
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019946-50.2015.815.2002 –  Juízo do 2º Tribunal do
Júri da Comarca de João Pessoa
RELATOR: O  exmo  Sr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  Juiz  de  Direito  convocado  em
substituição ao Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: José Edson Feliciano da Silva
ADVOGADO: Edvaldo da Silva Brito Neto.
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §
1º,  I  DO  CP).  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE (ART. 129,
CAPUT,  DO  CP).  AUSÊNCIA  DE  EXAME  PERICIAL
COMPLEMENTAR.  PRESCINDIBILIDADE.  EXISTÊNCIA  DE
OUTROS  MEIOS  DE  PROVAS  NOS  AUTOS  A  ATESTAR  O
AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DE 30
DIAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Constatada  por meio de  laudo médico que a lesão corporal  resultou no
afastamento  da  vítima  de  suas  ocupações  habituais  por  mais  de  90  dias,
hipótese prevista no inciso I do § 1º do art. 129 do Código Penal, não merece
prosperar o pleito desclassificatório para o tipo do art. 129, caput, do mesmo
diploma legal.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do
voto  relator,  em  harmonia  com  o  parecer.  Não  havendo  recursos  especial  ou
extraordinário,  encaminhem-se  os  autos  para  o  juízo  de  origem  para  a  execução
definitiva. Caso haja, oficie-se.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal  interposta  pelo réu José Edson
Feliciano da Silva, em face da sentença proferida pela Magistrada Francilucy Rejane de
Sousa Mota,  que o condenou a uma pena de  02 anos e 09 meses de reclusão,  em
regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 129, § 1º, I do CP, contra a vítima
Anderson Douglas Sabino Lima.

Alega o apelante, em síntese, que deve haver desclassificação do
crime  de  lesão  corporal  grave  para  lesão  corporal  leve  (art.  129,  caput),  porque
inexistente laudo pericial complementar atestando que a vítima ficara incapacitada para



o exercício de suas ocupações habituais por mais de 30 dias, tendo o édito condenatório
baseado-se tão somente em um prontuário médico (fls.177/180).

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 149/153, pugnando pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça  Joaci  Juvino da  Costa  Silva,  às  fls. 192/194, opinou pelo desprovimento  do
apelo.

É o relatório.

VOTO:

O recurso atende aos requisitos objetivos e subjetivos para seu
conhecimento.

Destaco, antes de adentrar o mérito, que o presente apelante fora
denunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado na forma tentada, tendo sido
igualmente pronunciado a este título, por ter tentado ceifar a vida de Anderson Douglas
Sabino Lima, agindo por motivo fútil e de forma a dificultar a defesa da vítima.

Ocorre  que,  após  os  debates  orais  em  plenário,  a  acusação
sustentou a tese de desistência voluntária, a qual acabou sendo acolhida pela maioria
dos jurados. Desta forma, reconhecendo-se a autoria e materialidade, desclassificou-se o
delito de homicídio para lesões corporais de natureza grave.

No  presente  recurso  a  defesa  pugna  que  o  delito  seja
desclassificado para lesão de natureza leve, pois ausente o laudo pericial de que trata o
art.168 do CPP, que deveria ter sido obrigatoriamente realizado após o decurso de 30
dias das lesões.

Seu pleito, entretanto, é infrutífero.

Com efeito,  é pacífica a jurisprudência das Cortes Superiores
quanto  prescindibilidade  do  exame pericial,  na  constância  de  outras  provas que
atestem a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, senão vejamos:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO
QUALIFICADO  PELA LESÃO  CORPORAL GRAVE.  CONDENAÇÃO
PELO  CRIME  DE  LESÃO  CORPORAL  DE  NATUREZA  GRAVE.
POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA  NAS  ALEGAÇÕES  FINAIS  PELO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  VINCULAÇÃO  DO  MAGISTRADO.  NÃO  OCORRÊNCIA.
ARTIGO 385 DO CPP.  RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE  1988.  QUALIFICADORA DO  PARÁGRAFO  1º,  INCISO  I,  DO
ARTIGO  129  DO  CÓDIGO  PENAL.  LAUDO  COMPLEMENTAR
INCONCLUSIVO.  DESCLASSIFICAÇÃO.  INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA  DE  OUTRAS  PROVAS. REVISÃO  DO  ACERVO
PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  LAUDO  PERICIAL
COMPLEMENTAR EXTEMPORÂNEO.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]



7. Na apuração do delito tipificado no artigo 129, §1º, inciso I, do Código
Penal, em regra, haverá necessidade de exame complementar para efeitos de
configuração da qualificadora, nos termos do art.
168, §2º, do Código de Processo Penal.
8. "Emanando das provas coletadas que as lesões sofridas pelo ofendido
ensejaram sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30
(trinta) dias, fica suprida a exigência do exame pericial complementar"
(STJ,  AgRg  no  AREsp  145181/RS,  Min.  Rel.  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 28/6/2013).
9. A desclassificação das lesões corporais de natureza grave para lesões leves
diante da inconclusividade do segundo laudo pericial, e pela inexistência de
outros elementos idôneos a demonstrar a natureza grave do delito, exigiria,
desta  Corte  Superior,  o  revolvimento  do  material  fático  e  probatório
constante dos autos, atuação cognitiva essa que extrapola a estreita via do
habeas corpus.
10.  Não  tendo  sido  debatida  na  instância  ordinária  a  nulidade  do  laudo
pericial por sua extemporaneidade, inviável o seu exame direto por esta Corte
sob pena de indevida supressão de instância.
11. . Habeas Corpus não conhecido.
(HC  350.708/SC,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016)

No caso dos autos, o laudo médico acostado a partir das fls. 122
atesta, incontroversamente, que a vítima, após a necessária intervenção cirúrgica para
remoção de  um projétil  de arma de fogo da  região  do abdômen,  necessitou  de um
período  de  cerca  de  90  dias para  o  retorno  a  suas  atividades  leves,  que  tinha
habitualmente antes do incidente,  o que configura lesão corporal  de natureza grave,
tipificada no art. 129, §1º, I, sendo escorreita sua condenação.

Daí porque não se há que falar em desclassificação para lesão
corporal de natureza leve.

Diante do exposto, nego provimento  ao apelo,  em harmonia
com o parecer ministerial. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão, Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com
jurisdição limitada,  para substituir o Exmo. Sr.  Des.  Márcio Murilo  da Cunha
Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). 

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, 03 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito


