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PENAL E PROCESSUAL PENAL. Lesão Corporal de 
Natureza  Grave.  Deformidade  permanente. 
Absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa. 
Impossibilidade. Excludente não configurada.  

-  Restando irretorquível que o ofendido foi agredido  
pelo  réu,  sofrendo  graves  lesões,  ficando  com  
deformidade permanente, caracterizado o crime do  
art. 129, § 1º, IV, do CP.

-  Para  se  configurar  a  legítima  defesa,  é  
indispensável  que  haja  reação  a  uma  agressão,  
assim, tendo a ré dado início às agressões, inviável  
o reconhecimento da referida excludente de ilicitude.

- Apelo desprovido

VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos  em 
que são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal  do Tribunal  de Justiça do 
Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos 
do voto do relator,  e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de 
Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Nelson 
Roberto  Coura  Jordão  Júnior,  que  tem  por  escopo  impugnar  sentença 
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proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Cariri,  
que o condenou, pela prática do delito descrito no art. 129, § 2º, IV1 do Código 
Penal (lesão corporal de natureza grave), à pena de 03 (três) anos de reclusão, 
a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

 Narra a denúncia, que no dia 22 de julho de 2013, por volta 
das 02 horas da madrugada, no centro da Cidade de São João do Cariri, o réu 
agrediu  fisicamente  a  vítima  Caio  Maracajá  Henriques  Coutinho  Rodrigues, 
menor de idade.

Acrescenta a inicial, que o menor teria se dirigido para falar 
com  uma  prima  chamada  Vitória  Medeiros  que  estava  na  compahia  do 
acusado, que enciumado agrediu violentamente a vítima, causando as lesões 
descritas no laudo pericial

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que agiu 
amparado pela excludente da legítima defesa, logo após sofrer uma injusta 
agressão, devendo por isso ser absolvido.

Pugna ao final,  pela aplicação da suspensão condicional 
do processo, caso subsista a condenação. (fs.67/69). 

Em  contrarrazões,  tanto  o  Ministério  Público  quanto  o 
Assistente da Acusação, posicionam-se pelo desprovimento da apelação (fs. 
80/83 e fs.85/89)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento 
do recurso (fs. 100/102).

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior 
(Relator).

O recurso deve ser desprovido.

1– LEGITIMA DEFESA:

Em que pese o esforço do recorrente, entendemos que a 
materialidade  e  a  autoria  delitivas  restaram devidamente  comprovadas  nos 
autos, tanto na fase inquisitorial como em juízo.

A  materialidade  delitiva  se  extrai  dos  depoimentos  e 
declarações  prestadas  tanto  na  fase  policial  quanto  na  fase  judicial,  que 
demostram que as lesões sofridas pela vítima foram graves o suficiente para 
causar-lhe  debilidade permanente de membro,  sentido ou função,  conforme 
confirmado pelo Laudo inserido à f.10.. 

1 Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
 § 2° Se resulta:
 IV - deformidade permanente;
 Pena - reclusão, de dois a oito anos.
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A autoria, de igual forma, exsurge cristalina do caderno 
processual.

As  declarações  prestadas  pela  vítima,  tanto  na  esfera 
policial quanto na fase judicial, revelam-se harmônicas.

Em Juízo, ao prestar seu depoimento (f.54), disse:

[…] “QUE se encontrava em uma festa popular em 
São João do Cariri quando viu Vitoria, que é prima 
de seu irmão por parte de pai  e com ela foi  falar, 
inclusive tendo lhe perguntado sobre uma moça com 
quem  o  depoente  havia  conversado  e  namorado 
noutra  oportunidade;  QUE  nessa  ocasião  Vitoria 
estava sozinha QUE voltou a falar com Vitória outra 
vez em busca de notícias de sua antiga namorada; 
QUE durante a troca de bandas voltou a encontrar 
Vitória  na  Praça  José  Leal  ramos;  QUE  nesse 
terceiro  contato  Vitória  estava  na  companhia  do 
acusado  e  ao  falar  o  depoente  com  Vitória  o 
acusado já lhe mandou sair dali, tendo desferido um 
soco que lhe atingiu o rosto e um chute que bateu 
em suas pernas; QUE após os golpes sentou-se em 
um  banco  onde  foi  mais  uma  vez  agredido 
fisicamente pelo réu por meio de outro soco QUE em 
razão do golpe desmaiou e soube depois que havia 
sido  bastante  chutado  pelo  réu;  QUE  se  recorda 
vagamente  de  ter  estado  em  uma  casa  onde  se 
limpava  e  depois  no  Hospital  desta  cidade 
finalmente em um alternativo com destino a Serra 
Branca, onde reside; QUE em razão das agressões 
permaneceu 03 dias ingerindo apenas líquido pois 
não  conseguia  mastigar,  além  de  cerca  de  02 
semanas sem sair de casa em razão dos ferimentos 
registrados no rosto, os quais chegaram a inflamar 
em razão  de  sua  baixa  imunidade,  decorrente  da 
pouca  alimentação  que  fazia;  QUE após  os  fatos 
não ouviu  qualquer  comentário  de  que o  acusado 
tivesse ficado insatisfeito pelo fato do depoente ter 
conversado com Vitória,  até  porque o  depoente  a 
considerava sua prima, não havendo motivos para 
eventuais ciúmes por parte do réu; QUE não sabe 
dizer  se  o  acusado  tinha  conhecimento  de  seu 
relacionamento  familiar  com  Vitória;  QUE  no 
momento das agressões Vitória começou a chorar e 
pediu desculpas ao depoente em razão das atitudes 
do acusado; QUE não fez uso de bebidas alcoólicas: 
QUE soube posteriormente por Vitória,  quando ela 
lhe foi fazer visita que o acusado não havia ingerido 
bebida  alcoólica;  QUE  em  nenhum  momento  fez 
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qualquer  referência  ao  réu  e  em  razão  de  sua 
relação  familiar  com  Vitória  sempre  brincou  muito 
com ela;  QUE foi  atendido na CROL em Campina 
Grande e também foi ao IML ; QUE não chegou a 
ficar  por  mais  de  30  dias  afastado  de  suas 
ocupações  habituais;  QUE  até  esta  data  ainda 
guarda deformidade em seu rosto  em decorrência 
das agressões; ( Caio  Maracajá Henriques Coutinho 
Rodrigues de , f.54).

Soma-se a isso aos depoimentos das testemunhas Caio 
Simon Ribeiro de Brito (f.50), Gustavo Egly Aleixo Dias (f.49), as declarações 
são precisas em apontar a ausência de agressão dirigida pela vítima contra o 
réu.

A versão  do  réu,  no  sentido  de  que  apenas  agrediu  a 
vítima após receber um tapa pelas costas, encontra-se isolada nos autos.

Ressalte-se, inclusive, que, ainda que restasse configurada 
a legítima defesa, não houve moderação nos meios defensivos por parte do 
acusado, conforme exige o art. 25 do Código Penal, como também denota o 
acervo probatório.

 Finda, portanto, que, nos termos do art. 252 do CP, não 
procede o argumento da legítima defesa, uma vez que o recorrente não repeliu 
injusta  agressão.  Pelo  contrário,  à  vista  do  que  revelam  os  autos,  o 
sentenciado buscou o enfrentamento, tendo surpreendido a vítima quando, na 
verdade, não sofria qualquer perigo, de maneira que poderia ter seguido rumo 
diverso e evitado o confronto que gerou o delito pelo qual foi condenado.

Assim, diante da coerência das provas produzidas, todas 
convergindo  para  a  condenação  do  apelante,  forçoso  concluir  que  o  pleito 
absolutório resta descartado.

2 – SURSIS
Quanto  a  pretensão  defensiva  de  ver  aplicada  a 

suspensão  condicional  da  pena  previsto  no  art.  773 do  Código  penal,  não 
merece ser acolhida

2Art.  25  -  Entende-se  em  legítima  defesa  quem,  usando  moderadamente  dos  meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.(Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
3Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 
4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

 II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as 
circunstâncias autorizem a concessão do benefício;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

 III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.  (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

 § 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.(Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)
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Observa-se  que,  tanto  o  fato  da  reprimenda  ter  sido 
aplicada acima de 02 (dois) anos, quanto o requisito disposto no inciso II do art. 
77 do CP, no que toca à circunstância judicial da culpabilidade, pelo juízo de 
desvalor que recai sobre ela, não autorizariam, a concessão do sursis.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO provimento ao apelo.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal, 
dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio 
Ramalho Júnior, relator, Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel  Taigy 
de Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João 
Pessoa, 22 de janeiro de 2015.

Desembargador Luiz Sílvio ramalho Júnior
  Relator

§ 2o A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro 
a  seis  anos,  desde  que  o  condenado  seja  maior  de  setenta  anos  de  idade,  ou  razões  de  saúde  justifiquem  a 
suspensão. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
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