
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO Nº 142166/2017 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE NOVA
XAVANTINA
RELATOR:DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
JOÃO JESUINO DE OLIVEIRA

APELADO(S): JOÃO JESUINO DE OLIVEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 142166/2017
Data de Julgamento: 27-03-2019

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL

E CÁRCERE PRIVADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -

CONDENAÇÃO – 1) IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –

ABSOLVIÇÃO – FALTADE PROVA – IMPROCEDÊNCIA

– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

COMPROVADAS – LESÃO CORPORAL ATESTADA POR

LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO. 2) APELO DO MP –

AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO -

VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL –

IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO QUE INTEGRA O ITER

DELITUOSO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA

MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS EM PARCIAL

CONSONÂNCIA COMO PARECERDA PGJ.

1. Existindo nos autos elementos de convicção suficientes a

comprovar a materialidade e autoria delitivas do crime

imputado, não há que se cogitar de absolvição.

2. Relevância das declarações da vítima em harmonia com
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outras provas. Se o relato dos fatos delituosos que

envolveram a vítima é seguro e coerente, deve, sem dúvida,

prevalecer sobre a negativa de autoria invocada pela Defesa

do Apelante, que não encontra qualquer ressonância no

conjunto probatório;

3. Escorreita a sentença que faz incidir o Princípio da

Consunção quando o Apelante, ao praticar a contravenção

penal de Vias de Fato, agiu no mesmo contexto fático, esta

constituiu meio para a execução do crime de Lesão

Corporal.
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APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
JOÃO JESUINO DE OLIVEIRA

APELADO(S): JOÃO JESUINO DE OLIVEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara

Trata-se de dois recursos de Apelação Criminal interpostos

por João Jesuíno de Oliveira e pelo Ministério Público, contra sentença em que se

condenou, o primeiro, à pena de 2 anos de reclusão e 8 meses de detenção, em regime

inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 9º c/c os arts. 146, 147

e 148, § 1º, inc. IV, do CP e se o absolveu da contravenção penal de Vias de Fato, em

razão da incidência do Princípio da Consunção.

A Defesa de João Jesuíno de Oliveira requer a absolvição, por

insuficiência de provas.

Já, o Ministério Público, pugna o afastamento da consunção

da contravenção penal de vias de fato, pelo crime de lesões corporais.

As respectivas contrarrazões, são pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opina pelo

desprovimento do apelo Defensivo e pelo provimento do recurso do MP (fls. 49/53),

em entendimento assim sintetizado, in litteris:

“Apelação Criminal – Lesão Corporal, Constrangimento Ilegal, Ameaça e

Cárcere privado [art. 129, § 9º, c/c art. 146, c/c 147, c/c 148, § 1º, inc. IV,

todos do Código Penal] – violência doméstica – alterações introduzidas pela

Lei nº. 11.340/06 [Lei Maria da Penha] – sentença condenatória –

irresignações defensiva e ministerial.
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1. Recurso de João Jesuíno de Oliveira - Pretendida absolvição do apelante

pelos delitos de cárcere privado e constrangimento ilegal ao argumento de

ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas – autoria

e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima – valor

probante – provas testemunhais e confissão do réu – manutenção do decisum

que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

2. Recurso do Ministério Público – Requestado o afastamento da aplicação

da consunção da contravenção penal de vias de fato pelo crime de lesão

corporal – admissibilidade – delitos que apresentam consumação distintas –

reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 06 de março de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

PARECER(ORAL)

A SRA. DRA. SILVANACORREA VIANNA

Ratifico o parecer escrito.
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V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia (fls. 52/54 do CD de mídia digital à pág.

03), que no dia 07 de agosto de 2016, por volta das 11h00, na cidade de Nova

Xavantina/MT, João Jesuíno de Oliveira, praticou vias de fato contra sua

companheira Elivania Alves Rosa, a ameaçou, por palavras e por meio simbólico, de

causar-lhe mal injusto e grave.

Ato contínuo, nas mesmas condições, João Jesuíno apossou-se

de uma chave de fenda, colocou no pescoço da vítima, ameaçando matá-la e, em

seguida, trancafiou-a em um quarto dos fundos da casa, mantendo-a em cárcere

privado por cerca de 40 minutos.

Consta ainda que, na tarde daquele dia, João Jesuíno retirou

Elivania do quarto e, após constrangê-la, mediante grave ameaça, arrastou-a pelos

cabelos e a obrigou subir na garupa de sua motocicleta, sem capacete, alegando que iria

leva-la até a residência de sua genitora.

Todavia, durante o trajeto, além de tomar rumo diverso, João

Jesuíno empurrou Elivania da motocicleta e, depois, tentou atropelá-la, oportunidade,

em que empreendeu fuga em direção à mata, mas, foi alcançada por João Jesuíno, que

agrediu-a com um soco na cabeça e, somente após muitas súplicas, a vítima foi levada

até a casa da sua mãe, em um acampamento de trabalhadores rurais.

Por estes fatos, João Jesuíno foi condenado pela autoria dos

crimes previstos no art. 129, § 9º c/c os arts. 146, 147 e 148, § 1º, inc. IV, do CP (lesão
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corporal, ameaça e cárcere privado), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 08 (oito)

meses de detenção, em regime aberto, e absolvido da contravenção penal de Vias de

Fato, em razão da incidência do Princípio da Consunção.

I – Do Apelo de João Jesuíno

A Defesa busca, em suma, a absolvição de João Jesuíno, ao

argumento, de ausência de provas; contudo, o faz sem razão.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do Auto

de Prisão em Flagrante Delito (fl. 03), Exame de Corpo de Delito (fl. 22), Mapa

Topográfico com localização de lesões (fls. 23/24) e Boletim de Ocorrência (fls.

03/04), a demonstrar a existência do crime tal como descrito na denúncia, em data,

local e horário nela mencionados.

Já, a autoria, é indubitável diante do teor das declarações da

vítima, que detalha cada agressão sofrida (e comprovada em Laudo Pericial), em

harmonia com depoimentos de Valdir Fernandes da Silva, (tanto na fase policial

quanto em Juízo - fls. 36/37 e CD-R de fl. 03) que declarou ter prestado socorro à

vítima quando já se encontrava no acampamento, afirmando estar bastante machucada,

tendo ela, inclusive, lhe relatado que o Apelante a havia empurrado da motocicleta.

Se não bastasse, embora o Apelante confesse parcialmente os

delitos (dizendo que, na verdade, ambos entraram em luta corporal e que apenas se

defendeu das agressões que estava sofrendo - invoca a legítima defesa), sua versão, além

de injustificada, "cai por terra" diante do testemunho de Marlene Alves da Silva que

afirmou, em Juízo, que o próprio João Jesuíno confessou que havia batido em

Elisvania, a trancado num quarto, puxado seus cabelos, e a colocado na motocicleta

todavia, seguindo na direção do município de Água Boa/MT, jogando-a da moto em

movimento.

Ora, nos crimes de violência doméstica e familiar, normalmente

cometidos sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a
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principal, senão a única prova de que dispõe a Acusação para demonstrar a

responsabilidade penal do acusado.

Assim, se o relato dos fatos feito pela vítima é seguro e coerente,

como no caso, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a isolada negativa de autoria invocada

pela Defesa do Apelante, por razões óbvias.

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Superior

Tribunal de Justiça, ipsis litteris:

(...) "No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui

especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a

conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar.

Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 327.231/RS, Rel.

Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 10.3.2016 e Publicado no

DJe em 17.3.2016). Destaquei.

Forçoso, portanto, concluir pela impertinência da tese da

absolvição, uma vez, que a mesma versão incriminatória apresentada pela vítima na fase

policial foi repetida em Juízo, corroborada pelos demais testemunhos, demonstrando

coerência nos seus argumentos, não elididas pelo Apelante por prova em sentido

contrário.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da

Procuradoria de Justiça desprovejo o Apelo Defensivo.

II – Do Apelo do Ministério Público

O Ministério Público pugna o afastamento da consunção da

contravenção penal de vias de fato, pelo crime de lesões corporais.

Pois bem, ao sentenciar, o douto Magistrado a quo consignou

que, embora a exordial acusatória narre como sendo dois fatos diversos, verifica-se dos

autos que os delitos ocorreram no mesmo contexto fático, motivo pelo qual, aplicou ao
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caso, o Princípio da Consunção, entre a contravenção penal de Vias de Fato e o crime

de Lesão Corporal.

In casu, João Jesuíno iniciou (pela manhã) as agressões (socos

e puxões de cabelo), passando a manter a vítima em cárcere privado, até que no

período da tarde, obrigou-a a subir na motocicleta (arrastando-a pelos cabelos), tendo,

a empurrado em uma rodovia e lhe deferido socos, causando, assim, todas as lesões

constantes do laudo de fl. 22.

Como se vê, ainda que o crime tenha se iniciado no período

matutino e somente cessado à tarde, não há que se falar em momentos distintos, como

manifestado pela douta Procuradoria, uma vez, que na verdade, o delito foi consumado

de forma continuada, demonstrando escorreita a consunção aplicada pelo Magistrado

singular.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(...) Vias de fato: Contravenção de vias de fato que faz parte do iter do

delito de lesões corporais. Princípio da consunção. Cárcere privado:

Ausência de prova da existência do crime. Vítima, em juízo, nega que teve

privada sua liberdade pelo réu. Absolvição mantida. Lesões corporais: Caso

concreto em que o réu, desferindo tapas, puxões de cabelo e golpes de

tchaco, produz lesões corporais na ex-companheira. Prova da existência

material do crime através de laudo médico devidamente documentado.

Palavra da vítima que se reveste de relevante valor probatório e que se

mostra coesa e verossímil, harmonizando-se com as lesões descritas no

laudo. (...). APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA EM PARTE.

APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR

MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70066528613, Segunda Câmara Criminal,

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em

09/06/2016). Destaquei.

Portanto, no tocante à contravenção de Vias de fato, pela

dinâmica do crime acima relatada, mostra-se elementar que a respectiva agressão
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integra o iter delituoso do crime de lesões corporais, que é mais grave do que o fato

contravencional, incidindo, claramente na espécie, o Princípio da Consunção.

Por todo o exposto, em parcial consonância com a

Procuradoria Geral de Justiça NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pela

Defesa de João Jesuíno de Oliveira e peloMinistério Público, mantendo incólume a

sentença

É como voto.

Fl. 9 de 10

D
ocum

ento assinado digitalm
ente por: R

O
N

D
O

N
 B

A
S

S
IL D

O
W

E
R

 F
ILH

O
:38, em

 29/03/2019 18:26:14
A

cesso ao docum
ento em

: http://servicos.tjm
t.jus.br/processos/tribunal/consulta.aspx

C
have de acesso: 248cc2e2-d66c-4843-8c90-4b8dda9ca9c4



SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO Nº 142166/2017 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE NOVA
XAVANTINA
RELATOR:DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA

CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência do DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, por meio da Câmara

Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES.

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (Revisor) e DES. PEDRO SAKAMOTO (Vogal),

proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

Cuiabá, 27 de março de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR
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