carreados aos autos. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no

https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CSum%5Csum.nfo&d=STJ%20-%20S%DAMULA%20N%BA%20568&sid=4a9673b4.3e3ef274.0.0#JD_STJ-SMULAN568


art. 167, a possibilidade de prova testemunhai suprir a falta do exame de
corpo  de  delito,  razão  pela  qual  não  há  se  falar  em ausência de
materialidade". (Apelação nº 0000105-52.2016.815.0121, Câmara Criminal
do TJPB, Rel. Carlos Martins Beltrão Filho. DJe 06.04.2017).

Dessa  forma,  presente  outros  meios  de  prova  capazes  de
comprovar  as  agressões  sofridas  pelas  vítimas  não  merece  censura  a  sentença  que
reconheceu a prática do tipo penal  de lesão corporal,  não havendo que se falar  em
desclassificação do crime acima para a contravenção de vias de fato. 

Quanto à reprimenda aplicada, sabe-se que o deleito previsto no
art. 129, § 9º, do CPP (lesão corporal no âmbito doméstico) prevê a pena entre 03 (três)
meses a 03 (anos) anos de detenção. 

No caso, a magistrada aplicou a pena-base de 07 (sete) meses e
20 (vinte) dias de detenção, além de 30 dias-multa, tendo considerado desfavorável ao
réu a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Em seguida, por reconhe-
cer a presença da atenuante confissão espontânea, diminuiu de 23 (vinte e três) dias
a reprimenda, resultando em 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, re-
primenda que tornou definitiva, ante a inexistência de causas de aumento e de dimi-
nuição de pena.

 
Para o melhor exame do caso, transcrevo trecho da decisão rela-

cionada às circunstâncias valoradas negativamente, veja-se:

“A culpabilidade é visível demonstrada pelo dolo da prática do crime, (...)”
Os motivos do crime são fúteis, não havendo justificativa racional para a
prática (...)”
As circunstâncias do crime não são boas, agressão desferida contra crianças
indefesas demonstram um certo patriarcalismo e cultura de que tudo se re-
solve através de agressões; (...). (fls. 61)

In casu, verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade,
dos motivos e das circunstâncias do crime revelam-se vagas e genéricas e com menção a
argumentos inerentes ao próprio tipo penal pelo que condenado o recorrente, sem que
haja qualquer relação com próprio caso concreto, o que não é admitido. 

Além disso, tal motivação dificulta o desenvolvimento de argu-
mentação contrária pela defesa, não se prestando, portanto, tal fundamentação para jus-
tificar a exasperação da pena-base. 

Verifico o equívoco na fixação da reprimenda, passo ao redi-
mensionamento.

Do reexame da pena-base, considerando a inexistência de qual-
quer outra circunstância valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou
seja, 03 (três) meses de detenção. 

Em segunda fase deixou de aplicar a atenuante de confissão es-
pontânea, uma vez que não é possível, nesse momento, a minoração da pena para pata-
mar inferior ao mínimo legal (Sum. 231 C. STJ). 

Ausente causa de aumento e diminuição da reprimenda,  fixo a
pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.



 
Mantido os demais termos da sentença, em especial, o regime

aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberda-
de por uma restritiva de direito.

Ante o exposto,  dou provimento parcial ao recurso, para di-
minuir a pena privativa de liberdade para o importe de 03 (três) meses de deten-
ção, mantido os demais termos da sentença.

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 convocado – Relator




