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ACÓRDÃO
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PROCESSO  PENAL.  Apelação  criminal. Lesão  corporal
qualificada  (art.  129,  §9º,  do  CP,  com a  redação  da  Lei  nº
11.340/06). Violência doméstica. Preliminar de nulidade. Exame
pericial realizado por perito não oficial. Médico compromissado.
Ausência  de  prejuízo.  Rejeição  da  preliminar.  Mérito.Vítima
agredida  por  companheiro.  Materialidade.  Laudo  pericial.
Autoria. Palavra da vítima. Confirmada pelos demais meios de
prova.   Credibilidade.  Manutenção  da  Condenação.
Desprovimento.

_  Não  há  que  se  falar  em nulidade  de  exame  pericial,  em
virtude da perícia ter sido realizada por médica não oficial, mas
que  prestou  o  compromisso  de  bem  e  fielmente  dizer  a
verdade, atendendo ao disposto no § 2º do art. 159 do CPP,
além da ausência de prejuízo para o acusado (art. 563, CPP). 

_  Por  se  tratar  de  violência  doméstica  e  familiar  contra  a
mulher, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da
Penha), deve-se atribuir especial credibilidade às declarações
prestadas pela vítima,  máxime quando estas se apresentam
firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e demais provas;

_ Desprovimento.
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VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator e em harmonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por  Inácio de Brito, que
tem por escopo impugnar a sentença que determinou  o condenou ao cumprimento da
pena privativa de liberdade pelo período de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida
no regime aberto,  e,  por  ter preenchido os requisitos legais,  determinou a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com a imposição de algumas condições,
por ter infringido o art.  129, §9º,  do Código Penal,  conforme a sentença condenatória
constante às fs. 73/78.

Infere-se  da  denúncia  que,  no  dia  19/12/2012,  por  volta  das
22h15min, na residência do casal, o acusado agrediu fisicamente sua esposa Valdinete
dos Anjos Silva, com chutes na região da bexiga, que ocasionou sangramento na vítima.

Segundo a peça acusatória  o  casal  já  vinha discutindo há algum
tempo em razão do denunciado não ter concordado que a vítima tivesse transferido a
propriedade  da  residência  do  casal  para  uma  filha  que  teve  em  um  relacionamento
anterior, e, no citado dia, a agrediu sob a influência do álcool.

Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade de processo sob
o argumento de que o laudo pericial foi realizado somente por um perito. 

Sustenta que, em virtude do falecimento posterior da vítima, não foi
possível a realização de um novo laudo pericial, não havendo prova da materialidade do
crime. 

Aduz  que  não  houve  testemunha  ocular,  e  não  outra  prova  que
demonstre ter agredido fisicamente sua esposa. 

Alega que a vítima era portadora de um tumor na região da bexiga e
que  os  sangramentos  eram  constantes,  não  havendo  relação  com  a  acusação  de
agressão. 

Requer  o  provimento  da  apelação  criminal  para  que  seja,
preliminarmente, declarada a nulidade do processo, e, caso assim não se entenda, que

AC0065-06(art. 129, § 9º, CP)_05.doc

 2 de 8



seja absolvido (fs. 82/87)

Contrarrazões às fs. 89/93.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  oferta  parecer,  opinando  pelo
desprovimento do apelo (fs. 97/106). 

É o relatório. 

_ V O T O _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. PRELIMINARMENTE:

Preliminarmente argui o apelante a nulidade do exame do corpo de
delito, em virtude de ter sido realizado por apenas um médico que não é perito oficial, em
desatendimento ao art. 159 do CPP1 e a Súmula 361 do Supremo Tribunal Federal2.

De fato, o exame foi  feito por médico, perito não oficial,  mas que
prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (f.19), nos termos do §
2º3 do art. 159 do Código de Processo Penal.

Além  do  mais,  vigora  no  processo  penal  o  princípio  da
instrumentalidade das formas, de maneira que nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563
do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

CRIMINAL.  RECURSO  ESPECIAL.  LESÕES  CORPORAIS  GRAVES.
EXAME  DE  CORPO  DE  DELITO.  NÃO  ATENDIMENTO  AOS
REQUISITOS  DO  ART.  159  DO  CPP.  NULIDADE.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. CONFIGURAÇÃO
DE  PERIGO  À  VIDA  DA  VÍTIMA.  SÚMULA  N.  7  DO  STJ.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. -  Hipótese em que o exame de corpo de
delito  não  foi  produzido  nos  termos  do  art.  159,  ou  seja,
confeccionado por perito oficial ou, na sua falta, por duas pessoas
idôneas  portadoras  de  diploma  superior,  tendo  sido  firmado  por
médico  neurologista,  que  descreveu  e  certificou  a  ocorrência  das

1Art. 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)
2Súmula 361 do STF. No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se
impedido o que tiver funcionado anteriormente na diligência de apreensão.
3Art. 159. (…)

§ 2º. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.
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lesões que ameaçaram a vida da vítima. - No processo penal vigora o
princípio da instrumentalidade das formas, de modo que, nos termos
do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se não houver
prejuízo  para  a  acusação  ou  para  a  defesa.  -  Não  demonstrado  o
prejuízo  advindo  da  confecção  do  laudo  pericial  por  médico
neurologista  que  não exerce  o  munus de  perito  oficial,  descabe a
anulação pleiteada. - A comprovação da real ocorrência de perigo à vida
da vítima demandaria nova análise do contexto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula nº 7 desta Corte. - Não tendo sido apontada qualquer
circunstância  desfavorável  na  primeira  fase  da  dosimetria,  descabe  a
fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal.  Recurso  especial
parcialmente provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantidos
os demais termos da sentença e do acórdão atacado.4

Vê-se,  pois,  que o  médico  compromissado,  desempenhou bem a
sua função, atestando que houve ofensa física de natureza leve, não se desincumbindo o
apelante de demonstrar qual o prejuízo decorrente do laudo realizado pela perito não
oficial, afastando-se a hipótese de nulidade do exame do corpo de delito.

Assim, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO:

Quanto ao mérito, o recurso deve ser desprovido. 

Com efeito, pretende o apelante a absolvição, sob o argumento de
que  as  provas  produzidas  nos  autos  são  insuficientes  para  ensejar  a  condenação,
negando que tenha cometido os crimes de violência doméstica (art. 129, § 9º5, do CP).

Contudo, as provas carreadas aos presentes autos demonstram que
o apelante cometeu o crime pelo qual foi condenado.

A materialidade  delitiva  quanto  à  violência  desponta  evidente  do
conjunto  probatório,  sobretudo  do  laudo  de  constatação  de  ofensa  física  (fs.  20/21),
através do qual constatou que houve ofensa física leve, e que ocasionou sangramento
pela vagina, em virtude da vítima ser portadora de neoplasia.

4(STJ  -  REsp  1350827  /  MG  RECURSO  ESPECIAL  2012/0228884-4  Relator(a)  Ministra  MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) (8300) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 19/03/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2013)
5Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.
§ 9º 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: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)
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A autoria, de igual forma, exsurge indelével do caderno processual.

Nas declarações prestadas à f.  09, a ofendida relatou que estava
dormindo e foi acordada com um chute, na região da bexiga, desferido pelo marido, e que
ele, ao descobrir que ela havia passado a casa para o nome da filha que tinha de um
relacionamento anterior,  passou a fazer  confusão sempre que estava sob o efeito  do
álcool. Eis as suas palavras:

“QUE a vítima vive com INÁCIO DE BRITO a cerca de trinta anos, embora
tenha formalizado o casamento a cerca de apenas um ano; QUE a relação
da  declarante  com INÁCIO é  complicada,  vez que  desde  que  INÁCIO
descobriu  que a  declarante passou a propriedade da casa que moram
para a filha JULIANA, INÁCIO então passou a querer confusão, sempre
que se encontra sob efeito de álcool; QUE JULIANA é filha da declarante
com  outro  homem,  anterior  ao  relacionamento  de  INÁCIO;  QUE  a
declarante informa que está fazendo tratamento de câncer, se encontrando
com a saúde delicada;  QUE a declarante afirma que estava dormindo,
deitada na sua cama. nesta data. por volta das 20:40 horas. quando foi
acordada com um chute, desferido na região da bexiga; QUE a declarante
afirma que sentiu muita dor e ao levantar percebeu que INÁCIO teria sido
o autor do ato de agressão; QUE logo em seguida, INÁCIO desferiu um
segundo chute, desta feira atingindo novamente a declarante, que inclusive
sangrou muito; QUE a declarante então passou a gritar por socorro, sendo
que algum tempo depois, apareceu BRUNO, que seria familiar da irmã da
declarante; QUE BRUNO impediu que INÁCIO proferisse novos atos de
agressão; QUE a declarante solicita providências para que INÁCIO seja
responsabilizado pelos seus atos em desfavor da vítima; QUE a vítima diz
que  não  tem  mais  confiança  em  INÁCIO,  solicitando  que  a  Justiça
determine que tal pessoa, caso em liberdade, não se aproxime da vitima.” f.
09

No decorrer da instrução penal a vítima faleceu, conforme certidão
de óbito à f. 52, em decorrência de ser portadora de neoplasia uterina.

Contudo,  suas declarações foram confirmadas pelas testemunhas
que a socorreram no dia fatídico, bem como pela declaração de sua filha, que também
confirmou, com convicção, apesar de querer despenalizar o apelante de qualquer sanção,
de  que,  realmente,  a  vítima  foi  agredida  fisicamente  pelo  recorrente.  Vejamos  os
depoimentos:

1) Primeira testemunha – Jamerson Paiva Barbosa (policial militar)

“QUE confirma o depoimento prestado na policia (fls. 06), ora lido; que a
vitima e sua filha, no dia do fato, confirmaram a agressão; que a vitima se
encontrava  com um pano  sujo  de sangue,  dizendo  que  tinha  sido  por
causa de chutes que o acusado tinha dado.” F. 57. 
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2) Segunda testemunha – Juliana dos Anjos Silva (filha da vítima)

QUE a mãe  da declarante estava bastante doente;  que a confusão que
ocorreu foi entre o acusado e a declarante, quando a vitima entrou no meio e
todos  acabaram  na  delegacia;  que  o  acusado  vivia  com  a  mãe  da
declarante; que não houve agressão no dia do fato; que é verdade o que
disse na delegacia, mas  não queria culpar o acusado porque a mãe da
declarante já  morreu e não vai mais ser trazida de volta; que, antes dela
morrer, pediu para a declarante não culpar o acusado; que o acusado é uma
boa pessoa, trabalhadora e voltou a cuidar da mãe da declarante até pouco
antes dela morrer; que confirma gue o acusado agrediu a mãe da declarante
no dia do fato; que isso ocorreu porque ele estava muito bêbado, não estava
normal; que, se ele tivesse bom, não teria agredido a mãe da declarante.”
f. 58

Vê-se, pois, que não há dúvidas de que a vítima sofreu agressões
físicas  pelo  apelante,  pois  as  suas  declarações  prestadas  ainda  na  fase  policial  se
coadunam com os depoimentos colhidos em juízo.

Destaque-se,  que,  por  se  tratar  de  violência  doméstica  e  familiar
contra a mulher, nos termos do art. 5º6 da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), deve-se
atribuir  especial  credibilidade  à  palavra  da  vítima,  máxime  quando  as  declarações
prestadas na polícia e em juízo guardam coerência com a prova técnica realizada, mais
precisamente o laudo de constatação de ofensa física (fs. 20/21). 

Observe-se, ainda, que a ausência de testemunhas oculares do fato
(thema probandum), por si só, não desabona as declarações da vítima.

Em caso análogo, decidiu o STJ:
   
HABEAS  CORPUS.  LESÃO  CORPORAL  LEVE.  TRANCAMENTO  DA
AÇÃO  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  EXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS
INDICIÁRIOS A DEMONSTRAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO
CRIME.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  EXAME  DE  CORPO  DE  DELITO.
DENÚNCIA APTA. 1. A denúncia, apta a dar início à persecução penal,
deve conter os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo
Penal, de modo que o denunciado, tomando conhecimento da acusação
que  lhe  é  imputada,  ssa  exercer,  de  modo  amplo,  sua  defesa.  2.  A

6Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo
familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente
de coabitação.

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.
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acusação,  na  espécie,  atende  aos  pressupostos  legais  e  está  apta  à
deflagração da ação penal, bem assim para o pleno exercício da defesa do
denunciado.  3.  A  palavra  da  vítima,  nos  crimes  às  ocultas,  é  de
fundamental  importância  como  elemento  de  convicção  do  Juiz,
sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes
nos autos. Precedentes.  4. Na espécie, além da declaração da vítima
de que o paciente teria sido o autor dos socos contra ela desferidos,
há, nos autos, exame de corpo de delito a demonstrar a materialidade
do  delito,  elementos  suficientes  a  autorizar  o  início  da  persecutio
criminis  in  iudicio. 5.  Constrangimento  ilegal  inexistente.  6.  Ordem
denegada.7

Destarte,  não  há  dúvida  de  que  o  apelante  cometeu  o  crime  de
violência  física  de  natureza  leve  (art.  129,  §  9º,  CP8),  motivo  pelo  qual  mantenho  a
sentença condenatória em todo o seu teor. 

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  de  nulidade, e,  no  mérito,
nego provimento à apelação criminal. 

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  José  Roseno  Neto,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior

7(STJ  -  HC  144729  /  DF  HABEAS  CORPUS  2009/0157903-2  Relator(a)  Ministro  CELSO  LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO  DO TJ/SP)  (8175)  Órgão  Julgador  T6  -  SEXTA TURMA Data  do
Julgamento 14/04/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2011)
8Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.
[...]
§ 9º 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: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)
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Relator 
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