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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0001069-97.2013.815.0461– Comarca  de
Solânea/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Representante do Ministério Público
APELADO: Edvaldo Freire dos Santos, conhecido por “Ovelha”
DEFENSORA PÚBLICA: Elisete da Cunha Pereira

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS
DA MATERIALIDADE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
COM  RELAÇÃO  A  LESÃO  CORPORAL.  NÃO
ACOLHIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE  CERTEZA.
AUSÊNCIA DE LAUDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.

- Para prolação de um decreto penal condenatório
é indispensável prova robusta que dê certeza da
existência  do  delito  e  de  seu  autor.  A  íntima
convicção do julgador deve, sempre, se apoiar em
dados  objetivos  indiscutíveis.  Caso  contrário,
transforma o princípio do livre convencimento em
arbítrio.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal acima identificados,

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  deste  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  Solânea/PB,  Edvaldo  Freire  dos
Santos, conhecido  por  “Ovelha”, foi  denunciado  nas  sanções  dos  delitos
dispostos  nos  arts.  129,  §  9°,  e  147  do  Código  Penal,  porque,  no  dia
28.6.2013, por volta das 12h, uma guarnição da Polícia Militar, comandada
pelo Sub Tenente Severino Galvão, após solicitação do Promotor de Justiça
daquela Comarca,  atendeu a uma ocorrência  de violência  doméstica,  cuja
vítima foi a própria mãe do acusado, a Srª Maria José Freire, que foi por ele
agredida fisicamente e ameaçada de morte, fato que vinha sendo feito com
frequência (fls. 2-3).

Denúncia recebida no dia 22.7.2013 (fl. 2).

Citado  pessoalmente  (fls.  46-46v),  o  denunciado
apresentou, por meio da Defensoria Pública, sua defesa escrita às fls. 47-48.
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Na  audiência  de  instrução  realizada  através  de  gravação
audiovisual (CD/DVD – 89), foram inquiridas a vítima e uma testemunha da
acusação, não tendo sido arroladas as de defesa, e, ainda, foi interrogado o réu.

Concluída a instrução e oferecidas as alegações finais orais
pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública  (CD/DVD – 89), o MM. Juiz
singular, também em audiência (fls. 86-88), julgou improcedente a denúncia,
para absolver o acusado das imputações criminais que lhe são feitas, por não
existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do
CPP.

Inconformado, apelou o Parquet (fl. 91), alegando, em suas
razões recursais (fls. 93-100), que, nas alegações finais, rogou pela absolvição
do réu quanto  ao crime de ameaça e  sua condenação pela  lesão  corporal.
Todavia, o Juiz se equivocou de julgar improcedente a denúncia, ao absolvê-lo de
ambos os delitos de forma contrária à prova dos autos, pois não deve prevalecer
a absolvição do crime do art. 129, § 9°, do CP, sob o fundamento, com base no
art. 158 do CPP, de que não restou demonstrada a materialidade das agressões.

Contrarrazões pela Defesa às fls. 100-103, pugnando pelo
desprovimento do recurso ministerial.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, em Parecer, opinou pelo provimento do apelo (fls. 107-109).

Conclusos os autos, pedi dia para julgamento, por se tratar
de delito apenado com detenção (art. 170, II, do RITJ/PB e art. 610 do CPP).

É o relatório.

VOTO

Conforme  se  infere  do  relatório,  pretende  o  agente
ministerial  a  reforma  da  decisão  de  primeiro  grau,  que  absolveu  o  ora
denunciado, alegando, em síntese, que o delito restou comprovado.

No entanto, entendo que o pedido não deve ser acolhido,
em razão da ausência de provas a ensejar uma condenação.

Inicialmente, tem-se que, para a prolação de um decreto
penal  condenatório,  é  indispensável  prova  robusta  que  dê  certeza  da
existência do delito e seu autor.

A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em
dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformará o princípio do livre
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convencimento em arbítrio. 

Do  contexto,  verifico  que  a  prova  oral  colhida  não  é
consistente o bastante para ensejar uma condenação pelo delito de lesões
corporais. Isto porque, não ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que o
acusado realmente tivesse lesionado a vítima.

Apesar de na esfera policial a vítima, mãe do réu, declarar
que é costume ser agredida pelo filho, quando ouvida em juízo (mídia – fls.
89)desfez essas declarações dizendo que o filho chegou embriagado e foi logo
caindo, por isso deu uma mãozada nele, que o filho revidou. Disse também
que seu filho não tem o costume de lhe beliscar, e que não foi ameaçada por
ele.

Declarou também que o que disse na delegacia não era
verdade e que só falou por está nervosa. 

Não foi elaborado o Laudo de Lesões Corporais.

Em análise minuciosa do conjunto probatório acostado aos
autos, observa-se que, apesar de existirem suspeitas da prática do referido
delito  por  parte  do  réu/apelado,  a  materialidade  delitiva  não  restou
devidamente  demonstrada  durante  a  instrução  probatória,  não  havendo
elementos de prova suficientes à decretação de um édito condenatório.

Assim  sendo,  pelas  razões  já  mencionadas,  havendo
dúvida, o juízo absolutório é medida impositiva. 

No  caso  concreto,  a  prova  judicializada  não  autoriza  a
condenação do acusado, pois os elementos constantes nos autos são frágeis.

Para  prolação  de  um  decreto  penal  condenatório  é
indispensável  prova robusta  que dê certeza  da existência  do  delito  e  seu
cometimento pelo denunciado. A convicção do julgador deve ser apoiada em
provas indiscutíveis, o que, como dito acima, não existe no caso posto.

 Diante dos elementos acima listados,  entende-se que não
restaram  plenamente  comprovados  os  fatos  descritos  na  inicial.  Sendo
oportuno  lembrar,  nesse  particular,  que,  "para  a  configuração  do  tipo  é
preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou
externamente, podendo, ainda, qualquer modificação prejudicial à sua saúde"
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012, p. 667).

Destarte, no processo penal,  para que se possa concluir
pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da
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instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade
por fato definido em lei como crime - o que, repisa-se, não é o caso dos
autos.

Entende-se  que,  à  míngua de  provas  robustas  do  ilícito
narrado à inicial, impossível a condenação do réu, não bastando, para tanto,
somente  a  presença  de  indícios  isolados  ou  a  eventual  certeza  moral  do
cometimento do delito, invoca-se, por conseguinte,  o princípio do  in dubio
pro  reo,  haja  vista  a  dúvida  quanto  à  ocorrência  do  crime  imputado  ao
réu/apelado.

A propósito:

“LESÃO  CORPORAL  LEVE  CONTRA  EX-MULHER.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  MATERIALIDADE.
INEXISTÊNCIA  DE  LAUDO  PERICIAL
COMPROBATÓRIO  DAS  LESÕES.  Confissão  e
declarações da vítima que não suprem a prova
técnica. Art. 158 do CPP. Absolvição decretada,
com fundamento no art. 386, II, do CPP. Recurso
provido”.  (TJSP  -  APL  3007864-
29.2013.8.26.0084  -  Ac.  7757716  -  Rel.  Des.
Francisco Bruno – DJ: 11/08/2014)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL.
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  PARA  CON-  DENAÇÃO.
FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  IN  DÚBIO  PRO  RÉU.  ABSOLVIÇÃO
PROVIMENTO. 1. Para que se possa concluir pela
condenação  do  acusado,  necessário  que  as
provas juntadas ao longo da instrução revelem,
de  forma  absolutamente  indubitável,  sua
responsabilidade por fato definido em Lei como
crime. 2.  Não havendo provas idôneas aptas a
condenar  o  acusado  pela  autoria  do  crime  de
lesão corporal, deve o acusado ser absolvido, em
observância ao princípio in dubio pro reo”. (TJPB
-  ACr  0000665-33.2011.815.0391  -  Rel.  Des.
Carlos Martins Beltrão Filho - DJ 12/08/2014)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL  NO
TRÂNSITO.  ABSOLVIÇÃO.  POSSIBILDADE.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  SUFICIENTES  DE
AUTORIA.  IN  DUBIO  PRO  REO.  SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não havendo
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provas contundentes nos autos que embasem a
condenação,  necessária  a  absolvição”.  (TJMG;
APCR  1.0456.07.055766-9/001;  Rel.  Des.
Doorgal  Andrada;  Julg.  13/03/2013;  DJEMG
22/03/2013).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  Lesão  corporal  grave  e
resistência (arts. 129, §1º, inciso I e 329, caput,
respectivamente,  ambos  do  Código  Penal).
Sentença  absolutória.  Recurso  da  acusação.
Ausência de provas suficientes quanto à prática,
pelo réu, de qualquer violência contra a suposta
vítima.  Fragilidade  do  depoimento  da
testemunha  da  acusação.  Confirmação  da
absolvição.  Princípio  in  dubio  pro  reu.
Inteligência do art. 386, inciso VII, do código de
processo  penal.  Recurso  desprovido  nesse
ponto”.  (TJSC;  ACR  2012.070342-6;  Chapecó;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Volnei Celso
Tomazini; Julg. 18/12/2012; DJSC 09/01/2013.

Assim, diante desse contexto, a manutenção da absolvição
é medida que se impõe, pois a condenação criminal exige prova segura da
realização de um fato criminoso, especificamente delimitado. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás
de  Brito  Pereira  Filho,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à Sessão o  Excelentíssimo Senhor  Doutor  José
Roseno Neto, 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, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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