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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  N°  0016930-81.2014.815.0011 –  5ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Karla Danielle Queiroz Lucena Cassimiro de Oliveira
ADVOGADO: André Gustavo Figueiredo
APELADO: Justiça Pública Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL  E
AMEAÇA.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA ASSISTENTE
DE  ACUSAÇÃO.  NÃO  INTIMAÇÃO  PARA
APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.  NULIDADE
ABSOLUTA. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Não  tendo  sido  oportunizado  à  Assistente  de
Acusação,  legalmente  habilitada,  a  apresentação  das
alegações finais, resta configurada a nulidade absoluta
por  violação  aos  princípios  do  contraditório  e  do
devido processo legal.

VISTOS,  relatados e discutidos os presentes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do
voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante  a 5ª  Vara  Única  da  Comarca  Campina  Grande/PB,
Fabianne Queiroz Lucena Oliveira, qualificada na inicial, foi denunciada como incursa
nas sanções do art. 129, §9º e art. 147, ambos c/c o art. 69, todos do Código
Penal,  conforme  narrativa  constante  da  exordial  acusatória  que  passo  a
transcrever (fls. 02/04):

“Consta dos autos do procedimento inquisitorial que
FABIANNE  QUEIROZ  LUCENA  OLIVEIRA,  no  dia  28  de  março  de
2014,  'ofendeu  a  integridade  corporal'  de  sua  irmã  Karla  Danielle
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Queiroz  Lucena Cassimiro  de Oliveira,  além disso,  'ameaçou cometer
mal injusto grave' contra a mesma.

Segundo consta dos autos, a denunciada não queria
que sua irmã,  ora  vítima,  visitasse  sua genitora,  tendo,  no  dia 23 de
março de 2014, ameaçado causar-lhe mal injusto e grave, proferindo as
seguintes palavras: 'Se Danielle chegar aqui, eu vou fazer picadinho, que
ela vai  me pagar,  que eu já  estou aprontando uma pra ela'  (sic.).  Já
havendo procedimento próprio a respeito.

Posteriormente, no dia 28 de abril de 2014, a vítima
se dirigiu à residência da mão, encontrando sua irmã, ora denunciada.
Nessa ocasião, iniciou-se uma discussão, tendo a denunciada agredido a
vítima com um soco nas costas, causando ferimentos em seu antebraço,
conforme laudo traumatológico à fl. 06. Ainda nessa ocasião, ameaçou,
novamente a vítima, pedindo para sua filha pegar uma arma no carro
para usar contra a ofendida.

Diante  da  autoridade  policial,  a  vítima  declarou,
expressamente, seu desejo de representar contra a denunciada.”

Laudo Traumatológico nº 14090414 (fl. 09).

Denúncia recebida em 13.10.2014 (fl. 28).

À fl.  77  Karla  Danielle  Queiroz  Lucena  Cacimiro  de  Oliveira
requereu sua habilitação como assistente de acusação, sendo constituído o Advogado
André Figueiredo (Procuração de fl. 78), tendo havido anuência do Ministério Público
(fl. 82).

Às fls. 127/131 o Ministério Público apresentou alegações finais
pugnado pela absolvição da denunciada.

Razões finais apresentadas pelo Advogado de Fabianne Queiroz
Lucena Oliveira requerendo sua absolvição (fls. 135/137).

O MM Juiz singular julgou improcedente a pretensão punitiva do
Estado para absolver a denunciada, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal (Sentença de fls. 138/140).

À fl. 143, Karla Danielle Queiroz Lucena Cacimiro de Oliveira,
na condição de assistente de acusação, requereu, através de seu Advogado, a anulação
de todos os atos após a apresentação de alegações finais da acusação, com a abertura de
prazo para apresentação de suas alegações finais.
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À fl. 144 consta despacho, através do qual o Juízo a quo registra
que sua jurisdição se encerra com a prolação da sentença, determinando a intimação das
partes acerca da referida sentença.

Irresignada, Karla Danielle Queiroz Lucena Cacimiro de Oliveira
recorreu  (fl.  148),  por  intermédio  de  seu  advogado,  alegando  em suas  razões  (fls.
149/151)  que  o  Juízo  a  quo  não  concedeu  prazo  para  manifestação  assistencial
requerendo,  por  conseguinte,  a  anulação  de  todos  os  atos  após  a  apresentação  de
alegações finais da acusação, com a abertura de prazo para apresentação de alegações
finais pela Assistente de Acusação, em face do efetivo prejuízo sofrido.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  157/160,  pugnando  o
Ministério Público no sentido de que seja negado provimento ao recurso interposto, a
fim de que seja mantida a absolvição de Fabianne Queiroz Lucena.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu o
Parecer  de  fls.  165/172,  opinando  pelo  provimento  da  Apelação,  declarando-se  a
nulidade da Sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

Em  suas  razões  apelatórias,  Karla  Danielle  Queiroz  Lucena
Cacimiro de Oliveira, na condição de Assistente de Acusação, requer a anulação de todos
os atos após a apresentação de alegações finais da acusação, com a abertura de prazo para
apresentação de suas alegações finais, porquanto não lhe fora oportunizado a apresentação
de tal ato processual, argumentando que houve efetivo prejuízo.

Pois bem. Assiste razão à recorrente, considerando a natureza da
nulidade e que a demonstração da ilegalidade processual restou comprovada.

Da análise dos autos, constata-se que, de fato, não foi oportunizado à
Assistente de Acusação que apresentasse suas alegações finais, tendo o Magistrado de base
prolatado a Sentença em descompasso com os princípios do contraditório e do devido
processo legal.

É sabido que a apresentação das alegações finais é obrigatória para
as partes, incluindo o assistente de acusação, legalmente habilitado, sob pena de nulidade
absoluta.

Nesse contexto, vale registrar que situações desta natureza, por si só,
não acarretam a aludida nulidade quando não implique prejuízo, pois nenhum ato será
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declarado nulo  se  não houver  prejuízo  às  partes,  conforme artigo  563 do Código de
Processo Penal. 

Contudo,  a  falta  de  intimação  para  a  prática  do  referido  ato
processual comprometeu a efetividade dos princípios constitucionais do devido processo
legal  e  do  contraditório,  ao  não possibilitar  à  assistente  de  acusação o  direito  de  ser
manifestar nos autos, ainda mais considerado que o Órgão do Ministério Público pediu, nas
alegações  finais,  a  absolvição  da  acusada,  contrariando  os  interesses  da  assistente  de
acusação,  sendo  cabível  ressaltar  que  o  princípio  básico  do  direito  processual  é  o
contraditório, assegurando o direito de a parte interessada apresentar as suas razões.

A propósito:

48665158 - FURTO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR
DE  NULIDADE  PROCESSUAL.  ACOLHIMENTO.
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. I.  A falta de intimação
da  assistente  de  acusação  para  apresentação  das
alegações  finais,  retirando-lhe  a  possibilidade  de
defender a ocorrência do crime imputado ao réu e de
pleitear a prolação do Decreto condenatório, constitui
violação os princípios constitucionais do contraditório e
do devido processo legal e, nessa qualidade, enseja o
reconhecimento  da  nulidade  dos  atos  processuais,
desde o momento em que deveria ter sido efetuada. II.
Segundo entendimento consagrado no âmbito do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva  não pode ser  avaliada  com base em
pena hipotética, de sorte que, antes da superveniência de
Decreto condenatório, deve pautar o exame da prejudicial
de mérito a pena máxima cominada ao delito. (Enunciado
sumular nº  438 do STJ).  III.  Inviável o acolhimento da
prejudicial de mérito, se, entre os marcos interruptivos, o
prazo  prescricional  não  foi  implementado.  lV.  Recurso
conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade processual
suscitada  pela  assistente  de  acusação  e  rejeitada  a
prejudicial de mérito arguida pelo réu Adailson. (TJDF;
Rec  2009.09.1.019092-9;  Ac.  887.430;  Terceira  Turma
Criminal;  Rel.  Des.  João  Batista  Teixeira;  DJDFTE
19/08/2015; Pág. 94)

48583689  -  PENAL  E  PROCESSUAL.  LESÕES
CORPORAIS SOB A ÉGIDE DA MARIA DA PENHA.
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AGRESSÃO  DE  MARIDO  CONTRA  MULHER.
APELAÇÃO  DO  ASSISTENTE  DE  ACUSAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  POR  FALTA  DE
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES
FINAIS.  AFRONTA  AO  PRINCÍPIO  DO
CONTRADITÓRIO.  SENTENÇA  CASSADA. 1  A
vítima  recorre  da  sentença  que  absolveu  o  réu  da
acusação de ofensa ao artigo 129, § 9º, do Código Penal,
combinado  com  o  artigo  5º,  inciso  III,  da  Lei  nº
11.340/06, alegando a sua nulidade, haja vista não ter
sido intimida, como assistente de acusação já admitida
nos autos para apresentar alegações finais. 2 A falta de
intimação da assistente de acusação para todos os atos
processuais  compromete  a  efetividade  do  princípio
constitucional  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,
tornando inexequível a garantia de se manifestar por
todos os interessados na causa,  não sendo a omissão
suprida pelas alegações finais do Promotor de Justiça,
que, aliás, pediu a absolvição do acusado. Sendo patente
o  prejuízo,  afasta-se  a  aplicação do apotegma ""Pas  de
nulitè  sans  grief"".  3  Sentença  cassada  para  declarar  a
nulidade  do  processo.  (TJDF;  Rec  2011.07.1.027433-3;
Ac. 792.788; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George
Lopes Leite; DJDFTE 04/07/2014; Pág. 231) 

Ao se pronunciar sobre o tema, a douta Procuradoria de Justiça, em
seu  Parecer  de  fls.  165/172,  salientou  acertadamente  que  “a  sentença  absolutória
encontra-se revestida de nulidade, em virtude da ausência de concessão do prazo legal
para apresentação das alegações finais à assistente de acusação, posto que, conforme
exposto acima, trata-se de procedimento obrigatório, não podendo sequer ser dispensado
a requerimento da referida parte, quiçá pela autoridade judicial.”

Por tais considerações, em harmonia com o Parecer da Procuradoria
de Justiça,  dou provimento ao recurso  interposto por Karla Danielle Queiroz Lucena
Cacimiro de Oliveira, anulando todos os atos processuais posteriores às alegações finais
apresentadas pelo Ministério Público, remetendo os autos à Comarca de Origem, para que
seja aberto prazo para o oferecimento das alegações finais pela assistente de acusação,
devendo ser observado o regular curso do processo, e, ao final, proferido novo julgamento.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito
Pereira  Filho,  decano no exercício  da  Presidência,  dele  participando,  além de  mim,
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Relator, o Exmo. Sr. Juiz Carlos Antônio Sarmento (convocado para substituir o Exmo.
Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  Sessão  o  Exmo.  Sr.  José  Marcos  Navarro  Serrano,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de
Dezembro de 2016.

João Pessoa, 15 de Dezembro de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    Relator
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