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APELAÇÃO CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL GRAVE
COM RESULTADO ABORTO. (ART. 129, §2º, V, DO CP).
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. DO APELO DO RÉU.
INSURGÊNCIA  CONTRA  A  CONDENAÇÃO  DO
DELITO.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  NÃO
ACATAMENTO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  TODAS  AS
CIRCUNSTÂNCIAS  FORAM  FAVORÁVEIS.  NÃO
VERACIDADE.  VALORAÇÃO  NEGATIVA  DO
COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA. REDUÇÃO
DA PENA-BASE.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  APTO  A
DEMONSTRAR  A PRÁTICA DO TIPO  ABERTO  AQUI
EXAMINADO.  DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DOSIMETRIA DA PENA.  PRESENÇA DE  CAUSA DE
AUMENTO  DE  PENA.  NÃO  OBSERVÂNCIA  PELO
MAGISTRADO  A  QUO.  DELITO  COMETIDO  NO
ÂMBITO DOMÉSTICO. INCIDÊNCIA DOS §§9º E 10 DO
ART.  129  DO  CP. SANÇÃO  REDIMENSIONADA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA E
PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

- Havendo comprovação da materialidade e autoria do delito,
bem  como  do  dolo  na  conduta  do  agente,  é  de  rigor  a
manutenção  do  Decreto  condenatório,  não  merecendo
prosperar os pleitos absolutório ou desclassificatório.

-  Não há de se fixar  a reprimenda no mínimo legal,  quando
presentes  circunstâncias  desfavoráveis  que  justificam  a
exacerbação  daquela  além  do  patamar  menor.  Hipótese  dos
autos.  Contudo, quando  o  comportamento  da  vítima  não
contribui  para  o  cometimento  do  crime,  ou  é  considerado
“normal  à  espécie”,  não  há  que  se  falar  em  consideração
desfavorável  ao  Acusado,  razão  pela  qual  a  pena-base
comporta redução.



- Verificada a presença da causa de aumento de pena inserta no
art. 129, §§ 9º e 10 do CP, assiste razão ao representante do
parquet, quando afirma que a r. decisão carece de reforma.

- Uma vez que do exame das peculiaridades do caso concreto,
em especial a relação mantida entre o agressor e a vítima, não
resta  dúvida que  o  delito  foi  cometido  no âmbito  doméstico,
sendo correto, consequentemente, a aplicação, pelo magistrado,
quando da dosimetria da pena, da causa de aumento prevista no
§ 10 do art. 129 do Código Penal.

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 dar provimento parcial ao apelo defensivo
para reduzir a pena-base e dar provimento ao recurso ministerial para aplicar a
majorante e agravar a pena para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime fechado, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Criminais  interpostas  pelo  Ministério
Público  Estadual  e  por Antônio  Paulo  Cruz  da  Silva, contra  a  sentença  das  fls.
135/139, prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mamanguape, Juiz
Rúzio  Lima  de  Melo,  nos  autos  da  ação  penal  acima  numerada,  promovida  pelo
Ministério Público do Estado da Paraíba. 

Narra a denúncia (fls. 02/04) que o acusado no dia 27 de agosto
de 2010, por volta das 13:30 horas, em sua residência, teria agredido fisicamente a então
companheira  Liliane  Monique  Ferreira  de  Araújo,  causando-lhe  lesões  corporais
graves. Segundo a vítima, ao afirmar que estava grávida de aproximadamente três meses
de gestação, foi violentamente agredida pelo companheiro. Dois dias depois, sentindo
fortes  dores  abominais  e  cheia  de  hematomas,  foi  levada  pela  sua  genitora  para  o
hospital local e, depois, para Santa Rita, onde foi diagnosticada a morte do feto.

Pontua a peça acusatória que,  o laudo de exame de corpo de
delito é enfático no sentido de afirmar que as lesões sofridas pela vítima na data do fato
resultaram o aborto. Informa ainda, que ao ser ouvido na esfera policial, o denunciado
negou as acusações e atribuiu à vítima a prática do aborto.

Denúncia recebida no dia 21 de março de 2011 (fl. 32).

Citado  o  acusado,  este  apresentou  resposta  à  acusação  (fls.
36/43).

Audiência de instrução, fls. 59/61 e 91/98.

Alegações finais pela representante do  parquet (fls. 119/120) e
pela defesa (fls. 125/126, ratificada fls. 132/134).



Sentença condenatória às fls. 135/139, julgando procedente a
denúncia, e condenando o réu como incurso na penalidade do art. 129, § 2º, V, do
Código Penal (lesão corporal gravíssima – resultado abortamento). Diante disso,
foi imposta a reprimenda de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
semiaberto (art. 33, § 2º, c, do CP), na Penitenciária de Guarabira/PB.

Às fls. 141, foi interposto recurso de apelação pelo Ministério
Público. Nas razões recursais, fls. 148/151, alega o apelante que a causa de aumento de
pena inserta  nos §§ 9º e  10,  do art.  129 do CP, não foi aplicada.  Argumenta que “
olvidou-se o Magistrado de aplicar, na terceira fase de fixação da pena, a causa de
aumento inserta no art. 129, §§ 9º e 10 do CP, posto que o delito foi praticado pelo réu
em face de sua companheira, conforme devidamente descrito na denúncia, tratando-se
de delito cometido nitidamente em sede de violência doméstica”.

O  réu,  às  fls.  145,  interpôs  recurso  apelatório,  invocando  a
faculdade de apresentar as razões na instância superior.

Às fls. 160/164, a defesa apresentou as suas razões recursais, na
qual se limita a afirmar que o réu possui bons antecedentes e boa conduta social. Pede,
ao final, a absolvição nos moldes do art. 386, IV do CPP, ou a redução da pena para o
mínimo legal levando em conta todas as circunstâncias que lhes foram favoráveis, por
ser primário e de bons antecedentes.

Contrarrazões apresentadas pela arguta representante ministerial
(fls. 166/168), postulando que seja negado provimento ao recurso da defesa, provendo-
se o apelo ministerial.

Contrarrazões apresentadas pela defesa (fls. 174/176), pugnado
pelo desprovimento do recurso do órgão acusador, se conhecido, não seja provido no
mérito, sendo declarado improcedente. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça,  Dr. Álvaro Gadelha Campos, opinou pelo provimento do apelo ministerial,
aplicando-se a causa de aumento de pena prevista no art. 129, § 10º do Código Penal e
desprovimento do recurso defensivo - fls. 178/181.

É o relatório.

VOTO:

O tipo penal no qual o réu se encontra incurso prescreve:

Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
[...]
Lesão corporal de natureza grave 
§ 2° Se resulta:
[…]
V - aborto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos. g.n
[...]
Violência Doméstica

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge
ou  companheiro,  ou  com  quem  conviva  ou  tenha  convivido,  ou,  ainda,



prevalecendo-se  o  agente  das  relações  domésticas,  de  coabitação  ou  de
hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 
§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3o deste artigo, se as circunstâncias são
as indicadas no § 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).
g.n

Do apelo do réu Antônio Paulo Cruz da Silva:

Requer a defesa a absolvição nos termos do art. 386, IV, do CPP,
argumentando que não há provas para condenação, vez que  o aborto não ocorreu por
causa de suposta agressão física causada à vítima, e que é a mãe da vítima que está
tentando prejudicar o acusado de qualquer jeito.

Em que pese o esforço do recorrente, é possível visualizar, nos
autos, um acervo robusto acerca da prática do crime acima mencionado.

A tese  defensiva  não  se  sustenta  quando  confrontada  com o
depoimento da vítima, a prova testemunhal e o próprio laudo médico acostado aos autos
(fls. 21/23). 

O referido  exame revela  que em virtude  das  lesões,  a  vítima
sofreu o aborto. Ademais, com os depoimentos e documentos juntados aos autos, finda a
instrução, restaram provadas a autoria e materialidade delitivas.

Vejamos:

A testemunha,  Josafá  Tavares  Jesus,  no seu depoimento  em
juízo, afirma que:

“[...] que o casal tinha constantes discussões verbais […]; que com relação ao
fato descrito na denúncia, o depoente tomou conhecimento quando a vítima
foi socorrida para o hospital; que a mãe da vítima informou ao depoente que
a vítima havia sofrido agressões por parte  do denunciado; que a ofendida
encontrava-se grávida de 07 (sete) a 08 (oito) semanas; que a vítima perdeu a
criança; que o comentário no assentamento Nossa Senhora da Penha é de que
o aborto foi decorrente das mencionadas lesões;[...]”(fls. 91).

A vítima, às fls. 60, aduz que:

“descobriu  que  estava  grávida  e  quando  comunicou  a  gravidez  a  ele  ele
recebeu a notícia com muita agressividade e começou a agredir a depoente
dizendo que não era o pai da criança; que ele mandou a depoente ajoelhar e
jurar  que  o  filho  era  dele  e  como  a  depoente  se  recusou  ele  agrediu  a
depoente e  segurou a depoente  pelos  braços e  jogou a depoente  contra  a
parede e depois contra a mesa e também desferiu murros nas pernas e braços
da depoente; que ele jogou a depoente de barriga contra a mesa e a depoente
sentiu muita dor na barriga; que ele mandava a depoente ficar calada para não
chamar a atenção dos vizinhos; […] que dois dias depois contou tudo para
sua mãe; que os vizinhos sabiam das agressões mas ficavam calados pois
tinham medo  dele;  que  sua  mãe  levou a  depoente  ao  médico  e  fez  uma
ultrassom e constatou que o feto estava morto; que o médico disse que o  feto
tinha morrido em virtude das agressões; [...]”

Por  fim,  em  caráter  secundário,  pleiteia  o  ora  recorrente  a
redução  da  pena  para  o  mínimo  legal,  levando  em  conta  que  quase  todas  as
circunstâncias judiciais lhes foram favoráveis e ele é primário e de bons antecedentes.



Destaque-se  que,  o  Magistrado  primevo,  ao  dosar  a  pena
considerou  06  (seis)  circunstâncias  negativas  (culpabilidade,  personalidade,
consequências, motivos do crime, circunstâncias e comportamento da vítima) e 02
(duas)  positivas,  quais  sejam,  antecedentes  e  conduta  social,  estando  as  razões  do
entendimento devidamente explicitadas, no decisum açoitado. In verbis:

“Considerando  que  a  culpabilidade foi  intensa,  já  que  o  réu  em  outras
ocasiões  agrediu  verbal  e  moralmente  a  vítima,  conforme  ficou  bem
evidenciado nos autos, onde inclusive, de certa feita, ele jogou o veículo com
toda  família  em  um  barranco,  após  ameaça  de  que  mataria  todos,  sem
demonstrar senso de arrependimento, tanto que depois cometeu o fato ora em
julgamento, concluo que era plena a sua ciência da ilicitude do ato perpetrado
(-);  que  a  personalidade do réu  é péssima,  tendo em vista  os  relatos  da
vítima e das testemunhas, de que ele era pessoa bastante agressiva (-); que os
antecedentes são bons, conforme certidão acostada aos autos (+); que o réu
tem boa conduta social, pois nada há em contrário (+); que as consequências
foram  negativas,  eis  que  a  vítima  ficou  internada,  demonstrou  intenso
sofrimento com o aborto sofrido, ficando ainda por mais de 30 dias fora de
suas ocupações habituais, conforme consta no laudo de ofensa física, afora o
que o seu filho ficou traumatizado com o fato até hoje, como ela disse em seu
depoimento  (-);  que  os  motivos  do  crime decorreram  da  instabilidade
emocional do réu, que não se conformou em receber a notícia de que a vítima
estava grávida (-); que as circunstâncias foram anormais e humilhantes, haja
vista que antes de agredir a vítima de todas as formas, o réu obrigou que ela
se  ajoelhasse,  em  indubitável  imposição  da  força  masculina  (-);  que  em
termos de  participação da vítima, esta de forma alguma, colaborou para a
ocorrência do crime, eis que agiu da forma esperada, ou seja, comunicando
ao pai da criança – o acusado – acerca do seu estado gestacional (-), e dentro
de  uma  faixa  de  pena  que  vai  de  2  a  8  anos,  com  seis  circunstâncias
negativas,”[...].

Do exame do art. 59 do CP, é possível constatar um critério a ser
observado  pelo  julgador,  o  qual  dialoga  diretamente  com  os  princípios  da
individualização  da  pena  e  da  isonomia,  razão  por  que,  uma  vez  caracterizada  a
presença  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  deve  a  pena-base  se  afastar  do
mínimo legal.

Nessa linha, destaco a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...)  é  defeso  ao  magistrado  deixar  de  levar  em  consideração  as  oito
circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena
base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena
no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita
pelo  legislador.  (Nucci,  Guilherme  de  Sousa,  Código  Penal  Comentado,
2014)

Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  CRIME  DE  LESÕES  CORPORAIS.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS.
1. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente
objetivos,  submetendo-se  a  certa  discricionariedade  vinculada  do
julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.
2. A pena-base foi fixada em 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, com base



em elementos concretos. As instâncias ordinárias destacaram que o motivo do
crime foi banal, o ciúme imotivado, já que o réu e a ofendida nem sequer
mantinham  relacionamento  amoroso  na  ocasião,  e  as  circunstâncias
demandam reprimenda mais severa, uma vez que o réu esganou a ofendida,
acarretando maior perigo de vida.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1627177/AM,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017) g.n

RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PERDA
DE DENTES. DEBILIDADE PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO.
LESÃO  CORPORAL  GRAVE.  PENA-BASE.  CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.  MÍNIMO  LEGAL.  INVIÁVEL.  RECURSO
PROVIDO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
[...]
2.  Inviável  a  fixação  da  pena-base  no  mínimo  legal,  diante  das
circunstâncias do delito - [...] - e das consequências do crime[...]
(REsp 1620158/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

Contudo,  os  argumentos  defensivos  merecem  prosperar
apenas no tocante à valorização negativa pertinente ao comportamento da vítima,
uma vez que tal circunstância possui natureza neutra, não podendo ser valorada
contra o réu.

Sobre o tema:

HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO  DE RECURSO.  INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA.  LESÃO  CORPORAL.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE.
COMPORTAMENTO  NEUTRO  DA  VÍTIMA.  FUNDAMENTO
INIDÔNEO  PARA A EXASPERAÇÃO  DA PENA-BASE.  REDUÇÃO.
REINCIDÊNCIA.  ACÓRDÃO  QUE  AFIRMA  INEXISTIR
CONDENAÇÃO  ANTERIOR  TRANSITADA  EM  JULGADO,  MAS
MANTÉM  O  AGRAVAMENTO  DA  PENA.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  CONFIGURADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do
agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância
dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
3. No caso, parte da exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria,
baseou-se  no  comportamento  neutro  da vítima,  circunstância  que não
denota  maior desvalor da  ação  delituosa  e  não  deve  ser considerada
como  desfavorável  ao  réu,  razão  pela  qual  a  pena-base  comporta
redução. g.n
[...]
(HC  348.699/AL,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)

PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  LESÃO  CORPORAL  GRAVE.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS.
ELEMENTOS  INTEGRANTES  DO  TIPO.  IMPOSSIBILIDADE.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.  MANUTENÇÃO  DA
VALORAÇÃO  NEGATIVA.  REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA.
1. A fundamentação utilizada pelo Juízo singular para fixar a pena-base acima
do  mínimo  legal,  em  razão  da  avaliação  negativa  da  culpabilidade,  das
circunstâncias e consequências do crime e do comportamento da vítima, deve



ser parcialmente afastada.
[...]
4.  No  que  se  refere  ao  comportamento  da  vítima,  também  não  há
justificativa para a exasperação da pena-base. De fato, esta Corte tem
reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não
contribui  para  o  cometimento  do crime,  ou  é  considerado “normal  à
espécie”, não há falar em consideração desfavorável ao acusado. g.n
[...]
(REsp  1208555/AC,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 13/03/2013)

Logo,  não  há  que  se  falar  em  absolvição  ou  aplicação  da
reprimenda no mínimo legal, porém deve-se expurgar da pena-base o aumento relativo
ao comportamento da vítima. 

Do apelo do Ministério Público Estadual:

Argumenta o Órgão Ministerial que, no tocante a pena aplicada,
a  sentença deve ser reformada posto que o Magistrado primevo,  na terceira  fase de
fixação da pena, olvidou-se de aplicar a causa de aumento inserta no art. 129, §§ 9º e 10
do  CP,  uma vez  que  o  delito  foi  praticado  pelo  réu  em face  de  sua  companheira,
tratando-se de delito cometido em sede de violência doméstica - (fls. 148-151).

Ab initio, o disposto nos §§ 9º e 10 do art. 129 do CP estabelece:

Lesão corporal 
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 
[…]

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge
ou  companheiro,  ou  com  quem  conviva  ou  tenha  convivido,  ou,  ainda,
prevalecendo-se  o  agente  das  relações  domésticas,  de  coabitação  ou  de
hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as circunstâncias

são as indicadas no § 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um
terço). g.n.

No caso, com relação ao delito acima mencionado, observa-se
que o Juiz de piso, com fulcro nos arts. 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo legal,
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando desfavoráveis as seguintes
circunstâncias:  culpabilidade,  personalidade,  consequências,  motivos,
circunstâncias  do  crime  e  comportamento  da  vítima.  Observa-se,  portanto,  a
presença de apenas duas circunstâncias favoráveis (antecedentes e conduta social).

Assim aduziu o Magistrado a quo:

“Fixo a pena base em  06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por se
tratar  de 6 circunstâncias  negativas,  cada uma delas  no valor  de 9 meses
(resultado da divisão entre a diferença entre as penas máxima e mínima [8 – 2
= 6 anos] dividido por oito circunstâncias, o que resulta em 9 meses para
cada  valoração  negativa,  somando  à  pena  base).  Não  há  agravantes,
atenuantes,  causas  de  aumento  ou  diminuição,  motivo  pelo  qual  torno
concreta e definitiva a pena em 6 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida
em regime inicial  semiaberto,  nos termos  do art.  33,  §  2º,  alínea  “b”  do
Código Penal,  que prevê esse tipo de regime quando a pena é superior  a
quatro anos e não excede oito.”



Observa-se, portanto, que a causa de aumento de pena não foi
reconhecida  pelo  sentenciante,  assistindo  razão  à  representante  do  parquet,  quando
afirma que a alegada causa de aumento de pena deve ser reconhecida, majorando-se,
consequentemente, a pena imposta ao acusado.

Destarte, no caso em tela, a pena base foi fixada corretamente e
as  circunstâncias  atenuantes  e  agravantes  sopesadas,  porém,  na  terceira  fase  da
dosimetria,  com relação  as  causas  especiais  de  diminuição  ou  aumento  de  pena,  o
Magistrado primevo, não reconheceu a presença da causa de aumento, haja vista a lesão
ter sido praticada pelo acusado contra sua companheira.

Uma vez que do exame das peculiaridades do caso concreto, em
especial a relação mantida entre o agressor e a vítima, não resta dúvida que o delito foi
cometido  no  âmbito  doméstico,  sendo  correto,  consequentemente,  a  aplicação,  pelo
magistrado, quando da dosimetria da pena, da causa de aumento prevista nos §§ 9º e 10
do art. 129 do Código Penal.

Do redimensionamento da pena:

Pelas razões acima, passo, então, ao redimensionamento da
pena.

No que toca à pena-base e às circunstâncias do art. 59 do CP,
com relação ao tipo do art. 129, § 2º, V do Código Penal, decoto o comportamento da
vítima e, em harmonia com os do fundamento do Juízo primevo, em relação as demais
circunstâncias, fixo-a em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 

Inexistência  de  circunstâncias  agravantes  e  atenuantes.
Inocorrência de causa de diminuição de pena. 

Em seguida,  por  restar  evidenciada  a  presença  da causa de
aumento do art. 129, §§ 9º e 10 do Código Penal, haja vista ter sido a lesão praticada
contra companheira, deve a pena ser aumentada em 1/3 (um terço), o que resulta na
pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 

In casu, embora o quantum da pena permita o cumprimento em
regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 3º do CP, atento as circunstâncias do
art.  59,  do mesmo diploma, sendo 05 (cinco)  delas  desfavoráveis ao sentenciado,  a
saber, culpabilidade, personalidade, consequências, motivos e circunstâncias do crime,
bem como que o réu é contumaz com relação a sua conduta agressiva e perigosa diante
da  sua  instabilidade  emocional, determino  o  regime  fechado para  o  início  do
cumprimento de pena.

No mesmo sentido: 

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO  DE  DROGAS.  DOSIMETRIA.  EXASPERAÇÃO  DA PENA-
BASE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  REGIME  MAIS  GRAVOSO
(FECHADO).  PENA  INFERIOR  A  OITO  ANOS.  MAUS
ANTECEDENTES.  MODO  FECHADO.  ADEQUADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.  WRIT NÃO
CONHECIDO.



[...]
2.  O  pedido  de  redução  da  pena-base  por  ausência  de  fundamentação
adequada não merece conhecimento, pois não foi objeto de exame no acórdão
impugnado, razão pela qual é inviável a apreciação do tema por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional
da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento
de habeas corpus, constante no art. 105, I, “c”, da Constituição da República.
3. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, o magistrado
deve observar às regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal e, no caso
de condenado pelo delito de tráfico de drogas, também o art. 42 da Lei de
Drogas.
4.  In  casu,  revela-se  correta  a  imposição  do regime fechado (previsto
como  o  imediatamente  mais  grave,  segundo  o  quantum  da  sanção
aplicada), para o cumprimento da pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de
reclusão, em razão da aferição desfavorável de uma das circunstâncias
judiciais - maus antecedentes -, responsável pela exasperação da pena-
base, nos exatos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, c.c o art. 59, ambos do
Código Penal. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC  366.258/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017)

Ante o exposto,  dou provimento parcial ao recurso do réu,
para diminuir a pena-base  aplicada.  E dou provimento ao apelo  do Ministério
Público, para reconhecer a incidência da causa de aumento de pena, do § 10 do art.
129 do Código Penal. Nesta esteira, fixo a reprimenda, em 07 (sete) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Expeça-se Mandado de Prisão.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição
limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio Alves  Teodósio),  revisor,  e João
Benedito da Silva.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador 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, 15 de agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


