
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000914-93.2013.815.0041 – Comarca de Alagoa Nova 
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Herbert Lima Martins
ADVOGADO(A): Erika Fernandes de Souza
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL  DE
NATUREZA GRAVE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  LEGÍTIMA  DEFESA.  ARGUMENTO
INFUNDADO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DO
DELITO  COMPROVADAS  PELO  ARCABOUÇO
PROBATÓRIO  PRODUZIDO  NOS  AUTOS.  PLEITO
ALTERNATIVO  PELA  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
LESÃO LEVE. DESCABIMENTO. LAUDO QUE ATESTA
DEFORMIDADE  PERMANENTE.  DESPROVIMENTO
DO APELO.

—  Não há que se falar em legítima defesa, quando não resta
provado que o réu agiu em razão de injusta agressão da vítima.
No  caso  concreto,  ao  contrário,  o  arcabouço  probatório
deduzido  nos  autos,  é  uníssono  em  afirmar  que  o  apelante
atacou  a  ofendida,  em razão  desta  ter  lhe  chamado  por  um
apelido que o mesmo não gostava.

— In casu, não há que se falar em desclassificação para a lesão
corporal leve, vez que não restam dúvidas quanto à gravidade
da  lesão  sofrida  pela  vítima,  que  conforme  laudo
traumatológico, resultou em deformidade permanente. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto
do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Herbert  Lima



Martins,  em face  da  sentença  das  fls.  92/94,  prolatada  pelo(a)  Juiz  de  Direito  da
Comarca  de  Alagoa  Nova,  Eronildo  José  Pereira,  nos  autos  da  ação  penal  acima
numerada  promovida  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  que  julgou
procedente a denúncia para lhe condenar nas penas dos arts.  129, § 2º,  IV,  do
Código  Penal  (crime  de  lesão  corporal  de  natureza  grave),  aplicando-lhe  uma
reprimenda de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, no regime,
inicialmente, aberto. 

Narra a denúncia que (fls. 02/03):

“(…)  no  dia  09  de  outubro  de  2012,  por  volta  das  20:30,  o  denunciado
lesionou gravemente a vítima  Geovana Justino de Souza,  resultando nesta
deformidade permanente.
Segundo o  que  foi  apurado,  no  dia  do  fato,  a  vítima se  encontrava  com
amigas  na  Praça  Santa  Ana,  quando  o  denunciado  passado  em  uma
motocicleta, momento em que a vítima e colegas o chamaram. 
Ocorre que o denunciado retornou até o local, e pensando que as meninas
haviam lhe apelidado, sacou uma faca da cintura e desferiu um golpe contra o
rosto da vítima, empreendendo fuga logo em seguida.
(…)
Ressalte-se  que  a  conduta  do  denunciado  resultou  em  deformidade
permanente  na  face  da  vítima,  ficando  esta  com  uma  cicatriz  na  face,
conforme  laudo  traumatológico  contido  nos  autos.  Ademais,  o  acusado
confessou a prática delitiva em testilha (...)”.

Em suas razões  recursais,  fls.  99/101,  alega o apelante que a
vítima por várias vezes denegria sua imagem, chamando-o de “Bebetinha”, o que lhe
causava transtornos; que mesmo sendo advertida pelo acusado que parasse de chamá-lo
dessa forma, a vítima continuou a fazê-lo e no dia do fato, o chamou pelo apelido mais
uma vez, momento em que, tomado por violenta emoção, acabou desferindo o corte em
seu rosto. Subsidiariamente, acaso mantida a condenação, pugna pela desclassificação
para o tipo contido no caput do art. 129 do CP. 

 Nas contrarrazões das fls. 109/110, o Promotor de Justiça pugnou
pelo  não  conhecimento  do  recurso  apelatório,  por  ilegitimidade  do  causídico  que
protocolizou petição de apelo sem a devida habilitação nos autos. Posteriormente, foi
juntado o pedido de habilitação de novo patrono, porém no momento da interposição do
recurso tal pessoa não estava legitimada (art. 577, do CPP), restando ausente um dos
pressupostos de admissibilidade do apelo.

A Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  da  insigne
Procuradora  de  Justiça  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque,  manifestou-se,
preliminarmente,  pelo  não  conhecimento  do  apelo,  vez  que  interposto  por  parte
ilegítima e, no mérito, pelo seu desprovimento  (fls. 118/121).

É o relatório.
VOTO:

Prima facie, quanto a alegação de não conhecimento do recurso,
levantada pelo promotor de justiça em contrarrazões, por ausência de habilitação do
causídico  no  momento  da  interposição  do  apelo,  entendo  tratar-se  de  mera
irregularidade que foi devidamente sanada com a juntada do pedido de habilitação e
instrumento procuratório aos autos (fls. 97/98).

Assim, ultrapassada tal preliminar, passo ao exame do mérito.



A materialidade e autoria do delito de lesão corporal de natureza
grave estão amplamente comprovadas pelos depoimentos prestados na esfera policial e
confirmados em juízo, fls. 07 e 13/15 e mídia das fls. 57, respectivamente; pelo laudo de
fls. 09, foto anexa às fls. 10 e laudo traumatológico, às fls. 25 e 81, confirmando que a
lesão resultou em deformidade permanente (quesito 6º).

No  que  toca  a  excludente  de  ilicitude  da  legítima  defesa,
suscitada  pelo  apelante,  não  há  fôlego  para  prosperar,  vez  que,  não  há  provas,  no
processo, de que o recorrente tenha sofrido injusta agressão da vítima, ao contrário, o
arcabouço probatório deduzido nos autos,  é uníssono em afirmar que o apelante foi
quem atacou a ofendida, em razão desta ter lhe chamado por um apelido que o irritava.

Como bem pontuado na sentença recorrida:

“(…) No caso em tela, de acordo com as provas carreadas aos autos, verifica-
se  que  restaram  devidamente  comprovadas  a  materialidade  e  autoria  do
delito.
(…) 
O réu em seu interrogatório alega  que cortou o rosto da vítima porque a
mesma lhe chamou de ‘Bebetinha’, por várias vezes, momento em que lhe
pediu  para  que  não  o  chamasse  daquele  nome,  recebendo  naquela
oportunidade um tapa no rosto, dado pela vítima, razão pela qual cortou seu
rosto.
De acordo com os depoimentos acima citados e demais provas carreadas aos
autos  chegamos  a  conclusão  de  que  o  réu  agiu  de  forma  covarde,  fria  e
calculista, ao atacar a vítima que estava desarmada e sem possibilidades de
defesa.
No momento do crime a vítima estava conversando com uma amiga em uma
praça  nesta cidade,  totalmente desarmada,  mesmo porque trata-se de uma
jovem de  bons  antecedentes  e  conhecida  nesta  cidade  como uma  pessoa
amável.
O fato de ter chamado o réu de ‘Bebetinha’, configura-se como brincadeiras
usadas entre jovens, que jamais deveria chegar ao ponto em que chegou.
A tese  de  legítima  defesa  levantada  pelo  advogado  do  réu,  não  restou
configurada, visto que em momento algum, as testemunhas afirmam que a
vítima tenha agredido o réu com um tapa no rosto, esta alegação é exclusiva
do réu, qual tenta a todo custo sair impune de um crime gravíssimo cometido
contra uma jovem adolescente, de forma reprovável e não acolhida pela nossa
legislação Pátria (...)”(fls. 93/94). 

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação para a
lesão corporal leve prevista no caput do art. 129, do Código Penal, vez que não restam
dúvidas  quanto  à  gravidade  da  lesão  sofrida  pela  vítima,  que  conforme  laudo
traumatológico, resultou em deformidade permanente (fls. 25 e 81) e também diante da
foto anexada às fls. 10.

Inviável portanto o acolhimento do pleito para desclassificação do
delito de grave para leve. Ora, o inciso IV do § 2º, do art. 129 do código penal prevê a
hipótese criminosa praticada pelo réu com a seguinte redação:

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

Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão corporal de natureza grave

(...)



§ 2° Se resulta:
IV - deformidade permanente;

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Ao produzir a lesão descrita nos laudos de fl.  25 e 81, o réu
infringiu o normativo penal acima transcrito de modo que, praticada a conduta proibida
em lei, outro caminho não seria possível ao magistrado primevo, senão o da condenação
do apelante, nos moldes verificados às fls. 92/94.

Sobre o assunto:

“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) 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  DENÚNCIA  POR  CRIME  DE  LESÃO
CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  COERENTE.
PROVA  TÉCNICA  E  TESTEMUNHAL.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INCONTESTES.
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -
Comete o crime de lesão corporal de natureza grave o agente que, mordendo
a orelha da vítima retira-lhe substancial segmento, não regenerável, de modo
a causar-lhe permanente deformidade. - Não há de se falar em ausência de
prova da materialidade delitiva quando laudos técnicos acostados aos autos
atestam que a vítima foi vítima das lesões provocadas pelo réu. - Estando o
depoimento da vítima corroborado com a prova testemunhal colhida, há de
ser  mantida  a  sentença  condenatória  nos  termos  proferidos  pelo  juízo
primevo. - Desprovimento da apelação”(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00014555620128150011,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA CUNHA RAMOS ,  j.  em 23-02-
2017).

Não há, pois, razão para modificação do  decisum  desafiado e,
arrimado  nos  argumentos  acima  postos,  NEGO  PROVIMENTO AO  APELO,
mantendo incólume a sentença proferida. Oficie-se ao Juízo processante, comunicando-
se a confirmação da sentença condenatória.



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 João Benedito da Silva,  decano no exercício da Presidência da
Câmara  Criminal,  dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio
(com  jurisdição  limitada),  revisor  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador,  vogal).  Ausente
justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

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

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, 03 de maio de 2018.

Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


