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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  LESÃO
CORPORAL  PROVENIENTE  DE  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA,  RESISTÊNCIA  E  DESACATO(ARTIGOS
129,  §9º  E  329  e  331 DO  CP).  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DA  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DE  TODOS  OS  CRIMES.
RESISTÊNCIA  E  DESACATO  EVIDENCIADOS  NOS
RELATOS  DAS  TESTEMUNHAS  E  DO  RÉU.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NESTE PONTO. DA
LESÃO CORPORAL. IMPRESTABILIDADE DO LAUDO
PERICIAL DE OFENSA FÍSICA POR AFRONTA AO §1º
DO ART. 159 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA
VÍTIMA EM JUÍZO.  ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL
PARA  A  CONFIGURAÇÃO  DO  CRIME  DE  LESÃO
CORPORAL.  PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA  NÃO
AFASTADA.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO IN  DUBIO
PRO REO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

In casu, o fato da vítima, quando ouvida na esfera policial e em
juízo, os policiais terem apresentado versões diferentes para o
evento  delituoso,  e,  ainda,  ausentes  outros  elementos
probatórios  que  assegurem a autoria  do ilícito  penal,  não  há
como validar  a  condenação do denunciado nas  penas  do art.
129,  §  9º,  do  CP.  Assim,  considerando  que  a  ação  penal
percorreu  o  trâmite  processual  com  o  respeito  ao  devido
processo  legal  e  a  tese  acusatória  não  logrou  êxito  em
confirmar, estreme de dúvidas, a autoria do fato em questão, é
imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo em favor do
denunciado. 



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 parcial ao apelo apenas
para  afastar  a  condenação  do  crime  de  lesão  corporal.  Não  havendo  Recurso
Especial  ou  Extraordinário,  encaminhem-se  os  autos  ao  juízo  de  origem  para
execução definitiva.  Caso haja,  expeça-se guia de execução provisória,  antes do
encaminhamento à Presidência deste Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  pelo  réu,  Rafael
Pereira dos Santos, através da qual se insurge contra a sentença proferida pela Juíza da
Vara Única de Remígio, Juliana Dantas de Almeida, que às fls.108/12 proferiu sentença
condenatória, reconhecendo que o réu agrediu a sua companheira e em seguida teria
resistido a prisão e desacatado os policiais no momento de sua prisão,  art. 129, §9º e
artigos 329 e 331 do Código Penal.

Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/04) que, no dia 20 de
janeiro 2015, o acusado teria ofendido a integridade física da sua companheira, com
chutes.

Em sentença condenatória, de fls.  108/112, a magistrada apega-se a
prova pericial, ao depoimento da vítima na delegacia, e ainda ao depoimento dos policiais que
trabalharam no dia do fato.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  do  insigne
Promotor Amateus Lopes Ferreira opinou pelo desprovimento do apelo, fls. 134/137.

É o relatório.

VOTO: 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de ofício, passo à
análise do mérito.

O apelante pleiteia a absolvição de todos os crimes alegando a
ausência de provas de autoria e materialidade.

Em dada proporção merece prosperar o apelo.

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

“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”.



Compulsando os autos, observa-se que o Laudo Traumatológico
de Ferimento ou Ofensa Física de fl. 19, não se presta a prova da materialidade delitiva,
pois a sua elaboração contraria o disposto no § 1º do art. 159 do CPP que dispõe:

Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por
perito oficial, portador de diploma de curso superior.(Redação dada pela Lei
nº 11.690, de 2008).
§ 1o Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas
idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área
específica,  dentre  as  que  tiverem  habilitação  técnica  relacionada  com  a
natureza do exame.

Ressalte-se, que da leitura do laudo de fls.  19 extrai-se que o
perito em suas conclusões, isoladas, já que não há assinatura de outro perito “ad hoc”,
indica a necessidade de avaliação por perito oficial.

Ou seja, não só há a violação direta do preceito legal, bem como
a indicação de necessária realização de perícia por perito oficial sugere a fragilidade da
referida  prova,  daí  concluir-se  que  resta  a  mesma  como  imprestável  para,  sozinha,
afirmar a materialidade delitiva.

Tal conclusão, não indica, por si, que outras provas não possam
ser  utilizadas  para  comprovarem  a  ofensa  física  sofrida  pela  vítima.  No  entanto,
ressalta-se a inviabilidade de submissão tardia de nova pericia, já que por ter a instrução
ignorado a sugestão do perito, às fls. 19, não há mais como, nesse momento, identificar
seguramente  lesão  corporal  por  decorrência  dos  fatos  narrados,  resta-nos  as  provas
testemunhais.

A magistrada na sentença, fls. 109 v. valora a palavra da vítima,
indicando a sua relevância  e  transcreve  o seu depoimento,  feito  exclusivamente  em
delegacia, “ Que ele pegou um tamborete e quebrou nas suas pernas (...)fls. 09”.

A narrativa da vítima é contrária a própria denúncia que refere
que o réu/apelante teria com chutes agredido a vítima. 

O depoimento dos policiais, colhido em audiência, juntado em
mídia de fls. 59, também apresenta-se contraditório com a versão da vítima para os
fatos. Extrai-se da sentença, fls. 109 v. :

Que ao conversar com a vítima, descobriu que ela estava na casa
da vizinha Nina, local onde o acusado entrou sem autorização e,
após quebrar o portão, lesionou a companheira com chutes na
perna, derrubando uma criança que estava no colo dela…”

A vítima relatou que a agressão foi com um tamborete  e não
com chutes, e em momento algum relatou na delegacia que seu filho havia sido jogado
ao chão, considerando que não há na instrução depoimento judicial da vítima mostra-se
impossível o esclarecimento dos fatos em toda sua extensão.

Ainda,  na  referida  mídia  o  policial  José  de  Anchieta  do
Nascimento Júnior mantém o depoimento feito em delegacia, que relata:

Que foram tentar detê-lo, porém ele se agarrou com a vítima na
tentativa de impedir a ação policial; Que após conseguir separá-
los,  o  acusado  correu  na  tentativa  de  fugir  da  prisão,  porém

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1


correram na  direção  dele  e,  em razão do seu comportamento
agressivo, tiveram que usar a força para contê-lo; que inclusive
afirma que ele se agarrou com o acusado e ele deu um golpe,
caindo ao chão.

Não há dúvidas quanto a resistência para a prisão, bem como ao crime
de desacato,  pois  as  testemunhas  confirmaram em juízo que receberam agressões  verbais  e
mesmo física, já que um dos policiais recebeu um golpe do réu e chegou a cair no chão. Esta
clareza, contudo, não se apresenta para a manutenção do decreto condenatório pelo crime de
lesão corporal.

Isto porquê na referida mídia, o acusado relata que agarrou-se
com a vítima no intuito de convencê-la a não apresentar queixa na delegacia, e que a
lesão teria sido decorrente de uma queda sofrida no momento da discussão. Esta versão
foi confirmada em depoimento,  mídia de fls. 59, da Sra. Francisca Luiz dos Santos,
Nina, moradora da casa onde o fato ocorreu, que narra que a vítima teria corrido com o
celular do acusado para este não alcançá-la, e que, por isso teria levado uma queda,
momento que teria machucado o pé.

Ressalte-se,  que  a  Sra.  Francisca  Luiz  dos  Santos,  Nina,  foi
considerada  pela  magistrada  como  mera  declarante  após  a  mesma  afirmar  que  era
locatária de uma casa da irmã do réu.

Desta feita, diante da imprestabilidade do laudo de constatação
de ofensa, bem como da ausência de depoimento da vítima em juízo, mostra-se o acervo
probatório insuficiente  para ensejar juízo condenatório no que se refere ao crime de
lesão corporal.

Diante  desse  fato,  não  há  alternativa  senão  reconhecer  a
insuficiência de provas para a condenação, aplicando-se, por conseguinte, o princípio do
in dubio pro reo. 

O acusado demonstra perfil voltado a criminalidade, sobretudo
pelos antecedentes criminais, tendo em seu histórico de delinquência envolvimento em
agressão contra a mulher, no entanto este fato não pode ter importância determinante a
sua condenação, a materialidade e a autoria do crime devem ser comprovadas. 

Na ação penal busca-se a condenação com base na análise dos
fatos, devendo os antecedentes serem considerados no momento da fixação da pena e do
regime para o cumprimento,  não devendo impressionar o julgador ao ponto deste se
afastar do acervo probatório.

De outro lado, no tocante aos crimes de resistência e desacato a
materialidade e autoria dos delitos estão amplamente comprovadas pelos já explicitados
depoimentos prestados na esfera policial e confirmados em juízos, fls. 07/10 e 59 e 85.

Considerando a absolvição quanto ao crime de lesão corporal no
âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º do CP), há que se afastar a fixação de sua
pena.

A sentença fixou pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 9º do
CP) a pena de 06 (seis) meses de detenção, pelo crime de resistência (art. 329 do CP)
em 08 (oito) meses, e pelo crime de desacato (art. 331) a pena de 09 (nove) meses de



detenção,  totalizando  a  pena  de  1  (um)  ano  e  11  (onze)  meses de  detenção,
aplicando-se o  recorte de 06 (seis) meses, relativo a absolvição no crime de lesão
corporal, torno definitiva a pena de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

No que toca ao regime, mantenho este no regime inicial aberto,
considerando  a  impossibilidade  de  reforma  por  tratar-se  de  apelo  exclusivamente
defensivo.

Outrossim, registre-se que permanece  a  impossibilidade  de
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, em razão do
delito em comento, crime de resistência, ter sido cometido com violência e ter o réu
antecedentes criminais censuráveis, fls. 97/99, incidindo, pois na vedação do art. 44, I e
III, do CP.

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer ministerial, DOU
PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, afastando a condenação pelo crime de
lesão  corporal,  mantendo  a  condenação  pelos  crimes  de  resistência  e  desacato,
reformando  a  pena,  que  antes  era  de  1 (um) ano e  11  (onze)  meses de  detenção,
tornando-a definitiva, em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em regime inicial
aberto.

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

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando  os Excelentíssimos Senhores  Desembargadores Carlos  Antônio
Sarmento (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo
da Cunha Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira (juiz  de  Direito  convocado  para
substituir o Exmo. Des. João Benedito da Silva). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


