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APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  CRIMES,  EM  TESE,  DE  LESÃO
CORPORAL  E  AMEAÇA.  SENTENÇA.
ABSOLVIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.
APELO.  PEDIDO  CONDENATÓRIO  QUANTO
AO  CRIME  DE  LESÃO  CORPORAL  OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO.
VIAS  DE  FATO.  LAUDO  TRAUMATOLÓGICO.
INEXISTÊNCIA  DE  LESÕES.  VÍTIMA  NÃO
OUVIDA EM  JUÍZO.  CONFISSÃO  QUANTO  À
DISCUSSÃO  E  TROCA  DE  TAPAS,  NÃO
QUANTO AO SOCO. INEXISTÊNCIA DE PROVA
CONVINCENTE  SOBRE  A  OCORRÊNCIA  DO
FATO. APELO DESPROVIDO.

Existindo  meros  indícios,  prova  nebulosa  e
geradora de dúvida quanto à ocorrência do delito,
sendo  esta  negada  pelo  acusado  e  não
comprovada, de modo convincente, nos autos, a
absolvição  é  medida  que  se  impõe,  em
observância ao princípio do in dubio pro reo.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba,  por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
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TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  98) manejada,

tempestivamente, pelo  Ministério Público Estadual em face da sentença de

fls. 93/94, proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a

mulher da comarca da Campina Grande, que absolveu, com fulcro no artigo

386,  II  do  CPP,  o  réu  José  Nilson  Serafim  Lima da  prática  dos  crimes

capitulados no artigo 129, §9º e 147 do Código Penal c/c Lei n. 11.340/06.

Em sede de razões recursais (fls. 99/103), requereu o Parquet a

reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a prática do crime de

lesão  corporal,  ante  a  existência  da  prova  de  materialidade  e  de  autoria,

inclusive com confissão do réu, ainda que o laudo não tenha constatado as

lesões.

Como  pedido  alternativo,  suplicou  que,  ao  menos,  haja  a

desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias

de fatos.

Contra-arrazoando  (fls.  134/138),  requereu  o  apelado  a

manutenção da sentença objurgada, em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 117/119,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia  (fls.  02/04)  em  desfavor  de  José  Nilson  Serafim  de  Lima,

imputando-lhe a prática do crime capitulado nos artigos 129, §9º e 147 c/c 69,

todos do Código Penal, c/c artigo 5º da Lei n. 11.340/06, já que, no dia 21

de junho de 2011, por volta das 10h, teria o denunciado, José Nilson Serafim

Lima,  sob  efeito  de  bebida  alcoólica,  agredido  fisicamente  sua  namorada,

Irene Calixto dos Santos, com um soco em seu olho esquerdo e chutes nas

nádegas, além de ter ameaçado-a de morte ao afirmar que “iria para o inferno e

iria levá-la com ele”.

Processado,  regularmente,  o  feito,  o  magistrado  atuante  no

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da comarca da

Campina Grande proferiu sentença absolvendo-o, com fulcro no artigo 386, II

do CPP,   da prática dos crimes capitulados no artigo 129, §9º e 147 do Código

Penal c/c Lei n. 11.340/06.

Irresignado, o  Parquet manejou apelação requerendo a reforma

parcial da sentença para condenar o réu pela prática de lesão corporal ou, ao

menos, desclassificar esse tipo penal para a contravenção de “vias de fato”.

Entretanto,  entendo  ter  sido  correta  a  decisão  absolutória

objurgada, afinal,  do laudo traumatológico de fl. 41 lê-se a seguinte descrição:

“a  examinada  não apresenta  lesões  traumáticas no  momento  do exame,

realizado às 16:00h do dia 22/06/2011”, ou seja, com menos de 24h (vinte e

quatro horas) do ocorrido.

Ademais, o condutor da PM José da Luz de Souza, quando do

auto de prisão em flagrante, aduziu:

Na  data  de  hoje  por  volta  das  14:00,  recebeu
solicitação do COPOM para se dirigir até o endereço

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 001.2011.014374-8/001

da  vítima,  onde  encontrou  sua  filha  dizendo  que  o
acusado havia batido na sua mãe, momento em que
se  dirigiu  até  o  “quarto”  em  que  mora  a  vítima  e
encontrou o acusado do lado de fora discutindo com a
vítima. QUE o condutor procedeu então a abordagem
de  praxe  e  ouviu  a  vítima  que  se  queixava  de
agressões;  QUE  os  dois  iniciaram  uma  discussão
perante o policiamento e a partir de então foram então
conduzidos até esta delegacia de mulher. (fl. 06)

Em Juízo, esclareceu o que presenciou:

Que reconhece o  réu como sendo  aquele  preso na
ocasião descrita  na inicial;  que ele  não o encontrou
discutindo  com a vítima;  que  quando  ele  chegou  já
tinha ocorrido o fato; que ele estava dentro do quarto;
que  ele  a  ameaçou  de  morte;  que  eles  ainda
discutiram, que ele tentou resolver no local, mas como
não teve solução, ele o levou para a Delegacia; que
não  recorda ter  visto  marcas  de  agressão  física  na
vítima;  que,  à  época,  ele  estava  respondendo  em
liberdade;  que  ele  não  resistiu  à  prisão;  que  o  réu
estava tranquilo e quem falava mais era a ofendida;
que  a  vítima  relatou  ter  sofrido  agressão  em  outra
oportunidade [...] (mídia digital de fl. 76)

O PM João Vitor Ventura dos Santos, em sede policial, afirmou:

Ao chegar ao local encontrou o agressor e a vítima em
frente  ao quartinho em que moram discutindo;  QUE
ele estava com o documento de identidade da vítima
na mão dizendo que iria se dirigir até a delegacia para
“prestar  queixa” contra ela,  para que ela o deixasse
em  paz,  que  o  policiamento  então  efetuou  a
abordagem do acusado; QUE ele então apresentou o
registro de nascimento ao policiamento; QUE a vítima
noticiou que o acusado era albergado e se queixou de
agressões físicas e ameaças de morte; QUE conduziu
então o agressor até a Delegacia da Mulher para que
fossem tomadas as medidas cabíveis. (fl. 07)

Entretanto, em Juízo, não se recordou, com exatidão, em quais

partes do corpo ela teria marcas da agressão sofrida:

Que reconhece o  réu como sendo  aquele  preso na

Desembargador João Benedito da Silva
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ocasião descrita na inicial; que ele não reagiu à prisão;
que a mulher tinha marcas de agressão; que ela disse
que tinha sido agredida por ele; que o próprio acusado
assumiu;  que  ele  não  se  recorda  em que  parte  do
corpo ela estava ferida; que, se não se engana, tinha
sido no rosto e nas costas […] (mídia digital de fl. 73)

A vítima Irene Calixto dos Santos só prestou suas declarações

na fase inquisitorial pois não foi encontrada para esclarecer os fatos em Juízo

(certidões de fls. 28v e 62v). Naquele instante, disse:

Quando chegou do trabalho umas 10hs da manhã foi
abordado pelo acusado vindo com um litro de pitú na
bicicleta; QUE ele então perguntou se ela estava vindo
do cabaré, ela então o disse que vinha do trabalho, ele
então foi embora para casa em que ele reside sozinho
na frente da casa dela; QUE ele já estava embriagado
e ficou insistindo para que ela fosse beber com ele;
QUE a vítima então disse-lhe que não queria beber;
ele  então  se  irritou  e  começou  a  dizer  que  iria
acontecer uma rebelião no presídio do Monte Santo,
logo em seguida ele forçou a vítima a ir até um orelhão
em  frente  ao  motel  Xavante,  que  iria  receber  um
revólver  de um amigo seu;  QUE quando chegou ao
local  levou  um soco  no  olho  esquerdo  e  chute  nas
nádegas; QUE saiu do local e voltou para casa; QUE
foi  seguida pelo  acusado e  que este  ficou tentando
forçar  a  entrada  na  casa;  QUE  então  pegou  o
documento dela para mostrar à alguém ele conhecia
para  matar  a  vítima  ainda  na data  de  hoje;  QUE a
ameaçou dizendo que “iria para o inferno e iria levá-la
com ele”; QUE a vítima acionou a polícia militar para
ajudá-la. (fl. 08)

Por sua vez, o réu Nilson Serafim de Lima confirmou em Juízo

que houve uma discussão entre as partes, admitindo ter ocorrido uma troca de

tapas entre as partes, mas negou qualquer tipo de agressão mais incisiva ou

ameaça de morte:

O que houve foi uma pequena discussão entre eles;
que ele não a agrediu; que  ele não deu um soco, mas
um tapa em seu rosto; que não a ameaçou de morte;
que não disse que “iria para o inferno e iria levá-la com
ele”;  que  a  discussão  se  deu  porque  ela  chegou

Desembargador João Benedito da Silva
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embriagada  do  Xavante;  que  ela  trabalhava  lá;  que
deu umas tapas nela, mas só isso; que ela começou a
discussão e ela deu o primeiro tapa […]. (mídia digital
de fl. 76)

O  magistrado  primevo,  a  par  de  todo  o  conjunto  probatório,

fundamentou o decisum nos seguintes moldes:

A  imputação  inicial  é  de  que  o  acusado  teria
ameaçado  a  vítima  e  em  seguida  causando-lhe
ofensas  físicas  mediante  um  soco  em  seu  olho
esquerdo, além de chutes em suas nádegas.
Compete  esclarecer  que  sendo  o  crime  de  lesão
corporal  uma  infração  que  deixa  vestígios  faz-se
imprescindível  a  prova  da  materialidade  através  da
realização de exame de corpo delito (artigo 158, CPP),
direto ou indireto, ou, atestada a sua impossibilidade,
que seja a materialidade comprovada através de prova
testemunhal (artigo 167, CPP).

No caso em análise foi realizado o exame de corpo de
delito  direto  e  os  peritos  não  constataram  qualquer
ferimento ou ofensa física da vítima. Ressalte-se que o
corpo de delito foi realizado menos de 24 horas depois
do fato narrado na denúncia e não constatou qualquer
lesão, afastando-se assim a materialidade delitiva.
E mesmo que se admitisse a aplicação do art. 167 do
CPP alegando desparecimento de vestígios, o que não
é  o  caso  dado  a  proximidade  do  exame,  a  prova
testemunhal colhida não é sólida já que as agressões
não  foram presenciadas  pelas  testemunhas  e  estas
não  souberam  precisar  com  detalhes  a  forma  e
natureza das agressões, chegando inclusive a divergir
sobre a localização das mesmas, dizendo terem vistos
hematomas nas costas e pescoço, o que sequer está
na denúncia.
A própria vítima não foi localizada para esclarecer os
fatos e o réu apesar de ter admitido troca de tapas,
suas  declarações  não  são  suficientes  para  se
comprovar  a  materialidade de uma lesão corporal  e
sequer  a  contravenção  de  vias  de  fato  pode  ser
admitida por suas palavras. (fl. 94)

Ora, diante das versões conflitantes existentes nos autos, quanto

à ocorrência ou não das lesões, e da não desincumbência do Ministério Público

a quo de provar a acusação feita, não resta outra alternativa a não ser absolver

Desembargador João Benedito da Silva
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o indigitado, diante da inexistência de prova da ocorrência do fato delitivo.

Vale salientar que, é até possível que o crime tenha, de fato,

ocorrido,  contudo,  tal  situação  não  restou  seguramente  comprovada,

sendo que,  de outra banda,  ao réu sempre se atribuirá o benefício da

dúvida.

Aliás, é de sabença comezinha que “uma condenação criminal,

com todos os seus gravames e consequências, só pode ser considerada com

apoio  em prova  cabal  e  estreme  de  dúvidas,  sendo  que  as  presunções  e

indícios,  isoladamente  considerados,  não  se  constituem  em  prova  dotada

dessas qualidades, de modo a serem insuficientes para amparar a procedência

da denúncia.” (RJTACrim-SP 17/149).

Dessa forma, penso que o material probatório não permite que se

conclua,  com  a  certeza  desejada  e  exigível,  que  os  fatos  imputados  ao

apelante tenham, realmente, ocorrido da forma como descritos na denúncia.

Em outras palavras: resta a convicção que, na data em apreço,

houve  uma  discussão  entre  o  acusado  e  a  vítima,  mas  não  há  qualquer

evidência  de  que  esta  tenha,  efetivamente,  sofrido  qualquer  significativa

agressão por aquele, inexistindo prova da materialidade delitiva, o que nos

faz  concluir  não  haver  substrato  suficiente  para  o  acolhimento  do  pedido

principal  (condenação  pelo  crime  de  lesão  corporal)  ou  do  requerimento

alternativo, qual seja, a condenação pela contravenção de “vias de fato”.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,

Desembargador João Benedito da Silva
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Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator,

o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins

Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr.José Roseno Neto, Procurador

do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


