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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001449-67.2010.815.0351 – 1ª Vara da Comarca de Sapé/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Gomes da Silva, conhecido por “Zé Tatuagem”
ADVOGADA: Bela. Joseane Feliciano (OAB/PB 13.030)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CONDENAÇÃO  PELA
PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE
DIFAMAÇÃO.  ARTS.  129,  §  9°,  e  139  DO  CÓDIGO
PENAL. REPRIMENDA DO DELITO DE DIFAMAÇÃO
INFERIOR A UM ANO DE DETENÇÃO. PREJUDICIAL
DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO “INTERCORRENTE”  DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR
A TRÊS ANOS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA E A DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
EXTINÇÃO  DA PUNIBILIDADE.  REMANESCÊNCIA
DO OUTRO DELITO.

1. Sobrevindo a prescrição retroativa ou intercorrente, esta
deve  ser  conhecida  e  declarada  em  qualquer  fase  do
processo, inclusive de ofício, sendo seu cômputo calculado,
para a extinção da punibilidade do réu, com base na pena
posta em concreto pelo Juiz, devendo, ademais, a sentença
ter transitado em julgado para a acusação.

2. “A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer
outra questão e precede o mérito da própria ação penal”.

VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  LESÃO  CORPORAL.
CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E
AUTORIA  COMPROVADAS.  LIVRE  VALORAÇÃO
DAS  PROVAS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA  FIRME  E
COERENTE.  RELEVÂNCIA  PROBATÓRIA.
CORROBORAÇÃO COM A PROVA TESTEMUNHAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA OBSERVADA. DESPROVIMENTO.
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1. Se o fólio processual revela, de forma incontestável, a
materialidade  e  a  autoria  delituosas,  diante  do  robusto
acervo  probatório,  que  evidencia  a  prática,  no  âmbito
doméstico familiar, do delito de lesão corporal em face da
companheira, há de ser mantida a condenação do apelante
pela prática do tipo penal previsto no art. 129, § 9°, do
Código Penal, c/c a Lei n° 11.340/2006.

2. “Nos crimes de violência doméstica, ocorridos, em sua
maioria, na clandestinidade, ganha relevância a palavra da
vítima”. Precedentes do TJ/PB.

3. No processo penal moderno o magistrado não está mais
jungido ao obsoleto regime da prova legal ou axiomática,
cabendo-lhe, ao reverso, apreciar com ampla liberdade as
provas e julgar segundo a sua livre convicção.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em declara extinta a punibilidade, pela prescrição, em
relação ao delito previsto no art. 139 do Código Penal, e negar provimento ao apelo
quanto ao crime de lesão corporal, nos termos do voto do Relator, em harmonia com o
Parecer Ministerial. Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminham-se os
autos ao juízo de origem para a execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Sapé/PB,  José Gomes da Silva,
vulgo “Zé Tatuagem”, qualificado nos autos, foi denunciado nas sanções dos arts. 129,
caput, e 139, ambos Código Penal, porque, no dia 4.7.2010, por volta das 20h, após se
dirigir  até  o  “Bar  do  Mago”,  local  onde  se  encontrava  a  vítima Genecy  de  Fátima
Ferreira Barros, sua ex-companheira, começou, de forma surpresa e imotivada, a agredi-
la fisicamente, produzindo, ainda, contra ela palavras de baixo calão que afetam a moral
de qualquer ser humano (fls. 2-4).

Laudo de Exame de Ofensa Física à fl. 13.

Aplicação de medidas protetivas no dia 24.2.2011 (fls. 33-34).
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Na audiência  preliminar  realizada no dia  18.10.2011 (fls.  41),  a
vítima  demonstrou  interesse  de  representar  o  acusado,  informando,  ainda,  que  ele
descumpria as medidas de proteção.

Denúncia recebida em 24.1.2012 (fl. 42).

Citado  pessoalmente  (fls.  43-44),  o  réu  apresentou,  por  meio  de
Advogado constituído (fl. 44), sua resposta à acusação sem o rol de testemunha (fls. 45),
no que protestou pela sua juntada no momento oportuno.

Na audiência de instrução (fls. 59-63), foram ouvidas a vítima e
duas testemunhas, uma de acusação; outra de defesa, sendo, ao final, interrogado o réu.

Concluída  a  instrução  e  oferecidas  as  alegações  finais  pelo
Ministério Público (fls. 66-70) e pela Defesa (fls. 73-75), a MM Juíza Virgínia de Lima
Fernandes Moniz julgou procedente a denúncia e condenou o réu João Paulo Costa de
Ataíde, por infringência aos termos  do art. 129, § 9°, e do art. 139 do Código Penal,
quando aplicou sua reprimenda da seguinte forma (fls. 82-85fv):

1) Para o delito de lesão corporal: fixou a pena base em 9
(nove) meses de detenção, elevando-a em 3 (três) meses,
por incidir a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP),
tornando a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção;

2)  Para  o  delito  de  difamação:  fixou  a pena  base  e  a
tornou definitiva em 4 (quatro) meses de detenção e 12
(doze) dias-multa, visto que operou a compensação entre
a  atenuante  da  confissão (art.  65,  III,  “d”,  do CP) e  a
agravante  da  reincidência  (art.  61,  I,  do  CP),
considerando a condenação decorrente da Ação Penal nº
0002455-85.2005.815.0351;

3)  Por  convergência  do  concurso  material  (CP  69),
somou as penas impostas, totalizando a punição final de
1 (um) ano e  4 (quatro) meses de detenção, no regime
aberto,  e  12  (doze)  dias-multa.  Por  se  tratar  de  réu
reincidente e, ainda, por ter um dos crimes sido praticado
com  violência  contra  mulher,  não  lhe  concedeu  os
benefícios  dos  arts.  44  e  77  do  CP.  De  outro  lado,
conferiu-lhe o direito de apelar em liberdade.

Irresignada, apelou a i. Defesa (fl. 89), alegando, em suas razões
(fls. 125-127), que a sentença deve ser reformada para absolver o apelante pelos dois
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delitos que lhe foram imputados (lesão corporal e difamação), com base no princípio in
dubio  pro  reo,  sob  a  tese  de  que  não  existem  provas  suficientes  a  ensejar  uma
condenação, visto que só há, nos autos, a versão da vítima contra a palavra do réu, e que
a testemunha arrolada pela acusação nada revelou de significativo sobre os fatos.

Contrarrazões do Ministério Público às fls. 128-130fv, requerendo
o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

No Parecer  de  fls.  133-135,  o  douto Procurador  de  Justiça  José
Roseno Neto opinou pelo desprovimento do apelo.

Conclusos os autos, pedi dia para julgamento, por se tratarem de
delitos apenados com detenção (art. 170, II, do RITJ/PB e art. 610 do CPP).

É o relatório.

VOTO

1) Do juízo de admissibilidade recursal:

O  apelo  é  tempestivo  e  adequado,  além  de  não  depender  de
preparo, por se tratar de ação penal pública, a teor da Súmula n° 24 deste TJPB. Portanto,
conheço do recurso.

2.  Da  prejudicial  de  mérito  –  prescrição  intercorrente
(superveniente ou subsequente) da pretensão punitiva estatal somente quanto ao
crime de difamação previsto no art. 139 do Código Penal:

Ao  compulsar  os  autos,  vislumbro,  de  ofício,  a  ocorrência  da
prescrição intercorrente (CP 107, IV, e 110, § 1°) quanto ao delito do art.  139 do CP,
devendo,  então,  nesse particular,  ser declarada a extinção da punibilidade em favor do
recorrente José Gomes da Silva, pois decorreu lapso prescricional superior a 3 (três) anos,
frente a pena de 4 (quatro) meses de detenção que lhe foi imposta. Portanto, inferior a 1
(um) ano de punição (CP 109, VI – nova dicção), em conduta praticada em 4.7.2010, após
da reforma implementada pela Lei n° 12.234, de 6.5.2010, no que se verifica dita prejudicial
de mérito entre a data da publicação da sentença (30.6.2014 – fl. 86) e, tomando como base,
para tanto, a do julgamento deste apelo, realizado em 24.4.2018 (vide Certidão à fl. 137).

Ainda que despiciendo tratar do assunto, por nada alterar quanto à
incidência da prescrição, insta dizer, de início, que o citado delito do art. 139 do CP foi
cometido após a reforma da Lei n° 12.234/2010, que alterou o teor do inciso VI do art.
109 do CP, quando o prazo prescricional passou, em punição inferior a 1 (um) ano de
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reclusão/detenção, de 2 (dois) para 3 (três) anos, razão pela qual o delito em questão será
regido pela nova redação do aludido inciso VI do art. 109 do CP. In verbis:

“Art.  109. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, salvo o disposto no § 1° do art. 110 deste
Código,  regula-se  pelo  máximo  da  pena  privativa  de
liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...];
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.”

Como é sabido,  por ser matéria de ordem pública e vindo a se
configurar no processo, a análise da prescrição sobrepõe-se e precede aos demais pleitos,
cuja  apreciação,  em  razão  disso,  torna-se  inócua  (superada),  pela  perda  de  objeto,
remanescendo, entretanto, o outro delito do art. 102 da Lei n° 10.741/2003, por não ser
alcançado pelo referido instituto prescricional.

Este,  também, é o entendimento de Celso Delmanto (in Código
Penal Comentado. 6. ed., São Paulo: Renovar, 2002, p. 219):

“A prescrição da pretensão punitiva (“da ação”) é matéria
de  ordem pública.  Em qualquer  fase  do  processo  –  de
ofício ou a requerimento das partes – deve ser decretada,
quando  reconhecida  (CPP,  art.  61).  A  prescrição  da
pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e
precede ao mérito da própria ação penal.”

No  presente  caso,  a  hipótese  a  ser  aqui  declarada  refere-se  à
chamada prescrição “superveniente”  (intercorrente  ou  subsequente),  que,  também,  se
vale da contagem do prazo com base na pena imposta (em concreto) e não pelo máximo
em abstrato da pena aplicável (art. 110, § 1º, do CP), devendo, ainda, haver nos autos
sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação.

A prescrição  punitiva  na  modalidade  superveniente  é  causa  da
extinção da punibilidade,  que  impede o conhecimento do mérito  do  recurso  e  torna
insubsistente  os efeitos  da condenação,  até  porque,  claro,  não ocorreu o trânsito em
julgado da sentença para defesa.

Ela ocorre entre a sentença recorrida e o julgamento do recurso,
pois  a  sentença não chega a transitar  em julgado,  antes  de  decorrer  um novo prazo
prescricional,  cujo  termo  inicial  é  a  data  da  publicação  da  decisão  condenatória.  A
sentença  só  pode  transitar  em julgado  para  o  condenado  depois  que  este  receber  a
intimação e tomado conhecimento pode exercer seu direito constitucional de recorrer a
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instância superior. Neste recurso pode ocorrer a prescrição superveniente, subsequente
ou intercorrente (são sinônimas).

A sanção não pode ser executada enquanto couber recurso e, nesta
fase, o prazo é regulado pela pena aplicada, e não mais pela pena em abstrato. Se o
tribunal demorar para julgar ou o recurso ficar represado no Juízo a quo poderá ocorrer a
prescrição superveniente.

Dita prescrição, por ser também uma modalidade da prescrição da
pretensão punitiva, juntamente à prescrição punitiva propriamente dita e a prescrição
retroativa,  apaga a pena e todos e quaisquer efeitos da sentença condenatória,  sejam
principais ou secundários.

Eis o que diz a jurisprudência pátria:

“No caso, tendo em vista que a pena imposta à agravada não
excede a 2 anos, transcorreu o prazo prescricional de 4 anos
(art. 109, V, do Código Penal) entre o dia da publicação da
sentença condenatória, em 02.07.2013 (e-STJ fls. 116/117),
e a presente data, sendo forçoso reconhecer a prescrição da
pretensão  punitiva  estatal,  na  modalidade  intercorrente.”
(STJ  -  AgRg  no  Resp  nº  1.552.932/RS  –  Rel.  Min.
Antônio Saldanha Palheiro - DJe 04.12.2017).

“Forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade
em  razão  da  prescrição  da  pretensão  punitiva
superveniente se já ultrapassado o lapso temporal do art.
109 do CP desde o último marco interruptivo do art. 117
do CP,  ante  o  trânsito  em julgado para  a  acusação e  a
ausência  de  trânsito  em julgado para  a  defesa.”  (STJ  -
AgRg no  Resp.  nº  1.406.797/PR -  Rel.  Min.  Joel  Ilan
Paciornik - DJe 15.12.2017).

“Decorrido  o  prazo  prescricional  entre  a  publicação  da
sentença condenatória e o julgamento da apelação da defesa,
ausente,  portanto, o trânsito em julgado para essa última,
não  é  de  se  falar  em  pretensão  executória,  mas  em
prescrição intercorrente da pretensão punitiva.” (STJ - RESP
200300349685/RS  -  Rel.  Min.  Paulo  Gallotti  -  DJU
09.10.2006 - p. 369).

“Com a nova dosimetria da pena,  há o decurso linear de
tempo  necessário  para  que  se  decrete  a  extinção  da
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punibilidade pelo fenômeno da prescrição intercorrente, entre
a data da publicação da sentença e do julgamento do recurso
exclusivo da defesa, deve esta ser conhecida e decretada. 7.
Provimento parcial do recurso e decretar, de ofício, a extinção
da punibilidade pelo fenômeno da prescrição intercorrente da
pretensão punitiva estatal são medidas que se impõem.”
(TJMG  –  AP  1057306-95.2009.8.13.0699  -  Rel.  Des.
Antônio Carlos Cruvinel - DJe 21.02.2018).

In casu, tais requisitos se antevêem presentes, pois basta observar
que o apenado José Gomes da Silva foi condenado, quanto ao crime do art. 139 do CP, à
pena de 4 (quatro) meses de detenção, tendo a sentença sido publicada em 30.6.2014 (fl.
86), e o julgamento deste recurso em 24.4.2018, conforme a Certidão de fl. 137.

Então,  para efeito de cálculo,  contando a partir  daquela data da
publicação da sentença, verifica-se o entreato de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte
e quatro) dias, cuja pena de detenção em concreto aplicada ao réu de 4 (quatro) meses, a
teor do art.  109, VI, do CP, prescreve em 3 (três) anos (VI - em 3 (três) anos, se o
máximo da pena é inferior a um ano).

Desta  feita,  no  caso  sub  examine,  já  tendo  decorrido  o  lapso
prescricional estabelecido na Lei Penal (CP 109, VI), perde o Estado o jus puniendi pelo
decurso de prazo.

A propósito,  reza  a  Súmula  n°  146  do  Pretório  Excelso:  “A
prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há
recurso da acusação”.

Nesses termos, por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve
ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, podendo até mesmo ser de
ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Portanto, decreto, de ofício, a extinção da punibilidade do réu José
Gomes da Silva somente quanto ao delito de difamação (art. 139 do CP), por reconhecer
a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro nos arts.
107, IV, 109, VI, e 110, § 1°, todos do Código Penal, c/c o art. 61 do CPP.

Diante  disso,  a  análise  do  mérito  recursal  remanesce,  para  o
recorrente José Gomes da Silva, apenas em relação ao delito de lesão corporal (art. 129,
§ 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006).

3. Do mérito recursal:
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Conforme relatado, a i. Defesa busca a reforma da sentença para
absolver o apelante, com base no princípio in dubio pro reo, sob o argumento de que não
existem provas suficientes para condená-lo, pois sustenta que só há, nos autos, a versão
da  vítima contra  a  palavra  do réu,  e  que a  testemunha  arrolada  pela  acusação nada
revelou de significativo sobre os fatos.

Eis, em suma, os termos do apelo defensivo, os quais, porém, não
merecem prosperar, consoante as razões adiante expendidas.

3.1. Da pretensão absolutória – ausência de provas:

Inicialmente, cumpre dizer que a sentença de fls. 82-85fv atendeu ao
teor do art. 381, III, do CPP1, por conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos que
ocasionaram a condenação do réu quanto ao delito de lesão corporal, perfazendo, assim, o
silogismo esperado (subsunção), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

Quanto  à  capitulação  imputada  ao  apelante,  mister  se  deter  na
dicção do crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de
outrem:

Pena - detenção, de três meses 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.”

O caso em questão é de fácil deslinde, não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitivas em face de José
Gomes  da  Silva,  eis  que  a  MM Juíza  a quo prolatou  a  sentença  de  acordo  com os
aspectos fáticos, jurídicos e probatórios discorridos nos autos, pois bem se debruçou em
toda marcha processual, valendo-se, para o fim condenatório, de várias fontes probantes,
dentre elas, as palavras da vítima e a prova testemunhal (fls. 7 e 59-60), as quais apontam
para o réu como o autor do crime narrado na denúncia.

1 Art. 381. A sentença conterá:
[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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Além do mais, a magistrada seguiu à risca a linha garantista e fez
uso  do  livre  convencimento  motivado  disposto  no  art.  155  do  CPP  (princípio  da
persuasão racional do juiz),  talhando sua decisão com critérios objetivos e dentro do
ideal de justiça, pois bem sopesou os elementos do processo, formando, assim, o seu
juízo de valor  com base nas  provas  que lá  lhe  foram apresentadas,  razão por que a
sentença  foi  prolatada  de  forma  direta  e  contundente,  afastando-se,  assim,  a  tese
defensiva pela absolvição.

Como é sabido, o nosso sistema de avaliação de provas é orientado
pelo  princípio  da  persuasão  racional  do  juiz  (ou  do  livre  convencimento  motivado)
previsto no citado art. 155 do CPP, em que o magistrado da causa pode fundamentar sua
decisão conforme a convicção extraída do acervo probatório, que engloba os elementos
colhidos tanto no inquérito como na instrução, desde que todas as provas utilizadas, na
sentença, tenham sido submetidas ao crivo do contraditório. In verbis:

CPP –  “Art.  155.  O juiz  formará  sua  convicção pela
livre  apreciação  da  prova  produzida  em contraditório
judicial,  não  podendo  fundamentar  sua  decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação,  ressalvadas  as  provas  cautelares,  não
repetíveis ou antecipadas.”

Na hipótese, as provas estão entrelaçadas e convergem em apontar,
retilineamente,  para  o  apelante  como  autor  do  delito  em estudo,  pois  os  elementos
colhidos no inquérito foram confirmados em Juízo, mediante o crivo do contraditório.

Ao caso, eis a jurisprudência pátria:

“Na  hipótese,  ao  contrário  do  que  fora  alegado  na
impetração,  a  condenação  encontra-se  embasada  não
somente em elementos colhidos na fase pré-processual.
Percebe-se referência a provas produzidas no inquérito,
devidamente confirmadas sob o crivo do contraditório
pela prova oral produzida em juízo.” (STJ – HC 161.145
– Rel. Min. Og Fernandes – DJE 31/05/2013, pág. 963)

“Este  tribunal  sufragou o  entendimento no  sentido  de
que  "não  há  ilegalidade  na  utilização  de  provas
realizadas na fase de inquérito, desde que confirmadas
pelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório."
(HC  160.222/MG,  Rel.  Min.  Vasco  Della  Giustina
(Desembargador  convocado  do  TJ/RS)  incidência  do
enunciado nº  83 da Súmula desta corte.  [...].”  (STJ –
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AgRg-AREsp 399.892/MG – Relª Minª Maria Thereza
Assis Moura – DJE 11/04/2014)

A  autoria  e  a  materialidade  delitivas  estão,  satisfatoriamente,
comprovadas nos autos, consoante se extraem do Laudo de Exame de Ofensa Física à fl.
13 e  da  prova  oral,  em especial  as  declarações  da vítima (fl.  59) e  os  depoimentos
testemunhais (fls. 7 e 60).

Consta dos autos que o recorrente José Gomes da Silva praticou o
crime disposto no art. 129, § 9°, do CP em face de Genecy de Fátima Ferreira Barros, sua
ex-companheira, fato ocorrido no dia 4.7.2014, por volta das 20h, quando se dirigiu até o
local  onde ela  se  encontrava,  ou seja,  o  estabelecimento conhecido como o “Bar  do
Mago”, situado ao lado da Igreja Matriz, no Centro da Comarca de Sapé/PB, e lá, de
forma premeditada e sem nenhuma motivação, surpreendeu a referida vítima, dando-lhe
socos e chutes, além de puxar seus cabelos e de derrubá-la no chão.

Sobre esses fatos, a vítima Genecy de Fátima Ferreira Barros assim
os narrou na Delegacia (fl. 6), imputando ao seu ex-companheiro a autoria delitiva:

“QUE no dia 04 de julho de 2010, por volta de 20h00min,
estava no bar do Mago ao lado da igreja Matriz desta cidade,
na companhia de JONATA e KATIANE, momento em que
chegou  seu  ex-namorado,  JOSÉ  GOMES  DA  SILVA,
conhecido por “ZÉ TATUAGEM” já dando uma mãozada
em  JONATA  no  rosto  e  duas  mãozadas  no  rosto  da
declarante  que  a  fez  cair  no  chão;  QUE a  declarante  se
levantou e “ZÉ TATUAGEM” foi logo dando um murro nas
costas da declarante e em seguida chutou suas pernas [...].”

Na Justiça (fl. 59), a vítima manteve sua versão dita na Polícia:

“que  estava  no  Bar  do  Mago  junto  com  o  seu  novo
namorado  Jonathan  e  uma  amiga  Katiane,  quando  o
acusado  chegou  dizendo  diretamente  para  Jonathan:  “tá
vendo, tu não dissesse que não estava com ela Genecy”;
que  então  foi  dando  dois  murros  entre  a  depoente  e
Jonathan,  atingindo  ambos  na  altura  dos  peitos;  que
Jonathan caiu no chão e a depoente também; que ele então
veio para cima da depoente e deu uma mãozada na sua
cara,  um  murro  no  seu  queixo,  puxou  seus  cabelos  e
cuspiu, além de lhe derrubar no chão [...].”
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As  referidas  palavras  da  vítima  foram  corroboradas  pelos
depoimentos  das  testemunhas  presenciais  Roberto  Jonathan Ramos  (fl.  7)  e  Katiane
Freitas de Lima (fl.  60),  que foram, demasiadamente,  esclarecedoras na narrativa de
como ocorreram os fatos.

Dessa forma,  vejamos as palavras da testemunha visual Roberto
Jonathan Ramos colhidas na delegacia (fl. 7):

“[…] por volta das 21h00min do dia 04 de julho do ano
em curso, encontrava-se em um bar situado em frente a
igreja  matriz  dessa  cidade,  juntamente  com  a  jovem
GENECY DE  FÁTIMA BARROS,  ocasião  em  que  o
indivíduo  JOSÉ  GOMES  DA  SILVA,  vulgo  "ZÉ
TATUAGEM" chegou no local e sem nada dizer agrediu
fisicamente  GENECY  com  socos  e  chutes,  além  de
desferir um tapa no rosto do declarante [...].”

Agora, no mesmo sentido, é o depoimento da testemunha Katiane
Freitas de Lima em Juízo (fl. 60):

“que foi até o Bar do Mago comprar um lanche com sua
amiga  Deyse,  quando encontrou  Genecy  e  o  namorado
Jonathan; que os cumprimentou e conversou um pouco,
porém sem sentar na mesa; que, quando se despediu e já
estava  indo  embora,  viu  o  acusado  chegar  chamando-a
Genecy de “Nojenta e Chifreira”; que então viu quando
ele  empurrou  com  as  duas  mãos  abertas  Genecy  e  o
namorado [...].”

Percebe-se,  claramente,  que  as  declarações  da  vítima  e  os
depoimentos  das  testemunhas  são  coerentes  e  harmônicos  entre  si,  confirmando  as
agressões praticada pelo apelante.

Tanto é verdade que o recorrente, quando ouvido em Juízo (fl. 63),
criou  o  próprio  álibi  dentro  da  versão  verdadeira  do  ocorrido,  conquanto  tentando
distorcê-la,  o  que  é  normal  em  uma  situação  defensiva.  Mesmo  assim,  terminou
confirmando que estava presente no cenário delituoso (dia, horário e local dos fatos)
com  a  vítima  e  seu  novo  namorado  e  que  teve  um  entrevero  com  ambos,  mas
defendendo que foi somente verbal, no que deixou transparecer a verdade estampada na
denúncia e na sentença. Senão vejamos:

“[...] que um dia depois de ter acabado o relacionamento
encontrou os dois no Bar do Mago; que, pela raiva, que
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teve discutiu com Jonathan e deu-lhe um empurrão nos
"peitos", mas não um murro; que ele caiu no chão; que
não  agrediu  fisicamente  a  vítima,  porém o  chamou  de
palavras  de  baixo  calão,  de  "rapariga,  de  não  ser  uma
mulher direita, misera, desgraça, que uma nota de 50 reais
vale mais do que ela"; que disse tudo porque foi traído por
ela; que não descumpriu a ordem de não passar em frente
à loja dela; que a vítima pegou uma cadeira e veio dar
uma cadeirada no depoente, momento então que livrou o
golpe  e  a  vítima  caiu  no  chão;  que  ela  quebrou  uma
garrafa e deu no pescoço do depoente, tendo a cicatriz até
hoje; que viu quando a vítima ainda puxou a sua blusa,
como  se  estivesse  rasgando,  porém  não  a  viu  se
autocortando [...].”

Então,  conforme se  depreende  da  prova  oral  acima transcrita,  é
possível  reconhecer,  nitidamente,  a  responsabilidade  penal  do  réu,  amoldando-se  a
conduta ao tipo penal previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006,
mormente  porque  a  ofensa  à  integridade  física  da  vítima  restou  materializado  pelos
depoimentos testemunhais e pelo Laudo de Exame Traumatológico à fl. 13.

Apesar  de  o  apelante,  em  suas  razões  recursais  (fls.  125-127),
querer  desmerecer  o  depoimento  da  sua  companheira,  negando  a  prática  delitiva,  é
sabido que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é de relevante valor
probatório, ainda mais para o presente caso, em que a Defesa não conseguiu rechaçar a
acusação, por não ter provado que ela estaria faltando com a verdade.

Neste sentido, segue a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive
da nossa E. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. ART. 129, § 9º,
DO  CP.  PROVAS  DE  MATERIALIDADE  E
AUTORIA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  1.  Nos
crimes  de  violência  doméstica,  ocorridos,  em  sua
maioria, na clandestinidade, ganha relevância a palavra
da  vítima.  No  caso,  o  relato  apresentado  é  suficiente
para demonstrar a autoria dos fatos relatados na inicial,
comprovados  em  laudo  de  ofensa  física  juntado  aos
autos. 2. Negado provimento.” (TJPB - APL 0000242-
78.2013.815.0981 - Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho
- DJPB 24/07/2015 - Pág. 32).
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“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO.
AMEAÇA.  CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO
DE  TRANQUILIDADE.  ÂMBITO  DOMÉSTICO.
PROVA  DA  AUTORIA  E  DA  MATERIALIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA.  RELEVÂNCIA ESPECIAL.
[...].  A palavra  da  vítima tem especial  relevância  para
fundamentar  a  condenação  nos  crimes  que  envolvem
violência  doméstica  ou  familiar.  [...].”  (TJDF  -  APL
2014.06.1.007304-4 - Rel. Des. Esdras Neves - DJDFTE
18/05/2016 - Pág. 118).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  CONTRAVENÇÃO  DE
PERTURBAÇÃO  DE  TRANQUILIDADE  E  CRIME
DE  AMEAÇA.  PROVAS  DA  AUTORIA  E  DA
MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA
PROBATÓRIA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
Tratando-se  de  infração  envolvendo  violência
doméstica, assumem especial relevo fatos narrados pela
vítima, já que ocorridos na esfera da convivência íntima.
Cuidando-se a ameaça de crime formal, sua consumação
prescinde do real intento do agente de dar cumprimento
à promessa de causação do mal, bastando que seja capaz
de  infundir  temor  à  ofendida,  o  que  ocorreu  no  caso
presente. Depoimento da vítima aliado às demais provas
demonstram a prática contida no art. 147 do CP e no art.
65  do  Decreto-Lei  nº  3688/41.  [...].”  (TJRS  -  ACr
0075546-95.2016.8.21.7000 - Relª  Desª Cláudia Maria
Hardt - DJERS 29/04/2016).

“PERTURBAÇÃO  DA  TRANQUILIDADE.
CONTRAVENÇÃO  PENAL.  Violência  doméstica.
Alegação de insuficiência probatória quanto à ocorrência
dos fatos, buscando a absolvição. IMPOSSIBILIDADE.
Afirmações  da  vítima  firmes  e  seguras.  Negativa  do
apelante isolada nos  autos.  Testemunhas que narraram
episódios  confirmando  os  fatos  descritos  na  denúncia
-Ausência de dúvidas. Provas contundentes, capazes de
manter  a  condenação.  NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.” (TJSP - APL 0002824- 91.2012.8.26.0589
-  Rel.  Des.  Ruy  Alberto  Leme  Cavalheiro  -  DJESP
02/03/2016).
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Sobre o assunto em questão, vale transcrever a interpretação fático-
probatória da MM Juíza singular, a qual, com a devida licença, fica fazendo parte deste
julgado como razões de decidir. Senão vejamos (fls. 83-84fv):

“A materialidade do delito imputado ao réu na denúncia se
encontra devidamente comprovada pelo Laudo de Exame
de Ofensa Física (fls. 13) e pela prova oral coligida.

A autoria do delito também se encontra comprovada nos
autos. Vejamos trechos das declarações colhidas durante
a instrução:
[...].
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
assume  especial  relevância,  ainda  mais  que  essa  tem
como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela
infração e não incriminar gratuitamente alguém.
[...].
O reconhecimento realizado pela vítima de seu agressor,
demonstrando  palavra  firme  e  convicta,  deve  ser
acolhida como prova da autoria.

Assim, havendo provas certas da materialidade e autoria,
a condenação é medida que se impõe.”

Destarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma  condenação  é
cristalino, irrefragável e aprume. A materialidade e a autoria atribuídas ao apelante são
incontestes, decorrentes, portanto, da livre valoração dos meios de prova.

Também, é de se concluir que a sentença vergastada não merece
nenhuma censura quanto à aplicação da pena, por ter fixado tanto a punição básica como
a  definitiva  à  luz  da  proporcionalidade,  conforme  os  ditames  legais,  não  existindo,
portanto, nenhum tipo de exagero, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Ante  o  exposto,  em  parcial  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria  de  Justiça,  acolho,  de  ofício,  a  prejudicial  de  mérito,  para  decretar  a
extinção da punibilidade do réu José Gomes da Silva somente quanto ao crime do art.
139 do Código Penal, em decorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva,
nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1°, todos do Código Penal, e, no mérito,
negar  provimento ao  apelo,  mantendo  todos  os  termos  da  sentença  em  relação  à
condenação do referido apelante pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal.

É o meu voto.
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A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Carlos
Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator, dele participando os
Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  Revisor,  e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de desembargador – 2°
vogal). Ausente, justificadamente, o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 24
(vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                  - Relator -
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