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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO
CORPORAL.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
CLASSIFICAÇÃO  DO  DELITO,  PELO  JUIZ
PRESIDENTE,  EM  LESÃO  CORPORAL  DE
NATUREZA  GRAVE.  INCAPACIDADE  PARA
ATIVIDADES  HABITUAIS  POR  MAIS  DE  30
(TRINTA)  DIAS.  IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
PEDIDO DE NULIDADE  DA SENTENÇA,  POR
AUSÊNCIA  DE  LAUDO  PERICIAL  APTO  A
DEMONSTRAR  A  GRAVIDADE  DA  LESÃO.
LAUDO COMPLEMENTAR REALIZADO CERCA
DE  2  (DOIS)  ANOS  APÓS  OS  FATOS.
INOCORRÊNCIA  DE  NULIDADE.
INSUFICIÊNCIA,  PORÉM,  PARA  FINS  DE
DEMONSTRAÇÃO  DA  GRAVIDADE  DAS
LESÕES.  RESPOSTA POSITIVA AO  QUESITO
DA  INCAPACIDADE  PARA  ATIVIDADES
HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA)  DIAS.
QUE NÃO SE HARMONIZA COM OS DEMAIS
ELEMENTOS  DE  PROVA CONSTANTES  NOS
AUTOS.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO
CORPORAL DE NATUREZA LEVE.  REMESSA
DOS  AUTOS  AO  JUIZADO  ESPECIAL.
COMPETÊNCIA  ABSOLUTA,  DE  ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.  ART.  98,  I,  DA  CF/1988.
PROVIMENTO  DO  RECURSO,  COM
DETERMINAÇÃO  DE  REMESSA DOS  AUTOS
AO JUIZADO ESPECIAL. 

A perícia médica realizada cerca de 2 (dois) anos
após os fatos não enseja a nulidade da sentença
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condenatória.  Contudo,  a  mera  afirmação  nela
contida,  no  sentido  de  que  a  lesão  causou
incapacidade  para  as  atividades  habituais  por
mais de 30 (trinta) dias, se não corroborada pelos
demais elementos de prova constantes nos autos,
não se mostra capaz de embasar a condenação
por lesão corporal de natureza grave.

Verificada  a  desclassificação  da  conduta  para
crime  de  menor  potencial  ofensivo,  deverão  os
autos,  após  transitada  em  julgado  a  decisão
desclassificatória,  ser  remetidos  ao  Juizado
Especial, em face da sua competência absoluta,
de raiz constitucional, para processar e julgar os
crimes de menor potencial ofensivo (art. 98, I, da
CF/1988).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO
PARA  DESCLASSIFICAR  PARA  LESÃO  CORPORAL  LEVE,
ENCAMNHANDO-SE  OS  AUTOS  PARA  O   JUIZADO  ESPECIAL   DA
COMARCA DE SOUSA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal manejada, à fl. 93, por  Francisco

Célio da Silva, contra sentença de fls. 87/89 proferida pela 1ª Vara da comarca

de Sousa  (Tribunal do Júri), que, após desclassificar a conduta imputada ao

paciente para lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do CP), aplicou-lhe uma

pena de 1 (um) ano de reclusão,  a  ser  cumprido em regime inicial  aberto,

concedendo-lhe, ainda, o direito de apelar em liberdade.

O  fato  narrado  na  denúncia  pode  ser,  resumidamente,  assim

descrito: no dia 29/09/2012, por volta das 23h30min, o acusado teria se dirigido

até a residência da vítima,  José Paixão de Araújo,  localizada na Rua Nova

Olinda, s/,  Alto do Cruzeiro, Sousa-PB, e desferido contra si golpes de faca

Desembargador João Benedito da Silva
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peixeira, apenas não ceifando a sua vida porque o ofendido conseguiu fugir.

O motivo do delito seria uma discussão travada entre a vítima e o

enteado do réu horas antes do fato.

Nas razões recursais (fls. 97/98), o apelante requer, em suma, a

nulidade da sentença, por ausência de laudo pericial apto a atestar a gravidade

da lesão corporal sofrida pela vítima.

Contrarrazões ofertadas às fls. 99/100.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça,  por  seu

Procurador de Justiça Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, apresentou parecer

(fls. 106/110), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO

Pretende o apelante,  em suma, a nulidade da sentença que o

condenou nas penas do art.  129,  §1º,  I,  do CP, ao argumento de que não

existiria,  nos  autos,  laudo  pericial  apto  a  atestar  a  gravidade  das  lesões

sofridas pela vítima.

Pois  bem.  Compulsando  atentamente  o  caderno  processual,

notadamente  os  documentos  de  fls.  04/08,  verifica-se  que,  em  29/09/2012

(data da agressão), o ofendido, José Paixão de Araújo, recebeu atendimento

pelo SAMU da Secretaria Municipal de Saúde de Sousa, apresentando corte na

região inguinal, sendo conduzido ao Hospital Regional de Cajazeiras (HRC),

onde foi avaliado e recebeu alta do setor de Cirurgia Geral.

Desembargador João Benedito da Silva
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Embora não tenha havido, neste primeiro momento, a elaboração

de laudo pericial, a materialidade das lesões restou sobejamente demonstrada

pelas fichas e receituário médicos acima citados, os quais constituem exame

de corpo de delito indireto, conforme pontua nossa jurisprudência.

HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL.  LESÃO
CORPORAL  GRAVE.  AUSÊNCIA  DO  EXAME  DE
CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE
OUTRO  ELEMENTO  DE  PROVA  (PROVA
TESTEMUNHAL)  CAPAZ DE SUPRIR  A REFERIDA
AUSÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A ausência de laudo pericial assinado por dois peritos
não impede que seja reconhecida a materialidade das
lesões. Isso porque o art. 158 do CPP prevê, além do
exame de corpo de delito direto, o indireto, que pode
ser,  entre outros,  exame da ficha clínica do hospital
que  atendeu  a  vítima,  fotografias,  filmes,  atestados.
Nos delitos materiais, a ausência do exame de corpo
de delito pode ser suprida por outros meios de prova
(confissão, prova testemunhal etc). Precedentes.
Ordem denegada.
(STJ - HC 37.760/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO
DA  FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
19/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 312)

PENAL.  LESÃO  CORPORAL.  PRELIMINAR.
INVALIDADE  DO  LAUDO  INDIRETO.  REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE  COMPROVADA.  MÉRITO.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. LEGÍTIMA
DEFESA.  TESE  NÃO  COMPROVADA.  Para  a
comprovação  da  materialidade  do  delito  de  lesão
corporal é valido o exame de corpo de delito realizado
de  forma  indireta  com  base  em  laudo  e  prontuário
médicos. O reconhecimento da legítima defesa requer
a satisfação dos requisitos do art.  25 do CP,  sendo
temerária a absolvição com supedâneo na excludente
se não está bem claro o requisito da injusta agressão
que  justifica  a  reação  do  agente.  (TJMG;  APCR
1.0084.13.000504-8/001;  Rel.  Des.  Júlio  Cezar
Guttierrez; Julg. 24/02/2015; DJEMG 04/03/2015)  

Já  no  tocante  à  gravidade  da  lesão,  temos  que,  a  pedido  do

magistrado de origem (fl. 45), foi confeccionado laudo de exame de corpo de

delito  no  dia  02/09/2014,  no  qual  respondido  afirmativamente  o  quesito  da

incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (fl. 47).

Desembargador João Benedito da Silva
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Não  obstante  a  afirmação  do  perito  médico-legal,  há  que  se

considerar que o laudo somente foi elaborado cerca de 2 (dois) anos após os

fatos, o que, em princípio, refoge à determinação legal constante no §2º do art.

168 do CPP, in verbis:

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro
exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a
exame complementar por determinação da autoridade
policial ou judiciária,  de ofício, ou a requerimento do
Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de
seu defensor.

§  1o No  exame  complementar,  os  peritos  terão
presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe
a deficiência ou retificá-lo.

§ 2o Se o exame tiver por fim precisar a classificação
do delito no art. 129, § 1o, I, do Código Penal, deverá
ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado
da data do crime. (grifo nosso)

Mesmo  em  face  de  tanto  tempo  decorrido  desde  os  fatos,  o

médico não cuidou de declinar com base em que foi constatada a incapacidade

para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

É certo que eventuais dúvidas advindas da mera leitura do laudo

pericial podem vir a ser supridas pelos demais elementos de prova constantes

nos autos, nos termos dos arts. 158, 167 e §3º do art. 168 do CPP:

Art.  158.  Quando  a  infração  deixar  vestígios,  será
indispensável o exame de corpo de delito,  direto ou
indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Art.  167.  Não sendo possível  o exame de corpo de
delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova
testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro
exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a
exame complementar por determinação da autoridade
policial ou judiciária,  de ofício, ou a requerimento do
Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de

Desembargador João Benedito da Silva
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seu defensor.

§  3o  A  falta  de  exame  complementar  poderá  ser
suprida pela prova testemunhal.

Todavia, na espécie, não há nenhum elemento de prova a indicar

a sobredita incapacidade.

Ao revés, a própria vítima, ao ser ouvida pela autoridade policial,

18 (dezoito) dias após os fatos, declarou que, em virtude do ocorrido, passou

cerca de 8 (oito) dias incapacitado para as ocupações habituais (fl. 07). E, em

juízo, relatou que a sequela decorrente da agressão perpetrada pelo acusado

consistiu apenas na impossibilidade de pegar peso em excesso (fl. 40).

Já  a  declarante  Iraci  Clemente  da  Silva,  esposa  do  ofendido,

cingiu-se a afirmar que ele passou quase 15 (quinze) dias sem andar (fl. 14),

período esse inferior ao exigido pela lei para a configuração da qualificadora do

inciso I do 1º do art. 129 do CP.

Desta forma, imperioso reconhecer que a prova oral não logrou

suprir a deficiência da prova técnica. Deste modo, embora não seja caso de

nulidade da sentença, como requer o apelante, entendo que a sua condenação

não pode se dar por lesão grave (art. 129, §1º, I, do CP), mas, sim, por lesão

corporal leve (art. 129, caput, do CP).

Em  caso  semelhante,  o  STJ  decidiu  pela  desclassificação  do

delito para lesão corporal leve:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. NATUREZA
GRAVE.  LAUDO  DE  EXAME  COMPLEMENTAR.
AUSÊNCIA.  IMPRESCINDIBILIDADE.  COAÇÃO
ILEGAL  EVIDENCIADA.  DESCLASSIFICAÇÃO
OPERADA.  REPRIMENDA  REDIMENSIONADA.
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.
MODALIDADE  RETROATIVA.  DECLARAÇÃO  DE
OFÍCIO.

Desembargador João Benedito da Silva
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1. Para a qualificação da lesão corporal como grave
pela incidência do previsto no inciso I do § 1º do art.
129 do CP, necessária a submissão da vítima a exame
complementar a fim de confirmar a incapacidade para
as ocupações habituais pelo prazo de trinta dias. 2. O
exame  inicial  não  pode  pretender  comprovar
circunstância  que  somente  deverá  ser  aferida  após
passados trinta dias da lesão sofrida pela vítima, até
porque a recuperação nesse prazo dependerá sempre
de diversos fatores não controláveis cientificamente. 3.
Embora  possível  (art.  163,  §  3º,  do  CPP),  a  prova
testemunhal coletada não é capaz, no caso, de suprir
a  omissão,  pois  dos  depoimentos  colhidos  não  se
extrai que as lesões sofridas pelo ofendido ensejaram
sua  incapacidade  para  as  ocupações  habituais  por
mais  de  trinta  dias.  4.  Ordem  concedida  para
desclassificar o delito para o do art. 129, caput, do CP,
redimensionando-se  a  reprimenda  de  ambos  os
pacientes, que resta definitiva em 9 meses e 10 dias
de reclusão para ANDERSON DA SILVA ALMEIDA e
em 8 meses de reclusão para VALDINEI FERNANDES
MATOS,  declarando-se  de  ofício  extinta  as  suas
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do
Estado, na modalidade retroativa.
(STJ – HC 117.417/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  29/09/2009,  DJe
09/11/2009)

Nossos Tribunais  vem decidindo pela  ausência de nulidade do

laudo  pericial  elaborado  a  destempo,  porém exigem,  para  a  sua  utilização

como prova  apta  a  embasar  a  classificação da  conduta  em lesão corporal

grave,  que  ele  esteja  em  harmonia  com  os  demais  elementos  probatórios

constante no caderno processual, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Eis os precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  LEGÍTIMA
DEFESA NÃO DEMONSTRADA. EXAME DE CORPO
DE DELITO.  PRAZO DE REALIZAÇÃO.  VALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO.  INVIABILIDADE.  REDUÇÃO
DA PENA-BASE.  NECESSIDADE.  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Não

Desembargador João Benedito da Silva
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demonstrada  a  legítima  defesa  alegada,  mas
comprovado que o réu ofendeu a integridade corporal
da  vítima,  causando-lhe  incapacidade  para  as
ocupações  habituais  por  mais  de  30  (trinta)  dias,  a
manutenção  da  condenação  pelo  crime  de  lesão
corporal grave é medida que se impõe. II. Ainda que o
laudo complementar tenha extrapolado o prazo de
(trinta)  dias a que alude o § 2º do artigo 168 do
CPP, este não deve ser considerado inválido se o
resultado  da  perícia  não  discrepa  da  realidade
fática e está em perfeita harmonia com o contexto
probatório dos autos. Isso porque, referido prazo
não  é  peremptório  e  tem  como  finalidade  evitar
que  a  classificação  do  delito  de  lesão  corporal
grave  deixe  de  ser  feita  em  face  do
desaparecimento  dos  vestígios  da  agressão.  III.
[...].
(TJMG;  APCR  1.0145.06.315299-8/001;  Rel.  Des.
Júlio  César  Lorens;  Julg.  11/03/2014;  DJEMG
17/03/2014)  

APELAÇÃO PENAL.  ART.  129,  §  1º,  INCISO I,  DO
CPB.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  FRAGILIDADE  DE
PROVAS.  IMPROCEDÊNCIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DO  CRIME  COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA
COM A PROVA TESTEMUNHAL E  COM A PROVA
TÉCNICA.  ÁLIBI  NÃO  COMPROVADO  PELA
DEFESA.  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  PARA
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE.  LAUDO
COMPLEMENTAR  REALIZADO  A  DESTEMPO.
INCABIMENTO.  PRAZO  NÃO  PEREMPTÓRIO.
RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  DECISÃO
UNÂNIME.  1.  Válida  é  a  prova  obtida  por  meio  do
depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa,  mais  ainda  quando  apoiada  em  outros
elementos  de  provas,  no  caso  em  apreço,  nas
declarações de uma testemunha ocular do crime e no
laudo de exame de corpo de delito e laudo de exame
complementar. 2. Como cediço, o álibi é a alegação do
acusado de que não praticou o crime, pois estava em
outro  local,  portanto,  não  estava  no  lugar  em  que
ocorreu  o  delito.  Não  obstante,  quem  usa  de  tal
alegação,  tem obrigação  de  prová-la,  demonstrando
cabalmente  o  fato  exculpativo.  In  casu,  os
depoimentos  das  testemunhas  de  defesa,  são
incapazes de elidir a tese acusatória, sendo precária a
versão  de  que  o  apelante  não  esteve  no  local  dos
fatos  e  no  momento  da  ação  delituosa,  quando  tal
versão  é  confrontada  pelas  declarações  firmes  das

Desembargador João Benedito da Silva
8



Apelação Criminal nº 0005006-31.2012.815.0371

testemunhas de acusação quanto ao reconhecimento
do acusado. 3. O prazo de 30 dias que alude o § 2º
do art.  168,  do CPP, não é peremptório.  Visa,  na
realidade,  prevenir  que,  pelo  decurso  de  tempo,
desapareçam  os  elementos  necessários  à
verificação da existência de lesões graves. Assim,
se  mesmo após a  fluência  do  prazo de  30  dias,
houver  elementos  que  permitam  a  aferição  de
lesões graves em decorrência da agressão, nada
impede que se realize exame complementar ainda
que depois de exaurido o citado prazo. Este foi o
caso dos autos, visto que mesmo quase 05 (cinco)
meses  depois  os  peritos  puderam  observar  a
incapacidade  para  as  ocupações  habituais  da
vítima.
(TJPA; AP 20113023082-8;  Ac.  104959;  Terra Santa;
Primeira  Câmara  Criminal  Isolada;  Relª  Desª  Vânia
Lúcia  Silveira  Azevedo  da  Silva;  Julg.  28/02/2012;
DJPA 06/03/2012; Pág. 158) 

Diante  disso,  necessário  proceder-se  à  desclassificação  da

conduta para lesão corporal de natureza leve, previsto no art. 129,  caput, do

CP:

Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de
outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

A alteração na capitulação do delito nos moldes acima explanados

nos  conduz  ao  reconhecimento  de  que  o  fato  praticado  pelo  réu  possui  a

natureza de delito de menor potencial ofensivo, o que, em conformidade com

entendimento do STJ, há muito acolhido por esta Corte de Justiça, impõe a

remessa  dos  autos  ao  Juizado  Especial,  dada  a  natureza  absoluta  e

constitucional  de sua competência  para  o  processamento  e  julgamento das

infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 98, I, do CF/1988).

Nesse sentido:

HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.
CONSELHO  DE  SENTENÇA.  DESCLASSIFICAÇÃO
DA  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  PARA  LESÃO
CORPORAL  LEVE.  COMPETÊNCIA.  JUIZADO

Desembargador João Benedito da Silva
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ESPECIAL CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em
face do art. 60 da Lei nº 9.099/95, de natureza material
e com base constitucional,  é competente para julgar
delito decorrente da desclassificação pelo Conselho de
Sentença — no caso lesão corporal leve — o Juizado
Especial  Criminal.  Precedentes  do  STJ.  2.  Ordem
concedida para, anulado acórdão da Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial
Criminal competente.
(STJ -  HC  30.534/DF,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  18/11/2003,  DJ
15/12/2003, p. 340)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DOS  CRIMES  CONTRA A
VIDA.  JÚRI.  PRONÚNCIA.  HOMICíDIO
QUALIFICADO.  ACUSADOS  SUBMETIDOS  A
JULGAMENTO  PELO  JÚRI  POPULAR
DESCLASSIFICAÇÃO  E  CONDENAÇÃO  COM
RELAÇÃO A UM DENUNCIADO E ABSOLVIÇÃO DO
OUTRO.  IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.  DO
JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS.
NÃO  ACOLHIMENTO.  VEREDICTO  EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA.  SOBERANIA DOS
VEREDITOS.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
IMPROVIMENTO  RECURSAL.  NULIDADE  PARCIAL
DA SENTENÇA VENTILADA DE OFÍCIO. REMESSA
DOS  AUTOS  AO  JUIZADO  ESPECIAL  CRIMINAL.
CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. […]. 3.
"Tratando-se de lesão leve,  deve o  Juiz-  Presidente
limitar-se a dizer que o Tribunal popular desclassificou
a tentativa para o crime de lesão corporal leve, sem
impor  a  pena.  Transitada  em  julgado  a  decisão
desclassificatória, à maneira do que ocorre com o art.
419  deste  Código,  cumprirá  ao  Juiz  determinar  a
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos
temos e para os fins dos arts. 89, 91 e 76 da Lei nº
9.099/1995.
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00010301920078150071,  Câmara  criminal,  Relator
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho , j. em 11-
02-2014) 

APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA NAS SANÇOES
DO ART. 121, §2°, I C/C 0 ART. 14, II AMBOS DO CP.
TENTATIVA DE  HOMICÍDIO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO  PELO  CONSELHO  DE
SENTENÇA.  ARTS.  14  E  15  DA  LEI  10.826  03.
DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL.
REMESSA AO JUÍZ SINGULAR. CONDENAÇÃO POR
DISPARO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.

Desembargador João Benedito da Silva
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Apelação Criminal nº 0005006-31.2012.815.0371

CONSTATAÇÃO  DE  NULIDADE  ABSOLUTA  EX
OFFICIO.  INCOMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  E
FORMULAÇÃO  DE  QUESITO  CONTRADITÓRIO.
JULGAMENTO QUE DEVE SER ANULADO E 0 RÉU
SUBMETIDO  A  NOVO  JÚRI.  PROVIMENTO
RECURSO.  […].  Operada  pelo  Júri  desclassificação
própria,  a  competência  para  apreciar  a  infração  de
menor potencial ofensivo é da Vara afeta aos Juizados
Especiais  Criminais,  pois  se  trata  de  competência
absoluta.[...].
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01820040050652002,  CAMARA  CRIMINAL,  Relator
Carlos Martins Beltrão Filho , j. em 27-11-2012) 

Diante  de  todo  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL ao

apelo, para desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 129, caput,

do CP,  determinando,  via  de consequência,  após o trânsito  em julgado,  a

remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Mistos da Comarca de

Sousa.

É como voto.

                   Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do
relator,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos
Martins Beltrão filho.  Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Cristino Pinto
Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 07 (sete) dias do mês de junho do

ano de 2016.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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