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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL
QUALIFICADA.  ART. 129, §9º do CP. PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA
DEFESA.  AGRESSÃO  FÍSICA  PERPETRADA
PARA  CESSAR  OFENSA  VERBAL.
DESPROPORCIONALIDADE.  EXCLUDENTE
DE  ILICITUDE  NÃO  CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.  AFASTAMENTO  DA
QUALIFICADORA.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  O
DELITO OCORREU POR FATOS ALHEIOS AO
CONVÍVIO FAMILIAR. IMPOSSBILIDADE. RÉU
E VÍTIMA QUE COABITAVAM  À ÉPOCA DOS
FATOS.  AGRESSÃO  QUE  SE  DEU  EM
VIRTUDE  DE  DISCUSSÃO  GERADA  POR
DESENTENDIMENTO  DE  CUNHO  FAMILIAR.
RECURSO DESPROVIDO.

O  instituto  da  legítima  defesa  só  resta
configurado  quando  o  agente  utiliza
moderadamente  dos  meios  necessários  para
repelir agressão injusta.

O art. 129, § 9º, do Código Penal qualifica a lesão
quando  praticada,  dentre  outras  hipóteses,
prevalecendo-se  o  agente  das  relações
domésticas ou de coabitação. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;



A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA  COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Jeferson  Luan

Tavares Feliciano (fl. 68) contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca

de Alagoa Grande (fls. 65/67), que o condenou a uma pena de 01 (um) ano

de  detenção,  a  ser  cumprida  em  regime  aberto,  pela  prática  delituosa

esculpida no art. 129, §9º, do Código Penal.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais (fls.  138/153),  o

apelante  requer  a  absolvição,  alegando  que  agiu  sob  o  pálio  da  legítima

defesa. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora capitulada

no §9º do art. 129 do CP, por alegar que a agressão decorreu de fatos alheios

ao convívio familiar.

Em suas  contrarrazões, o membro do Ministério Público  a quo

pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 154/158).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador

Álvaro Gadelha Campos, opinando pelo desprovimento do presente apelo (fls.

86/88).

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, com exercício na

Comarca de Alagoa Grande, ofereceu denúncia em face de  Jeferson Luan

Tavares Feliciano, dando-o como incurso nas sanções do  art. 129, §9º, do

Código  Penal,  por  ter,  no  dia  11/07/2015,  agredido  fisicamente  a  vítima



Manuel Messias Tavares Felicino, seu tio, com quem coabitava à época, fato

ocorrido na cidade Alagoa Grande/PB.

Consta na exordial que, segundo o procedimento inquisitorial, na

tarde do dia em epígrafe, o ofendido estava em um bar, quando foi agredido

pelo acusado (seu sobrinho),  o  qual,  sem motivo aparente,  desferiu-lhe um

soco no rosto, resultando em uma lesão leve no olho esquerdo.

Ao prestar declarações em sede policial (fl. 08), a vítima relatou o

seguinte:

“(…)  Afirma  que  estava  no  Bar  de  Fernando  no
conjunto  Vera  Cruz,  quando  por  volta  das  16:30hs,
momento em que seu sobrinho de nome JEFERSON
veio  e  do  nada,  desferiu  um  soco  no  rosto  do
declarante; que não houve nenhuma discussão entre
as partes; que JEFERSON não gosta do declarante,
pois defende seu pai e sua mãe; que do soco teve o
rosto lesionados
[…]
que convivem na mesma residência (...)”
(Declarações  prestadas,  em  sede  Policial,  pelo
ofendido – fl. 08)

As  agressões  deixaram  lesões  de  natureza  leve  que  foram

atestadas pelo Laudo de fl. 10.

Após o  regular  trâmite  processual,  o  Juízo  sentenciante  julgou

procedente a prentensão punitiva estatal e condenou o réu a uma pena de 01

(um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

O douto magistrado deixou de conceder o  sursis do art. 77, do

CP, por vislumbrar a ausência dos requisitos subjetivos para a concessão da

benesse.

Irresignado,  o  apelante  vem  pleitear  pela  sua  absolvição,

alegando que agiu sob o pálio da legítima defesa. Alternativamente, requer que



seja afastada a qualificadora do §9º, do art. 129 do CP, por sustentar que a

agressão foi praticada por motivos alheios ao convívio familiar.

Pois bem.

Da análise dos autos, sem razão o pleito absulutório, pelas razões

que passo a expor.

Ao ser interrogado, pelo juízo sentenciante (mídia audiovisual – fl.

52), o acusado asseverou que agrediu a vítima com um soco, após ter sido

agredido verbalmente por ele:

“(…)  que  confirma  em  parte  os  fatos  que  lhe  são
imputados;  que  encontrou  a  vítima  em  um  bar  e
iniciaram  uma  discussão,  em  virtude  de  problemas
familiares;  que  a  vítima  agrediu  verbalmente  o
interrogado;  que  não  gostou  das  palavras
proferidas por seu tio, sentiu-se ameaçado e por
isso o agrediu fisicamente; que as tias do interogado
viram o fato e interviram para cessar a briga (...)”
(Interrogatório  Judicial  do  Acusado  –  mídia
audiovisual de fl. 52)

Ora, conforme é cediço, o instituto da legítima defesa só exclui a

ilicitude  quando  a  ação  do  agente  visa  impedir  injusta  agressão,  atual  ou

iminente,  a  direito  seu  ou  de  outrem,  usando  moderadamente  dos  meios

estritamente  necessários para  tal, conforme preceitua  o  art  25,  do  CP, in

verbis:

Art.  25  -  Entende-se  em  legítima  defesa  quem,
usando  moderadamente  dos  meios  necessários,
repele injusta  agressão,  atual ou iminente,  a direito
seu ou de outrem

De outra banda, a agressão, conforme os ensinamentos de Cezar

Bitencourt,  “não  pode  confundir-se  com  a  mera  provocação  do  agente”

(BITENCOURT, 2013, Parte Geral I, pág. 424).



Não  caso  vertente,  não  verifico  que  a  conduta  praticada  pela

vítima,  consistente em proferir  palavras desabonadoras contra o censurado,

autorize a prática da agressão física por parte deste. Isso porque, existe uma

desproporcionalidade entre o ato  praticado pela vítima e  aquele  perpetrado

pelo acusado (que ocasionou uma lesão na região do olho do ofendido), não

cabendo, portanto, falar em legítima defesa.

Dessarte, não se pode admitir agressão física como uma resposta

válida  a  meras  provocações  verbais,  o  que  se  distancia  da  necessária

moderação nos meios necessários para a repulsa.

Desse modo, descabida a absolvição postulada.

Não  há,  também,  que  falar  em  afastamento  da  qualificadora

disposta no §9º, do art. 129, do CP.

A aludida qualificadora resta caracterizada quando, dentre outras

hipóteses, a ofensa corporal for praticada em virtude das relações domésticas

e/ou de coabitação:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de
outrem:

[…]

§  9º  Se  a  lesão  for  praticada  contra  ascendente,
descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com
quem  conviva  ou  tenha  convivido,  ou,  ainda,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
de coabitação ou de hospitalidade)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

Na  espécie,  conforme  se  verifica  dos  relatos  fornecidos  pela

vítima  e  pelo  acusado,  bem como se  dessume da  leitura  dos  documentos



produzidos na esfera Policial, aqueles coabitavam na época do fato.

Outrossim, são descabidas as alegações defensivas, no sentido

de  que  as  agressões  perpetradas  decorreram de  fatos  alheios  ao  convívio

familiar.  É  que,  a  discussão  que  culminou  nas  agressões  praticadas  pelo

acusado - apesar de ter se iniciado em um bar -,  foi motivada em razão de

desentendimento de ordem familiar existente entre vítima e réu, conforme

ressaltado por este em seu interrogatório judicial.

Diante do que foi exposto, descabidos os pleitos formulados pelo

recorrente.

Assim  sendo,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO, devendo,

portanto,  a sentença vergastada ser mantida em seu inteiro teor.

Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se

os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

É como voto.

   Presidiu o julgamento, com voto,   o Excelentíssimo Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramo. Presente à sessão

o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês   de abril de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR


