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EMENTA: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO
DOMÉSTICO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N.º 4424 - DESNECESSIDADE DE
REPRESENTAÇÃO - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISLUMBRADO. A ausência de justa
causa só pode ser reconhecida quando se comprove, de plano, a atipicidade
da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência
de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, mesmo
porque o exame aprofundado das provas não tem cabimento no restrito
âmbito do Habeas Corpus. Verificado que o prazo prescricional não foi
preenchido, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.
É pacífico na jurisprudência pátria que o crime de lesão corporal,
independente da extensão desta, praticado contra a mulher, no âmbito das
relações domésticas, deve ser processado mediante ação penal pública
incondicionada.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1.0000.15.041907-5/000 - COMARCA DE
BELO HORIZONTE - PACIENTE(S): MÁRIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
MORAES - AUTORI. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 15ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - VÍTIMA: R.D.F.

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em DENEGAR A ORDEM.
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DES. PAULO CÉZAR DIAS

RELATOR.

DES. PAULO CÉZAR DIAS (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Mario Henrique de
Oliveira Moraes.

      Narra o Impetrante que "em 01 de fevereiro de 2009, por volta das 00:00
horas, o Paciente MÁRIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES teria agredido
sua mulher na época, Sra. RENATA DIAS FAJARDO, chegando a cometer
vias de fato contra a mesma como foi registrado no REDS nº 2009-
000046728-001 que deu origem ao Inquérito Policial de fls. 01/42, a pedido
da ofendida." (fl. 03).

      Alega que "a única vez que a vítima esteve na Delegacia foi exatamente
no momento da lavratura da Ocorrência Policial registrada no REDS que
originou o Inquérito Policial. Em nenhum outro momento ela esteve na
Delegacia para ser ouvida pela Autoridade Policial ou para confirmar os fatos
descritos no mencionado B.O., nem tampouco para que ela assinasse o
TERMO DE REPRESENTAÇÃO (...)" (fl. 04).

      Sustenta que "o Inquérito Policial já nasceu morto, que seja pela falta da
REPRESENTAÇÃO da vítima, quer seja pela falta das DECLARAÇÕES da
vítima e, o que é ainda mais gritante, pela falta dos pressupostos legais para
o prosseguimento regular do processo criminal em razão da PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA (...)" (fl. 04).
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      Esclarece que entre a data dos fatos e a data do recebimento da
denúncia, passaram-se 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias.

      Assim, requer o trancamento da ação penal de n.º 0019890-
30.2011.8.13.0024 que tramita na 15ª Vara Criminal da Comarca de Belo
Horizonte, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como
em razão da falta de representação da ofendida.

      Indeferida a liminar (fl. 51), a autoridade indigitada coatora prestou as
informações requisitadas (fls. 58/58v) e a d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 74/75v).

      É o relatório.

      Decide-se.

      Após análise dos autos, vejo que o Paciente não sofre de qualquer
constrangimento ilegal a ser sanado pelas vias do remédio heróico.

      Consoante se extrai dos autos o Paciente está sendo processado pelo
delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

      No que tange ao pleito de trancamento da ação penal formulado pelo
Impetrante, em relação aos autos n.º 0019890-30.2011.8.13.0024 que tramita
na 15ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, em razão da prescrição
da pretensão punitiva estatal ou por falta de representação da vítima, vê-se
que o pedido não merece acolhida.

      Inicialmente, cumpre consignar que o trancamento da ação penal,
at ravés do habeas corpus,  somente pode ocorrer ,  em casos
excepcionalíssimos, quando restar comprovada a ausência de justa causa
para a ação penal e quando não se exigir exame aprofundado de provas.
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      É cediço que a ausência de justa causa para a ação penal só pode ser
reconhecida quando se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a
incidência de causa de exclusão da ilicitude, de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

      Nesse sentido é a jurisprudência assente:

RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PECULATO. AÇÃO PENAL.
TRANCAMENTO. INÉPCIA. DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA.
COMPROVAÇÃO. AUTORIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. I - A falta de justa
causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a
necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar
-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a
acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, hipóteses não verificadas in
casu. Precedentes. Recurso desprovido. (STJ RHC 16161/SC, Rel. Min.
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Jul. 15/06/2004, DJ 23.08.2004, p.00255).

      Pois bem, compulsando os autos e as provas nele colacionadas, não se
verifica, de pronto, a atipicidade da conduta imputada ao Paciente.

      A denúncia descreveu fato, em tese, delituoso, havendo prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, razão pela qual a hipótese não
é de trancamento da ação penal.

      Com efeito, da análise dos documentos acostados, é possível concluir
pela existência de materialidade delitiva e de um lastro probatório mínimo de
autoria, atribuído ao Paciente, que merece investigação e colheita de prova
mais bem apuradas, ao longo de um processo criminal, para, ao final,
condená-lo ou absolvê-lo da imputação delitiva a ele dirigida.

      Ressalta-se que a via eleita não se presta para a análise de tal tese,
diante da necessidade de exame do conjunto probatório e do próprio mérito
da pretensão, que poderá repercutir no desfecho da
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demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se abortar a ação penal,
incidindo, na espécie, o entendimento pacífico da jurisprudência:

Não se pode, em sede de habeas corpus, examinar aprofundadamente as
provas que dizem respeito ao mérito de uma ação penal com o escopo de
trancá-la. (RT 594/458).

      Sustenta o Impetrante a ocorrência da prescrição, que sendo matéria de
ordem pública, deverá ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, motivo
pelo qual passo a analisá-la.

      Aduz ter decorrido o interstício necessário à perda da pretensão punitiva
estatal, eis que entre a data dos fatos (1º de fevereiro de 2009) e a data do
recebimento da denúncia (20 de novembro de 2014) passaram-se 05 (cinco)
anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias.

      É sabido que não havendo sentença, a prescrição operar-se-á pela pena
máxima cominada, nos termos do art. 109, caput, do CP:

(...) Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da
pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

      Pois bem, para o delito previsto no § 9º do art. 129 do CP a pena máxima
cominada é de 03 (três) anos de detenção. Logo, a prescrição do referido
delito ocorre em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inc. IV, do CP.

      Desta feita, verifica-se que o aludido lapso temporal não foi ultrapassado,
motivo pelo qual não há que se falar em extinção da punibilidade do
acusado.
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      Por fim, alega o Impetrante que a ofendida não representou
criminalmente em desfavor do acusado o que seria motivo para trancar a
ação penal. Sem razão.

      É salutar informar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por
maioria dos votos, fora pela procedência da ADI nº 4424, julgada em 09 de
fevereiro de 2012, dando aos artigos 12, inc. I e 16, ambos da Lei n.º
11.340/2006, a natureza incondicionada da ação penal em casos de lesão
corporal praticada contra a mulher, senão vejamos:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a
ação direta para, dando interpretação conforme aos artigos 12, inciso I, e 16,
ambos da Lei 11.343/2006, assentar a natureza incondicionada da ação
penal em caso de lesão, pouco importando a extensão desta, praticado
contra a mulher no ambiente doméstico, contra o voto do Senhor Ministro
Cezar Peluso (Presidente). (TRIBUNAL PLENO, DJ 09/02/2012).

      Extrai-se da referida decisão que tão somente as ações penais referentes
ao delito de lesão corporal, praticado no âmbito doméstico e familiar,
independentemente da extensão do dano causado à mulher, seriam
incondicionadas à representação da vítima.

      Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE OU
CULPOSA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AÇÃO PENAL PÚBLICA
INCONDICIONADA.

O crime de lesão corporal, mesmo que leve ou culposa, praticado contra a
mulher, no âmbito das relações domésticas, deve ser processado mediante
ação penal pública incondicionada. No julgamento da ADI 4.424-DF, o STF
declarou a constitucionalidade do art. 41 da Lei n. 11.340/2006, afastando a
incidência da Lei n. 9.099
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/1995 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a
mulher, independentemente da pena prevista. Precedente citado do STF:
ADI 4.424-DF, DJe 17/2/2012; do STJ: AgRg no REsp 1.166.736-ES, DJe
8/10/2012, e HC 242.458-DF, DJe 19/9/2012. (STJ - AREsp 40.934-DF, Rel.
Min. Marilza Maynard (Desª. convocada do TJ-SE), Jul. 13/11/2012).

      Desta feita, fiel a nova orientação emanada pelos Tribunais Superiores,
vislumbra-se que o ilícito em comento se procede mediante ação penal
pública incondicionada, ou seja, independentemente da representação da
vítima.

      Com essas considerações, DENEGO a ordem.

DESA. MARIA LUÍZA DE MARILAC - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. OCTAVIO AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI - De acordo com o(a)
Relator(a).

               SÚMULA: "DENEGARAM A ORDEM."
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