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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0000291-82.2016.815.0151 – 1ª Vara da Comarca de Conceição
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: José Janderson Soares de Carvalho
ADVOGADOS: Ennio Alves de Sousa Andrade Lima e Hellen Damalia de Sousa A. Lima
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL  GRAVE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  INCONTESTÁVEIS.
IRRESIGNAÇÃO  RESTRITA  À  SUBSTITUIÇÃO  DA
REPRIMENDA  CORPORAL  POR  MEDIDA  RESTRITIVA
DE  DIREITO.  NÃO  CABIMENTO.  EMPREGO  DE
VIOLÊNCIA,  RÉU  REINCIDENTE  E  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  VALORADAS  EM  DESFAVOR  AO  RÉU.
REQUISITOS  DO  ART.  44  DO  CP NÃO  PREENCHIDOS.
DESPROVIMENTO.
 
–  Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, entre os
quais  a  lesão  corporal  de  natureza  grave,  não  é  cabível  a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
(art. 44, inciso I do CP).

–  Igualmente  impossível  a  substituição  da  sanção  corporal  por
restritivas de direitos,  diante da comprovada reincidência do réu,
além da valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais (art.
44, incisos II e III do CP). Jurisprudência sedimentada.

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
recurso.

 
RELATÓRIO

 
Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  José  Janderson

Soares de Carvalho contra a sentença de fls. 112/117, que o condenou pelo cometimento
do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1º, inciso II do Código Penal,  à



pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com a fixação do regime
semiaberto  para  cumprimento  inicial  da  pena,  não  havendo a  substituição  da  pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do réu não preencher os
requisitos  do  art.  44  do  CP,  bem como não  se  aplicou  o  art.  77  do  CP ante  o  não
preenchimento dos requisitos legais.

 
Consta da denúncia que:

“(...) em 07 de maio de 2016, durante o período noturno, na praça central da
cidade de Conceição, o ora acusado desferiu golpes de faca contra a vítima que
não veio a óbito por motivos alheios a vontade do agente.

Consta  nos  autos,  que  no  dia  e  hora  mencionados,  HENRIQUE  foi
utilizar o banheiro público para usar droga quando foi surpreendido pelo ora
acusado que lhe desferiu golpes de faca sem nenhuma justificativa,  sendo a
vítima teve uma perfuração no peito e outra nas costas, e conforme relatos feitos
pela vítima para as autoridades policiais que lhe socorreram, o acusado se feriu
na perna para forjar uma legítima defesa.

Infere-se,  ainda,  que  o  delito  de  homicídio  apenas  não  ocorreu  por
circunstâncias alheias à vontade do increpado, vez que a vítima foi prontamente
socorrido  e  após  encaminhado  para  o  Hospital  Regional  de  Patos,  onde
escapou com vida (...)” (fls. 02/03).

Nas  razões  recursais,  fls.  193/202,  pleiteia  o  recorrente  tão
somente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

 
Contrarrazões ao apelo às fls. 203/207, pugnando pela manutenção

da sentença.
 
A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 212/216, da lavra da

Procuradora  de  Justiça  Maria  Luerdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo, opinou  pelo
desprovimento do apelo.
 

É o relatório.

VOTO  (EXMO.  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA  CUNHA
RAMOS)

Ao réu foi imputado o delito de lesão corporal grave previsto no
art. 129, §1º, inciso II do Código Penal, in verbis:
 

Lesão Corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
(…)

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

II – perigo de vida;
(…)

Pena – reclusão, de um a cinco anos.



Ao recorrer, o apelante centraliza o seu recurso na modificação
da  sentença  apenas  para  que  seja  procedida  à  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por restritiva de direitos, não havendo irresignação quanto à materialidade ou
autoria do delito.

Pois  bem.  Quanto  ao  pleito  recursal,  não  vislumbro  a
possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, haja vista o
não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal,  a seguir
transcrito:

Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são  autônomas  e  substituem  as
privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não
for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a
pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado,  bem como os motivos  e  as  circunstâncias  indicarem que essa
substituição seja suficiente.

Em  se  considerando  apenas  o  quantum  da  pena  privativa  de
liberdade aplicada ao apelante, qual seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, seria
imperiosa a substituição por penas restritivas de direito.

Ocorre  que,  para  se  operar  a  substituição  de  pena  privativa  de
liberdade por restritiva de direitos, além da quantidade da pena, outros requisitos devem ser
satisfeitos  ou,  em outras  palavras,  algumas  circunstâncias,  relacionadas  ao crime ou ao
agente, não podem se fazer presentes.

Assim,  o  réu  terá  direito  à  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por restritivas de direito sempre que preencher as condições elencadas nos incisos
do art. 44 do Código Penal, de forma cumulativa.

A hipótese  dos  autos,  todavia,  não  se  amolda  às  prescrições
legais permissivas da substituição da pena requerida.

Primeiramente,  há  que  se  considerar  que  o  caso  dos  autos
encerrou a hipótese de lesão corporal grave cometida mediante golpe de arma branca,
sendo  incontroverso  que  o  réu  desferiu  golpes  de  faca  contra  a  vítima.  Nessas
condições, havendo o emprego de violência física para a perpetração do delito, não se
revela cabível a concessão do benefício.

Por  outro  lado,  impende  destacar  que  o  réu  é  reincidente,
conforme se verifica nos antecedentes criminais acostados aos autos (fls. 136/137), que
registram  a  condenação  transitada  em  julgado  30/11/2015  no  processo  nº  0000505-
10.2015.815.0151 pelo cometimento do crime de roubo, incidindo, também, na vedação
do art. 44, inciso II, do CP.



Outrossim,  a  análise  em  desfavor  do  réu  de  algumas
circunstâncias judiciais também  não autorizam a substituição de pena privativa de
liberdade  por  restritiva  de  direitos  (vide  sentença  fls.  181),  em  virtude  do  não
preenchimento de requisito subjetivo (art. 44, inciso III, do CP).

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO APELO interposto,
em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.
 

Após  o  decurso  do  prazo  de  Embargos  de  Declaração  sem
manifestação, expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

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

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 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 maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
   Relator


