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APELANTE: Isaías Pereira da Silva
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APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CONDENAÇÃO  EM
LESÃO  CORPORAL  DE  NATUREZA  GRAVE.
PLEITO  DESCLASSIFICATÓRIO  PARA  LESÃO
LEVE.  AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  SOBEJAMENTE
COMPROVADAS  PELA  PROVA  PERICIAL  E
PELAS DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA
E  TESTEMUNHAS.  DEFICIÊNCIA  SUPRIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO  LEVE
INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.  

1.  Na hipótese de lesões corporais,  o laudo
complementar  somente  é  necessário  se  o
primeiro  exame  for  incompleto  ou
inconclusivo, o que não é caso. Além disso, a
sua inobservância pode ser suprida pela prova
testemunhal (art. 168, caput e § 3o, do CPP). 

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

ACORDA a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, a unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Areia/Pb, Isaías Pereira da Silva,
qualificado na inicial, foi denunciado como incurso nas sanções do art.
121,  §2º,  II  e  IV  c/c  art.  14,  II,  todos  do  Código  Penal,  com  a
observância contida no final do ítem I, art. 1º da Lei 8.072/90, por haver,
em 31 de agosto  de  2009,  por  volta  das  16:30 horas,  no  Bairro  da
Jussara,  desferido  vários  golpes  de  faca  peixeira  contra  a  vítima,  Sr.
Elano  Faustino  de  Freitas,  causando-lhe  ferimentos  graves,  só  não
conseguindo eliminar a vítima por circunstâncias alheias à  sua vontade,
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uma vez que a vítima saiu em desabalada carreira, de modo a evitar que o
denunciado concretizasse seu intento.

Em sede de decisão de pronúncia, entendeu o magistrado
pela desclassificação do delito capitulado na denúncia para o crime de lesão
corporal de natureza grave tipificada no art. 129, I e II do Código Penal (fls.
56/59).

Em  alegações  finais  (fls.  62-63),  requereu  o
Representante do Ministério Público a condenação do acusado nas penas do
art. o art. 129, I e II do Código Penal. A defesa, por sua vez, pugnou pelo
afastamento dos incisos I e II do art. 129 do Código Penal, para condená-lo,
tão somente,  nas reprimendas da lesão corporal  de natureza leve,  bem
como, pugnou ainda, pela substituição da pena por multa, ao argumento de
que trata-se de réu primário (fls. 64-65).

Concluída a instrução criminal, o Magistrado de primeiro
grau condenou Isaías Pereira da Silva (fls. 68-72), como incurso nas penas
do artigo 129, §2º, I e II do CP, a uma pena base de 04 (quatro) anos de
reclusão. Reconheceu a atenuante da confissão e da menoridade, prevista
no art. 65, I e III, “d” do CP e diminuiu a reprimenda em 06 (seis) meses.
Ante  a  dupla  qualificação,  utilizou  uma  das  qualificadoras  como
circunstância  agravante,  majorando a  pena em 02  (dois)  meses,  que  a
míngua  de  outras  causas  de  aumento  e  de  diminuição,  bem  como
minorantes ou agravantes, tornou-a definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito)
meses  de  reclusão  e  10  (dez)  dias-multa,  a  ser  cumprida  em  regime
aberto.

Deixou  de  substituir  a  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva de direito, tendo em vista o previsto no art. 44, I do CP.

Irresignado  o  acusado  interpôs  apelação  (fl.75),
pugnando em suas razões (fls.  76-78),  pela  desclassificação da conduta
tipificada no art. 129, I e II do Código Penal (lesão corporal de natureza
grave), para a infração descrita no art. 129 “caput” do Código Penal (lesão
corporal  de  natureza  leve),  ante  a  ausência  de  exame complementar  a
justificar a incapacidade por mais de 30 dias e o perigo de vida, restando
favoráveis ao recorrente todos os fatores relevantes para fins da dosimetria
da pena.

Após as contrarrazões ministeriais (fls. 80-83), seguiram
os autos, já nessa instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça que, em
parecer, opinou pelo desprovimento da apelação (fls. 87-90).
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É o relatório.

Voto 

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, já que interposto em 07/06/2014
(fl.  75)  e  o  acusado  foi  intimado  da  decisão  em 18/07/2014,  além de
adequado e independer de preparo, por se tratar de ação penal pública, em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.

2. DO MÉRITO:

Antes de adentrarmos ao mérito, entendamos o caso:

Consta  na  peça  acusatória  que  a  vítima,  Sr.  Elano
Faustino  de  Freitas  e  o  acusado  Isaías  Pereira  da  Silva,  estavam
participando de uma partida  de futebol  quando,  depois  de um lance,  o
acusado provocou a vítima para a briga tendo esta se afastado, momento
em que, o acusado se retirou e voltou instantes depois armado com uma
faca peixeira e,  de surpresa,  sem que houvesse qualquer chance de se
defender, agrediu a vítima com vários golpes de faca.

Consta ainda, que a vítima foi socorrida para o Hospital
Regional de Campina Grande/PB, onde passou 04 (quatro) dias internada,
devido a gravidade dos ferimentos.

 Submetida a exame de corpo delito,  consta no Laudo
Traumatológico (fl. 19), que os ferimentos sofridos pela vítima resultaram
na incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e
ainda  resultou  em  perigo  de  vida  devido  ao  ferimento  penetrante  de
abdome com lesão gástrica.

Pois bem. Feito esse breve relato dos fatos, passemos ao
alegado pela defesa em suas razões recursais.

2.1. DO  PLEITO  PELA  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE:

Na sentença de primeiro grau, o Magistrado sentenciante
condenou o apelante nas sanções do crime de lesão corporal de natureza
grave,  devido  à  incapacidade  para  ocupações  habituais  por  mais  de  30
(trinta) dias e perigo de vida.
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Em sede  de  razões  recursais,  o  apelante  pleiteou  pela
desclassificação da conduta tipificada no art. 129, I e II do Código Penal
(lesão corporal  de natureza grave), para a infração descrita no art.  129
“caput” do Código Penal (lesão corporal de natureza leve), ante a ausência
de  exame  complementar, contudo tal pedido não deve ser acolhido.
Vejamos:

Ao analisar  os  autos,  verifica-se que  a  decisão  que o
condenou foi proferida em total consonância com as provas colacionadas  e
produzidas durante a instrução,  não existindo, portanto, dúvidas a respeito
da autoria e materialidade do crime cometido pelo acusado Elano Faustino
de Freitas.

 Na hipótese de lesões corporais, o laudo complementar
somente é necessário se o primeiro exame for incompleto ou inconclusivo,
o que não é caso. Além disso, a sua inobservância pode ser suprida pela
prova testemunhal (art. 168, caput e § 3o, do CPP).

Conforme  já  relatado,  o  laudo  de  exame de  corpo  de
delito acostado à fl. 19, menciona que a lesão sofrida pela vítima lhe expôs
a perigo de vida e resultou incapacidade para as ocupações habituais por
mais de 30 (trinta) dias.

Vê-se  que  o  perito  responsável  pelo  Laudo  de  fl.  19
justificou  a  existência  de  perigo  de  vida  de  forma  satisfatória,  não  se
pautando em perigo presumido, fundamentando suas razões no local em
que ocorreu os golpes, bem como, nas constatações de lesões gástricas
sofridas.

Ademais,  constata-se  nos  presentes  autos  que  os
depoimentos das testemunhas, bem como as declarações prestadas pela
vítima são suficientes para suprir  a necessidade do exame complementar,
notadamente, quanto a incapacidade para ocupações habituais por mais de
30 (trinta) dias e o perigo de vida, motivo pelo qual, não há que se falar em
desclassificação para o crime de lesão corporal leve.

A  jurisprudência Pátria tem assim decidido:
 

“50297876  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO
CORPORAL  GRAVÍSSIMA.  DISPARO  DE  ARMA
DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. (ART. 129, §
2,  INCISO  I,  CP  C/C  ART.  15,  LEI  N.
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10.826/03).  I.  Absolvição.  Fragilidade
probatória.  Autoria  e  materialidade
demonstradas.  Impossibilidade.  Se  a  prova
colhida é suficiente para afirmar que o réu agiu
dolosamente  na  prática  da  conduta  delitiva,
imperiosa  a  manutenção  da  condenação.  II.
Exame complementar.  Inexigência.  Irrelevante
a  ausência  do  laudo  complementar,  visto  que
existente nos autos laudo pericial que atesta a
ocorrência de lesão corporal de natureza grave
corroborada pela prova oral carreada aos autos,
a qual assevera ter o ofendido ficado por mais
de trinta  dias  impossibilitado  de exercer  suas
ocupações  habituais  e,  mais,  não  se  sabe
quando estará apto novamente ao trabalho. III.
Dosimetria da pena. Revisão. Abrandamento. As
consequências  do  crime,  consistentes  na
deformidade  permanente  da  vítima  e  suas
sequelas,  confundem-se  com  o  conceito  do
próprio  tipo  penal,  posto  ser  requisito  que  o
integra  (deformidade  permanente).  Não
podendo,  portanto,  sofrer  qualquer  valoração
negativa  a  mais  nesse  fase  de  fixação  da
reprimenda  penal.  Ainda,  merece  acolhida  o
reclamo defensivo, no que tange a segunda fase
da dosimetria, pela exclusão das qualificadoras
(motivo fútil  e recurso que dificultou a defesa
da vítima), as quais não restaram comprovadas.
lV.  Pedido  de  alteração  do  regime  prisional
acolhido.  Com  o  abrandamento  da  pena  é  o
caso  de  alteração  do  regime,  fixando-o  no
semiaberto  para  início  do  cumprimento  da
expiação.  Apelo  conhecido  e  provido
parcialmente.  (TJGO;  ACr  0236138-
88.2013.8.09.0134;  Quirinópolis;  Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnio;
DJGO 02/09/2014; Pág. 19.”

“62134583  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ARTIGO
129,  §1º,  I,  DO  CÓDIGO  PENAL.
Impossibilidade  de  desclassificação  do  delito
para  o  previsto  no  art.  129,  caput,  do  CP.  A
ausência de laudo complementar de exame de

Apelação Criminal n. 0001332-77.2009.815.0071
                                                            5



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

corpo delito não obsta à configuração do crime
de  lesão  corporal  na  sua  modalidade
qualificada,  quando  há  demais  elementos  nos
autos a fornecer dados a formar a convicção da
gravidade  da  lesão.  Há  laudo descrevendo as
lesões,  bem  como  depoimento  da  lesada
demonstrando o afastamento de sua ocupação
habitual por mais de trinta dias. Ofendida que
sofreu  golpes  de  faca,  resultantes  em
submissão  à  cirurgia  e  cicatrizes  espalhadas
pelo  corpo  de  forma  visível  e  permanente.
Documento hábil à demonstração da gravidade
do ferimento. A prova testemunhal supre a falta
de exame complementar. Art. 168, §3º, do CPP.
Precedentes.  Exasperação  da  pena-base
mantida. Circunstancias e consequências graves
do  crime.  Problemas  psicológicos  e  físicos
angariados  pela  vítima.  Maus  antecedentes
ostentados  pela  acusada.  Afastamento  da
circunstancia  agravante  da  reincidência.
Ausência  de  comprovação.  Manutenção  do
recrudescimento  da  pena  no  tocante  à
circunstancia agravante genérica do recurso que
impossibilitou a defesa da vitima.  Art.  61,  II,
“c”, do CP. A ofendida foi agredida quando virou
de  costas  e  abaixou  para  proteger  seu  filho
menor  de  idade.  Dosimetria  reduzida.
Impossibilidade  de  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade  por  duas  restritivas  de
direito. Crime cometido com violência. Art. 44
do CP.  Regime modificado para  o  semiaberto.
Art.  33,  §3º,  do  CP.  Apelação  criminal  nº
0230191-22.2012.8.19.0001  recurso  provido
em parte, para fixar a reprimenda em 03 anos e
06  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em
regime  semiaberto.  Unânime.  (TJRJ;  APL
0230191-22.2012.8.19.0001;  Terceira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des. Antonio Carlos Nascimento
Amado; Julg. 03/06/2014; DORJ 27/06/2014)”.
 
“53229386  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO
CORPORAL GRAVE E PORTE DE ARMA DE FOGO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
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CRIMES AUTÔNOMOS. PE DIDO DE DESCLASS
IFICAÇÃO  PARA  LESÃO  CORPORAL  LEVE.
AUSÊNCIA  DE  EXAME  COMPLEMENTAR.
IRRELEVÂNCIA.  LAUDO  SUFICIENTE  PARA
ATESTAR A IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR
POR 30 DIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. Não há
se falar em absorção do crime de porte ilegal de
arma  de  fogo  pelo  crime  de  lesão  corporal
grave,  por  tratar-se  de  condutas  autônomas,
que  não  guardam  qualquer  relação  de
consunção,  eis  que  praticadas  em  contextos
fáticos distintos. Não há necessidade de laudo
de  exame  complementar,  se  a  perícia
juntamente  com prova  testemunhal  constante
dos  autos  corrobora  para  a  classificação  da
lesão corporal  de natureza  grave.  (TJMS; APL
0001024-97.2007.8.12.0005;  Aquidauana;
Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Manoel
Mendes Carli; DJMS 04/04/2013; Pág. 17)”.

A propósito, vejamos ainda as declarações prestadas pela
vítima em seu depoimento na esfera judicial:

Elano Faustino de Freitas – fls. 43: (...) Que o
denunciado  se  ausentou e,  quando retornou,
pegou o declarante de surpresa, desferindo-lhe
uma facada no abdome; Que o declarante ao
receber o golpe, saiu correndo do local; Que
outras  pessoas  que  ficaram  no  campo,
disseram que o réu chegou a lamber o sangue
que  estava  na  faca;  (…)  Que  ficou  04  dias
intyernado (…)”.

Corroborando  com  os  fatos  aludidos  pelo  ofendido,
destacam-se os depoimentos prestados pelas testemunhas:

Geraldo  Constantino  da  Silva  Filho  –
testemunha – depoimento esfera judicial– fl.
44: “(...) Que o acusado discutiu com a vítima
e se  retirou,  voltando,  em seguida;  Que  foi
muito  rápida  a  facada  e  o  depoente  só  viu
acusado  e  vítima  correndo  para  lados
diversos;  Que  não  houve  intervenção  de
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terceiros, nem o réu perseguiu a vítima; Que
Isaías é temido na comunidade, em virtude de
ser dado à violência  (…) ”.

Adriana  Faustino  de  Freitas  –  testemunha  –
depoimento esfera judicial– fl.  43: “(...) Que
o acusado armou-se com uma faca peixeira e
desferiu  um  golpe  na  vítima,  na  altura  do
abdome;  Que  a  vítima  passou  04  dias
internada e chegou a ser cirurgiada (...)”.

Assim, em que pese os argumentos trazidos pela defesa
no sentido da desclassificação da lesão grave para leve, ante a ausência de
Laudo Complementar, este resta amplamente suprido nos autos, tanto pela
prova testemunhal, quanto pelo Laudo Traumatológico apresentado.

Ante todo o exposto, nego  provimento   ao recurso e
mantenho a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Desembargador João Benedito da
Silva, com voto, dele participando, além de mim, Relator, Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Márcio
Murilo da Cunha Ramos) e  o Desembargador  Joás de Brito Pereira. 

 
Presente à sessão de julgamento 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 14 (catorze) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 15 de abril de 2015

                                Carlos Martins Beltrão Filho
                                         - Relator- 
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