
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0001307-05.2017.815.0000  –  Juízo  da  1.ª  Vara  da
Comarca de Patos-PB
RELATOR : Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE : Francenildo Alves Victor
ADVOGADO: Halem R. A. de Sousa
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  HOMICÍDIO
TENTADO.  DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL
GRAVE.  APELO  DEFENSIVO.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA.  ALEGADA  NECESSIDADE  DE  EXAME
PERICIAL  COMPLEMENTAR.  PRESCINDIBILIDADE.
LESÃO  QUE  RESULTOU  EM  DEBILIDADE
PERMANENTE DE SENTIDO E INCAPACIDADE PARA
TRABALHAR  POR  TEMPO  INDETERMINADO.
CONSTATAÇÃO  NOS  LAUDOS  MÉDICO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Não procede o pleito de nulidade da sentença que condenou o
réu pela  prática do delito  de lesão corporal  grave,  quando os
laudos médico, demonstrarem que as lesões sofridas pela vítima
resultaram  em  incapacidade  para  trabalhar  por  tempo
indeterminado, bem como a debilidade permanente de sentido
(art. 129, §1º, III, CP).

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

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

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Paraíba ofereceu denúncia
em desfavor  de Francenildo Alves  Victor,  conhecido por “Cinídio” e  Fernandes
Leite Pereira,  conhecido por “Fernando Fernandes”, pelos crimes previstos nos
arts. 121, § 2ª, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 1º, I da Lei nº 8.072/90.

De acordo com a peça exordial, no dia 04 de julho de 2014, por
volta das 22h20, em frente ao Posto Médico Sebastião Xavier Bivar Olinto, localizado
na  cidade  de  Patos/PB,  Francenildo  Alves  Victor  juntamente  com  Fernandes  Leite



Pereira, tentaram matar Antônio Paulino de Sousa com golpes de porrete na cabeça,
causando diversas lesões, porém, a vítima não faleceu porque foi socorrido e recebeu
atendimento médico eficaz.

Segundo a  denúncia,  a  vítima foi  até  a  residência  de  sua
sogra para chamar sua companheira para ir embora, fato que gerou uma discussão
entre o casal. Entretanto, Fernandes Leite Pereira intrometeu-se na discussão do
casal,  momento  em  que  a  vítima  disse  para  o  acusado  “o  que  você  quer  se
intrometendo, seu viado!”. Em seguida, a vítima, que se encontrava embriagada,
foi para casa. Todavia, o denunciado Fernandes Leite Pereira, motivado pela banal
discussão com o ofendido, passou a instigar o segundo acusado Francenildo Alves
Victor (cunhado da vítima) a matar Antônio Paulino de Sousa. Então, os acusados
saíram em perseguição à vítima numa motocicleta HONDA 150 CC, de cor vinho,
guiada por Fernandes Leite Pereira, enquanto que Francenildo Alves Victor vinha
na  garupa  com  dois  porretes  nas  mãos.  Ao  alcançarem  a  vítima,  os  acusados
passaram a atacar, de surpresa, com os porretes, golpeando a cabeça da vítima,
cessando o ataque apenas porque imaginaram que o ofendido já estava morto.

Após o devido processamento, foi proferida a sentença de fls.
120/126.

Em  seguida,  Francenildo  Alves  Victor  apresentou  recurso  de
apelação  criminal  (fl.  128),  alegando,  em  suas  razões  de  fls.  132/136,  a  nulidade
processual por cerceamento de defesa em face da inexistência de citação do acusado
para se manifestar sobre o laudo pericial colacionado aos autos antes da prolatação da
sentença.

Contrarrazões do Ministério Público (fls. 137/138) e parecer da
Procuradoria de Justiça (145/147) se manifestando pelo provimento do recurso.

Acórdão  proferido  por  este  relator  (fls.  153/154-v)  dando
provimento  ao apelo  para anular  a  sentença condenatória  e  garantir  ao  recorrente  o
exercício do contraditório e da ampla defesa.

Retornando  os  autos  ao  juízo  de  primeiro  grau,  o  feito
prosseguiu seu regular andamento dando, ao acusado, a oportunidade de se manifestar
sobre o resultado apresentado pelos laudos periciais de fls. 110/111 e 116/117.

Em seguida, a magistrada Isabella Joseanne Assunção Lopes
Andrade de Souza, proferiu nova sentença (fls. 164/171), julgando procedente em
parte  a  pretensão  punitiva  exposta  na  denúncia,  absolvendo  o  réu  Fernandes  Leite
Pereira e condenando o réu Francenildo Alves Victor pela prática do crime do art.
129, § 1º, III, do CP, aplicando-lhe uma pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, não sendo concedido ao réu o benefício da substituição da pena,
ou da suspensão condicional do processo.

É contra este comando que se insurge o ora apelante. 

Nas  razões  recursais  (fls.  182/186),  o  apelante  requer,
preliminarmente, a nulidade da sentença, face a ausência de fundamentação adequada
em  relação  ao  pedido  do  recorrente  para  se  realizar  uma  nova  perícia/exame  por



profissional especializado, a fim de averiguar o quadro neurológico da vítima decorrente
da agressão narrada na denúncia.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  187/189,  pugnando  pela
manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da ilustre Procuradora de
Justiça  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  às  fls.  196/198,  opinou  pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:

Presentes os requisitos objetivos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Em suma, o recorrente alega ser necessária uma análise mais
acurada sobre o grau de debilidade da vítima feita por profissional especializado,
requerendo, portanto, a nulidade da sentença. 

A jurisprudência dos tribunais superiores entende que a nulidade
processual  –  seja  absoluta,  seja  relativa  –  demanda  a  demonstração  de  efetivo
prejuízo à parte. Noutras palavras, ainda que se trate de nulidade absoluta, o litigante a
quem aproveita a declaração do vício precisa evidenciar em que consistiu seu prejuízo
processual, em homenagem ao princípio do pas de nullité sans grief. Confira-se:

EMENTA:  DIREITO  PENAL.  AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  NULIDADE  PROCESSUAL.
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.  INEXISTÊNCIA.  CONTROVÉRSIA
DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA  279/STF.  1.  O  acórdão  recorrido  está  alinhado  à
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  no  sentido  de  que  a
demonstração  de  prejuízo,  “a  teor do  art.  563  do  CPP,  é  essencial  à
alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito
normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de
nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP,
Rel.ª  Min.ª Ellen Gracie).  2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão
recorrido,  seriam  necessárias  a  análise  da  legislação  infraconstitucional
pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos
autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE  984373  AgR,  Relator(a):   Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira
Turma,  julgado  em  14/10/2016,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-234
DIVULG 03-11-2016 PUBLIC 04-11-2016).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
NULIDADE.  ERROR  IN  PROCEDENDO.  DECLARAÇÃO  DE
NULIDADE  DAS  PROVAS  SUBSEQUENTES.  IMPOSSIBILIDADE.
PREJUÍZO  NÃO  DEMONSTRADO.  RECURSO  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.
1. O reconhecimento de error in procedendo pela ausência de intimação da
defesa  para  manifestação  sobre  prova  emprestada  em tempo razoável  não
enseja  a  nulidade  das  provas  subsequentes,  sobretudo  quando  declarada
expressamente a legalidade da prova originária e não demonstrado liame ou
derivação entre esta e aquelas.



2.  Nos  termos  da  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  "o
princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de
prejuízo  concreto  à  parte  que  suscita  o  vício,  independentemente  da
sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta
quanto  a  relativa,  pois  não  se  decreta  nulidade  processual  por  mera
presunção" (RHC 123.890 AgR/SP, Rel.  Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma,  julgado  em  05/05/2015,  DJe  15/05/2015).  Hipótese  em  que  não
demonstrada  a  existência  de  prejuízo  pela  manutenção  do  arcabouço
probatório  subsequente,  mostrando-se  suficiente  a  correção  do  vício
procedimental evidenciado.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC 76.777/PR,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

Essa é justamente a hipótese dos autos. Aqui, embora o apelante
suscite supostas nódoas processuais, não conseguiu comprovar em que medida seria
necessária  a  realização  de  uma  nova  perícia  a  fim  de  se  atestar  acerca  da
debilidade permanente da vítima que caracteriza a lesão corporal grave.

Analisando  os  laudos  traumatológicos  de  fls.  110/111  e
116/117, verifico que restou cabalmente demonstrada a debilidade permanente da
vítima, quando o perito oficial médico-legal Dr. Fabrício José Cavalcante Moreira
relatou  que  a  vítima  “APRESENTA  QUADRO  DE  DÉFICIT  COGNITIVO,
TRANSTORNO  DE  ANSIEDADE  E  SÍNDROME  DE  STRESS  PÓS-
TRAUMÁTICO”  acrescentando,  ainda,  que  a  agressão  resultou  em
“INCAPACIDADE PARA O TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO”.
Ora,  se  os  laudos  são claros  quanto  à  conclusão  da debilidade  permanente  da
vítima, não vejo necessidade de realização de um exame mais específicos, pois os
exames apresentados já demonstram a gravidade da lesão.

Portanto, entendo suficientemente comprovada a gravidade dos
ferimentos sofridos pela vítima, sendo, portanto, prescindível o exame complementar a
que alude a defesa, posto que restou demonstrado não só a debilidade permanente no
sentido da vítima, assim como o afastamento das suas atividades habituais por tempo
indeterminado.

Sobre o tema, tem-se a jurisprudência pátria, inclusive, o TJPB:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE LAUDO
COMPLEMENTAR.  DESCLASSIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. 
I. É dispensável o laudo complementar quando evidenciada a gravidade
pelo laudo de exame de corpo de delito indireto. 
II. Recurso parciamente provido.”
(TJDF;  APR 2010.01.1.071855-9;  Ac.  978.557;  Primeira  Turma  Criminal;
Relª  Desª  Sandra  de  Santis  Mendes  de  Farias  Mello;  Julg.  03/11/2016;
DJDFTE 10/11/2016) - grifo nosso.

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  HOMICÍDIO  TENTADO.
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  DESCLASSIFICAÇÃO.  LESÃO  CORPORAL
GRAVE.  APELO  DEFENSIVO.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA  E
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO  CORPORAL  DE  NATUREZA
LEVE. AUSÊNCIA DE EXAME COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
LESÃO QUE RESULTOU EM INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES
HABITUAIS  POR  MAIS  DE  TRINTA  DIAS  E  DEBILIDADE
PERMANENTE DO MEMBRO. CONSTATAÇÃO NO LAUDO MÉDICO



E  OUTRAS  PROVAS.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO,  NESTE
PONTO. 
Não procede o pleito de desclassificação do delito de lesão corporal grave,
quando o laudo médico, agregado às demais provas constantes nos autos,
demonstrarem  que  as  lesões  sofridas  pela  vítima  resultaram  em
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
bem como a debilidade permanente do membro (art. 129, §1º, II e III,
CP). 
PLEITO  DE  PRISÃO  DOMICILIAR.  IMPOSSIBILIDADE  NESTA
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
Sob pena de haver supressão de instância, não se afigura possível analisar a
possibilidade ou não de alterar a forma de cumprimento da pena fixada pelo
juízo sentenciante, sendo, portanto, incabível o conhecimento do pedido.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00017307620068150411,
Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA
, j. em 11-05-2017) - grifo nosso.

Assim,  agiu  de  forma  correta  a  magistrada  de  piso  quando
condenou o recorrente pela prática de lesão corporal grave nos moldes do art. 129, § 1º,
inciso III, do CP, que assim dispõe:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
(...)
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;”

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo, in totum, a decisão vergastada.

Não havendo recurso extraordinário, encaminhe-se os autos
ao juízo de origem para dar início à execução definitiva da pena imposta pelo juízo
se primeiro grau. Caso haja, oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos,  decano no exercício  da  Presidência da Câmara
Criminal  e  relator, dele participando  também os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor, e Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador, vogal). Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito
da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


