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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL
GRAVE (ART. 129, § 1º, III DO CP). PRELIMINAR.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  VÍCIO  DO
INQUÉRITO.  IRRELEVÂNCIA.  PRETENSÃO  DE
OITIVA  DE  TESTEMUNHA  NÃO  ARROLADA.
DESCABIMENTO.  DEFESA  PRELIMINAR
APRESENTADA.  PREFACIAL  REJEITADA.
MÉRITO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.  DEBILIDADE  PERMANENTE
DA AUDIÇÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO.

— O  inquérito  policial  é  peça  meramente
informativa,  de  modo  que  os  eventuais  vícios  de  que
padeça não se estendem à ação penal.

— Ao réu, devidamente citado, não é dado o direito
de exigir a oitiva de testemunha não arrolada no momento
processual oportuno. Prova indeferida e não impugnada
pelo instrumento processual próprio (correição parcial).
Nulidade  que  pressuporia  a  demonstração  efetiva  de
prejuízo à tese defensiva, de resto inexistente. 

— "No processo penal, a falta da defesa constitui
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se
houver prova de prejuízo para o réu." (Sum. 523 do STF).

— Aquele  que  agride  fisicamente  o  ofendido,
causando  debilidade  permanente  na  audição,  responde
pelo crime do art. 129, §1º, III do Código Penal. Autoria e
materialidade  induvidosas,  reconhecendo-se  a  validade
da  prova  pericial  acerca  do  resultado  qualificador  do
crime.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  ESTES
AUTOS....



Acorda  a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitada  a  preliminar  de
cerceamento de defesa, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do
voto do relator.

RELATÓRIO.

O Ministério Público estadual ajuizou ação penal em face
de  Moisés Francisco da Silva Neto e de  Valdir Bezerra Alves Júnior, dizendo
que os acusados, por volta das 19h30 de 07 de março de 2011, invadiram a casa de
Paulo  Roberto  Pereira  dos  Santos,  no  município  de  Alagoa  Grande,  e  o
agrediram  fisicamente,  produzindo-lhe  lesões  corporais  que  debilitaram  a
audiência do ouvido direito em 50% (cinquenta por cento).

Recebida a denúncia em 05 de julho de 2012 (fl.  45) e
citados os réus (fls. 46/47), eles ofereceram defesa preliminar (fls. 50/51), após a
qual  o  juízo  de  primeiro  grau  procedeu  à  instrução  processual,  inquirindo  a
testemunha arrolada e interrogando os increpados ao final (fls. 61/62).

Apresentadas razões finais por ambas as partes (fls. 65/67;
74/109),  Dr.  José  Jackson  Guimarães,  juiz  de  direito  da  comarca  de  Alagoa
Grande, acolheu, em parte, o alvitre da promotoria, condenando apenas  Moisés
Francisco da Silva Neto pelo crime do art. 129, § 1º, III do CP à pena definitiva
de dois anos de reclusão, em regime aberto, aplicando-lhe o benefício do sursis
penal (fls. 111/114).

Inconformado,  o  réu  interpôs  a  presente  apelação
criminal (fl. 115), levantando, em preliminar, a nulidade processual resultante do
cerceamento  de  defesa  e,  no  mérito,  postulando a  absolvição  do acusado (fls.
136/160).

Em contrarrazões, o recorrido pleiteou o desprovimento do
apelo (fls. 165/176), o mesmo fazendo a Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra de Dra. Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo (fls 179/184).

É o relatório. Voto.

Na  noite  de  11  de  março  de  2011,  no  município  de
Alagoa Grande, o recorrente, policial militar, invadiu a casa do ofendido (Paulo
Roberto  Pereira  dos  Santos)  e,  acompanhado  de  comparsa  não  identificado,
agrediu-o fisicamente, ocasionando-lhe debilidade permanente na capacidade
auditiva  do  ouvido  direito,  reduzida  à  metade,  motivo  por  que  restou
condenado criminalmente.

Ao interpor seu recurso, todavia, o denunciado levantou
questões formais e meritórias, a serem estudadas abaixo.

Cerceamento de defesa  .

Condenado  em  primeiro  grau,  o  recorrente  levantou  a
preliminar da cerceamento de defesa,  por três motivos distintos, a saber: (a)
vícios no inquérito policial, (b) ausência da resposta preliminar à acusação e



(c)  recusa  do  julgador  em  inquirir  testemunha  do  réu.  Nenhum  desses
argumentos, contudo, me convenceu.

A jurisprudência  dos  tribunais  superiores  entende que a
nulidade processual – seja absoluta, seja relativa – demanda a demonstração
de efetivo prejuízo à parte.  Noutras palavras,  ainda que se trate  de nulidade
absoluta, o litigante a quem aproveita a declaração do vício precisa evidenciar em
que consistiu  seu prejuízo processual,  em homenagem ao princípio do  pas de
nullité sans grief. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  NULIDADE
PROCESSUAL.  DEMONSTRAÇÃO  DE  PREJUÍZO.
INEXISTÊNCIA.  CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA
LEGISLAÇÃO  INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE  E  NO
CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  SÚMULA
279/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que a demonstração de
prejuízo, “a teor do art.  563 do CPP, é  essencial  à  alegação de
nulidade,  seja  ela  relativa  ou  absoluta,  eis  que  (…)  o  âmbito
normativo do dogma fundamental  da disciplina das nulidades -
pas  de  nullité  sans  grief  -  compreende as  nulidades  absolutas”
(HC  85.155/SP,  Rel.ª  Min.ª  Ellen  Gracie).  2.  Para  chegar  a
conclusão  diversa  do  acórdão  recorrido,  seriam  necessárias  a
análise  da  legislação  infraconstitucional  pertinente  e  a
reapreciação  dos  fatos  e  do  material  probatório  constante  dos
autos  (Súmula  279/STF),  procedimentos  inviáveis  em  recurso
extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE  984373  AgR,  Relator(a):  Min.  ROBERTO  BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-234 DIVULG 03-11-2016 PUBLIC 04-11-2016).

PROCESSUAL PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS
CORPUS.  NULIDADE.  ERROR  IN  PROCEDENDO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS SUBSEQUENTES.
IMPOSSIBILIDADE.  PREJUÍZO  NÃO  DEMONSTRADO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.  O  reconhecimento  de  error  in  procedendo  pela  ausência  de
intimação da defesa  para  manifestação  sobre  prova  emprestada  em
tempo  razoável  não  enseja  a  nulidade  das  provas  subsequentes,
sobretudo  quando  declarada  expressamente  a  legalidade  da  prova
originária e não demonstrado liame ou derivação entre esta e aquelas.
2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "o
princípio  do  pas  de  nullité  sans  grief  exige,  em  regra,  a
demonstração de prejuízo concreto  à parte  que suscita  o vício,
independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela
tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta
nulidade processual por mera presunção" (RHC 123.890 AgR/SP,
Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015,
DJe 15/05/2015). Hipótese em que não demonstrada a existência de
prejuízo  pela  manutenção  do  arcabouço  probatório  subsequente,
mostrando-se  suficiente  a  correção  do  vício  procedimental
evidenciado.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC  76.777/PR,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

Essa é justamente a hipótese dos autos. Aqui, embora o
apelante suscite supostas nódoas processuais, não conseguiu comprovar em que
medida as supostas irregularidades comprometeram o exercício do direito de



defesa. Esse fundamento já seria suficiente, isoladamente, para repelir a prefacial
suscitada no recurso, mas passarei a apreciar,  de per si, cada uma das alegações
expostas.

Afasto a adução de nulidade processual  vício  havido
em inquérito policial. Afirmou o apelante que, durante o transcurso do feito, a
capitulação jurídica do fato sobre modificação: de início, o agente era investigado
pelo crime de lesão corporal simples para, em seguida, com o advento de laudo
pericial apontando a presença de circunstância qualificadora, passar a responder
pela  lesão  corporal  grave.  Com essa  mudança,  diz  ele,  caberia  à  autoridade
investigar  o  crime  através  de  inquérito  policial,  no  qual  ele  deveria  ser
inicialmente interrogado (direito à autodefesa).

Sem embargo, os tribunais brasileiros – de há muito, aliás
– entendem que os possíveis erros do inquérito não contaminam a ação penal,
por  se  tratar  de  procedimento  administrativo  meramente  preparatório  para  o
processo  criminal  futuro.  Dessa  maneira,  sendo  mera  peça  informativa,  os
possíveis vícios que recaiam sobre ele em nada prejudicam a persecutio criminis
in iudicio. Veja-se, ilustrativamente, o seguinte aresto:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO   RECURSO   ESPECIAL.
HOMICÍDIO CULPOSO. TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO ART. 619
DO  CPP.  SÚMULA  284/STF.  ALEGAÇÃO  DE  VÍCIO  NO
INQUÉRITO  POLICIAL  NÃO   CONTAMINA   A   AÇÃO
PENAL.  PRINCÍPIO  PAS  DE  NULLITÉ  SANS  GRIEF.
COMPROVAÇÃO  DO  PREJUÍZO.  NECESSIDADE.
INTERROGATÓRIO  REALIZADO  ANTES  DA  VIGÊNCIA DA
LEI  N.  11.719/2008,  QUE  MODIFICOU  O  ART.  400  DO  CPP.
AUSÊNCIA  DE  NECESSIDADE  DE  RENOVAÇÃO  DO  ATO.
PENA-BASE  FIXADA  ACIMA  DO    MÍNIMO    LEGAL.
VETORIAL    DAS    CIRCUNSTÂNCIAS    DO   DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE.
(....)
2.  É  cediço  neste  Superior  Tribunal  que, não sendo o inquérito
policial  indispensável  à  propositura  da  ação  penal  e dada sua
natureza   informativa,   eventuais   nulidades  ocorridas  na  fase
extrajudicial  não  têm  o  condão  de  macular  a  ação  penal
(RHC  50.011/PE,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 16/12/2014).
(...)
(AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES  DA  FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
27/09/2016, DJe 05/10/2016)

Da  mesma  forma,  ao  contrário  do  que  sustentou  o
articulado recursal, houve, sim, a defesa preliminar de que trata o art. 396-A
do Código de Processo Penal. Na petição de fls. 50/51, a defensoria pública
efetivamente, contrariou os termos da denúncia, alegando a improcedência
da pretensão acusatória.  Nesse ponto,  merece realce a  Súmula 523 do STF,
segundo a qual "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Ressalto que o apelante, apesar de citado pessoalmente
(fl. 47), optou por deixar de constituir advogado (fl. 48), motivo pelo qual o
juízo de piso houve por bem designar defensor público para atender esse múnus



processual  (fl. 49 – Dr. Jeziel Magno Soares). Não poderia, agora, o recorrente
beneficiar-se  de  sua  própria  inércia  (nemo  auditur  propriam  turpetudinem
allegans),  em  respeito  ao  princípio  da  boa-fé  processual  objetiva  (art.  5º  do
Código de Processo Civil).

O  mesmo  destino  tem  a  arguição  resultante  do
indeferimento de oitiva de testemunhas defensivas (fl. 61), não arroladas na
fase  processual  oportuna. Na  realidade,  a  defesa  pediu  a  inquirição  de
testemunhas,  sem sequer decliná-las,  não se sabendo quem seriam os pretensos
depoentes.  Logo,  ninguém  foi  arrolado  como  testemunha  da  defesa  em
momento algum da marcha processual, não se podendo avaliar a sua possível
importância para a instrução processual (art. 401 § 1º do CPP) nem  qual fato seria
comprovado com seu depoimento, se ouvida em juízo. Trata-se, destarte, de prova
hipotética. 

Também não há nos autos evidência alguma da recusa
do juiz em ouvir as testemunhas de defesa já presentes no átrio do fórum,
como  alega  o  recorrente.  O  termo  de  audiência,  aliás,  limita-se  a  registrar  o
pedido  –  e  a  sua  denegação  pelo  juiz  –  de  inquirição  das  "testemunhas
arroladas pela defesa", que, a bem da verdade, sequer existiam.

 Não bastasse tudo isso,  a defesa deixou de impugnar o
ato judicial aqui hostilizado – o indeferimento do requerimento de produção
de prova testemunhal – através do instrumento processual adequado (correição
parcial)1,  quedando-se  inerte.  Transcorrido  in  albis o  prazo  para  questionar
validamente a medida, a questão acha-se preclusa.

Por todos esses motivos, rejeito a prefacial.

Autoria e Materialidade.

A  autoria  e  a  materialidade  do  crime  acham-se
sobejamente caracterizadas, malgrado o esforço defensivo em contestá-las. Em
síntese: não há a menor sombra da dúvida sobre a efetiva ocorrência do fato
delituoso nem tampouco sobre a identificação do responsável pelo delito, de
modo que a decisão condenatória deve ser preservada às inteiras. Andou bem,
enfim, o juízo a quo.

A  autoria é certa.  Na verdade,  além das agressões não
serem propriamente negadas pelo recorrente – que tenta justificar a prática do
crime como resposta à supostas ameaças praticadas pelo ofendido contra a mãe do

1 PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA
DEFESA.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DESCABIMENTO.  CORREIÇÃO  PARCIAL.
SÚMULA Nº 267/STF.

I  -  Contra  decisão  de  juiz  de  primeiro  grau  que  indefere  pedido  de  intimação  de
testemunha, cabível correição parcial.

II - In casu, descabida, portanto, a utilização do mandado de segurança, tendo em vista a
existência de recurso próprio, ex vi da Súmula nº 267 do c. Pretório Excelso ("Não cabe mandado
de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição").

Recurso não conhecido.
(RMS  26.038/RS,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA TURMA,  julgado  em

19/06/2008, DJe 18/08/2008)



agente – a prova existente nos autos é exuberante. 

Ao depor em juízo,  esclareceu a vítima (Paulo Roberto
Pereira dos Santos) que "por volta  das 07:30h, Moisés Francisco chegou em
frente a sua casa numa moto preta", dizendo que  "você está bagunçando com
minha  família".  Nessa  ocasião,  depois  de  ameaçar  o  ofendido  ("eu  sou  da
polícia", "quer que eu lhe mate aqui agora"), o "depoente tentou entrar dentro de
casa",  mas  "o  acusado  Moisés  começou  a  dar  tapa  no  ouvido  do  depoente,
enquanto outro acusado o segurava pela cintura". Em resumo, "Moisés bateu no
depoente dentro da sua casa" e  "na hora da confusão,  quase estouraram seu
ouvido".

Josenildo Pereira da Silva confirmou em juízo a narrativa
acima, considerando "que estava presente na hora do fato" e que "Moisés chegou
dizendo que era polícia". Acrescentou que "Paulo Roberto entrou para dentro e o
depoente  entrou  com  ele e  que  "Moisés  invadiu  a  casa  de  Paulo  Roberto",
ressaltando que "Paulo Roberto entrou no banheiro e que Moisés entrou também"
e esclarecendo que "Paulo Roberto estava no canto do banheiro e que Moisés
'tava' batendo nele". Não prospera, portanto, a tentativa da defesa – que, friso,
não  impugnou  o  testemunho  na  forma  da  lei  (art.  214  do  CPP)  –  de
desqualificar seus declarações por suposta parcialidade.

Da mesma forma, a  materialidade do crime é palmar.
Assim é o  laudo traumatológico de fl. 08, que atesta que o ofendido sofreu
ofensa  física  perpetrada  por  meio  contundente  (socos  na  cabeça).  Esse
documento é robustecido pelo laudo de fl. 36, que acusa a  debilidade auditiva
com comprometimento de 50%, verificando-se a presença da qualificadora
do art. 129, §1º, III da lei penal.

A tese de invalidade do laudo que aponta a debilidade
permanente da audição não me parece consistente para me convencer. Nada há
nos autos que refute a conclusão a que chegou o perícia,  nem mesmo a mídia
juntada aos autos, nas razões do apelo, com o depoimento do subscritor da
perícia de fl. 36 (Dr. José Erivaldo Araruna).

Ora,  o  conjunto  probatório  aponta,  sem  o  menor
questionamento,  a  perda  de  metade  da  acuidade  auditiva  da  vítima.  Em
contrapartida,  as  agressões  físicas  praticadas  pelos  recorrente  estão
cabalmente  caracterizadas,  com  evidência  de  edema na  região  da  orelha.
Logo, tenho por suficiente a prova técnica.

A  rigor,  mesmo  que  o  laudo  do  expertus fosse
inconclusivo, seria possível considerar demonstrado o fato – o que não é o
caso – a jurisprudência tem admitido que outros meios de prova, examinados
conjugadamente, sejam o bastante para condenar o réu, em hipóteses como a
dos autos, suavizando a exigência do art. 158 do CPP. Eis os arestos:

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL
EM  AGRAVO  NO  RECURSO  ESPECIAL.    ATO
INFRACIONAL    ANÁLOGO   À   TENTATIVA   DE
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.   AUSÊNCIA   DE  ANIMUS
NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO  AO  DE  LESÃO  CORPORAL  LEVE.



IMPOSSIBILIDADE.  LAUDO  PERICIAL  INCONCLUSIVO.
OUTRAS  PROVAS  PRODUZIDAS  EM  JUÍZO.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.   Após  a  análise  das  circunstâncias  fáticas  relacionadas  à
conduta praticada,  o  Tribunal  a quo concluiu que não se podia
inferir, de forma  inconteste,  a  inexistência  de  animus  necandi
no  delito cometido pela agravante.
2.   Condenação  lastreada  não  apenas  no  Laudo  Pericial  mas
também nas demais provas produzidas em juízo.
(...)
(AgRg no AREsp 770.722/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL.  Violência doméstica.  Lesão corporal,
ameaça e  vias  de  fato.  Alegada falta  de  intimação  do  réu  para  a
audiência.  Inocorrência.  Tentativas  de  localização  frustradas.
Alteração de domicílio sem comunicação ao juízo. Revelia decretada.
Nulidade  inexistente.  Laudo  de  exame  de  corpo  de  delito
inconclusivo. Irrelevância. Materialidade comprovada por outros
meios.  Palavra da vítima.  Prova suficiente. Condenação mantida.
Recurso  desprovido.  (TJPR;  ApCr  1492378-7;  São  João;  Primeira
Câmara Criminal;  Rel.  Juiz  Conv.  Naor R.  de Macedo Neto;  Julg.
07/04/2016; DJPR 18/04/2016; Pág. 266)

Conclusão  .

ANTE  O  EXPOSTO,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO.

Não havendo recurso especial/extraordinário, baixem-
se os autos ao juízo de origem, para dar início à execução definitiva da pena
imposta pelo juízo se primeiro grau; havendo, expeça-se guia de execução
provisória da pena, antes de remeter os autos à Presidência do Tribunal de
Justiça, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente da Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Márcio Murilo da
Cunha  Ramos,  relator,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  Convocado,  com
jurisdição limitada,  para substituir  o Exmo. Sr.  Des.  Arnóbio Alves Teodósio),
revisor, e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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, 15 de agosto de 2017.

Des. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
                                 RELATOR


