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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000082-74.2016.815.0261 – 1ª Vara da Comarca
de Piancó/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Pedro Avelino Soares Filho
ADVOGADO: Cláudio F. de Araújo Xavier (OAB/PB 12.984)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE
NATUREZA GRAVE.  INCAPACIDADE  PARA AS
OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA
DIAS.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  NÃO
ACOLHIMENTO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
CERTAS.  REDUÇÃO  DA  PENA.
RECONHECIMENTO  DE  ATENUANTES.  CRIME
COMETIDO  O  CRIME  POR  MOTIVO  DE
RELEVANTE  VALOR  SOCIAL  OU  MORAL  E
CONFISSÃO.  ART.  65,  III,  “A”  E  “D”,  DO  CP.
IMPOSSIBILIDADE.  ALTERAÇÃO  DO  REGIME
PRISIONAL.  ANÁLISE  PREJUDICADA.  REGIME
ABERTO JÁ ESTABELECIDO NA SENTENÇA. DA
APLICAÇÃO DA  DETRAÇÃO.  MATÉRIA  DE
COMPETÊNCIA  DAS  EXECUÇÕES  PENAIS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

1.  Não há  que se  falar  em absolvição  se  há  prova
inequívoca de que réu efetuou um disparo de arma de
fogo contra  a  vítima,  ficando esta  incapacitada  por
mais de 30 dias para suas ocupações habituais.

2. Inviável o reconhecimento das atenuantes previstas
no art. 65, III, “a” e “d”, do CP, uma vez que o crime
não foi motivado por relevante valor social ou moral,
nem o acusado confessou a prática delitiva.

3. Fica prejudicada a análise do pedido de alteração
do regime prisional, considerando que já foi fixado o
“aberto”.

4. O pedido de aplicação da detração, não pode ser
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analisado  nesse  momento,  considerando  que  a
competência é do juízo das Execuções Penais.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  da  Comarca  de  Piancó/PB,  Pedro  Avelino
Soares  Filho,  vulgo  “Pedrinho”,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como
incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, II, ambos do Código
Penal,  na  forma  do  art.  1º,  I,  da  Lei  nº  8.072/90,  em razão  dos  fatos  a  seguir
narrados:

Consta na peça acusatória, que “no dia 01 de Janeiro de 2016,
por  volta  das  21h00min,  no  Bairro  da  Caixa  D’água,  Piancó/PB,  o  indiciado
PEDRO AVELINO SOARES FILHO, com intenção de matar,  imbuído de motivo
torpe,  efetuou disparo de arma de fogo contra Fábio Júnior  Gomes dos santos,
causando-lhe  as  lesões,  conforme  ficha  de  atendimento  ambulatorial  e  atestado
médico às fls. 28/29, somente não alcançando o intento homicida por circunstâncias
absolutamente alheias à sua vontade”. 

Instruído  regularmente  o  processo  e  oferecidas  as  alegações
finais pelas partes (fls. 147-153 e 154-166),onde o Ministério Público pleiteou pela
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza
grave e a defesa requereu a absolvição ou a desclassificação para o tipo do art. 129,
caput, do CP, o juiz  a quo desclassificou a conduta e  condenou o acusado Pedro
Avelino  Soares  Filho,  vulgo “Pedrinho”,  nas  penas  do  art.  Art.  129,  §  1º,  I,  do
Código Penal (fls. 179-182), aplicando a reprimenda da seguinte forma:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão, que tornou definitiva diante da ausência de circunstâncias
modificativas, a ser cumprida em regime aberto. 

Irresignado com o decisório adverso,  o acusado apelou a esta
Superior Instância, pedindo, em seu petitório, por sua absolvição e, alternativamente,
pela  modificação na  dosimetria,  com reconhecimento  e  aplicação das  atenuantes
contidas no art. 65, III, “a” e “d”, do CP, alteração do regime de pena e detração (fls.
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186-187 e 202-214). 

Ofertadas as contrarrazões (fls. 216-220), seguiram os autos, já
nesta Instância, à douta Procuradoria de Justiça, que, em parecer da lavra da Dra.
Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, opinou pelo desprovimento do apelo
(fls. 224-228).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O  apelo  é  tempestivo  e  adequado,  por  se  tratar  de  apelação
criminal  interposta,  no  dia  29/11/2016 (fl.  186),  em  face  de  sentença  penal
condenatória, em que o réu fora intimado em 30/11/2016 (fl.  184), encontrando-se,
pois, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias. Além disso, não depende de preparo, já
que a presente ação penal é pública, incidindo, então, o teor da Súmula n° 24 deste
TJ/PB. Portanto, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO

2.1. Do Pleito Absolutório

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença  condenatória  proferida  pelo  magistrado  singular,  pugnando  por  sua
reforma, no sentido da absolvição do inculpado, aduzindo a defesa que não há provas
da autoria.

Ouso discordar da zelosa defesa.

Ao acusado é imputado o delito descrito no art. 129, § 1º, I, do
Código Penal, ex vi:

“Art. 129 - Ofender a integridade corporal ou a saúde
de outrem:
(...)
§ 1º - Se resulta:
I  -   Incapacidade  para  as  ocupações  habituais,  por
mais de trinta dias;
(...) 
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 Pena - reclusão, de um a cinco anos.”.

No  caso  em  tela,  a  materialidade  restou  devidamente
demonstrada, conforme a Ficha de Atendimento Ambulatorial e Prontuário Médico
(fls. 32-34 e 86-96), atentando que houve ferimento na região torácica. 

Quanto  a  autoria  delitiva,  a  vítima  e  as  testemunhas  foram
uníssonas em seus depoimentos prestados desde a esfera policial.

Fábio  Júnior  Gomes  dos  Santos,  conhecido  por
Novinho”, vítima, esfera policial, fls. 30: “(…) Que
na  data  de  01/01/2016,  no  período  da  noite,  foi
alvejado  por  um  disparo  de  arma  efetuado  por
PEDRO  AVELINO  SOARES  FILHO,  vulgo,
PEDRINHO,  o  tendo  acertado  na  altura  do  peito;
(…)”.

Ao prestar suas declarações, Antônia Lígia Gomes dos Santos,
disse que na data de ontem, ouviu um disparo de arma de fogo e logo em seguida,
viu seu irmão Fábio Júnior baleado; que ele (vítima) disse:  "Pedrinho atirou em
mim”; que em conversa com seu irmão o mesmo disse que estava na calçada quando
o acusado Pedrinho abriu a porta, deu o tiro e em seguida retomou para sua casa.

Corroborando com as declarações  da vítima e  de  sua irmã,  a
testemunha Terezinha Antônia da Conceição, disse que mora vizinha do acusado e
que no dia do fato, estava na calçada de costas para onde se encontrava Pedrinho e a
vítima Fábio Júnior; que ouviu um estampido, entrou correndo para dentro de casa
por  saber  que  se  tratava  de  um tiro;  que  ao  sair  ficou  sabendo  que  tinha  sido
Pedrinho que tinha atirado em Fábio Júnior; que não viu passar nem carro ou moto,
após os disparos.

Por tudo que dos autos consta, não há dúvidas quanto à prática
delitiva  por  parte  do réu  estando o  relato  da  vítima,  prestado na esfera  policial,
amparado  pelos  demais  elementos  probatórios  coligidos  ao  caderno  processual,
ficando a versão de negativa de autoria, totalmente isolada, deixando claro que o réu,
ao  negar  a  prática  do  delito,  somente  busca  uma  maneira  de  se  eximir  de  sua
responsabilidade. 

Assim, não há como acolher a tese defensiva, já que o conjunto
probatório carreado aos autos demonstrou, de forma clara a prática delitiva por parte
do réu, impondo-se a condenação. 
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Sobre o assunto:

APELAÇÃO  CRIMINAL -  LESÃO  CORPORAL
DE NATUREZA GRAVE -  MATERIALIDADE E
AUTORIA DEVIDAMENTE  COMPROVADAS  -
CONDENAÇÃO DE RIGOR - PORTE DE ARMA
DE  FOGO  -  ABSORÇÃO  PELO  DELITO  DE
LESÃO  -  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO
RECONHECIDO  -  PENAS  -  REDUÇÕES  -
REGIME  DE  CUMPRIMENTO  DA
REPRIMENDA CORPORAL -  MODIFICAÇÃO -
RESTITUIÇÃO  DE  MOTOCICLETA
APREENDIDA  -  IMPOSSIBILIDADE.  1  -
Restando  a  palavra  da  vítima  firme  e  segura
quanto  à  prática  das  agressões,  aliada  à  prova
material, impossível à pretendida absolvição. 2 -
O porte ilegal de arma está dentro da mesma linha
de ação do crime visado pelo recorrente, que é o de
lesionar a integridade física da vítima, devendo ser
absorvido em razão da consunção. 3 - Apresentando-
se  as  penas  elevadas,  devem ser  reduzidas.  4  -  O
regime prisional deve ser modificado para o aberto,
de acordo com o disposto em lei. 5 - Impossível à
restituição da motocicleta apreendida, eis que além
dos  apelantes  não  possuírem  legitimidade  para  o
pedido,  já  que  o  bem  a  ser  restituído  pertence  à
terceiro;  foi  ajuizada  ação  de  restituição  de  coisa
apreendida,  conforme  autos  de  processo  de  nº
0686.15.015546-9. 5 - Provimento parcial ao recurso
interposto.  (Apelação  Criminal  nº  0062665-
72.2015.8.13.0686  (1),  3ª  Câmara  Criminal  do
TJMG, Rel. Antônio Carlos Cruvinel. j. 08.11.2016,
Publ. 25.11.2016) – grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECURSOS
DEFENSIVO  E  DO  ASSISTENTE  DE
ACUSAÇÃO.  LESÃO  CORPORAL  GRAVE.
PLEITOS  DE  ABSOLVIÇÃO  POR
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  OU  DE
DIMINUIÇÃO  DA  PENA.  APELO  DO
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ASSISTENTE  DE  ACUSAÇÃO  QUE  BUSCA A
CONDENAÇÃO  PELO  DELITO  DE  PORTE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO,  COM
CONSEQUENTE AUMENTO DA PENA. Apelo do
assistente  de  acusação  que  busca  condenação  por
delito que não foi imputado. Pleito que desborda da
causa  sub  judice  e  é,  portanto,  impossível.  Não
conhecimento  do  recurso,  com  reforço  dos
argumentos lançados em parecer ministerial. Novos
pedidos  formulados  em sede de  contrarrazões  que
também  não  são  analisados,  por  ser  imprópria  a
inovação em contrarrazoado, diante da inexistência
de recurso adesivo no processo penal.  Manutenção
da condenação pelo delito do artigo 129, § 1°, I,
do  Código Penal.  Materialidade  e  incapacidade
para as ocupações habituais por mais de 30 dias
comprovadas  pelo  auto  de  exame  de  corpo  de
delito. Palavra do ofendido narrada de maneira
coesa e consistente e que ganha reforço nos ditos
de  testemunhas  presenciais. Tese  de  que  todos
estariam a mentir, para prejudicar o réu, que não se
mostra  verossímil.  Melhor  consideração  das
circunstâncias judiciais que leva à redução da pena-
base.  RECURSO  DO  ASSISTENTE  DE
ACUSAÇÃO  NÃO  CONHECIDO.  RECURSO
DEFENSIVO  PROVIDO  EM  PARTE.  (Apelação
Crime Nº 70067650317, Terceira Câmara Criminal,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  João  Batista
Marques Tovo, Julgado em 24/08/2016) - grifei

Portanto, resta devidamente comprovada a autoria do delito de
lesão corporal grave.

2.2. Da aplicação da pena

Pugna a defesa,  subsidiariamente,  pela redução da reprimenda
aplicada, postulando pelo reconhecimento das atenuantes contidas no art. 65, III, “a”
e “d”, do CP (cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral e
confissão), alteração do regime prisional e detração. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a fixação da pena é questão
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que se insere na órbita de convencimento do magistrado, no exercício de seu poder
discricionário de decidir a quantidade que julga suficiente na hipótese concreta, para
a reprovação e prevenção do crime, desde que observados os vetores insculpidos no
art. 59 do CP e os limites estabelecidos pela norma penal. 

Colhe-se da doutrina: 

"A fixação da pena dentro das balizas estabelecidas
pelas margens penais constitui, conforme o art. 59 do
CP, uma tarefa que o juiz deve desempenhar de modo
discricionário, mas não arbitrário. O juiz possui, no
processo individualizador da pena, uma larga margem
de  discricionariedade,  mas  não  se  trata  de
discricionariedade livre e, sim, como anota Jescheck
(Tratado de  Derecho Penal,  vol.  II/1191,  1981),  de
discricionariedade juridicamente vinculada, posto que
está  preso  às  finalidades  da  pena  e  aos  fatores
determinantes do 'quantum' punitivo. 

In casu, o magistrado sentenciante, na 1ª fase de aplicação das
penas, analisou-as de forma individualizada e valorada as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal, em relação ao apelante.

Ao  contrário  do  entendimento  apresentado  pela  irresignação,
tem-se que o quantitativo de pena-base fixado na sentença mostra-se proporcional ao
número de vetores desfavoráveis ao inculpado, bem como, às circunstâncias do caso
concreto, justificando plenamente o quantum final da reprimenda imposta.

Com efeito, para a fixação da pena-base devem ser observadas
as especificidades de cada caso concreto, sem critérios rígidos e pré-definidos, o que
faz com que o magistrado possa chegar a um quantum justo e adequado para aquele
determinado fato criminoso. O juiz não deve ser tolhido de seu poder de, em cada
caso, aferir a pena justa e necessária. 

É assente na jurisprudência o critério de que a pena-base deve se
afastar do patamar mínimo, na proporção das circunstâncias desfavoráveis,  tendo
como teto termo médio. 

Vejamos o posicionamento jurisprudencial:

“3103863  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO
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CORPORAL  GRAVE.  CRIME  CONTRA  A
PESSOA.  INJUSTA  AGRESSÃO.
INOCORRÊNCIA.  LEGÍTIMA  DEFESA.  NÃO
COMPROVADA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
REDUÇÃO  DA PENA-BASE  PARA O  MÍNIMO
LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  IMPOSSIBILIDADE.  1.
Encontrando-se  comprovadas  a  autoria  e  a
materialidade do delito de lesão corporal, impõe-se a
condenação.  2.  Não  restam  comprovados  os
requisitos da legítima defesa nos termos do art. 25 do
Código  Penal.  3.  A  existência  de  circunstâncias
judiciais  desfavoráveis  ao  agente  fundamenta  a
aplicação  da  pena  acima  do  mínimo  legal,  pena
aplicada  no  quantum  adequado.  (TJRO;  APL
0003664-40.2011.8.22.0010;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Hiram  Souza  Marques;  Julg.
26/06/2014; DJERO 04/07/2014; Pág. 92)

“56060644  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO
CORPORAL GRAVE E GRAVÍSSIMA. Artigo 129,
§ 1º,  inciso  I,  e  §  2º,  inciso IV,  do Código Penal.
Irresignação.  Pretendida  absolvição  pela  legítima
defesa.  Impossibilidade.  Causa  excludente  não
evidenciada. Redução da reprimenda. Dosimetria de
acordo com o critério trifásico. Manutenção da pena
aplicada.  Extensão  dos  efeitos  do  julgamento  do
recurso  ao  corréu.  Inaplicabilidade.  Desprovimento
do apelo. 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
verifica  na  hipótese  vertente.  Irretocável  a
reprimenda  fixada  na  sentença  de  primeiro  grau
quando  a  magistrada  sentenciante  analisa
minuciosamente as circunstâncias judiciais, conforme
o  art.  59  do  Código  Penal,  obedecendo,  ainda,  o
critério  trifásico  da  dosimetria  da  pena.  Mantida  a
pena fixada no primeiro grau, não há que se falar na
aplicação do efeito expansivo subjetivo do recurso ao
corréu,  consoante  pleiteado  pelo  apelante.  (TJPB;
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ACr  0000294-32.2006.815.0751;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Arnóbio  Alves
Teodósio; DJPB 30/05/2014; Pág. 23)”.

Diante  desse  contexto,  e  tendo  em  vista  que  as  basilares
aplicadas representam quantitativo necessário e suficiente à reprovação e prevenção
do crime, notadamente, no que se refere a aplicação da pena-base, atendendo ao
princípio  da  proporcionalidade,  mostrando  equilíbrio  entre  o  mal  cometido  e  a
retributividade da pena.  Por  tais  razões,  não  merece prosperar  a  inconformidade
defensiva.

Portanto,  razão não assiste  ao apelante,  nesse  aspecto,  pois  a
orientação predominante no ordenamento jurídico pátrio reside na possibilidade de
fixação  da  pena-base  acima  do  patamar  mínimo  legal,  quando  desfavoráveis  as
circunstâncias judiciais.

Melhor  sorte  não  assiste  ao  recorrente  com  relação  ao
reconhecimento das atenuantes contidas no art. 65, III, “a” e “d”, do CP (cometido o
crime por motivo de relevante valor social ou moral e confissão).

Não há como reconhecer as atenuantes previstas no artigo 65,
III, “a” e “d”, do CP, uma vez que um “desentendimento” na noite antes do fato não
pode ser elevada a motivo de relevante valor social ou moral a impulsionar agressão
física  violenta  mediante  o  uso  de  arma  de  fogo,  até  mesmo  porque  nem ficou
esclarecido  em que  consistiu  esse  “desentendimento”.  Da  mesma forma,  não  há
como aplicar  a  atenuante  da  confissão,  considerando que o réu não confessou a
prática delitiva, conforme se depreende de seu interrogatório.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO  CRIME.  LESÕES  CORPORAIS
GRAVES. ART. 129, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. Viável o
afastamento da agravante em razão de não ter sido
constatado  o  motivo  descrito  na  denúncia.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.  A  atenuante  somente
poderá incidir quando o acusado admitir que foi
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o autor do delito, o que importa haver aceitação
da autoria e não alegação de causas excludentes
de  ilicitude  ou  culpabilidade. PARTICIPAÇÃO
DE  MENOR  IMPORTANCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  Confirmado  pelo  conjunto
probatório que o réu teve participação decisiva no
crime. MINORANTE DO § 4º DO ART. 129 DO
CP. IMPOSSIBILIDADE. Dos autos, não constam
elementos  indicadores  de  que  o  delito  foi
praticado sob violenta emoção ou por relevante
valor  social  ou  moral.  DERAM  PARCIAL
PROVIMENTO  AO  APELO  DEFENSIVO.
(Apelação  Crime  Nº  70034857532,  Primeira
Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Marcel  Esquivel  Hoppe,  Julgado  em
12/05/2010) - grifei

Fica prejudicada a análise de modificação do regime prisional,
considerando que já foi estabelecido na sentença o “aberto”.

E, no que tange ao pedido de detração, nada pode ser feito, pois a
competência para a referida análise é do juízo das Execuções Penais.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo  MAJORADO
pelo  emprego  de  arma  de  fogo  E  concurso  de
agentes.  Pretendida  absolvição  por  insuficiência
probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria
delitivas  sobejamente  comprovadas  nos  autos.
Reconhecimento efetivado pela vítima, corroborado
aos  demais  elementos  de  convicção,  que  dão  a
certeza do cometimento do delito. Afastamento da
qualificadora  do  concurso  de  agentes.
Impossibilidade.  Prova  oral  uníssona  do
cometimento  do  delito  em  comparsaria.
Condenação mantida. Penas e regime bem dosados.
Regime fechado que se revelou o mais adequado à
espécie,  haja vista a gravidade concreta do delito,
praticado  mediante  emprego  de  arma  de  fogo  e
comparsaria,  utilizando-se,  ainda,  os  acusados,  de
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violência  real  contra  o  ofendido,  com disparo  de
arma  de  fogo.  Aplicação  da  detração  penal.
Descabimento.  Matéria  afeta  ao  Juízo  da
Execução,  o  qual  dispõe  de  elementos  hábeis
para  aferir  o  preenchimento  dos  requisitos
objetivo e subjetivo para concessão da benesse.
Recursos  desprovidos.  (TJSP;  APL  0051929-
34.2014.8.26.0050; Ac. 9149981; São Paulo; Quarta
Câmara  de  Direito  Criminal;  Rel.  Des.  Camilo
Léllis; Julg. 02/02/2016; DJESP 15/02/2016) - grifei

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, para que a sentença guerreada
seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  com  voto,  dele  participando  ainda,  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos,  revisor e Carlos Eduardo Leite
Lisboa (Juiz convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio,
vogal).

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
22(vinte e dois) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 23 de maio de 2018.

     Carlos Martins Beltrão Filho
                   - Relator -
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