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ACÓRDÃO
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RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÕES  CORPORAIS,
PRATICADAS  NO  CONTEXTO  DE  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.  ALEGAÇÃO  DE  PROVA  ROBUSTA E
ASSAZ  PARA  LASTREAR  UM  DECRETO
CONDENATÓRIO.  ELEMENTOS  DOCUMENTAIS  E
DEPONENCIAIS  QUE  ATESTAM  A  EXISTÊNCIA  DE
CONFLITOS  E  AGRESSÕES  RECÍPROCAS  ENTRE
ACUSADO  E  OFENDIDA.  DÚVIDA  INSUPERÁVEL
ACERCA  DA  ANTIJURIDICIDADE  DA  CONDUTA
IMPUTADA AO RÉU.  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO  IN
DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  In  casu,  pairam  incertezas  acerca  da  antijuridicidade  da
conduta  imputada  ao  acusado,  pois  o  conjunto  probatório
carreado ao feito dá conta de que este e a agredida viviam de
forma  inamistosa,  com  constantes  agressões  recíprocas,  de
natureza física e psíquica, não se podendo afirmar, estreme de
dúvidas, de que as lesões físicas, constatadas no exame pericial
de fl. 12, foram feitas pelo réu com dolo livre e direto, ou em
uma atitude de revide e defesa.

- Considerando que o processo percorreu o trâmite processual
com o respeito ao devido processo legal e a tese deduzida na
denúncia não logrou êxito em confirmar a certeza da prática
delitiva pelo acusado, é imperiosa a aplicação do princípio in
dubio pro reo em seu favor.

- Apelo a que se nega provimento.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
ministerial,  nos  termos  do  voto  do  relator,  e  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de  apelação criminal,  interposta  por  representante
do Ministério Público do Estado da Paraíba na 2ª Vara da Comarca de Patos/PB,
em face  da  sentença  de  fls.  59/60,  prolatada  pelo  magistrado da  unidade  judiciária
supramencionada, Dr. Ramonilson Alves Gomes nos autos da ação penal em epígrafe,
que julgou  improcedente a  denúncia,  absolvendo o  réu IZAQUEU LOPES DE
ALMEIDA da imputação  pela  prática  do  crime  de  lesão  corporal,  havida  no
contexto  de  violência  doméstica  (art.  129,  §  9º,  c/c  a  Lei  nº  11.340/2006),  em
desfavor de sua então companheira, a senhora Lúcia Maria Vieira de Freitas Filha,
assim agindo o douto juízo com espeque nas disposições do art. 386, VII do Código de
Processo Penal.

Narra a denúncia,  conforme se observa da transcrição abaixo,
que:

“(...)

Consta do inquérito policial que o indiciado no dia 27 de maio
de 2013, na Rua Brás Morais, n° 120, Bairro São Sebastião, nesta urbe, prevalecendo-
se de suas relações domésticas, ofendeu a integridade física da sua companheira, a
senhora Lúcia Maria Vieira de Freitas Filha.

Neste contexto, infere-se do caderno inquisitorial que, no dia e
local acima especificados, a vítima pediu que o acoimado lhe ajudasse a dar banho nos
filhos,  tendo este  se  negado e  afirmado que  era culpa da vítima que  não tinha se
prevenido e ‘arrumado um monte de filhos’.

Emerge da peça inquisitiva que, ato contínuo o increpado lhe
desferiu  um  soco  na  boca,  tendo  lhe  causado  o  ferimento  descrito  no  laudo
traumatológico n° 05550513.

Dessa  forma,  assumiu  o  indiciado  todos  os  riscos  de  ter  tal
conduta enquadrada no crime de lesão corporal, decorrente de violência doméstica,
não restando outra alternativa ao Parquet senão denunciá-lo, como de fato o faz.

Ipso facto, o indiciado está incurso nas penas do art. 129 § 9º
do Código Penal, c/c a Lei 11.340/045 razão pela qual o Ministério Público Estadual
oferece  a  presente  DENÚNCIA  contra  IZAQUEU  LOPES  DE  ALMEIDA,  já
qualificado inicialmente, requerendo que seja devidamente recebida, instaurando-se o
devido processo legal, citando-se o denunciado para resposta escrita, no prazo de 10
(dez) dias, observando-se o disposto na Lei 11.719/08 que alterou o CPP, intimando-se
as testemunhas e declarantes adiante mencionadas para deporem sobre os fatos em
juízo,  sob  as  penas  da  lei,  prosseguindo  o  feito  em  seus  ulteriores  termos  até  o
julgamento  procedente,  que  culmine  na  condenação  do  denunciado,  se  assim
determinarem as provas colhidas na instrução criminal, de tudo ciente o Ministério
Público.



(...)”.

Irresignado,  o  representante do Ministério  Público comarcano
interpôs o recurso apelatório de fl. 61.

 
Em suas  razões  recursais  (fls.  63/67),  aduz  o  apelante  que  a

instrução logrou comprovar, à saciedade, a autoria e materialidade delitivas, quedando-
se  imperiosa  a  reforma  da  sentença,  com  a  consequente  condenação  do  réu  às
increpações deduzidas na denúncia ministerial.

Contrarrazões ofertadas  pelo  apelado  (fls.  68/70),  pugnando
pelo desprovimento do apelo ministerial, e manutenção da sentença guerreada.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Estadual, em parecer
da lavra do insigne Procurador Álvaro Cristino Pinto Gadelha (fls. 76/79), opinou pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO: 

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade.

Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de ofício, passo à
análise do mérito.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  neste  processo.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o feito.

No  mérito,  a  presente  insurreição  assevera  que  as  provas  de
materialidade e da autoria delitivas produzidas na instrução são suficientes e capazes,
portanto, de renderem ensejo à procedência da denúncia.

Compulsando a  prova produzida  no presente encarte,  deduzo,
todavia, que este argumento não merece guarida.

O tipo previsto no art. 129, § 9º do Código Penal trata da forma
qualificada de lesão corporal, considerando-se o contexto em que é praticada (relação
doméstica, de coabitação ou hospitalidade), transportando a seguinte descrição:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena – detenção, de três meses Ofender a integridade 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:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Destaques meus)

Consoante é cediço, para que haja crime, é necessário que o ato,
além de típico, seja antijurídico. Por seu turno, a antijuridicidade pode ser afastada pelas



excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do CP, in verbis:

Exclusão de ilicitude

Art. 23 – Não há crime quando o agente pratica o fato:  (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I – em estado de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II – em legítima defesa; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III  –  em  estrito  cumprimento  de  dever  legal  ou  no  exercício  regular  de
direito. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Na  hipótese  dos  autos,  pairam  incertezas  acerca  da
antijuridicidade da conduta imputada ao apelado, pois o conjunto probatório carreado ao
feito dá conta de que acusado e agredida viviam de forma inamistosa, com constantes
agressões recíprocas, de natureza física e psíquica, não se podendo afirmar, estreme de
dúvidas, que as lesões físicas, constatadas no exame pericial de fl. 12, foram feitas pelo
acusado com dolo livre e direto, ou em uma atitude de revide e defesa.

Ouvido  pela  autoridade  judiciária,  (mídia  de  fl.  53),  o  réu
admite ter agredido, com socos e empurrões, sua então esposa, a senhora Lúcia Maria
Vieira, aduzindo, porém, que o fizera no afã de defender-se das agressões anteriores
(tapas e arranhões), provenientes da vítima.

A vítima Lúcia Maria Vieira de Freitas Almeida, por sua vez,
no  depoimento  que  prestara  em juízo,  ao  descrever  o  contexto  em que  o  crime  se
perpetrara, informa também haver agredido fisicamente o acusado (ex vi da mídia de fl.
53 – depoimento da vítima – 1’23’’).

Reforça  essa  tese,  demais  disso,  o  laudo  traumatológico
aportado na fl. 22, dando conta de que o réu também sofrera lesões.

A testemunha  Luzinete Vieira de Lima,  em seu depoimento
prestado perante o juízo processante (mídia de fl. 53), nada soube informar a respeito
dos fatos apurados no feito.

Destarte,  não  obstante  se  saiba  que  os  crimes  praticados  no
âmbito doméstico, sejam executados, as mais das vezes, de forma oculta e quando a
vítima  se  encontra  sozinha,  razão  por  que  a  palavra  desta  tem  relevante  papel
elucidativo acerca do fato, devendo ser valorada de forma eficaz, no caso em apreço, e
conforme  salientando  pelo  magistrado  primevo,  as  provas  produzidas  em juízo  não
trazem a certeza necessária para a imposição da procedência da denúncia, pelo crime de
lesão corporal.

Nesse tom, considerando que o processo em epígrafe percorreu
o trâmite  processual  com o respeito ao devido processo legal,  e a tese deduzida na
denúncia não logrou êxito em confirmar a certeza da prática delitiva pelo acusado, é
imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo em seu favor.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de
Justiça,  NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada
na sua integralidade.

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

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Francisco  Sagres
Macedo Vieira, 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, 24 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


