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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÕES  CORPORAIS,
PRATICADAS  NO  CONTEXTO  DE  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  CONDENAÇÃO  DO  RÉU.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  PRELIMINAR.
ALEGATIVA  DE  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
PROCESSO  NÃO  ALCANÇADO  PELA
INTERCORRÊNCIA DE QUAISQUER DOS MARCOS DO
ART. 117 DO CP. AFASTAMENTO.  MÉRITO. TESE DE
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  PARA  A  CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS  PELO  CONJUNTO  PROBATÓRIO
PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA  PARA  A  FORMAÇÃO  DO
CONVENCIMENTO DO JULGADOR, NAS HIPÓTESES
DE CRIMES HAVIDOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRECEDENTES NO STJ. DESPROVIMENTO.

- A perda do direito de punir do Estado, pelo seu não exercício
em determinado lapso de tempo, reclama, na hipótese vertente,
o transcurso do período de três anos, havidos entre quaisquer
dos  marcos  interruptivos  insculpidos  no  art.  117  do  Código
Penal.

- In casu, o delito foi praticado em 23 de março de 2013, e o
lapso  do  prazo  prescricional  fora  interrompido  por  duas
oportunidades:  a primeira,  em 21 de agosto de 2014, com o
recebimento da denúncia; a segunda, em 19 de junho de 2017,
com  a  entrega  da  sentença  condenatória  em  cartório,  todas
ocorridas,  porém,  em  momento  anterior  ao  transcurso  do
intervalo temporal de três anos, o que impõe, sobremaneira, o
afastamento da preliminar levantada.

- A palavra da vítima, que reconhece o apelante como sendo o
autor do crime de lesões corporais contra sua pessoa, deve ser



alçada  a  uma  posição  de  relevância  na  formação  do
convencimento  da  autoridade  judiciária  sentenciante.
Entendimento firmemente lastreado na jurisprudência do STJ.

-  Comprovadas  a  autoria  e  a  materialidade  do  crime,  é
impossível absolver o acusado.

- Apelo conhecido e desprovido.

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,
nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal,  interposta  por  Humberto
Suassuna  Filho,  em  face  da  sentença  de  fls.  96/99,  prolatada  pelo  magistrado  da
unidade judiciária supramencionada, Dr. Pedro Henrique de Araújo Rangel, nos autos da
ação penal em epígrafe, que julgou procedente em parte a denúncia, condenando o
réu  HUMBERTO  SUASSUNA FILHO 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 esposa, a senhora Rita Dar’c Pereira,  cominando uma
reprimenda corporal de  3 (três) meses de detenção, no regime inicialmente  aberto,
aplicando-se ao réu a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), ficando o apelante
submetido às condições estipuladas na sentença guerreada.

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

“(...)

Das  investigações  policiais  que  embasam  a  presente  peça
vestibular, infere-se que HUMBERTO SUASSUNA FILHO, com
animus  laedendi,  ofendeu  a  integridade  corporal  de  RITA
DAR'C  PEREIRA,  companheira  de  seu  pai,  bem  como  a
ameaçou.

Segundo se apurou, no dia 23/03/2013, por volta das 9h30, a
vítima se dirigiu a até o estabelecimento da empresa KIMILHO,
nesta cidade, e ao chegar no portão de entrada, o denunciado
saiu do escritório dizendo a vítima: "Olha aqui sua rapariga
safada, não quero você aqui senão vou dar uma surra em você",
e no mesmo momento, desferiu dois socos na vítima, sendo que
um atingiu o seu nariz e o outro o braço direito.

Depreende-se ainda, que depois da prisão do companheiro da
vítima  e  pai  do  denunciado,  este  passou  a  ameaçar  aquela
dizendo que daria uma surra até matá-la.



Ante  o  exposto,  conclui-se  que  HUMBERTO  SUASSUNA
FILHO, já devidamente qualificado, cometeu as figuras típicas
previstas no art. 147 e no art. 129, na forma do art. 69, todos
do  Código  Penal  c/c  a  Lei  11.340/2006,  razão  pela  qual  o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA requer que
seja a presente DENÚNCIA recebida e autuada e, em seguida,
instaurado o  devido processo  legal  seguindo o  rito  sumário,
previsto  no  inciso  II  do  §10 do  artigo  394  c/c  artigo  396  e
seguintes  do  CPP,  com  as  alterações  da  Lei  Federal
11.719/2008,  intimando-se,  outrossim,  as  testemunhas  e
declarantes adiante mencionados para deporem sobre os fatos
em Juízo, sob as penas da lei, prosseguindo-se o feito em seus
ulteriores  atos  e  termos,  julgando-se,  ao  final,  procedente  a
pretensão punitiva estatal, de tudo ciente o Ministério Público

(...)”.

Irresignado, o réu interpôs o recurso apelatório de fls. 101/102.
 
Em  suas  razões  recursais  (fls.  105/106)  aduz  o  apelante,

preliminarmente, a ocorrência, no caso, de  prescrição da pretensão punitiva estatal,
pugnando pelo seu reconhecimento por esta Corte, seguida da ulterior e consequente
extinção  da  punibilidade  do  réu.  No  mérito,  salienta  que  a  instrução  não  logrou
comprovar,  de  forma  cabal  e  indubitável,  a  prática,  pelo  réu,  do  crime  descrito  na
sentença vergastada, quedando-se imperiosa a absolvição do recorrente.

Contrarrazões ofertadas  pelo  Ministério  Público  comarcano
(fls.  107/111),  pugnando pelo  desprovimento do apelo  defensivo,  e  manutenção da
sentença guerreada.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Estadual, em parecer
da  lavra  do Promotor  de Justiça convocado Amadeus Lopes  Ferreira  (fls.  116/119),
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

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

1. Da preliminar de prescrição

Aduz  o  apelante,  em  seu  apelo,  que  a  hipótese  ostenta  a
ocorrência de  prescrição da pretensão punitiva estatal, que deve, segundo a defesa,
ser oportunamente reconhecida por esta Corte, com a ulterior e consequente extinção da
punibilidade do réu.

Perlustrando o presente encarte, constato não assistir razão ao
apelante.

O caso vertente está tangenciado por  duas causas interruptivas



da prescrição, contempladas no rol insculpido no art. 117 do Código Penal: verbis,

Art. 117 – O curso da prescrição  interrompe-se: (redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
II – pela pronúncia; (redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III  –  pela  decisão  confirmatória  da  pronúncia;  (redação  dada  pela  Lei  nº
7.209, de 11.7.1984)
IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
VI – pela reincidência. (redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O delito ocorrera em 23 de março de 2013.

A denúncia, por sua vez,  fora recebida em 21 de agosto de
2014 (fl. 66).

O apelante fora condenado a uma pena de  3 (três)  meses  de
detenção, cuja prescrição, à luz da disposição contida no art. 109, VI, ocorre no prazo
de 3 (três) anos.

A sentença condenatória foi  publicada, mediante entrega dos
autos em cartório, no dia 19 de junho de 2017, consoante se observa da movimentação
processual, extraída eletronicamente por esta Relatoria junto ao sistema STi.

Na  hipótese  vertente,  o  lapso  do  prazo  prescricional  fora
interrompido em 19 de junho de 2017, momento anterior ao seu transcurso, que dar-
se-ia  em  22 de  agosto  de  2017 (desde  que  ausentes  quaisquer  dos  demais  marcos
interruptivos do art. 117 do CP).

Imperioso, portanto, o afastamento da preliminar defensiva.

2. Do mérito

2.1. Da tese de ausência de provas para a condenação (pleito absolutório)

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

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

A materialidade está indicada através do Laudo de Ofensa Física
de fl. 06.

Lado  outro,  a  autoria  delitiva resta  evidenciada,  no  caso
vertente,  à  luz  da  prova  deponencial  produzida  na  instrução,  sobretudo  das
declarações prestadas pela vítima Rita Dar’c Pereira ao juízo processante (mídia de fl.
89),  que,  ouvida perante o juízo da causa,  ratificou as asserções  efetuadas na seara
inquisitorial, atentando, com certeza e convicção, para o fato de que o réu, após calorosa



discussão com a vítima, desferiu, contra esta, empurrões e socos, que lhe acertaram o
nariz e o braço.

No mesmo ato,  em seu interrogatório judicial,  o  réu negou a
autoria do delito,  afirmando que apenas “conversou” com a vítima,  tendo, em dado
momento  da  referida  conversa,  segurado  seus  braços  um  pouco  mais  firmemente.
Asseverou,  por  fim,  que  a  lesão  no  nariz  da  vítima  ocorrera  porque  esta,  ao  se
desvencilhar do depoente, “bateu com a mão no nariz” (fl. 89).

Como se observa, os fatos apresentados pelo réu encontram-se
divorciados da prova obtida na instrução, que aponta, de forma clara, coesa e evidente,
ter sido o apelante o autor do delito de lesão corporal, ocorrida em desfavor da vítima.

A vítima, demais disso, descreve como os fatos ocorreram com
notória riqueza de detalhes, apresentando circunstâncias específicas, corroboradas pelos
depoimentos do informante (Mateus Suassuna Pereira – filho da vítima e irmão do réu)
inquirido sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto,  ressalto que o STJ possui uma jurisprudência
consolidada, no sentido de reconhecer que a palavra da vítima, quando coesa e rica em
detalhes, além de ratificada por outras evidências constantes dos autos, é elemento de
especial  relevância  no  deslinde  e  condenação  dos  crimes  havidos  no  contexto
doméstico, normalmente cometidos às escondidas. Nesse sentido: verbis,

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  PLEITO  DE
ABSOLVIÇÃO.  REVOLVIMENTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos
autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório,
de  modo  que,  para  afastar  o  entendimento  do  aresto  recorrido,  seria
necessária  incursão  na  seara  probatória,  vedada  no  âmbito  do  recurso
especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
2.  É firme o entendimento do Superior  Tribunal  de Justiça de que,  em
crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial
relevância,  uma  vez  que,  em  sua  maioria,  são  praticados  de  modo
clandestino,  não  podendo  ser  desconsiderada,  notadamente  quando
corroborada por outros elementos probatórios.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

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 logrou êxito em confirmar a certeza da prática delitiva combatida pelo acusado
nesta insurgência, vislumbro que não há como vingar, também nesse particular, o apelo
deduzido,  devendo-se manter hígida a sentença prolatada pelo Juízo  da  1ª  Vara  da
Comarca de Catolé do Rocha.

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

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no



sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292), oficie-se ao Juízo de origem,
comunicando-o da confirmação da sentença condenatória.

É como voto.

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, Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Arnóbio Alves Teodósio, 1º vogal), e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, 2º vogal).

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, 17 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


