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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

  
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006687-61.2010.815.2002 –  5ª Vara
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Eurivaldo Dionísio da Silva
ADVOGADO : Ednaldo de Lima e outros
APELADA : A Justiça Pública
ASSIST. ACUS. : Antônio de Araújo Pereira
ADVOGADO : Antônio de Araújo Pereira

APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão Corporal
Gravíssima. Art. 129, §2º, III e IV. Autoria e
materialidade comprovadas. Pretendida a
absolvição pela legítima defesa. Impossibilidade.
Causa excludente não evidenciada.
Desclassificação para lesão corporal grave.
Incabível. Deformidade  permanente  comprovada.
Alteração do estabelecimento prisional determinado
na sentença. Cumprimento do regime em casa de
albergado  ou  prisão  domiciliar.  Matéria  de
competência  do  Juízo  das  Execuções.  Recurso
desprovido.

- Para se configurar a legítima defesa mister que
haja reação a uma agressão atual ou iminente e
injusta, em defesa de direito próprio ou alheio, com
uso moderado dos meios necessários, o que não se
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verifica in casu.

- Incabível a desclassificação para lesão corporal
grave, quando a deformidade permanente restou
comprovada nos autos pelos laudos realizados,
bem como pela palavra da vítima, ante os danos
estéticos sofridos.

- O pleito de alteração do estabelecimento prisional
é matéria afeta à Execução Penal, não podendo ser
analisada neste momento processual, sob pena de
usurpação  de  competência  alheia,  havendo,  em
caso de denegação, meio recursal adequado para
questionar a matéria.

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos acima

identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO
APELO em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO
 

Perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Capital,
Eurivaldo  Dionísio  da  Silva  foi denunciado nas iras do art. 129, §2º,
incisos III e IV, do Código Penal.

Assim narrou a peça basilar acusatória (fls. 02/04):

“(...) Consta do procedimento apuratório que no dia 11
de  setembro  de  2009,  por  volta  das  20h00min,  o
acusado  perpetrou  o  crime  de  lesão  corporal
gravíssima, por ter ofendido a integridade corporal da
vítima  MELQUIZEDEQUE  ALCÂNTARA  DA  SILVA  com
um  fação,  resultando  deformidade  e  debilidade
permanente, em decorrência da amputação traumática
do  3º  dedo  da  mão  esquerda,  conforme  laudo
complementar de fls. 29.
Narra a peça inquisitiva que a vítima havia acolhido, em
sua residência, a filha do acusado, a Sra. EMMANUELY
DIONÍSIO DA SILVA, desde o dia 26 de agosto de 2009
até o dia 11 de setembro de 2009, a qual, por brigas
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familiares, havia saído de casa.
No  dia  11  de  setembro,  por  volta  das  12h00min,  a
família  de  Emmanuely  bateu  à  porta  da  casa  de
Melquizedeque para tentar persuadi-la a voltar a morar
com os pais,  ocasião  em que o  acusado apresentou
comportamento  hostil  e  agressivo  contra  a  vítima,
tendo Emanuely decidido retornar para a residência da
família.
No  mesmo  dia,  à  noite,  a  vítima  se  encontrava  no
estacionamento da FAP (Faculdade Paraibana), sito à
Rua Tito Silva, nº 229, Bairro Miramar, nesta Capital,
quando foi surpreendida pelo acusado, que de arma em
punho  e  aos  berros  gritou  as  palavras:  “seu  cabra
safado, é com você mesmo que eu quero falar”, ação
contínua, passou a golpear a vítima.(...)”.

Denúncia recebida no dia 04 de maio de 2011 (fl. 02).

Finda a instrução criminal, o  douto julgador “a quo”
proferiu sentença (fls. 153/157), condenando o réu Eurivaldo Dionísio da
Silva, por transgressão ao art. 129, §2º, incisos III e IV, do CP, à pena de
03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto. 

Embargos de declarações às fl. 161/162. Rejeitados às
fls. 167/168.

Irresignado, apelou o réu (fl. 169). Em suas razões,
expostas às fls. 171/175, pugna pela absolvição,  alegando  legítima
defesa. Pede a desclassificação para lesão corporal de natureza grave (art.
129, §1º, inciso III do Código Penal), com a consequente redução da pena
para o mínimo previsto no delito. E, ainda, aduz que, apesar de ter-lhe
sido imposto o regime aberto, o presídio determinado para o cumprimento
da sentença é destinado para o cumprimento de pena ao condenado em
regime semiaberto, requerendo, assim, o cumprimento da pena em casa
de albergado ou prisão domiciliar.

Na oportunidade, o Ministério Público Estadual
apresentou suas contrarrazões, rogando pela manutenção da sentença
(fls. 181/184).

Em suas contrarrazões, acostadas às fls. 187/188, o
assistente da acusação pugna que seja negado provimento ao recurso de
apelação.

Neste grau de jurisdição, e instada a se pronunciar, a
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Promotor de
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Justiça convocado, Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 193/196).

Acórdão às fls. 205/207, não conhecendo da apelação
por sê-la intempestiva.

Interposição  de  embargos  declaratórios  às  fls.
209/2014.

Embargos acolhidos às fls. 224/225.

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Prima facie, cumpre ressaltar que os requisitos
essenciais de admissibilidade do recurso encontram-se devidamente
preenchidos. 

Pretende a defesa, primeiramente, como tese principal
a absolvição do réu por reconhecimento da legítima defesa.
Alternativamente, requer a desclassificação do tipo para lesão corporal
grave, com a redução da reprimenda. Por fim, pede o cumprimento da
pena em casa de albergado ou prisão domiciliar.

Vejamos.

1) Legítima defesa

Quanto a alegada absolvição, tenho que o apelante não
merece êxito na intentada tese defensiva, não obstante a argumentação
trazida quanto a desejada excludente de ilicitude, qual seja, legítima
defesa.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade
delitiva se encontra suficientemente consubstanciada, principalmente,
através do Laudo Traumatológico de fl. 20 e o Laudo Complementar de fls.
43/44.

Igualmente incontestável, a autoria resta evidenciada
nos autos, sobretudo, pela palavra da vítima e depoimentos das
testemunhas. Tanto que o apelante não nega ter lesionado o ofendido,
alega apenas que agiu amparado pela legítima defesa. 
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Nos termos do artigo 25, do Código Penal, "entende-se
em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem". 

Conceituando a legítima defesa, Guilherme de Souza
Nucci ensina que "é a defesa necessária empreendida contra agressão
injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando,
para tanto, moderadamente, os meios necessários." (Nucci, Guilherme
de Souza, Manual de Direito Penal: parte geral, parte especial, 2ª
ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, página 242). 

Assim, para configuração dessa excludente de ilicitude,
imprescindível a presença dos seguintes requisitos: 1) reação a uma
agressão atual ou iminente e injusta; 2) defesa de um direito próprio ou
alheio; 3) moderação no emprego dos meios necessários à repulsa; 4)
inevitabilidade da agressão e 5) elemento subjetivo, consistente no
conhecimento que está sendo agredido. 

O primeiro requisito impõe por parte do agente reação
contra aquele que está praticando uma agressão, que deve ser atual ou
iminente.

E pelo caderno probatório não se verifica essa
ocorrência, pois embora o apelante afirme que assim agiu para se
defender das agressões da vítima, que avançou em sua direção,
segurando-o pela camisa, tal fato não se depreende das provas
coligidas.

O réu, Eurivaldo Dionísio da Silva, em sede judicial (fls.
140/141), asseverou:

"(…) que estava no seu carro, quando foi agredido pela
vítima que lhe puxava dentro do carro; que o depoente
pegou um facão pequeno de 12 polegadas que estava
dentro do seu carro e era utilizado como objeto de
trabalho, uma vez que o depoente fazia serviços de
polda em árvores, e com esse facão agrediu a vítima
com o intuito de se defender e de livrar-se da vítima;
(…) que a vítima não tinha caderno na mão”.

O ofendido, por sua vez, narrou o fato de forma bem
adversa. In verbis:

“(...) QUE no mesmo dia por volta da 20:00 horas,
quando o noticiante estava indo para a Faculdade e ao
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chegar na calçada do estacionamento, ouviu quando o
pai de Emanuele, o senhor Erivaldo Dionízio, gritou
chamando o declarante, dizendo as seguintes palavras:
“seu cabra safado, é com você mesmo que eu quero
falar”; QUE o declarante sabe dizer que quando se
virou o senhor Erivaldo já foi golpeando-o com um
facão, onde o declarante falou: “eu vou lhe processar”
e mesmo assim Erivaldo continuou a dar golpes de
facão; QUE o noticiante conseguiu se defender com o
seu caderno de matérias; (…)
{depoimento na fase policial, fls. 11/12}

“(...) que não viu o acusado, pois este estava
escondido em um veículo; que não esperava a
agressão; que perdeu a sensibilidade do dedo indicador
da mão esquerda, amputou o dedo anular e perdeu
também a sensibilidade da ponta de outro dedo, da
mesma mão; (...)”
{depoimento na fase judicial, fls. 95/96}

Como se vê, acusado e vítima apresentaram versões
distintas, sendo que apenas a do ofendido guarda sinergia com os demais
elementos de prova colacionados aos autos, notadamente a prova oral.

Destaque-se os depoimentos abaixo transcritos:

“(...) QUE a depoente se prontificou em ir ao Hospital
de Emergência e Traumas em busca de informações de
Melquizedeque,  uma  vez  que  quando  viu  o  caderno
ficou  surpresa,  pois  o  caderno  estava  praticamente
partido no meio; QUE ao chegar ao hospital a depoente
conseguiu falar com Melquizedeque e procurou saber o
porquê das agressões, então Melquizedeque falou para
a  depoente  que  quem  tinha  agredido  foi  o  pai  de
Emanuely,  com  um  instrumento  cortante;  (...)”.
{Telma Sueli de Oliveira  Porto, à fl. 14,
confirmado em juízo à fl. 98}

“(...) QUE  a  depoente  tentou  conversar  com
Melquizedeque  perguntando  ao  mesmo  se  foi  um
assalto, e  Melquizedeque falou que foi o pai de uma
colega que havia feito aquilo; (...)”.
{Liliane  da  Franca  Ferreira,  à  fl.  16,
confirmado em juízo à fl. 99}

“(…) que a vítima foi  agredida porque ela recebeu a
filha do acusado em seu apartamento dando-lhe apoio
porque  ela  havia  sido  agredida  pelo  pai  em virtude
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deste  ter  descoberto que era  ela lésbica;  que soube
que a vítima foi golpeada com um facão e defendeu-se
colocando o braço e o caderno na frente do agressor;
(...)”
{Ednaldo Roque da Silva, à fl. 97}

Lado outro, em que pese as testemunhas arroladas
pela defesa afirmarem que tiveram conhecimento de que, in casu, o
acusado reagiu a agressão da vítima, não há nos autos prova alguma
nesse sentido, ou seja, de ter aquele se defendido de uma agressão atual
ou iminente e injusta, usado de moderação no emprego do meio
necessário à repulsa ou, ainda, se era inevitável tal agressão. 

Ademais, ainda que de fato a vítima tivesse tentado
agredi-lo, a solução não seria a ofensa física, decepando o dedo daquela.

Percebe-se, portanto, que o apelante não usou de
moderação no emprego dos meios necessários à possível repulsa, já que
partiu para a agressão, usando um facão para atacar a vítima, resultando
na mutilação de um dedo e perda de sensibilidade em outros, consoante
laudo de ofensa física de fl. 20.

Inobstante o apelante afirmar que foi puxado  pela
camisa dentro do carro pelo ofendido, inexiste um laudo que demonstre
ter aquele sofrido qualquer lesão física, sendo certo, ainda, que possível
machucado provocado pela vítima não justificaria uma reação tão
desproporcional como dar golpes de facão, decepando-lhe o dedo. 

Dessa forma, não há como acolher a pretensão
defensiva de reconhecimento da legítima defesa, na hipótese. 

A propósito:

"PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO
CORPORAL GRAVE E GRAVÍSSIMA. APELO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA.
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. ALEGADA
LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
APELO IMPROVIDO. I-Os elementos probatórios dos
autos são suficientes para fundamentar a condenação
do ora Apelado. II- Ainda que a ofensiva tivesse
partido da Vítima - o que não se evidenciou -
haveria desproporção entre o ataque e o revide, a
afastar, ante a imoderação no uso do meio
necessário para a repulsa (art. 25, CP), a
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invocada excludente. III-Apelo improvido. Decisão
unânime”. (TJ-PE - APL: 80320038170590 PE
0000008-03.2003.8.17.0590, Relator: Nivaldo
Mulatinho de Medeiros Correia Filho, Data de
Julgamento: 29/02/2012, 3ª Câmara
Criminal, Data de Publicação: 47).
 

Portanto, in casu, não há que se falar em legítima
defesa.  Mantida, pois, a condenação de Eurivaldo Dionísio da Silva, nos
exatos termos da sentença de primeiro grau.

2) Desclassificação para lesão corporal grave

Também, a desclassificação pretendida para lesão
corporal grave não comporta acolhimento, vez que, conforme amplamente
demonstrado, a lesão resultou em deformidade permanente na vítima.

A defesa alega que a natureza da lesão corporal foi
grave, visto que a perda de parte de um dedo resultaria em debilidade
permanente de membro (art. 129, §1º, III), e não em inutilização total de
atividade funcional do órgão afetado.

Porém, do decisum vergastado, observa-se que a
condenação pela lesão corporal de natureza gravíssima foi fundamentada
com base no art. 129, §2º, inciso IV, o qual trata da deformidade
permanente.

Deformidade na qual restou comprovada pelo laudo
traumatológico - “9º Resultou deformidade permanente? SIM, PELA
AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DO 3º DEDO DA MÃO ESQUERDA.”, fl. 20 - ,
pelo laudo complementar – 6) Resultou deformidade permanente? SIM,
AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 3º QUIRODÁCTILO DA MÃO
ESQUERDA”, fl. 44 –  e pelo depoimento da vítima que disse que “se
sente constrangido em decorrência da situação estética de sua mão, pois
nota que muitas pessoas tem preconceito” (fl. 95).

Ressalto que, no que se refere à deformidade
permanente, caracteriza-se esta pela ocorrência de dano de certa monta à
estética do corpo da vítima, como resultado de ofensa corporal por essa
sofrida. 

Não se trata de um conceito puramente objetivo, mas,
“a um só tempo, objetivo e subjetivo”, como enfatiza Nelson Hungria,
In Comentários ao Código Penal, vol. V, Forense, 1942, pág. 298. 
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Deve ser tal que cause certo "vexame ao portador e
desgosto ou desagrado a quem a vê, sem ser necessário atingir os
limites da coisa horripilante ou aleijão", como ensina Magalhães
Noronha, in "Direito Penal" - vol 2 - Saraiva - 21ª ed. - pág 72.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA -
DEFORMIDADE PERMANENTE - DESCLASSIFICAÇÃO -
Impossibilidade: Comprovada por laudos periciais e
prova oral a existência de lesão corporal gravíssima, a
qual causou mudança estética permanente, impossível
falar-se em absolvição. Recurso não provido”. (TJ-SP -
APL: 07813255920098260577 SP 0781325-
59.2009.8.26.0577, Relator: J. Martins, Data
de Julgamento: 07/02/2013, 15ª Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação:
11/03/2013).

Assim sendo, tenho que não há como operar a
desclassificação almejada pelo recorrente do delito de lesão corporal
gravíssima para o de lesão corporal grave, porquanto consubstanciado no
álbum processual que o ato praticado pelo apelante causou deformidade
permanente na ofendida, demonstrada pelos laudos realizados, bem como
pela palavra da vítima ao afirmar que o dano estético causado, traz-lhe
constrangimento.

3) Cumprimento da pena em casa de albergado
ou prisão domiciliar

Nos termos do art. 66, inciso VI, da Lei nº 7.210/84,
compete ao Juiz da Execução zelar pelo correto cumprimento da pena.
Portanto, o pleito de alteração do estabelecimento prisional, simplesmente
em razão da ausência de estabelecimento adequado, é matéria afeta à
Execução Penal, não podendo ser analisada neste momento processual,
sob pena de usurpação de competência alheia, e, em caso de denegação
do pedido, há meio recursal adequado para questionar a matéria.

Nesse sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO.
CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO
INADEQUADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Compete ao Juízo das
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Execuções a análise de questão atinente ao local
adequado para cumprimento de pena privativa de
liberdade, pois, se assim não for, ocorrerá supressão de
instância. 2. Habeas corpus que não se conhece”. (TJ-
AC, Relator: Des. Francisco Praça, Data de
Julgamento: 22/04/2010, Câmara Criminal).

Ante o exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo na íntegra a r.
sentença prolatada. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador João  Benedito  da  Silva,
Presidente  da  Câmara  Criminal  e  revisor,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio Alves
Teodósio, relator e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Doutor José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

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, 10 de
fevereiro de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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