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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003894-47.2013.815.2002 –  Juizado da
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Adeildo Coelho do Bonfim
ADVOGADO : Adeildo Coelho do Bonfim (em causa própria)
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO
ÂMBITO DOMÉSTICO. Artigo 129, § 9º, do Código
Penal. Preliminar de ofício. Ausência da mídia digital
com os depoimentos das testemunhas de acusação e
defesa,  bem  como  interrogatório  do  réu.
Inviabilização do devido processo legal e duplo grau
de  jurisdição.  Necessidade  de  renovação  do  ato
processual.  Nulidade  reconhecida  e  mérito
prejudicado.

-  Evidenciada  a  inexistência  da  mídia  com  os
depoimentos  colhidos  durante  a  audiência  de
instrução  e  julgamento,  resta  caracterizada  a
violação  aos  princípios  constitucionais  do  devido
processo  legal  e  duplo  grau  de  jurisdição,
acarretando a nulidade do feito.

-  Desse modo, devo reconhecer a nulidade, ante a
presença de prejuízo à parte requerente, bem como
ante  a  impossibilidade  de  análise  do  mérito  deste
recurso.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade,  em  desarmonia  com  o  parecer
ministerial, DE OFÍCIO, ANULAR o processo, a  partir  da audiência  de
instrução e julgamento.

RELATÓRIO 

Adeildo Coelho do Bonfim, devidamente qualificado nos
autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 129, §9º do Código
Penal e art. 65 da Lei de Contravenções Penais c/c arts. 61, II, letra “f” e 69,
ambos do CP e 7º, incisos I, II e V da Lei 11.340/06.

Consta da exordial, que no dia 25 de setembro de 2012, a
vítima  Iana  Caetana  de  Lima,  compareceu  à  Delegacia  Especializada  da
Mulher de João Pessoa, relatando que, no dia 23/09/2012, por volta das
19h, estava em sua casa, na companhia de familiares e do companheiro, ora
apelante, bebendo, quando este, com sintomas de embriaguez, iniciou uma
discussão por motivos de ciúmes e passou a insinuar que a ofendida estaria
se relacionando com outra pessoa e que ainda seria apaixonada pelo ex-
marido,  ofensas  essas  que  foram  repetidas  diversas  vezes,  apesar  dos
apelos da vítima e do irmão dela para que o acusado acabasse com as
provocações, o que não foi atendido.

Narra ainda a denúncia que a vítima não mais aguentando
as  humilhações  e  ofensas,  gratuitamente,  recebidas  na  presença  dos
familiares e filhos, jogou um copo de bebida na direção do acusado, objeto
este  que  não  veio  a  atingi-lo.  Em  seguida,  o  réu  passou  a  agredir
fisicamente a ofendida,  com chutes e empurrões,  derrubando-a no chão,
ocasião  em que  desferiu  mais  chutes  e  tapas,  provocando-lhe  as  lesões
descritas no Laudo de Ofensa Física (fl. 17).

A denúncia foi recebida no dia 10 de abril de 2014  (fl.
29). 

Prosseguindo a instrução processual, com oitiva da
vítima, testemunhas arroladas na denúncia e da defesa, interrogatório (fls.
50 e 69 e mídias digitais anexas), e alegações finais das partes (fls. 71/73 e
74/83), o douto Juiz primevo julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 129, §9º do CP c/c
art. 5º da Lei nº 11.340/06 à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção,  devendo  ser  cumprida  em  regime  aberto,  absolvendo-o  da
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imputação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais.

Nos termos do art. 77 do CP, foi-lhe concedida a benesse
da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante
imposição das seguintes condições: a) proibição de frequentar bares e casa
de jogos e prostituição; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside,
sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo,
mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Irresignado, o réu em causa própria recorreu (fl. 87). Em
suas razões (fls. 88/101) pugna pela absolvição, ad argumentum, em suma,
alegando que não ficou demonstrado nos autos de que foi ele o autor da
prática das várias lesões causadas em sua companheira, bem como porque
apenas agiu em legítima defesa.

Contrarrazões ministeriais às fls. 105/107, rebatendo os
argumentos defensivos e requerendo seja negado provimento ao recurso. 

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça,
em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça em substituição, Dr. Álvaro
Gadelha Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 113/117). 

É o relatório. 

VOTO: O  Exmo.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Ab  initio,  tenho  preliminar  de  nulidade  processual  de
ofício a levantar. Vejamos:

Ao analisar o presente caderno processual, verifiquei que
à fl.  70, a mídia digital  referente à audiência de instrução e julgamento,
realizada  em  30/11/2015,  com  a  oitiva  das  testemunhas  do  Ministério
Público  e  da  defesa,  bem  como  com  o  interrogatório  do  réu,  não  se
encontrava encartada nos autos.

Sendo assim, determinei  (fl.  121) a  baixa dos autos à
vara  de  origem  a  fim  de  que  fosse  juntada  a  cópia  da  referida  mídia
eletrônica.

Todavia, em resposta à solicitação, a servidora do Juizado
da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital,
Tqhayse Vilar de Holanda, em certidão não assinada, informou que tal pleito
não  poderia  ser  atendido  uma vez  que  não  havia  cópia  do  CD naquela
unidade (fl. 127). In verbis:

“(…) CERTIFICO que nesta data, em razão da ausência do
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suporte de mídia às fls. 70, entramos em contato com a
DITEC, na pessoa do Servidor Vandré, para solicitar, caso
o setor  competente ainda tivesse cópia  da gravação,  a
gravação  da  audiência  de  instrução  e  julgamento
realizada  em 30.11.2015,  as  08:30,  fls.69,  no  esforço
concentrado para audiências, determinado pelo CNJ para
àquela  data,  a  fim  de  atendermos  a  determinação  do
despacho de fls. 123, bem como às solicitações contidas
no  Malote  de  fls.  124/126.  Obtivemos,  em resposta  à
referida  solicitação  cartorária,  a  informação  de  que  a
DITEC  não  possui  backup  das  audiências  de  mutirão
anteriores a 2016, em razão de formatação da máquina
que as mantinha armazenadas. (…)”.

 De  acordo  com o  artigo  563,  do  Código  de  Processo
Penal, “nenhum ato será nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa”. 

E  ainda  o  art.  566,  dispõe que “Não será  declarada  a
nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade
substancial ou na decisão da causa”.

Sobre o tema, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
ensina:

“Em  se  tratando  de  nulidade  absoluta,  geralmente
violadora  de  norma protetiva  de  interesse  público  com
status constitucional (v.g., devido processo legal, ampla
defesa, contraditório), grande parte da doutrina entende
que o prejuízo é presumido. Nessa linha, como observa
Grinover,  a  atipicidade  constitucional,  no  quadro  das
garantias,  importa  sempre  uma  violação  a  preceitos
maiores,  relativos  à  observância  dos  direitos
fundamentais  e  das  normas  de  orem  pública,  não
sobrando espaço para meras irregularidades sem sanção
ou nulidade relativa”. (LIMA, Renato Brasileiro de.
Curso de Processo Penal.  Niterói,  RJ .  Editora
Impetus, 2013, p. 1.583).

In  casu,  entendo  que  a inexistência  de  mídia  com  a
gravação  da  audiência  de  instrução  e  julgamento  ou  de termo com sua
transcrição, bem como a impossibilidade de recuperação dos atos realizados
(depoimentos  das  testemunhas,  interrogatório  do  acusado)  provocam
manifesta  violação  aos  princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,
porquanto  prejudica  o  exercício  do  duplo  grau  de  jurisdição  decorrente
daqueles princípios constitucionais. 

Ora, sem o teor dos atos instrutórios, este Tribunal não
pode  dar  efetividade  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  apreciando  as  razões
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recursais do apelante, notadamente quanto à autoria e a tese de legítima
defesa.

 Por oportuno, trago a jurisprudência a respeito do tema:

“NULIDADE  DA  SENTENÇA.  CERCEIO  DO  DIREITO  DE
PROVA.  VÍCIO  NA  GRAVAÇÃO  DOS  ÁUDIOS  DE
DEPOIMENTOS  EM  AUDIÊNCIA.  Configurado  vício  que
impossibilita  a  este  Relator  e,  também,  às  partes  a
intelecção  dos  depoimentos  gravados,  os  quais  são
basilares para a elucidação da causa, resta configurado o
cerceamento  do  direito  de  prova,  invocado  pela  3ª
reclamada  em  recurso,  nos  termos  do  art.  5º,  LV  da
Constituição  Federal.  Assim,  declara-se  a  nulidade  da
sentença proferida e, também, do ato processual relativo
à oitiva dos depoimentos, determinando-se o retorno dos
autos à Vara de origem, para reabertura da instrução e
julgamento conforme entender de direito. I”. (TRT 17ª
R.;  Rec.  0001095-20.2015.5.17.0009;  Terceira
Turma; Rel. Des. Jailson Pereira da Silva; DOES
30/01/2017; Pág. 129).

“APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
AUSÊNCIA  DA  MÍDIA  AUDIOVISUAL  COM  TODAS  AS
PROVAS  ORAIS  COLHIDAS  DURANTE  A  INSTRUÇÃO
CRIMINAL. FALHA QUE IMPEDIU O EXERCÍCIO DA AMPLA
DEFESA.  UTILIZAÇÃO  DE  DEPOIMENTO  COLHIDO  NA
FASE  JUDICIAL  COMO  ELEMENTO  DE  CONVICÇÃO.
NULIDADE. ART. 564, INCISO IV. DO CPP. PRELIMINAR E
NULIDADE RECONHECIDA. 1. Evidenciada a inexistência
da mídia (DVD) com os depoimentos colhidos durante a
audiência de instrução de instrução, evidencia-se o efetivo
impedimento ao exercício da ampla defesa. 2. Apesar de
inexistir vedação ao julgador de considerar o depoimento
testemunhal  colhido  na fase  policial  como elemento  de
convicção,  quando  a  condenação  não  se  fundamenta
apenas  neste,  mas  também e principalmente  na prova
judicializada  como  no  caso  em  tela  não  restou
comprovada  nos  autos,  diante  da  perda  do  arquivo
audiovisual da audiência de instrução e julgamento, resta
caracterizada  a  violação  do  princípio  da  ampla  defesa,
acarretando a nulidade do feito. Inteligência do art. 564,
IV,  do CPP.  3.  Parecer  da Procuradoria de Justiça  pelo
conhecimento e não provimento do recurso. 4. ACOLHIDA
A  PRELIMINAR  E  DECRETADA  A  NULIDADE  DO  FEITO,
COM DETERMINAÇÃO DE  RENOVAÇÃO DA  INSTRUÇÃO.
MÉRITO  RECURSAL  JULGADO  PREJUDICADO.  (Classe:
Apelação,Número  do  Processo:  0318870-
51.2013.8.05.0001,  Relator  (a):  Luiz  Fernando  Lima,
Primeira  Câmara  Criminal  -  Primeira  Turma,  Publicado
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em:  11/09/2015  )”. (TJ-BA  -  APL:
03188705120138050001,  Relator:  Luiz
Fernando  Lima,  Primeira  Câmara  Criminal  -
Primeira  Turma,  Data  de  Publicação:
11/09/2015).

Desse modo, devo reconhecer a nulidade, ante a presença
de prejuízo à parte requerente, bem como ante a impossibilidade de análise
do  mérito  deste  recurso,  o  que  impõe  necessariamente  a  anulação  do
julgamento. 

Diante do exposto, em desarmonia com o parecer
ministerial, DE OFÍCIO, ANULAR o processo, a partir da audiência de
instrução e julgamento.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Carlos  Martins  Beltrão  Filho  (2º  vogal),
Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, e João
Benedito da Silva  (1º  vogal).  Ausente  justificadamente  Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento
da vaga de Desembargador).

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 Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


