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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000096-46.2011.815.0451 – Comarca de Sumé/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Lucivânia da Silva Ribeiro
ADVOGADO: Bel. Renato Mendonça de Lima (OAB/PB 20.589)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL
GRAVE.  ALEGAÇÃO  DE  LEGÍTIMA  DEFESA.
INADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
INJUSTA  AGRESSÃO  ATUAL  OU  IMINENTE
REPELIDA  COM  MEIO  MODERADO.
EXCLUDENTE  DE  ANTIJURIDICIDADE  NÃO
CARACTERIZADA.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
LESÃO LEVE. EXAMES COMPROBATÓRIOS DA
GRAVIDADE  DAS  LESÕES.  RISCO  DE  VIDA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.  Alegação de legítima defesa. Não há respaldo nos
autos para o acolhimento da tese defensiva, pois não
se  pode  presumir  que  a  ré  tenha  agido  diante  da
mencionada excludente, que não restou caracterizada
nos autos.

2.  Pretensão de  desclassificação para  lesão  corporal
leve.  Lesões  graves  sofridas  pelas  vítimas
comprovadas por Exame de Ofensa Física. Perigo de
Vida. Provas suficientes para manter a sentença.

3. Desprovimento do recurso.

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

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a Comarca  de  Sumé/PB,  Lucivânia  da  Silva  Ribeiro,
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qualificada na inicial,  foi  denunciada como incurso nas  sanções  do art.  129,  §1º,
inciso II, c/c art. 140, ambos do Código Penal, por ter, em 16/12/2010, por volta das
20:30 horas, proferido impropérios contra Maria José Barros dos Santos, dando início
a uma briga entre ambas, causando-lhe lesões que causaram-lhe perigo de vida.

Narra  a  inicial,  ainda,  que,  não  satisfeita,  a  acusada  teria  se
deslocado ao  imóvel  da  vítima,  jogando tijolos  contra  o  mesmo,  vindo  a  atingir
também o imóvel de Girlene dos Santos, que, indagando da acusada o motivo do seu
comportamento, foi atingida com uma tijolada na cabeça, também sofrendo  lesões
que lhe causaram perigo de vida.

Denúncia recebida em 22/11/2012 (fl. 58).

Concluída a instrução criminal e oferecidas alegações finais pelo
Ministério  Público  (fls.  84/86)  e  pela  denunciada  (fls.  89/90),  a  magistrada  de
primeiro  grau  julgou  procedente  a  denúncia  para  condenar  Lucivânia  da  Silva
Ribeiro pela prática de crime de lesão corporal, duas vezes, a uma pena definitiva de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto.

Inconformada,  a  condenada  interpôs  recurso  apelatório  às  fls.
99/108, o qual não fora recebido (fl. 111), ensejando a interposição de Recurso em
Sentido Estrito (fls. 113/120), ao qual foi dado provimento nos termos do Acórdão de
fls. 158/160v, para ser o apelo recebido.

Em suas  razões  recursais,  aduz  a  apelante  que  apenas  repeliu
agressão  à  sua  pessoa,  em  relação  a  ambas  vítimas,  caracterizando,  assim,  sua
legítima defesa. Pretende, ainda, a desclassificação para lesão corporal leve, sob o
fundamento de que os laudos teriam descrito apenas o perigo de forma genérica, com
consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Após  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  164/168),  seguiram os
autos, já nessa instância, à Procuradoria de Justiça que, em parecer da lavra do douto
Promotor de Justiça convocado, Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo desprovimento
da apelação (fls. 175/179).

É o relatório.

Voto

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso já foi recebido, nos moldes do Acórdão de fls. 158/160.
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NO MÉRITO

Da Pretensão Absolutória

Consoante se verifica da sentença de primeiro grau, a apelante foi
condenada por lesão corporal grave, duas vezes, e, alegando, legítima defesa, pugna
por sua absolvição.

Assim, a mesma não nega que tenha agredido as vítimas, apenas
busca se eximir da culpabilidade sob o pálio da legítima defesa.

Mas, o comportamento da apelante não satisfaz os requisitos da
legítima  defesa.  Com efeito,  seria,  nos  termos  do  artigo  25  do  Código  Penal,  a
conduta  de  quem,  pelo  emprego  moderado  de  meios  necessários,  repele  injusta
agressão, atual ou iminente, e com o conhecimento de que o faz com essa finalidade. 

As lesões  corporais  sofridas  pelas  vítimas  foram comprovadas
pelos exames de fls. 9, 11, 53 e 55 e a reciprocidade de investidas, tese comum em
desvios da espécie, não passa de figura de retórica.

Das provas constantes nos autos, conforme termos de fls. 78/83,
verifica-se que foram ouvidas as duas vítimas, duas testemunhas e interrogada a ré.
Vejamos os depoimentos.

Maria José Barros dos Santos, vítima, disse:

“Que afirma que na época trabalhava em Monteiro e
toda semana vinha para esta cidade para casa de sua
mãe; que ficava na calçada e a denunciado passava
soltando  piadas  e  provocações,  chamando  a
declarante  de  aidética e rabo podre;  que depois de
outra  provocação  desferida  pela  denunciada  que
passou em uma moto, a declarante resolveu procurar
a  denunciada  para  saber  por  que  ela  tanto  lhe
provocava;  que  a  declarante  chamou a  denunciada
que estava em um bar, sendo que quando abordou a
vítima pediu para ela sair do bar; que afirma que a
denunciada já saiu do bar com uma garrafa de coca-
cola  na  mão;  que  afirma  que  a  denunciada  ainda
disse que se a carapuça tinha lhe servido, a vítima
pegou a garrafa que esta na mão da denunciada, mas
a  garrafa  escorregou de  sua  mão,  tendo a  acusada
pegado a  garrafa  e  desferiu  um golpe  na  testa,  na
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altura da sobrancelha, chegando a quebrar a garrafa,
que  inclusive  sangrou,  causando  a  marca  ainda
existente  hoje;  que  levou  oito  pontos  na  referida
lesão; que afirma que após a agressão, a denunciada
se  dirigiu  para  casa  do  padastro  da  vítima  e  que
arremessou  tijolos  no  domicílio,  sendo  que  um
atingiu  diretamente  seu  padastro;  que  afirma  que
quando  a  acusada  estava  jogando  tijolos  um deles
atingiu a casa da vizinha, e a moto e quando a dona
da  moto  saiu  para  saber  o  motivo  da  agressão,  a
mesma  foi  atingida  por  um  tijolo  na  cabeça,
chegando a quebrar o tijolo; [...]” 

Girlene Santos da Silva, vítima, afirmou que:

“depois  que  a  declarante  entrou  em  casa  e  saiu
revoltada com as atitudes da denunciada, afirma que a
denunciada voltou com a mãe e com algumas pessoas
acompanhando; que viu Maria José no hospital e na
delegacia  com  um  corte  na  testa  sangrando  e  que
soube que foi uma garrafada que a denunciada deu na
mesma; que a denunciada jogou tijolos em direção a
casa da primeira 1a declarante e nesse momento um
tijolo atingiu a moto da 2a declarante e a porta de sua
casa, afirma ainda que em virtude disso foi conversar
com a mãe da denunciada para que ela não jogasse
tijolos em sua casa, momento em que a denunciado
que se encontrava por trás de sua genitora, disse: “e é
rapariga,  eu  joguei  e  jogo”,  em  ato  contínuo  a
denunciada estava com um tijolo na mão jogou em
direção  a  declarante  atingindo  a  sua  cabeça,
lesionando e que sofreu três pontos; que afirma que
em  seguida  ambas  se  agarraram;  que  conhece  a
acusada  desde  pequena;  que  nunca  teve  problemas
com a acusada, inclusive, esta era sua afilhada; que
afirma  que  Maria  José  contou  que  a  denunciada
estava num bar, não sabendo precisar se ela bebeu ou
não; que afirma que a denunciada e Maria José eram
amigas  e  que  de  um  tempo  pra  cá  a  denunciada
começou a chamar Maria José de aidética; […]”

Juciara Maria de Sousa, disse:
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“Que não presenciou a briga entre a denunciada e a
vítima Maria José no bar; que ouviu comentários de
que  a  denunciada  e  a  vítima  Maria  José  brigaram
num  bar  mas  não  sabe  dizer  nada;  que  viu  a
denunciada  jogando  pedra  na  casa  de  Girlene,
inclusive viu quando as pedras pegaram na moto da
mesma  e  na  sua  casa,  e  as  crianças  de  Girlene
estavam na  porta  neste  momento;  que confirma as
declarações  prestadas  na  esfera  policial  às  fls.  25;
que reafirma que viu a acusada jogando tijolo que
atingiu a cabeça de Girlene e reafirma que ambas se
atracaram  em  uma  briga;  que  viu  a  denunciada
chamando a vítima de rapariga e estava devolvendo a
agressão; que afirma que ouviu comentários de que a
denunciada tinha dito que se não pegasse Maria José
iria matar seus filhos; que morava vizinho a casa de
Maria  José  e  em frente  a  casa  de  Girlene;  que  já
presenciou  a  denunciada  chamando  Maria  José  de
aidética  e  com  baixaria;  que  é  o  costume  da
denunciada; que a denunciada já teve um caso com o
marido da testemunha e quando a acusada passava
ficava soltando piadas com a testemunha, mas esta
não se trocava com esta”.

Verônica Barros de Assis, respondeu:

“Que afirma que o bar é de seu irmão; que estava no
bar;  que  afirma  que  não  viu  a  acusada  dando  a
garrafada, porém viu quando estava quebrou a garrafa
no  chão  e  com  os  estilhaços  da  garrafa  ficou
agredindo a vítima Maria José que viu que Maria José
ficou  muito  machucada;  que  lembra  que  a  vítima
ficou  ferida  na  testa  e  nas  costas;  que  na  época  a
denunciada  era  envolvida  em  confusões;  que
atualmente a denunciada não mora aqui; que afirma
que  o  motivo  das  confusões  era  piada,  pois  a
denunciada  chamava  a  vítima  de  aidética  e  afirma
ainda  que  no  dia  a  denunciada  estava  bebendo  e
quando  a  mesma  bebe  fica  descontrolada;  que  a
vítima  Maria  José  foi  para  o  hospital  e  que  a
denunciada foi fazer outro tumulto e outra rua”.

Logo, em que pese a arguição de legítima defesa, não há respaldo
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nos autos para o acolhimento da tese defensiva, pois não se pode presumir que a ré
tenha agido diante da mencionada excludente:

“LESÃO  CORPORAL  AGRAVADA  POR
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART.  129,  §  9º,  DO
CÓD.  PENAL).  CRIME  CARACTERIZADO,
INTEGRALMENTE. LAUDO PERICIAL QUE DÁ
CONTA CERTA E PLENA DAS LESÕES. Palavras
seguras  da  vítima  e  de  testemunhas.  Versão
exculpatória  inverossímil.  Legítima  defesa
inexistente.  Provas  convincentes  de  autoria.
Apenamento e regime acertados. Apelo improvido.”
(TJSP;  APL  0002316-94.2011.8.26.0003;  Ac.
8808228;  São  Paulo;  Quarta  Câmara  de  Direito
Criminal;  Rel.  Des.  Luis  Soares  de  Mello;  Julg.
15/09/2015; DJESP 23/09/2015).

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA LEVE E AMEAÇA. APELAÇÃO.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  PARA
O  RECONHECIMENTO  DOS  DELITOS.
ABSOLVIÇÃO.  DESCABIMENTO.  LEGÍTIMA
DEFESA.  INADMISSIBILIDADE.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DE  INJUSTA  AGRESSÃO
ATUAL OU IMINENTE REPELIDA COM MEIO
MODERADO.  EXCLUDENTE  DE
ANTIJURIDICIDADE  NÃO  CARACTERIZADA.
Penas  motivadamente  dosadas,  necessárias  e
suficientes para reprovação e prevenção dos crimes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; APL
0005259-34.2011.8.26.0052;  Ac.  8796654;  São
Paulo;  Segunda  Câmara  Criminal  Extraordinária;
Relª  Desª  Claudia  Lucia  Fonseca  Fanucchi;  Julg.
14/09/2015; DJESP 21/09/2015).

Assim  é  que  a  análise  das  provas  constantes  nos  autos  torna
induvidosas autoria e materialidade da prática do delito de lesão corporal, a tornar correta,
pois, a responsabilização criminal, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.

Da Pretensão de Desclassificação

A ré pretende, ainda, a desclassificação para lesão corporal leve,
sob a tese de que os laudos teriam descrito apenas o perigo de forma genérica.
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Mas, pelo que se verifica nos autos, os depoimentos testemunhais
acima transcritos estão em harmonia com os Exames e Laudos de fls.  9, 11, 53 e 55,
que comprovam a gravidade das lesões sofridas pelas vítimas.

Nos  Exames  de  Ofensiva  Física  de  fls.  53  e  55  é  possível
constatar-se que, no item 2, há afirmação de que houve perigo de vida e, para cada
vítima, o médico descreveu em que consistiu o risco.

Logo,  não  há  como  acolher-se  a  alegação  de  que  o  laudo
complementar apenas descreveria o perigo de forma genérica.

De tal não se trata e, assim, deve ser mantida a condenação em
todos os seus termos.

PARTE DISPOSITIVA

Isto posto, nego provimento ao recurso apelatório, em harmonia
com o parecer da d. Procuradoria de Justiça.

É como voto.

A cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Carlos
Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator, dele participando os
Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  Revisor,  e  Arnóbio  Alves
Teodósio, vogal.

Presente  à  Sessão  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/PB,
aos 17 (dezessete) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 18 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       - Relator -
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