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APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – 
ART. 129, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL  – 
IRRESIGNAÇÃO  –   I.  PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO 
PELA LEGÍTIMA DEFESA  –   IMPOSSIBILIDADE  – 
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – II. 
RETIFICAÇÃO  DA  PENA-BASE  –  FIXAÇAO 
ADEQUADA  AO  CASO  –  CIRCUNSTÂNCIAS 
FAVORÁVEIS  E  DESFAVORÁREIS  VERIFICADAS  – 
DESPROVIMENTO.

- 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 verificou na hipótese dos autos. 

- A dosimetria da pena foi estipulada dentro dos ditames 
dos arts. 59 e 68, do Código Penal, justificando-se a exasperação 
da pena-base acima do mínimo legal em razão da presença de 
algumas  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao  réu, 
notadamente, os motivos, as circunstâncias e conseqüências do 
crime, o que se mostra suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime praticado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação 
criminal, acima identificada. 



ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luciano 
Severino da Cruz (fl. 140) em face da sentença de fls. 134/136, que julgou procedente 
a denúncia e o condenou pelo cometimento de crime de lesão corporal grave (art. 129, 
§2º, III e IV do CPB)  à pena de 03 (três) anos,  07 (sete) meses e 20 (vinte dias)  de 
reclusão, em regime inicial aberto, (art. 33, §2º, c, §3º, do CPB).

Exsurge da peça inicial acusatória que, na noite do dia 22 de 
junho de  2012,  na  cidade  de  Cacimba  de  Dentro,  o  indiciado,  utilizando-se  de  um 
pedaço de pau, desferiu golpes na pessoa de Antônio Francelino Bezerra, ofendendo-lhe 
a integridade corporal com lesões corporais de natureza grave e gravíssima, consistentes 
em perigo de vida devido à lesão do baço com hemoperitoneo e debilidade permanente 
da função imunológica devido à perda do baço, conforme laudo traumatológico.

A  acusação  relata,  ainda,  que,  dos  depoimentos  colhidos, 
naquela noite, a vítima estava em sua residência, quando o acusado chegou e arrombou 
a porta da casa a chutes, entrou e deu três murros em uma motocicleta que estava no 
interior da casa, reclamando do volume do som. Que a vítima argumentou que não havia 
mais som alto, momento em que o acusado disse que o problema era com o filho da 
vítima, porém agarrou o ofendido e o arrastou para fora da casa, agredindo-o como dito 
acima. Que, após agredir a vítima, o acusado deixou o local, sendo a vítima socorrida e 
levada  para  o  Hospital  de  Traumas  de  Campina  Grande/PB,  onde  foi  submetida  a 
tratamento cirúrgico e internada por 17 dias.

Diante desses fatos, o réu foi denunciado como incurso no 
artigo 129, §1º, inciso II e §2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Denúncia recebida às fls. 41.

Citado, o acusado ofereceu defesa às fls. 44/50.

Finda a instrução, o denunciado restou condenado pelo crime de 
lesão corporal grave a uma pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte dias) de 
reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, fls.  141146, o apelante  pugna pela  sua 
absolvição, alegando legítima defesa. Sucessivamente, em não prosperando seu pleito 
primordial, pede a retificação da pena-base arbitrada.

Contrarrazões deduzidas às fls. 149/155, pelo desprovimento do 
apelo defensivo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do 
Procurador  de Justiça em substituição,  Álvaro Gadelha Campos, manifestou-se pelo 
desprovimento do apelo (fls. 159/163).



É o relatório.
VOTO:

Resume-se a quaestio juris à possibilidade ou não de 
absolvição do apelante pela excludente de ilicitude da legítima defesa, além do pedido 
sucessivo, pugnando pela redução da pena com a retificação da pena-base arbitrada.

Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que a 
materialidade delitiva se encontra suficientemente consubstanciada através do Laudo de 
Traumatológico de fls. 40 e documentação hospitalar anexada às fls. 16/31, bem como 
dos autos do Inquérito Policial de fls. 04/36, além da prova oral coligida.

Igualmente incontestável, a autoria resta evidenciada nos autos, 
sobretudo, pelo interrogatório do acusado, que, inclusive, confessou a prática dos golpes 
e  nada contesta nesse sentido  nas  razões  da  apelação,  alegando apenas que agiu 
amparado pelo manto da legítima defesa.

Quando  ouvido  em  juízo,  conforme  gravação  em  mídia 
constante dos autos, durante interrogatório, o réu apelante afirma, em síntese, que, no 
dia do acontecido, havia bebido; que, ao chegar em casa por volta de mais de meia 
noite, o vizinho estava incomodando com o som muito alto; que seu pai era idoso e a 
mãe vivia adoentada; que apenas pediu aos vizinhos que parassem o som; que os dois 
estavam com sintomas de embriaguez (Hélio e seu pai, Antônio Francelino Bezerra - 
vítima); que não entrou na casa deles; que não bateu em porta, e que os dois, pai e filho, 
passaram  a  agredi-lo  fisicamente;  que  encontrou  um  pedaço  de  pau  e  apenas  se 
defendeu; que não lembra de muitas coisas, porque também havia bebido.

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.

Pelo caderno probatório,  contudo, a ocorrência das  agressões 
físicas  alegadas pelo apelante não se encontram devidamente comprovadas, muito 
embora este último afirme que agiu em legítima defesa para se proteger das agressões 
da vítima e de seu filho, causando as lesões descritas no laudo já referido. 

Não  há  nos  autos  qualquer  elemento  probatório 



(testemunhas/declarantes ouvidas pelo Juízo de Direito) que indique a ocorrência 
da  excludente  de  ilicitude  –  legítima defesa  –  por parte  do  apelante.  Vejamos 
alguns trechos das declarações prestadas durante investigação policial e judicial:

“que é vizinha do Sr. Ozenir e da pessoa conhecida por Luruta;  
estava dentro de sua casa quando ouviu choro de uma criança  
pedindo que não batesse em seu avô; saiu para fora e viu o Sr.  
Ozenir sendo esmurrado por Luruta, e que pegando o mesmo  
pela perna, saiu arrastando, (…); que mesmo espancando, dizia  
que não queria bater  nele  e  sim matar seu filho,  porém não  
parava de espancá-lo; (…) que de repente Luruta sai de dentro  
de casa, pega um pedaço de pau e começa a espancá-lo, dando-
lhe três pauladas, e não suportando mais o absurdo que estava  
vendo, entrou em sua residência” (Maria de Fátima Alves da 
Silva – fls. 07).

“  QUE é  vizinho  do  Sr.  Ozenir  e  da  pessoa  conhecida  por  
Luruta;  QUE  não  estava  em  casa  no  dia  em  que  houve  a  
agressão física por parte de Luruta contra o Sr. Ozenir;  QUE 
por comentário de terceiros sabe informar que o Sr. Luruta  
agrediu fisicamente o Sr. Ozenir; QUE sabe informar que o  
filho do Sr.  Ozenir sempre ligava o som alto até  altas  horas  
quando  estava  bebendo  junto  com  o  pai;  QUE  não  sabe  
informar  o  motivo  pelo  qual  houve  o  desentendimento”  
(Antônio Bernardo da Costa – fls. 11)

“(...) QUE tomou conhecimento do fato,  da suposta agressão  
cometida  por  Luruta em face  ao Sr.  Ozenir;  QUE não mora  
próximo ao acusado; QUE o acusado trabalha com ele; QUE o  
acusado sempre se queixava que Hélio erturbava por causa do  
som alto, mesmo após a agressão; QUE não ouviu comentários  
que o Hélio e o acusado se eles tiveram alguma luta corporal  
ou alguma desavença; (…) (Cícero Benedito da Silva – mídia 
audiovisual em DVD) (grifos nossos)

Ademais,  como bem pontuou o MM Juiz  sentenciante:  “Sua 
justificativa de que a vítima partiu em sua direção no momento em que o acusado foi  
reclamar, na casa dele, do volume do som, não encontra eco nas provas existentes, sem  
falar que se percebe que o réu é pessoa de maiores condições físicas do que a vítima,  
sendo aparentemente mais novo, sem que houvesse razões para um possível contra-
ataque, já que a vítima não estava armada. Enquanto isso, o réu agiu com uso de um  
pedaço de pau, como ele próprio afirmou”.

Lado outro, ainda que se considerasse que houve agressão por 
parte da vítima, percebe-se que o apelante não usou de moderação no emprego dos 
meios necessários à possível repulsa, já que partiu para a agressão, desferindo golpes 
violentos, posto que restou comprovado que houve perigo de vida para a vítima pela 
lesão  no  baço  com  hemoperitôneo  e  que  houve  debilidade  permanente  da  função 
imunológica  devido  à  perda  do  membro,  além da  incapacidade  para  as  ocupações 
habituais  por  mais  de  30  dias  (laudo  de  fls.  40).  Fatos estes que, por si sós, 
demonstrariam absoluta desproporcionalidade da reação do agente.



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

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS GRAVES - LEGÍTIMA 
DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES 
SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ""SURSIS"" 
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. - ""Provadas     as     agressões     por     parte     do     réu,   
incumbiria     a     ele     produzir     a     inequívoca     prova     da     legítima     defesa     alegada,     a   
ensejar     sua     absolvição.     E,     de     outra     parte,     não     se     configura     esta     causa     de   
justificação,     havendo     uma     flagrante     desproporção     entre     a     ofensa     corporal   
sofrida     pelo     recorrente     e     a     reação     por     ele     praticada""  . - ""Não há que se 
falar em desclassificação do crime de lesão corporal grave para a sua 
modalidade simples quando o exame do corpo de delito contenha respostas 
induvidosas aos quesitos da incapacidade para as ocupações habituais por 
mais de 30 dias e perigo de vida"". - ""Presentes os requisitos legais, impõe-
se a concessão do ""sursis"", que é direito subjetivo do sentenciado que 
preenche aquelas condições"".” (Apelação Criminal nº. 1.395.03.005460-
9/001, Rel. Des. Eduardo Brum, 1ª Câmara Criminal do TJMG, DJ 
12.09.2007).

A atitude da vítima não abona a conduta do réu, não 
havendo situação de perigo que justificasse referida agressão, que se dera, pois, de 
forma desnecessária e desproporcional.

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

Da dosimetria da pena

Alega o recorrente, ainda, que ocorreu equívoco na fixação da 
pena-base.

Não  cuidou  o  apelante  sequer  em apontar  especificamente  o 
suposto error in judicando na estipulação da dosimetria, apenas reclama a retificação 
da pena-base.

Em análise  da  sentença,  constata-se  que  o  MM  Juiz  a  quo 
aplicou a pena-base dentro dos parâmetros legais, mostrando-se adequada e justa, sendo 
a reprimenda fixada em conformidade com a necessidade e suficiência da sanção para a 
reprovação e prevenção do delito.

Vê-se  que  o  Juiz  sentenciante,  às  fls.  136,  analisando  as 
circunstâncias judiciais do art. 59 e 68 do CP, fixou para o réu patamar pouco acima do 
mínimo legal, tendo em vista a presença de circunstâncias desfavoráveis aos mesmos, 
notadamente, os motivos e as circunstâncias e conseqüências do crime, o que se mostra 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.   

Assim, dada a existência de relevantes critérios para a 
exasperação da pena-base e por entender que pena-base não é sinônimo de pena 



mínima, bem como não é direito subjetivo do réu ter sua pena-base sempre aplicada no 
mínimo legal, abalizado em firme e coerente corrente doutrinária e jurisprudencial, 
entendo correta a pena-base fixada em primeira instância, em face das circunstâncias 
judiciais desfavoráveis analisadas. 

A propósito:

“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSIDERAÇÃO DE 
PECULIARIDADES CONCRETAS DO DELITO. CULPABILIDADE E 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AUMENTO DA PENA-
BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO 
FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. A viabilidade do exame da dosimetria da pena, por meio de habeas corpus, 
somente se faz possível caso evidenciado eventual desacerto na consideração 
de circunstância judicial ou errônea aplicação do método trifásico, se daí 
resultar flagrante ilegalidade e prejuízo ao réu.
II. Não     se     vislumbra     deficiência     na     dosimetria     da     pena-base,     a     qual     restou   
devidamente     majorada     pela     culpabilidade     do     agente     e     pelas     circunstâncias   
do     crime,     aspectos     caracterizadores     da     referida     prática     criminosa     e     que     não   
são     inerentes     ao     tipo     penal.  
III. A     orientação     reiteradamente     firmada     nesta     Corte     é     no     sentido     de     que   
somente     nas     hipóteses     de     erro     ou     ilegalidade     prontamente     verificável     na   
dosimetria     da     reprimenda,     em     flagrante     afronta     ao     art.     59     do     Código     Penal,   
pode     esta     Corte     reexaminar     o     decisum     em     tal     aspecto  , o que não é o caso dos 
autos. Precedentes.
IV. As circunstâncias consideradas na fixação do quantum da pena, 
mormente por decorrerem do mesmo fato concreto, devem repercutir também 
sobre a escolha do regime prisional inicial, conforme dispõe o art. 33, § 3º, 
do Código Penal.
V. Se a sentença condenatória, bem como o acórdão recorrido procederam à 
devida motivação da pena, no tocante às circunstâncias judiciais 
desfavoráveis ao paciente, tanto que a pena-base não foi fixada no mínimo 
legal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal em decorrência da 
imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.  
Ordem denegada” (HC 171.611/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, 
QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 22/11/2010).

Nesse diapasão, a penalidade básica restou fixada em patamar 
justo e proporcional à conduta delituosa praticada,  em estrita obediência ao critério 
trifásico, apresentando-se ajustada à reprovação e prevenção delituosa.

Ante o exposto,  e em harmonia com o parecer ministerial, 
CONHEÇO DO APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho, revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor 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, 23 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


