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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000625-43.2013.815.0371 – 2ª Vara da 
Comarca de Sousa

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Renato Rodrigues Soares
ADVOGADO : João Hélio Lopes da Silva
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA
LEVE PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA.
Art.  129, § 9º,  do  Código  Penal.  Irresignação
defensiva.  Pretendida  a  redução  da  pena-base.
Inviabilidade.  Quantum fixado  dentro  do  poder
discricionário  do  magistrado.  Dosimetria  dosada
com esmero e em obediência ao método trifásico.
Manutenção. Recurso desprovido. 

- Como sabido,  a legislação penal não estabelece
frações de aumento a serem aplicadas em razão da
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
a fixação da pena-base pelo sentenciante deve, de
forma fundamentada e discricionária –  atentando-
se aos limites mínimo e máximo da sanção
cominada abstratamente pelo tipo penal  –  ,
observar o quantum necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime.

- Se ao estipular a pena-base o magistrado agiu
dentro do poder discricionário que lhe é inerente,
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fixando-a abaixo do limite máximo previsto ao tipo,
em plena sintonia com a análise das circunstâncias
judiciais,  que  pede  a  imposição  de  uma  sanção
mais  rigorosa  ao  caso,  não  há  que  se  falar  em
exacerbação injustificada, ademais, apresentando-
se o  quantum ajustado à reprovação e prevenção
delituosas. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

 Renato Rodrigues Soares, devidamente qualificado nos
autos, foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º, e
147 c/c o 69, todos do Código Penal e Lei nº 11.340/06, acusado de ter
ofendido a integridade corporal de sua então companheira, Virgínia Arpiga
Querino, provocando nela lesões de natureza leve, conforme descritas no
laudo do exame de ferimento ou ofensa física de fls. 14/15, fato ocorrido
no dia 10 de outubro de 2013,  assim  narrado  na  peça  vestibular
acusatória de fls. 02/05, in verbis:

“…  no dia 10 de outubro  de  2013,  por  volta  de
16h00min, na Oficina de Toinho, localizada no Núcleo II
em São Gonçalo, termo desta comarca, o denunciado
ofendeu  a  integridade  física  de  sua  companheira,  a
vítima  Virgínia  Arpiga  Querino,  causando-lhe  lesões,
tendo  também  ameaçado,  através  de  palavras,  de
praticar contra ela mal injusto e grave.
Sobressai  dos  autos  que  o  denunciado  e  a  vítima
convivem maritalmente há vinte anos. No dia do fato, o
denunciado  chegou  em sua  residência  embriagado  e
passou a dar tapas na face da vítima, afirmando que
iria matá-la e, quando esta fugia na tentativa de livrar-
se das agressões, foi perseguida e por ele alcançada,
momento em que o denunciado, utilizando-se de uma
faca,  desferiu  um  golpe  contra  o  seio  esquerdo  da
vítima, causando-lhe um corte de 3 cm de largura e 05
cm de profundidade.



3

Em virtude do fato, o denunciado fugiu, só retornando
à residência do casal por volta de 00h00min, quando,
após arrombar a porta  da casa,  voltou a ameaçar  a
vítima de morte de posse de uma roçadeira. (…).” 

A denúncia foi recebida no dia 12 de março de 2014
(fls. 50/52). Finda  a instrução processual, o douto juiz primevo julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para absolver o
réu das imputações referentes ao crime de ameaça e condená-lo como
incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c o art. 7º,
incisos I e II, da Lei 11.340/06, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 06
(seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto
(sentença às fls. 90/98). 

Inconformado, o sentenciado recorreu da decisão
condenatória (fl. 100). Em suas razões, pugna pela redução da pena-base,
que diz estar injustamente exacerbada  (fls. 106/108). 

Contrarrazões ministeriais, às fls. 109/114, rebatendo
as razões defensivas e rogando pela manutenção da sentença recorrida. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Álvaro  Gadelha  Campos,  Procurador  de  Justiça,  manifestou-se  pelo
desprovimento do apelo (fls. 119/121). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos
de admissibilidade e processamento. 

De início, vale ressaltar que a materialidade e autoria
delitivas encontram-se cabalmente consubstanciadas, mormente, através
do boletim de ocorrência policial de fls. 08/09 e prova oral produzida.

Aliás, in casu, o  apelante  nada contesta quanto à
condenação, já que a sua irresignação restringe-se ao pedido de redução
da pena-base, em suma, ad argumentum exacerbação injustificada.

Todavia, sem razão.

No caso sub examine, verifica-se que a pena-base
estipulada pelo magistrado primevo, apesar de rigorosa, restou
corretamente fixada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção,
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porquanto correlata à análise das circunstâncias judiciais, que foram
parcialmente desfavoráveis ao réu, quais sejam, a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e as circunstâncias, do crime.

Sem embargo, apesar  da  insatisfação  defensiva,  a
reprimenda  básica restou fixada em patamar justo e proporcional à
conduta delituosa praticada.  De igual  forma, o aumento decorrente da
agravante  da  reincidência  (5  meses  e  15  dias)  foi  estabelecido  em
quantum correlato  à situação analisada nos autos,  resultando na pena
definitiva  de  02  (dois)  anos,  06  (seis)  meses  e  15  (quinze)  dias  de
detenção. Portanto, houve, na espécie, estrita obediência ao critério
trifásico, apresentando-se a sanção ajustada à reprovação e prevenção
delituosa.

Vale salientar que ao examinar as moduladoras judiciais
do art. 59, do CP, o juiz sentenciante agiu dentro da discricionalidade que
lhe é inerente, fixando um quantum entre o mínimo e o máximo previsto
ao tipo, agindo, portanto, dentro da legalidade e em respeito às diretrizes
previstas à efetivação da dosimetria.

Ponto outro, ao considerar as circunstâncias referentes
à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e às circunstâncias do
crime desfavoráveis o fez através de fundamentação idônea a justificar a
pena-base fixada.

Aliás, no caso, a prova dos autos revelou que o
lamentável e covarde episódio descrito na denúncia não foi um fato
isolado na vida do réu, ao contrário, restou evidenciado que ele, que vivia
maritalmente com a vítima há cerca de 20 (vinte) anos, com a qual teve
02 (dois) filhos, costumeiramente chegava em casa embriagado e/ou sob
efeito de drogas, e passava a agredi-la e ameaçá-la, situação que se
repetiu no dia dos fatos, quando após uma discussão, a ofendida saiu
correndo de casa assustada, sendo perseguida e alcançada pelo acusado
que, fazendo uso de uma faca, desferiu um golpe contra o seio esquerdo
da mesma, causando-lhe o ferimento  descrito no laudo de ofensa física
acostado às fls. 09/10.

Frise-se,  outrossim, que o acusado é reincidente na
prática delitiva, possuindo três condenações anteriores ao fato  ora em
análise, conforme se constata da certidão de antecedentes de fls. 76/81.

Não há como negar que a situação retratada nestes
autos é suficiente para justificar a análise desfavorável da culpabilidade,
da reincidência, da conduta social e das circunstâncias do crime conforme
consignado na sentença, às quais haveria  de  ser  acrescida  o
comportamento da vítima, que em nada contribuiu para a conduta do
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acusado, logo, pesa desfavorável ao réu.

Por outro lado, vale ressaltar que a legislação penal não
determina ou indica a fração, a maior ou menor, a ser aplicada na primeira
fase da dosimetria da pena. O estabelecimento da reprimenda deve
observar o quantum necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime, nos exatos termos do art. 59 do Código Penal, razão
pela qual o aumento empregado emana da discricionariedade do
sentenciante, que fica adstrito apenas ao mínimo e máximo da pena
abstratamente cominados.

Da mesma forma, "as agravantes e atenuantes
agravam ou atenuam a pena em quantidades não fixadas previamente,
ficando o quantum do acréscimo ou da atenuação a critério de cada juiz,
de acordo com as particularidades do caso concreto" (BONFIM, Edilson
Mougenot, e CAPEZ, Fernando. Direito Penal. Parte geral. São
Paulo: Saraiva, 2004. p. 707). 

Desse modo, no caso vertente, também não há motivos
para modificar o quantum de aumento (5 meses e 15 dias de detenção)
fixado pela presença da agravante da reincidência, uma vez que a certidão
de fls. 76/81 aponta que o réu é pluri reincidente, situação que justifica
uma maior exasperação da reprimenda aplicada.

De tal  sorte, o aumento da pena-base e  o  quantum
utilizado para agravá-la, em razão da reincidência do acusado, restaram
devidamente justificados na sentença pelo magistrado, que atuou dentro
da discricionalidade que lhe é inerente,  não merecendo, pois,  qualquer
modificação.

Destarte, mantenho incólume a pena de 02 (dois) anos,
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção fixada pelo magistrado de
primeiro grau, porquanto, apesar de rigorosa, restou devidamente
justificada na sentença.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto

Presidiu o julgamento,  com  voto, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador João  Benedito  da  Silva,
Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele participando os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio Alves
Teodósio (com jurisdição limitada), Relator, e Luiz Sílvio Ramalho
Júnior.



6

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Doutor José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

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, 10 de
fevereiro de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


