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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº
11.340/06) - LESÃO CORPORAL - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA
OU DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA - IMPOSSIBILIDADE -
RECONCILIAÇÃO DO CASAL - IRRELEVÂNCIA - AÇÃO PENAL
INCONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO (ADI 44244 DO STF) -
CONDENAÇÃO MANTIDA -  AFASTAMENTO EX OFFICIO DA
DESFAVORABIL IDADE DAS C IRCUNSTÂNCIAS  JUDIC IA IS
PROPRIAMENTE DITAS E DAS CONSEQUÊNCIAS - NECESSIDADE -
ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONCESSÃO
DE SURSIS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  1.
A comprovação da materialidade e da autoria delitivas por meio de laudo
pericial e depoimento da vítima justificam a condenação do agressor,
sobretudo, após o julgamento da ADI 4424 do STF, na qual restou
consolidado o entendimento de que a ação penal de crime de lesão corporal
praticado contra a mulher no ambiente doméstico é de natureza pública
incondicionada, razão pela qual eventual reconciliação do casal não interfere
na reprovação conferida pelo Direito Penal a tal modalidade delitiva. 2. Não
há que se falar em legítima defesa, quando ausentes os requisitos insertos
no artigo 25 do Código Penal, os quais são imprescindíveis para a
caracterização de tal excludente de ilicitude. 3. Para que haja a
desclassificação para lesão corporal privilegiada é fundamental que a
provocação tenha partido da própria vítima e que seja injusta, ou seja, não
justificada, não permitida e não autorizada por lei, ou, em outros termos,
ilícita, de forma a provocar indignação, hipótese, nem de longe, constatada
nos autos. 4. Se o julgador aferir favoravelmente todas as circunstâncias
judiciais aludidas no artigo 59 do CP, deve fixar a pena-base no mínimo
legal, vez que o próprio dispositivo, no inciso II,
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enfatiza os limites de fixação da pena-base de acordo com os parâmetros
legais. Dessa forma, o cômputo desfavorável de cada circunstância judicial
impõe a fixação de um plus no quantum mínimo cominado no tipo penal.
Assim, em se verificando que o magistrado valorou equivocadamente
circunstâncias judiciais elementares ao tipo penal, há que se proceder, ex
officio, à readequação desta à sistemática processual penal, respeitando-se,
assim, o princípio da proporcionalidade que rege a dosimetria da pena. 5. A
concessão do sursis da pena é possível, desde presente os requisitos legais,
quais sejam, reprimenda inferior a 02 (dois) anos, primariedade e
circunstâncias judiciais favoráveis (art.77 do CP), todos presentes no caso
dos autos, suspensão de ofício.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0209.13.001730-1/001 - COMARCA DE
CURVELO - APELANTE(S): LÚCIO CÉSAR CARVALHO DE OLIVEIRA
COSTA - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - VÍTIMA: A.A.F.R.

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, COM ALTERAÇÕES DE
OFÍCIO.

DESA. KÁRIN EMMERICH

RELATORA

DESA. KÁRIN EMMERICH (RELATORA)
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V O T O

               Trata-se de recurso de apelação interposto por LÚCIO CÉSAR
CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA contra decisão (f.60-64), proferida pela
MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal e da Infância e da Juventude de
Curvelo, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e,
por conseguinte, o condenou ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de
detenção, em regime aberto, por incurso nas sanções do art.129, §9º do
Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico).

               Nas razões recursais (f.74-83), o acusado, por meio da defesa
técnica, pugna pela absolvição com esteio no art.386, inciso VII do Código
Penal e, subsidiariamente, pela absolvição do acusado pela ocorrência da
legítima defesa ou pela aplicação da lesão corporal privilegiada e, ainda, pela
concessão da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos ou sursis.

               Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (f.84-87),
pugnando, em síntese, pela manutenção do decisum ao fundamento de que
o reatamento com a vítima não impede que o acusado seja sancionado
criminalmente por sua conduta.

               Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, no
parecer de f.93-94, opina pelo improvimento do recurso e pela manutenção
da decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

               É O RELATÓRIO.

               PASSO AO VOTO.

               Conheço o recurso, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade e processamento recursais.

               Inexistindo preliminares, arguidas ou apreciáveis ex officio, passo à
análise do mérito recursal.
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               Consoante narrado alhures, o denunciado, ora apelante, em 23 de
janeiro de 2012, por volta das 07h20, na Rua Porto, nº 60, no Bairro Jardim
Paraíso, na cidade de Curvelo, por motivos de ciúmes, ofendeu a integridade
física de Andréia Aparecida Ferreira Rocha, sua ex-companheira. Segundo
consta, após ofendê-la moralmente, chamando-a de vagabunda, safada,
prostituta, agrediu-a, fisicamente, causando-lhe as lesões descritas no auto
de corpo de delito (f.18-19).

               Sobre os fatos que embasaram tal decisão, constata-se a existência
do Termo de Representação (f.08), de Termo de Declaração (f.09-10/ f.13-
14), do Termo de Depoimento (f.11-12) e do Termo de Requerimento da
Ofendida (f.15-16), no qual se verifica que a vítima, no mesmo dia da
agressão, esteve na Delegacia de Polícia daquela localidade para
representar contra o agressor, bem como para solicitar a concessão das
medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

               A materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo
de Delito (f.18-19), comprovando a existência da lesão, pelo Boletim de
Ocorrência (f.11-12) e, ainda, pela prova oral colhida.

               De igual forma, a autoria delitiva mostrou-se inconteste, pelas
provas carreadas nos autos, em especial pela palavra da vítima, a qual está
amparada na prova técnica.

               Na fase inquisitorial, a vítima narra que:

"(...) Segundo a declarante vivia em uma união estável com o Sr. LÚCIO
CÉSAR CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA, há aproximadamente 03 (três)
anos; QUE a declarante afirma que durante sua relação LÚCIO sempre foi
muito agressivo, porque sem motivos aparentes desferia vários tapas e
murros contra a declarante; que esta esclarece que tentou separar por
diversas vezes, no entanto LÚCIO afirmava que se a declarante o
abandonasse ele iria matá-la; que hoje durante a manhã LÚCIO ligou para a
declarante e pediu as chaves da motocicleta para ele resolver a
documentação do veículo; QUE a declarante abriu a porta de sua casa, e
entregou a LÚCIO as chaves do veículo e os
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documentos; que após estacionar a motocicleta na porta da casa da
declarante; LUCIO se aproximou e começou a falar inúmeras palavras de
baixo calão, como vagabunda, safada, prostituta; que nesse instante LÚCIO
perguntou se o atual namorado, da declarante havia ido na residência dela
na noite anterior, momento em que a declarante confirmou a visita, e afirmou
a LÚCIO que ambos não tinham relação alguma; que muito nervoso LÚCIO
começou a agredir a declarante com tapas, não deixando marca alguma; que
diante das agressões a declarante começou a gritar incessantemente,
instante em que LÚCIO a puxou pelo braço para dentro de sua residência e
persistiu nas agressões; que nesse momento a declarante gritou pedindo
para seus filhos e DANIELA para acionarem a polícia, momento em que
LÚCIO fugiu; que a declarante afirma que teme pela sua segurança, pois
LÚCIO a ameaça de morte constantemente; que perguntado se LÚCIO a
ameaçou na manhã de hoje; respondeu que não; QUE perguntado se a
declarante possui alguma lesão aparente; respondeu que não, sente apenas
dores no entanto não há marcas em seu corpo;que a declarante afirma que
deseja representar criminalmente contra LÚCIO, e requerer as medidas
protetivas (...)". (Depoimento da vítima Andréia Aparecida Ferreira Rocha, às
f.10)

               Em juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado na fase
inquisitorial, ressalvando, todavia, que, atualmente, convive com o acusado
em harmonia. Confira-se:

"(...) que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que o
acusado insultou a depoente e a depoente fechou a porta de casa para que
os vizinhos não ouvissem; que o acusado queria sair e a depoente não
queria deixar; que então houve uns empurrões; que o acusado não deu tapas
na depoente; que ele deu empurrões para tentar sair e a depoente não
deixava; que confirma o depoimento de fl.10 (...) que Daniela presenciou os
fatos,mas como se separou do irmão da depoente, a depoente não tem mais
contato (...) que voltou a conviver com o acusado; que a convivência é boa;
que a depoente tem câncer de mama; que a depoente está fazendo
tratamento com o apoio do acusado (...)" (Depoimento da vítima Andréia
Aparecida Ferreira Rocha, às f.41)
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               Consoante já afirmado em linhas atrás, a agressão narrada pela
vítima foi confirmada pelo Exame de Corpo de Delito que atesta a ocorrência
de "equimose na mão esquerda, equimose no quadril esquerdo e equimose
no braço esquerdo" (f.19).  Afora isso, as declarações da vítima e o laudo
acostado aos autos informam a prática do delito de lesão corporal pelo
apelante.

               Ora, embora o casal alegue estar vivendo harmoniosamente, há
que se concordar com os fundamentos invocados pelo representante do
Ministério Público nas contrarrazões recursais (f.84-87), visto que a agressão
perpetrada pelo apelante contra a vítima constitui ofensa à integridade
corporal, porquanto inexistem dúvidas de que este infringiu a conduta
descrita no art.129, § 9º do CP, tipo penal que incrimina a lesão corporal
praticada contra cônjuge prevalecendo-se das relações domésticas ou de
coabitação.

               Muito embora a vítima, afirme que "voltou a conviver com o
acusado; que a convivência é boa; que a depoente tem câncer de mama;
que o depoente está fazendo tratamento com apoio do acusado" (f.41) e,
que, nas entrelinhas, subentenda-se que tal episódio estaria superado, a
pretensão formulada não se afigura razoável.

               Isso porque, consoante cediço, a Lei Maria da Penha (Lei nº
11.340/06) visa proteger a desigualdade de gênero em nosso país e, no
plano concreto, objetiva também superar a cultura malsã já impregnada no
seio social de que, após o casal "fazer as pazes", a surra, os tabefes, os
impropérios, a humilhação outrora vivenciada pela vítima perante os filhos,
os vizinhos, enfim, perante toda a sociedade deixariam de existir. Na
realidade, isso não ocorre... Há que se afastar, assim, a crença de que bater
em mulher faz parte do cotidiano e, por ser considerado algo normal, alguns
abraços, beijos e juras de amor eterno são suficientes para superar o trauma
vivenciado pela vítima. Ora, o Poder Judiciário, a quem é dado
constitucionalmente o poder-dever de compor conflitos de interesses, não
pode ser conivente com esse tipo de conduta.
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               Se assim o fosse, o fato de alguém, por exemplo, praticar
determinado delito e, posteriormente, ser perdoado pela vítima seria
suficiente para justificar a absolvição do agressor.

               Não se pode esquecer que o contexto familiar e social no qual
ocorrem os crimes domésticos é complexo e, muitas vezes, "obrigam" a
vítima a voltar a conviver maritalmente com o agressor. Referida decisão, de
foro íntimo, transcende os limites de atuação do Poder Judiciário. In casu, a
ressalva feita pela vítima de que estaria recebendo apoio do companheiro
para tratar do câncer de mama que lhe acometeu não tem o condão de
eximir o apelante da responsabilidade pelos atos praticados anteriormente,
tendo em vista que o Estado não pode se silenciar diante de qualquer
violência concreta de gênero perpetrada no âmbito familiar.

               Em tais casos, o perdão da vítima não tem o condão de influenciar
na solução desse tipo de delito, razão pela qual eventual reconciliação das
partes no curso do feito não interfere na reprovação penal a ser reconhecida
pelo Poder Judiciário.

               Releva notar, nesse sentido, que a decisão proferida pelo STF (ADI
nº 4424) entendeu que o delito de lesão corporal é de natureza
incondicionada, o qual prescinde da manifestação expressa da vítima no
sentido de dar início à ação penal.

               Destarte, as provas produzidas - testemunhal e pericial - não
deixam dúvidas de que houve ofensa à integridade corporal da vítima e,
apesar de o casal estar vivendo harmoniosamente hoje, as lesões descritas
no laudo de f.18-19, elaborado à época da agressão, foram causadas pelo
apelante, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência
de provas.

               Na mesma linha de raciocínio, a tese de que o apelante teria
apenas revidado após a agressão inicial perpetrada pela vítima não merece
acolhida, até porque, apesar das alegações recursais, inexistem nos autos
provas de que o apelante tenha sido lesionado ou
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que tenha agido para repelir agressão atual ou iminente e injusta por parte da
vítima.

               Nos depoimentos prestados, ficou claro que o apelante, não se
conformando com a possibilidade de término do relacionamento com a
vítima, no dia dos fatos, insultou a vítima, agredindo-a, posteriormente com
tapas e murros, os quais causaram as lesões descritas no laudo pericial (f.18
-19).

               Consoante se observa, as lesões da vítima foram comprovadas, ao
passo que nada houve no mesmo sentido com relação ao apelante. Resta,
pois, evidenciado que não houve, por parte do apelante, atitude de defesa
diante de injusta agressão, mas sim prática delituosa movida por sentimento
de ira, a qual redundou em lesões corporais, sem que a vítima tivesse, de
algum modo, agredido-o previamente e de forma injusta.

               A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA -
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE ESPECIAL
RELEVÂNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO -
IMPOSSIBILIDADE - CONSTATAÇÃO DA OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL DA VÍTIMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA
CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE ASSUME TER AGREDIDO
DOLOSAMENTE A VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
realização da perícia alguns dias após a ocorrência não compromete a prova
da materialidade do delito. Tratando-se de violência doméstica, cujas
agressões e ameaças, via de regra, são cometidas na clandestinidade, a
palavra da vítima reveste-se de grande relevância, principalmente quando
coerente com as demais provas acostadas aos autos. Só se fala em legítima
defesa quando há o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta
agressão. O que diferencia a contravenção penal das vias de fato e o crime
de lesão corporal leve é justamente a constatação da ofensa à integridade
corporal da vítima,
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sendo aquela infração subsidiária a esta, por expressa dicção legal. Se o
agente confessou ter agredido a vítima dolosamente, ainda que tenha
afirmado agir em resposta a uma ofensa anterior,  incabível a
desclassificação do crime para a modalidade culposa.  (TJMG - Apelação
Criminal  1.0016.13.011846-2/001, Relator(a): Des.(a) Luziene Barbosa Lima
(JD Convocada), 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/06/2015,
publicação da súmula em 17/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS - CONFISSÃO (AINDA QUE QUALIFICADA)
DO RÉU, PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL FIRME - AGRESSÕES
RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS
INDUBITAVELMENTE -  RECURSO DESPROVIDO. 1 .  Para o
reconhecimento da legítima defesa, é imprescindível a produção de prova
absoluta, inconteste, de que estão presentes as circunstâncias pertinentes à
aludida excludente da ilicitude. Ausente tal prova, cujo ônus compete à
defesa, e restando plenamente demonstrado que o réu, prevalecendo-se de
relações domésticas, praticou lesões corporais contra a vítima, é de rigor a
manutenção do decreto condenatório. 2. Recurso não provido.  (TJMG -
Apelação Criminal  1.0461.12.000662-6/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo
Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/04/2015, publicação da
súmula em 14/04/2015)

               Desta forma, não há que se falar em legítima defesa, quando
ausentes os requisitos insertos no artigo 25 do Código Penal, os quais são
imprescindíveis para a caracterização de tal excludente de ilicitude, a saber:
agressão injusta, atual ou iminente; defesa de direito próprio ou de terceiro;
repulsa com os meios necessários e ao alcance do agente; uso moderado de
tais meios; e animus de se defender da agressão.

               Pede ainda o apelante o reconhecimento da desclassificação do
delito para lesão corporal privilegiada ao fundamento de que agiu premido
por violência emoção decorrente de injusta provocação da vítima (CP, art.
129, § 4º).
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               Verifica-se, todavia, inexiste fundamento fático que permita
desclassificar o delito, vez que, embora alegue que agiu premido por injusta
provocação, tal assertiva não encontra respaldo em qualquer prova
constante dos autos, nem no depoimento do próprio apelante (f.14). Ao
contrário, a dinâmica dos fatos aponta que os insultos e agressões partiram
do apelante.

               As lesões corporais leves, mesmo que qualificadas pela violência
doméstica, ensejam a aplicação da modalidade privilegiada do § 4º do
art.129 do Código Penal, quando o réu, agindo sob o domínio de violenta
emoção, agride fisicamente a vítima, logo após injusta provocação. In casu,
conforme já afirmado, as agressões foram provocadas pelo apelante, que,
conforme narrado, foi até à casa da vítima e, lá, quis tirar satisfações acerca
do relacionamento que esta mantinha, à época, com outra pessoa, o qual,
aos olhos do apelante, seria extraconjugal.

               Com efeito, a descoberta de infidelidade pode conduzir à perda do
senso crítico acerca do certo e do errado, desatino que, por vezes, beira às
raias do absurdo e resulta em violência física. Apesar disso, todavia, o
domínio da violenta emoção não é suficiente para caracterizar o privilégio.

               Importa frisar, na hipótese, que, segundo informação do próprio
apelante "ambos estavam namorando, no entanto, cada qual em sua
residência" (f.14). Ora, não há que se falar, portanto, em relação
extraconjugal, tendo em vista que, pelas provas carreadas aos autos, à
época, o casal já estava rompido, ainda que, posteriormente, tenham reatado
os laços afetivos que um dia os uniram.

               Dessa forma, admitir a ocorrência de injusta provocação e, assim,
aplicar o privilégio do §4º do art.129, na hipótese, em que a vítima, na própria
residência, é insultada pelo ex-companheiro com palavras de baixo calão
que, em resumo, põe em xeque o anacrônico conceito de mulher honesta e,
ainda, agredi-la fisicamente, equivaleria a legitimar a resposta violenta da
pessoa traída, o que,
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obviamente, é inadmissível.

               Sobre a aplicação da lesão corporal privilegiada, a doutrina
preleciona:

Além da violência emocional, é fundamental que a provocação tenha partido
da própria vítima e seja injusta, o que não significa, necessariamente,
antijurídica, mas quer dizer não justificada, não permitida, não autorizada por
lei, em outros termos, ilícita. A injustiça da provocação deve ser de tal ordem
que justifique, de acordo com o consenso geral, a repulsa do agente, a sua
indignação. (in Tratado de direito penal: parte especial, volume 2 - 7. ed. rev.
e atual. - São Paulo: Saraiva, 2007, p.172)

                Em casos similares, já decidiu este tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA
PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E  MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.  CONJUNTO
PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. DOLO EVIDENCIADO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO
POR PENA DE MULTA. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. ART. 129, §§
4º E 5º, DO CP. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. - O dolo
do delito de lesão corporal, denominado de animus laedendi, consiste na
vontade de produzir um dano à integridade física da vítima ou de em assumir
o risco de produzir esse resultado. Se as provas produzidas formam um
conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, no sentido de que
o réu, ao desferir uma cotovelada no rosto da vítima, tinha a intenção de
lesioná-la, não há como acolher o pedido de absolvição.

- Rejeita-se a alegação de lesão corporal privilegiada, porquanto não foi
sequer apontado motivo de relevante valor moral ou social ou que o réu
tivesse agido sob o domínio de violenta emoção em seguida a injusta
provocação da vítima. - Recurso não provido.  (TJMG -  Apelação Criminal
1.0707.13.027856-7/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada, 4ª CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 29/04/2015,
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publicação da súmula em 06/05/2015)

EMENTA: PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - DESCABIMENTO -
S U F I C I Ê N C I A  D E  P R O V A S  P A R A  A  C O N D E N A Ç Ã O  -
DESCLASSIFICAÇÃO - FORMA CULPOSA - IMPOSSIBLIDADE -
VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA - LESÃO CORPORAL
"PRIVILEGIADA" - NÃO CARACTERIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA -
ATENUANTE LEGAL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO.
- A tutela da integridade física jamais pode ser relativizada ao ponto de se
considerar irrelevante lesões corporais de natureza leve, sob pena de ofensa
ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

- A violência doméstica não deve ser dimensionada apenas pelo resultado da
lesão corporal, mas também à luz dos reflexos perversos e dificilmente
mensuráveis na formação das crianças e adolescentes que vivenciam esse
triste cenário, inexistindo fundamento que respalde a incidência da
insignificância penal em casos tais. - Em se tratando de crime cercado pela
invisibilidade do âmbito doméstico, há que se privilegiar a palavra da vítima,
corroborada pela prova pericial, em detrimento da versão isolada do réu. -
Afasta-se o "privilégio" se não comprovado que o réu agiu impelido por
motivo de relevante valor social ou moral, tampouco sob domínio de violenta
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. - A confissão
espontânea que foi importante para o esclarecimento da autoria, servindo de
fundamento para a condenação, deve ensejar a aplicação da atenuante do
art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que o agente tente justificar a conduta
aduzindo que provocou acidentalmente a lesão.

- A confissão espontânea se esgota com o "sim" do agente, quando este
descort ina a autor ia do del i to.   (TJMG -  Apelação Cr iminal
1.0024.11.050864-5/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em
25/02/2015).

               Não há, pois, como aplicar o benefício inserto no § 4º do art.129 do
Código Penal.
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               Superado as questões atinentes à pretensão absolutória, cumpre
ressaltar, todavia - até porque tal matéria pode ser apreciada de ofício - que
a  magistrada, ao analisar as circunstâncias judiciais do art.59, na primeira
fase do cálculo dosimétrico, valorou negativamente as circunstâncias e
consequências ao argumento de que "graves, a vítima não contribuiu para a
prática delitiva" (f.63) e, ainda assim, fixou a pena-base no mínimo legal, ou
seja, em 03 (três) meses de detenção.

               Ora, releva salientar que, cabe ao magistrado analisar as
circunstâncias judiciais e, com base na discricionariedade que lhe é
constitucionalmente concedida, fixar o quantum da pena, nos limites
impostos pela legislação, valendo-se também do princípio do livre
convencimento motivado que deve permear as decisões judiciais.

               Nesse sentido:

                                      "O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-
base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o
caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias
judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que
quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no
mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para
que a pena não possa ficar no patamar mínimo" (STF, HC 76196).

               Sobre a análise das circunstâncias judiciais cumpre trazer à baila,
ensinamento doutrinário:

                                        a) Como já referido, as circunstâncias judiciais são
utilizadas pelo magistrado para a aplicação da pena base. Nesta operação,
faz uma valoração de cada uma das circunstâncias sob a perspectiva da
favorabil idade ao réu, com o que se visa garantir uma perfeita
individualização da pena. Aliás, o juiz deve analisar todas as circunstâncias
do artigo 59 e explicitar o modo pelo qual se realizam no caso em
julgamento, indicando os fatos reveladores. Não
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são admissíveis fórmulas genéricas, nem as conclusões sem embasamento
nos fatos provados. b) O parâmetro da pena base é mínimo legal. E, como
são várias as circunstâncias, a jurisprudência estabeleceu algumas regras a
serem observadas pelo juiz para a fixação da pena base. Assim:

(...)

b.2) Em havendo algumas circunstâncias desfavoráveis (mais de uma), deve
a pena-base afastar-se do mínimo legal, ficando tanto mais distante quanto
mais forem as judiciais desfavoráveis. Trata-se da hipótese de
desfavorabilidade relativa, em que há um grau médio de reprovabilidade. (...)
(Artigo publicado pelo Des. Dálvio Leite Dias Teixeira Publicado pela AJURIS
em 18.08.2005).

               Observa-se, assim, que a existência de uma única circunstância
judicial desfavorável já justifica a fixação da pena-base acima do mínimo
legal. Isso significa dizer que, se o julgador aferir favoravelmente todas as
circunstâncias judiciais aludidas no artigo 59 do CP ao agente, deve fixar a
pena-base no mínimo legal, vez que o próprio dispositivo, no inciso II,
enfatiza os limites de fixação da pena-base de acordo com os parâmetros
legais. Dessa forma, o cômputo desfavorável de cada circunstância judicial
impõe a fixação de um plus no quantum mínimo cominado no tipo penal.

               No caso em análise, conforme afirmado em linhas atrás, a
proporcionalidade que norteia a fixação da pena-base na primeira fase da
dosimetria da pena não foi observada pelo magistrado sentenciante, vez que,
mesmo aferindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena-
base no mínimo legal.

               Em sendo assim, data máxima venia, há que se proceder, de ofício,
à retificação da pena aplicada ao acusado, tendo em vista o equívoco na
valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo em vista a
inobservância da proporcionalidade que rege a elaboração da dosimetria da
pena.
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               In casu, a magistrada, com esteio em idêntico fundamento,
considerou desfavoráveis as circunstâncias propriamente ditas e as
consequências do delito. Tal análise, todavia, não encontra guarida na
doutrina e jurisprudência.

               No que respeita às circunstâncias propriamente ditas, aspectos
objetivos relevantes que se circundam o fato, verifica-se que essas nada
influíram para o resultado, razão pela qual há que se considerá-la como
favorável. Da mesma forma, no tocante às consequências do crime, as quais,
conquanto graves, são próprias aos crimes dessa natureza e, portanto, já
valoradas pelo legislador ao estabelecer os limites da reprimenda.

               Assim, ausentes nos autos elementos suficientes para a aferição
negativa das circunstâncias e consequências do delito, mostra-se incorreta
sua valoração negativa.

               Dessa forma, a aferição favorável das circunstâncias e
consequências do delito, feita de ofício neste voto, atrelada à análise
favorável das demais circunstâncias judiciais do art.59 do CP, justifica a
manutenção da pena-base no mínimo legal, nos termos da decisão proferida
no juízo a quo.

               Evidencio ainda que, a despeito de a reanálise de tais
circunstâncias não implicar alteração no montante da pena-base, tampouco
na pena definitiva imposta ao apelante, a inobservância das balizas que
regem a aplicação da pena traz prejuízos ao condenado, tendo em vista que
a aferição das circunstâncias judiciais (CP, art.59) e, por conseguinte, a
fixação da pena-base em patamares mínimos determina a concessão de
eventuais benefícios que, porventura, o condenado possa fazer jus. Tais
equívocos impedem, por exemplo, a fixação de regime prisional menos
gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (CP, art.44) e a concessão de suspensão condicional da pena, entre
outros benefícios.

               Quanto à pretensão defensiva de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, inviável no caso, pois
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embora a pena corporal fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime
foi cometido com violência (art.44, I do CP).

               Nesse sentido:

"AÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA CÔNJUGE. LEI
MARIA DA PENHA. CRIME DE DANO QUALIFICADO. PROCURADOR DE
JUSTIÇA DO MPDFT. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE. Hipótese a
qual versa sobre crimes de lesão corporal cometida contra cônjuge e dano
qualificado, cometidos por Procurador de Justiça do Distrito Federal.
Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelo acervo probatórios
dos autos. Prova testemunhal apurada no inquérito administrativo conduzido
pelo Ministério Público Federal que, ratificada na instrução em juízo, conforta
a acusação imputada na denúncia, determinando a condenação. Pena base
fixada pouco acima do mínimo previsto, em razão das circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Vedação legal de substituição da pena corporal por restritivas
de direito, face à incidência da Lei Maria da Penha ao caso. Ação penal
julgada procedente". (APn .673/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE
ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 30/08/2012).

               Todavia, entendo possível a concessão do sursis, porquanto
presentes os requisitos legais, quais sejam, reprimenda inferior a 02 (dois)
anos, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis (art.77 do CP) -
reanalisadas nessa instância - pelo que, nesse ponto, assiste razão à defesa,
razão pela qual suspendo a execução da pena privativa de liberdade pelo
prazo de 02 (dois) anos, cujas condições serão, oportunamente, definidos
pelo Juízo da execução.

               Feitas tais considerações, DE OFÍCIO, afasto a desfavorabilidade
das circunstâncias propriamente ditas e das consequências do delito e,
mantendo a condenação do apelante Lúcio César Carvalho de Oliveira
Costa, DOU  PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO por ele interposto
apenas para conceder-lhe o benefício do sursis.
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               Sem custas face ao parcial provimento do recurso.

DES. ALBERTO DEODATO NETO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. FLÁVIO BATISTA LEITE - De acordo com o(a) Relator(a).

               SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, COM
ALTERAÇÕES DE OFÍCIO."
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