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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL
GRAVÍSSIMA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  PLEITO  PELA  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, § 6º, DO
CP) E DESCONSIDERAÇÃO DA AGRANTE DO ART. 61,
II,  “C”,  DO  CP.  NÃO  ACATAMENTO.  DOLO
COMPROVADO.  DEMONSTRADO,  TAMBÉM,  QUE
SURPREENDEU  A  VÍTIMA,  DIFICULTANDO  SUA
DEFESA.  SUBSIDIARIAMENTE,  REQUER  A
ABSOLVIÇÃO  DO  CRIME  DE  LESÃO  CORPORAL
GRAVÍSSIMA.  IMPOSSIBILIDADE.  DEFORMIDADE
PERMANENTE CONSTATADA. AINDA COMO PEDIDO
ALTERNATIVO,  PLEITEIA A APLICAÇÃO DA CAUSA
DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 129, DO
CP.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  RECHAÇAR,  DE
OFÍCIO,  OS  DIAS-MULTA  APLICADOS
INDEVIDAMENTE NA SENTENÇA. TIPO PENAL QUE
NÃO CUMULA PENA DE MULTA.

– Impossível  a  desclassificação da lesão corporal  dolosa para
culposa,  se ficou evidente a ação dolosa do acusado, ou seja,
realmente  o  seu  intuito  era  lesionar  a  vítima,  de  forma
consciente.

– Restou suficientemente comprovado que o réu surpreendeu a
ex-mulher no momento do ataque, não dando chances de defesa,
incidindo justificadamente a agravante citada.

– A desclassificação para o delito de lesão corporal leve não se
mostra  cabível  quando  da  agressão  resultar  deformidade
permanente,  devidamente  comprovada  por  Laudo
Traumatológico.



– A defesa não logrou demonstrar que, ao agredir a vítima, o réu
estava  sob  o  domínio  de  violenta  emoção  ou  agiu  logo  em
seguida à injusta provocação da vítima.

– Não há que se falar em pena privativa de liberdade cumulada
com pena de multa, quando tipo penal não prevê tal cumulação.
Retirada, ex officio, dos dias-multa fixados na sentença.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e,
de  ofício,  afastar  a  pena  de  multa  fixada,  nos  termos  do  voto  do  relator,  em
harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu  Gerson Luiz
Firmino, em face da sentença proferida pela Magistrada Daniere Ferreira de Souza, que
o condenou a uma pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, pela prática do crime do art. 129, § 1º, I e III e § 2º, IV, c/c art. 61, II, “c”,
todos do CP, contra sua ex-companheira Elinete Félix dos Santos, concedendo, ainda,
àquele o direito de apelar em liberdade, pelos fatos assim narrados na denúncia:

“(…) Apurou-se que, no dia 10 de julho do ano de 2010, por volta das 09
horas,  a  vítima  estava  na  feira  central  em  Caaporã,  quando  chegou  o
indiciado, o qual, de inopino, desferiu um golpe de faca no braço direito de
sua ex-companheira (...)”.

Alega o apelante, em síntese, que deve haver a desclassificação
para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º), vez que somente lesionou a vítima, porque
ela entrou na frente quando ele tentava ofender a integridade física de Josemar Cardoso
Pereira,  que  segundo  boatos,  estava  tendo  um  caso  com  sua  ex-companheira.
Subsidiariamente, requer a absolvição do crime do § 2º do art. 129 do CP, levantando a
tese de ausência de deformidade permanente. Por fim, pleiteia a aplicação da causa de
diminuição prevista no § 4º do art. 129 do CP (fls. 145/153).

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 155/159, pugnando pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça
Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque, às fls. 166/170, opinou pelo desprovimento do
apelo.

É o relatório.
VOTO:

Ab  initio, cabe  observar  que,  no  caso  em  epígrafe,  o  Órgão
Ministerial capitulou a conduta do denunciado como lesão corporal grave e gravíssima,
todavia,  embora  não  haja  óbice  em se  reconhecer  concurso  formal  entre  tais  tipos



penais, é necessária a pluralidade de lesões e desígnios autônomos, o que não se verifica
na hipótese.

Sobre o assunto: 

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.  LESÃO  CORPORAL    GRAVÍSSIMA.    DOENÇA
INCURÁVEL.   LESÃO   CORPORAL   GRAVE.  DEBILIDADE
PERMANENTE.   PTOSE  PALPERAL.  ATRIBUIÇÃO  DE
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS  DIVERSAS AOS FATOS VALORADOS
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME ÚNICO. CONSEQUÊNCIA
NECESSÁRIA.  CONSUNÇÃO.  POST  FACTUM  IMPUNÍVEL.
VALORAÇÃO NEGATIVA  NAS  CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME MAIS
GRAVE.  DOSIMETRIA.  TRÊS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA   PENA   EM
ABSTRATO   DO   PRECEITO   SECUNDÁRIO.   CONCURSO   ENTRE
AGRAVANTES   E   ATENUANTES.  MENORIDADE  RELATIVA.
PREPONDERÂNCIA  SOBRE  AGRAVANTES    DOS   MOTIVOS
DETERMINANTES.  FRAÇÃO  DE  ATENUAÇÃO  DA MENORIDADE
REDUZIDA.  CONFRONTO COM A MOTIVO TORPE. FRAÇÃO IDEAL
DE  1/12.   PARÂMETRO   MERAMENTE  INDICATIVO.  INCIDÊNCIA
SOBRE O INTERVALO DA  PENA  EM  ABSTRATO  DO CRIME LESÃO
CORPORAL  GRAVÍSSIMA.  WRIT  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM
CONCEDIDA EX OFFICIO. (...)3. Como cediço, tanto a lesão corporal grave
em sentido  estrito  como a   gravíssima   constituem  crimes   preterdolosos
qualificados  pelo resultado,  objetivamente  descritos  no Código Penal. Nada
impede  a  ocorrência  de  concurso  formal  impróprio  de  crimes  de  lesão
corporal, em  um  mesmo contexto fático, por meio de uma conduta, composta
por  diversos   atos,   desde   que  haja  pluralidade  de  lesões  apreciáveis  e
desígnios  autônomos  para  a  execução  de  cada  uma  das  lesões. 4.   As
premissas  fáticas  das   instâncias   ordinárias  não permitem concluir   pela
existência  de  concurso  de  crimes,  mas  apenas  de  crime  único.   A  ptose
palpebral   superior   esquerda   foi   a   única  lesão  considerada  para  o
embasamento de ambos os crimes qualificados pelos resultados, sendo, pois, a
gênese de ambos resultados: a enfermidade incurável  da  ptose  palpebral  tem
como consequência necessária  a diminuição  da função visual,  haja vista  o
caimento da pálpebra, que causa a oclusão total ou parcial do eixo visual. 5.  O
crime  de  lesão  corporal  grave  estrita  de  debilidade  permanente  é
postfactum   impunível   do   crime   mais   grave   de   lesão  corporal
gravíssima, por enfermidade incurável, sendo irrelevante a conclusão das
instâncias  ordinárias  acerca  da  autonomia de desígnios para produzir
ambos  os  resultados,  porquanto um é mero exaurimento do outro.  Nesse
passo,   inviável   a   condenação  pelo   crime de lesão corporal   grave
estrito,  ressalvando-se,  contudo,  que,  para  efetivar  a   devida
individualização  da  pena,  de  rigor  a  valoração  negativa  da  pena-base
pelas  consequências  danosas  à  vítima,  decorrente  da diminuição da
capacidade visual causada pela ptose palpebral. (…) 7.   Na  dosimetria  da
pena  intermediária,  deveras,  conforme  o entendimento  consolidado  desta
Corte,  a  atenuante  da  menoridade  é  sempre  considerada  preponderante  em
relação às demais agravantes. Essa  conclusão decorre da interpretação acerca
do art. 67 do Código Penal,   que   estabelece  a  escala  de  preponderância
entres  as circunstâncias   a  serem  valoradas  na  segunda  etapa  do  modelo
trifásico.  Dentro  dessa  sistemática, a menoridade relativa, assim como  a
senilidade,  possuem  maior  grau  de  preponderância  em  relação  àquelas
decorrentes   dos   motivos   determinantes   do  crime  e reincidência. (…) 11.
Habeas  corpus  não  conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o
afastamento do crime de lesão corporal grave estrito e, em  decorrência  disso,
fixar  a pena definitiva em 3 (três) anos e 9 (nove) meses  de reclusão”(HC
325.961/RJ, Rel.  Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 18/08/2016, DJe 24/08/2016).



E  pelo  que  se  vê  da  sentença,  a  magistrada  a  quo,  mesmo
julgando procedente a denúncia e mantendo a mesma capitulação, ao fazer a dosimetria
da pena, considerou corretamente apenas um crime (art. 129, § 2º, IV, c/c art. 61, II,
“c”,  do  CP),  tendo  valorado  negativamente  as  consequências,  vez  que  as  lesões
provocadas, afastaram a vítima por de 30 dias de suas ocupações habituais e a deixou
com debilidade permanente.

Dito isso, passo à análise dos fundamentos do recurso:

- Desclassificação do delito de lesão corporal para a forma culposa

De  início,  não  merece  prosperar  o  pleito  defensivo  de
desclassificação do crime a que foi condenado o réu, para aquele inserto no § 6º do
mesmo dispositivo legal.

Com efeito,  o delito de lesão corporal está assim definido no
Código Penal:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
II - perigo de vida;
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 2° Se resulta:
I - Incapacidade permanente para o trabalho;
II - enfermidade incuravel;
III – perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
IV - deformidade permanente;
V - aborto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos  .”

Compulsando  os  autos,  infere-se  que  o  Laudo  de  Exame
Traumatológico e demais exames complementares confirmam a agressão sofrida pela
vítima e suas consequências: debilidade e deformidade permanente do membro superior
direito (fls. 30/31; 36/37 e 44).

Ademais,  a  lesão  cometida  contra  a  vítima  enquadra-se,  à
evidência, naquilo que a doutrina classifica como lesão gravíssima, prevista no § 2º do
art. 129 do Diploma Penal, não havendo razão para a desclassificação pretendida no
presente apelo, qual seja, lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP), uma vez que,
conforme se vê da prova testemunhal colacionada, o réu agiu premeditadamente. Senão
vejamos:

“(…) que no  dia  10/06/2010,  estava  na  feira  central  em Caaporã  quando
GERSON  aproximou-se  com  uma  faca  e,  sem  falar  nada,  golpeou  a
declarante com uma facada em seu braço direito, fugindo logo em seguida
(…)” (Declaração prestada pela  vítima na  esfera  policial,  corroborada  em
juízo – mídia fls. 124).

“(…) QUE foi  perseguido por GERSON LUIZ e,  ao passar  em frente ao
estabelecimento comercial de ELINETE FÉLIX, ela saiu de sua loja e foi
atacada à faca por GERSON LUIZ, acertando-a a golpes de faca na altura de



seu braço direito (…)”(Depoimento prestado por Josemar Cardoso Pereira na
esfera policial e confirmado em juízo – mídia fls. 124).

As declarações prestadas pelas vítimas e pelo próprio apelante
são incontestes e provam que o réu agrediu fisicamente sua ex-companheira Assim, não
há que se falar em desclassificação do delito para a forma culposa.

Ademais, entende a jurisprudência que:

“PENAL  -  LESÃO  CORPORAL  GRAVE  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO  CORPORAL  CULPOSA  -
INVIABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1.  Impõe-se a  condenação
quando se encontram comprovadas a autoria e a materialidade do delito. 2.
Agindo  o  agente  com  animus  laedendi não  há  que  se  falar  em
desclassificação  da  lesão  corporal  grave  para  a  culposa.  3.  Recurso
desprovido”(TJ-MG  -  APR:  10429040045347001  MG,  Relator:  Pedro
Vergara, Data de Julgamento: 13/05/2014, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2014).

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  LEI  MARIA  DA  PENHA  -  LESÃO
CORPORAL  -  COMPETÊNCIA  DA  VARA  ESPECIALIZADA  -
RELAÇÃO  PARENTAL  -  ABSOLVIÇAO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
PALAVRAS  DA  VÍTIMA  -  SUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  -
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  DELITO  PARA  A  FORMA  CULPOSA  -
IMPOSSIBILIDADE  -  DOLO  COMPROVADO.  1.  Caracterizado  o
parentesco por afinidade, considerando ser a vítima cunhada do réu, o fato
deve  ser  julgado  sob  a  égide  da  Lei  Maria  da  Penha.  2.  Preliminar  de
incompetência do Juízo rejeitada. 3. Nos crimes contra a integridade física as
palavras da vítima são de suma importância para a comprovação da autoria
delitiva.  E, estando em consonância com as demais provas,  a condenação
deve ser mantida. 4. Comprovado o dolo na conduta do agente, não se pode
falar  em desclassificação do delito  de lesão corporal  dolosa para a forma
culposa”(TJ-MG - APR: 10443120007788001 MG, Relator: Denise Pinho da
Costa  Val,  Data  de  Julgamento:  23/06/2015,  Câmaras  Criminais  /  6ª
CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2015).

“LESÃO CORPORAL – Lei de violência doméstica ou familiar – Quadro
probatório  que  se  mostra  seguro  e  coeso  para  evidenciar  autoria  e
materialidade do delito – Relato da vítima com apoio no exame de corpo de
delito  –  Impossibilidade  de  absolvição  ou  desclassificação  para  a  forma
culposa – Condenação mantida – Pena, regime e sursis especial mantidos –
Recurso desprovido (voto nº 25381)”(TJ-SP - APL: 00008631220128260397
SP  0000863-12.2012.8.26.0397,  Relator:  Newton  Neves,  Data  de
Julgamento:  30/06/2015,  16ª  Câmara  de  Direito  Criminal,  Data  de
Publicação: 01/07/2015).

Como já  amplamente  neste  voto,  as  provas  são incontestes  a
comprovar que o réu, de forma voluntária, agiu consciente e dolosamente. O apelante
não se desincumbiu de comprovar a ausência de dolo, não havendo nos autos qualquer
prova que ateste que as lesões causadas à vítima, o foram por negligência, imprudência
ou imperícia.

Destarte, demonstrado que o apelante, voluntária, consciente e
dolosamente, causou lesões à vítima, inviável a desclassificação do delito para a sua
forma culposa.

- Da circunstância agravante prevista no art. 61, II,   “c”  , do
CP



O apelante pugna, ainda, pela retirada da agravante prevista no
art. 61, II, “c”, do CP, considerada na sentença. Afirma que não há provas nos autos, de
que tenha lesionado a vítima utilizando-se do efeito surpresa ou de outro recurso que
tenha dificultado ou tornado impossível a defesa da mesma.

Entretanto, ao contrário do alegado, restou comprovado que o
réu surpreendeu a ex-mulher no momento do ataque,  não dando chances de defesa,
incidindo justificadamente a agravante citada.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
AGRAVANTES  RECONHECIDAS  -  MANUTENÇÃO  DA
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA  -  IMPOSSIBIIDADE  DE
MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA - PROPROCIONALIDADE COM A
PENA CORPORAL - CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES
DE AMEAÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Se  o  réu  ofendeu  a  integridade  física  da  vítima  mediante  recurso  que
dificultou sua defesa, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea c, do
CP, deve ser aplicada. 2- Sendo o crime de ameaça praticado pelo marido em
face  de  sua  esposa,  prevalecendo-se  aquele  das  relações  domésticas  e
familiares, incide agravante tipificada no art. 61, inciso II, alínea f, do CP. 3-
A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem ser
compensadas, já que ambas configuram circunstâncias preponderantes, nos
termos do art. 67 do CP. 4- Tendo a pena de multa sido estabelecida de forma
proporcional à pena corporal, não há que se falar em majoração. 5- "Quando
o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro", merece ser reconhecida a continuidade delitiva. V. v. EMENTA:
APELAÇÃO  CRIMINAL  -  LESÃO  CORPORAL  NO  ÂMBITO
DOMÉSTICO - ART. 61, II,  C, CP - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE -
ART. 61, II,  E E F - BIS IN IDEM - IMPOSSIBILIDADE - AMEAÇA -
NECESSIDADE  DE  CARACTERIZAÇÃO  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA
INTIMIDAÇÃO  -  PARCO  ACERVO  PROBATÓRIO  -  ABSOLVIÇÃO  -
POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  -  ABOLITIO  CRIMINIS
TEMPORÁRIA - LEI 11.922/09 - ATIPICIDADE DA CONDUTA”(TJ-MG -
APR:  10223120213424001  MG,  Relator:  Júlio  César  Lorens,  Data  de
Julgamento:  22/10/2013,  Câmaras  Criminais  /  5ª  CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 25/10/2013).

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA
DE LAUDO COMPLEMENTAR - LAUDO DE EXAME DE CORPO DE
DELITO QUE CONCLUI PELA OCORRÊNCIA DO PERIGO DE VIDA -
GRAVIDADE  DA  LESÃO  COMPROVADA  NOS  AUTOS  -
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA DA VÍTIMA - MANTIDA - RÉU QUE ATINGE A VÍTIMA DE
SURPRESA -  IMPROVIDO”(TJ-MS  -  ACR:  13627  MS  2007.013627-2,
Relator:  Desª  Marilza  Lúcia  Fortes,  Data  de  Julgamento:  17/07/2007,  1ª
Turma Criminal, Data de Publicação: 14/08/2007).

- Da absolvição quanto ao crime previsto no art. 129, § 2º,
IV, do CP



Quanto  a  tese  subsidiária  de  absolvição  do  delito  de  lesão
corporal gravíssima, por alegação de inexistência de deformidade permanente, também
não merece amparo.

Ora,  restou  suficientemente  comprovado,  através  de  Laudo
Traumatológico (fls. 44), que as lesões sofridas pela vítima resultaram em deformidade
permanente, devido as cicatrizes no membro superior direito. 

Nesse sentido:

“LESÃO  CORPORAL  GRAVISSÍMA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  EXCLUDENTE  DA
ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO, ATUAL
OU  IMINENTE,  A  DIREITO  SEU  OU  DE  OUTREM.
IMPOSSIBILIDADE.  DO  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  PENA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  DA  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO  LEVE.
DESCABIMENTO.  DEFORMIDADE  PERMANENTE  COMPROVADA
POR  MEIO  DE  LAUDO.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.  Para
reconhecimento  da  legítima  defesa,  é  indispensável  que  o  agente  esteja
reagindo contra aquele que está praticando uma agressão, que essa seja atual
ou  iminente  e  ainda,  injusta,  ou  seja,  contrária  ao  ordenamento  jurídico,
utilizando-se, o agressor dos meios necessários para repelir tal agressão, o
que não encontramos nos autos. 2. Considerando que a fixação da pena-base
acima  do  mínimo  legal  apresenta-se,  no  presente  caso,  em  quantidade
necessária  e  suficiente  para  reprovação  e  prevenção  do  delito,  há  que  se
manter  a  sanção  cominada.  3.  A desclassificação para o  delito de lesão
corporal  leve  não  se  mostra  cabível  quando  da  agressão  resultar
deformidade  permanente,  devidamente  comprovada  por  Laudo
Traumatológico”(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006499620138150201,  Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DES.
CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 02-03-2017).(destaquei).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL  GRAVÍSSIMA.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
“DEFORMIDADE  PERMANENTE  COMPROVADA.  DOSIMETRIA.
PENA-BASE.  FUNDAMENTAÇÃO  INADEQUADA.
DESPROPORCIONALIDADE.  RECONHECIMENTO  DA ATENUANTE
DE  CONFISSÃO.  SÚMULA  545,  STJ.  READEQUAÇÃO  DA  PENA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1. Incabível a desclassificação do
crime  para  a  forma  simples  do  delito,  diante  da  comprovação  de  que  a
agressão  causou  deformidade  permanente  na  vítima.  2.  ‘A realização  de
cirurgia estética posteriormente à prática do delito não afeta a caracterização,
no  momento  do  crime  constatada,  de  lesão  geradora  de  deformidade
permanente, seja porque providência não usual (tratamento cirúrgico custoso
e  de  risco),  seja  porque  ao  critério  exclusivo  da  vítima.’  (STJ,  HC
306.677/RJ, DJe 28/05/2015). 3. A pena-base deve ser readequada quando as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são analisadas de forma
abstrata  e/ou  inidônea  na  sentença.  4.  Súmula  545  do  STJ:  ‘Quando  a
confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu
fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,  d, do Código Penal’. 5. Apelo
provido  em  parte,  para  readequar  a  pena  aplicada”(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00246906120108152003,  Câmara
Especializada Criminal, Relator DES JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO , j.
em 12-07-2016). 
 
“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  LESÃO  CORPORAL  GRAVÍSSIMA  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
LESÃO  CORPORAL  DE  NATUREZA  LEVE  OU  GRAVE  -
INVIABILIDADE  -  DEFORMIDADE  PERMANENTE  COMPROVADA
ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL - ABRANDAMENTO DE REGIME -



INVIABILIDADE  -  PENA  SUPERIOR  A  QUATRO  ANOS  E
REINCIDÊNCIA  -  RECURSOS  CONHECIDOS  E  DESPROVIDOS.  A
condenação pelo delito de lesão corporal  de natureza gravíssima requer a
comprovação inequívoca da deformidade permanente do paciente oriunda da
conduta dos apelantes, o que foi comprovado, in casu, pelo laudo pericial,
motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação”(TJ-MG - APR:
10043130001746001  MG,  Relator:  Márcia  Milanez,  Data  de  Julgamento:
04/12/2013,  Câmaras  Criminais  /  6ª  CÂMARA  CRIMINAL,  Data  de
Publicação: 09/01/2014).

Assim, não há que se falar em absolvição, pois a materialidade e
autoria do delito em tela foram suficientemente demonstradas.

–    Da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do
art. 129 do CP

A defesa  pleiteia  ainda,  de  forma  alternativa,  a  aplicação  da
causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do CP, sustentando que o apelante teria
agido  impelido  por  relevante  valor  moral.  Todavia,  não  trouxe  comprovação  de  tal
alegação. 

Na verdade, as provas carreadas dão conta do contrário, que o
réu  agiu  de  forma  premeditada,  com  intenção  de  ofender  a  vítima,  como  já
demonstrado.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §
9º DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO
DE  REDUÇÃO  DA PENA-BASE.  NÃO  APLICAÇÃO  DA PENA DE
MULTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 129, § 4º DO CPB. NÃO
RECONHECIMENTO.  APELAÇÃO  DESPROVIDA  POR
UNANIMIDADE. 1. Provas de materialidade e autoria delitivas suficientes à
condenação,  fundadas  no  Exame  Traumatológico  de  fls.  15  e  nos
depoimentos  e  interrogatórios  coletados  em  sede  policial  e  em  Juízo;  2.
diante da verificação de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
pena privativa de liberdade foi fixada no patamar adequado; 3. uma vez que o
tipo penal objeto da condenação não prevê a sanção de multa, esta não pode
ser aplicada ao apelante; 4. a defesa não logrou demonstrar que, ao agredir a
vítima, o réu estava sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à
injusta provocação da vítima, pelo que não incide a minorante do art. 129, §
4º do CPB; 5. apelação desprovida por unanimidade”(TJ-PE - APL: 3511904
PE, Relator: Marco Antonio Cabral Maggi, Data de Julgamento: 26/08/2015,
4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP.
PROVA DA MATERIALIDADE.  AUSÊNCIA DE  EXAME  DE  CORPO
DELITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE
DE  RECONHECIMENTO  DE  EMBRIAGUEZ  PATOLÓGICA.
NECESSIDADE  DE  REDUÇÃO  DA PENA E  ABRANDAMENTO  DO
REGIME. NÃO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ART. 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. - Ainda que
ausente  o  exame  de  corpo  de  delito,  é  possível  a  comprovação  da
materialidade  por  outros  meios  de  provas,  especialmente  pela  ficha  de
atendimento médico da vítima e pela prova oral produzida. - Comprovadas a
autoria e a materialidade, a condenação é medida que se impõe. - Eventual
embriaguez do apelante não afasta o elemento subjetivo do tipo penal. - Se a
pena do réu não foi  bem dosada,  cabível  é a  reparação.  -  Tratando-se da
hipótese  prevista  no  art.  33,  §  2º,  b,  do  Código  Penal,  fixa-se  o  regime



prisional inicial semiaberto. - Não se aplica a causa de diminuição, prevista
no art. 129, § 4º, do CP, se não existem provas nos autos de que o autor do
crime agiu por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. - Isenta-se
o réu do pagamento das custas e despesas processuais, com base no art. 10 da
Lei  Estadual  no  14.939/03”(TJ-MG  -  APR:  10110130000083001  MG,
Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 08/08/2013, Câmaras Criminais / 2ª
CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/08/2013)

Sendo assim, entendo que tal alegação da defesa também não
merece prosperar.

Outrossim, cabe ressaltar, que a magistrada de piso equivocou-
se no final da dosimetria da pena, cumulando à pena privativa de liberdade uma pena de
multa (fls. 139), vez que o tipo penal em discussão não a prevê. Senão vejamos:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
II - perigo de vida;
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 2° Se resulta:
I - Incapacidade permanente para o trabalho;
II - enfermidade incuravel;
III – perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
IV - deformidade permanente;
V - aborto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos  .” 

Por isso, afasto, de ofício, a pena de multa de 15 (quinze) dias-
multa estabelecida. 

Diante do exposto, NEGO  PROVIMENTO ao  apelo,  e  de
ofício, afasto a pena de multa indevidamente aplicada na sentença, mantendo os seus
demais termos.

Não  havendo  recurso  especial  ou  extraordinário,
encaminhem-se os autos ap 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 também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de
Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Desembargador
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, vogal).

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



Sala de  Sessões  da Câmara Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Dr. Tércio Chaves e Moura
Juiz convocado/Relator


