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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE 
PESSOAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL E NO 
CONTEXTO DA LEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA 
CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSIVIDADE MÍNIMA 
NÃO VERIFICADA. BEM JURÍDICO TUTELADO. 
INTEGRIDADE FÍSICA DA MULHER. LESÃO EXPRESSIVA. 
CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A 
PESSOA. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO PRINCÍPIO. 

A aplicação do princípio da insignificância exige "a 
presença de certos vetores, tais como (a) a mínima 
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma 
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de 
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade 
da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152, rel. Min. Celso 
de Mello, Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, j. 
19-5-2009). 

No caso sub judice, as agressões foram praticadas 
contra a mulher no âmbito familiar. Assim, malgrado tratar-se 
de demanda envolvendo crime de lesões corporais leves, 
não é possível aplicar o princípio da insignificância, já que 
não se vislumbram a mínima ofensividade da conduta do 
agente, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade de sua ação 
e a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, este 
consubstanciado na integridade física da mulher.

2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE 
LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS 
DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. 
INFRAÇÃO SUBSIDIÁRIA. CONDUTA QUE CONSTITUI 
INFRAÇÃO MAIS GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO 
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INVIÁVEL.
As vias de fato, previstas no Decreto-Lei n. 3.688/1941, 

consubstanciam uma infração subsidiária, pois "o tipo penal 
demonstra que somente se dá relevo à contravenção penal 
descrita no art. 21 desta Lei, caso outra infração mais grave 
não se configure (ex.: lesão corporal, perigo de vida, 
tentativa de homicídio etc.)" (NUCCI, Guilherme de Souza. 
Leis penais e processuais penais comentadas. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 
156).

3. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE 
FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE 
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA.

PLEITO DE MITIGAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA 
VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 
DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO 
DE ABUSO.

4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE 
CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O 
ABERTO. REINCIDÊNCIA PELO DELITO DE PORTE DE 
DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 
11.343/2006) QUE, ISOLADAMENTE, NÃO JUSTIFICA O 
INÍCIO DO RESGATE DA REPRIMENDA CORPORAL EM 
REGIME MAIS GRAVOSO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0012379-85.2015.8.24.0039, da comarca de Lages Vara da Infância e Juventude 
em que é Apelante E. L. C. e Apelado M. P. do E. de S. C..

A Quinta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, dar parcial 
provimento ao recurso de apelação para excluir a circunstância judicial negativa 
da conduta social e readequar a pena do apelante para 4 (quatro) meses de 
detenção, a ser cumprida no regime aberto. Custas legais.

O julgamento realizado no dia 19 de abril de 2018, foi presidido pelo 
Exmo. Sr. Des. Jorge Schaefer Martins e dele participaram a Desembargadora 
Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer e o Desembargador Luiz César 
Schweitzer. Emitiu parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça o Dr. Joel Rogério 
Furtado Junior. Compareceu à sessão como representante do Ministério Público 
o Dr. Paulo de Tarso Brandão.

De acordo com o art. 201, § 2°, do CPP, o Juízo de origem deverá 
tomar as providências para que o conteúdo do presente acórdão seja 
comunicado à vítima. 

Florianópolis, 21 de abril de 2018.

Desembargador Jorge Schaefer Martins
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

O Ministério Público da Comarca de Lages ofereceu denúncia 

contra E. L. C. pelo cometimento, em tese, do delito descrito no art. 129, §9º, do 

Código Penal e no contexto da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), 

conforme os seguintes fatos narrados na peça acusatória:

No dia 26 de novembro de 2015, por volta das 22 horas e 16 minutos, no 
Condomínio P. F. de A., localizado na Rua J. M. R. P., bairro P. M., nesta 
cidade e comarca de Lages, o denunciado E. L. C., prevalecendo-se das 
relações domésticas que mantinha com a vítima M. dos S. B., ofendeu a 
integridade corporal e a saúde da mesma, utilizando-se de força física (socos), 
causando-lhe as lesões corporais "escoriação dorso 4º dedo mão esquerda; 
contusão no dorso mão direita 1.0cm" descritas na guia 3301 de fl. 13.

De se salientar que o crime ocorreu em relação íntima de afeto, haja vista 
a vítima ser esposa do denunciado, conforme artigo 5º, inciso III, da Lei 
11.340/06.

Por fim, não pode passar despercebido que a Comarca de Lages, 
especialmente sua sede, é conhecida como a capital catarinense da violência 
contra a mulher, gerando, inclusive, o comparecimento da Comissão de 
Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, diante da gravidade do 
problema, estando a merecer da Justiça a adoção de políticas públicas que 
possam diminuir a prática de tais delitos, resguardando, por fim, os direitos das 
vítimas, não apenas dos investigados, estes últimos que se prevalecem da sua 
força superior e da situação de vulnerabilidade social daquelas para a 
perpetração covarde de tais ilícitos.

Recebida a denúncia em 01 de dezembro de 2015 (fl. 40), o réu foi 

citado (fls. 41/42) e, através da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, 

apresentou defesa prévia (fls. 45/50).

Na audiência de instrução e julgamento, foram tomadas as 

declarações da ofendida, foi promovida a inquirição de 2 (duas) testemunhas. 

Em seguida, foi decretada a revelia do acusado, diante do não comparecimento 

ao interrogatório. Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

Apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público (fls. 

114/121) e pela Defesa (fls. 126/129), o Dr. Ricardo Alexandre Fiúza, Juiz de 
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Direito, proferiu sentença nos seguintes termos (fls. 131/138):

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 
para CONDENAR o réu E. L. C. ao cumprimento da pena fixada em 05 meses 
de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 129, § 9º, do 
Código Penal.

Em consequência, JULGO EXTINTA a ação n° 0012379-85.2015.
O réu respondeu solto nestes autos, pelo que não estão presentes os 

requisitos para decretação da prisão preventiva, nos moldes do art. 312 do 
CPP, motivo pelo qual defiro o direito de recorrer em liberdade, conforme o art. 
387, parágrafo único, do CPP.

Intime-se a vítima acerca desta sentença, nos termos do art. 201, § 2º, do 
CPP.

Realizada a intimação da sentença, a Defensoria Pública interpôs 

recurso de apelação, no qual sustenta a incidência do princípio da insignificância 

e, consequentemente, requer a absolvição do acusado. Subsidiariamente, 

pleiteia a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal 

de vias de fato.

Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena e a alteração  do 

regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Com as contrarrazões, ascenderam os autos a este Tribunal.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do 

Dr. Joel Rogério Furtado Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso.
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VOTO

1. Pretende o apelante o reconhecimento da atipicidade material de 

sua conduta, em face da aplicação do princípio da insignificância.

Sustenta que a conduta do acusado não é insignificante, "mas 

diante do fato isolado que se mostrou o caso e ainda, de que mesmo já tendo 

saído da clínica de reabilitação, o réu está empregado, evangelizado e não tem 

procurado a vítima sequer para tratar da questão dos filhos em comum, mostra-

se desnecessário a imposição de pena, eis que o acusado se arrependeu da 

briga, atesta que não produziu as lesões que restaram aparentes e que são de 

pequena monta e que tem sofrido com a ausência da esposa."

Sobre o referido princípio escreve a doutrina:

Com relação à insignificância (crime de bagatela), sustenta-se que o 
direito penal, diante de seu caráter subsidiário, funcionando como ultima ratio, 
no sistema punitivo, não se deve ocupar de bagatelas. Há várias decisões de 
tribunais pátrios, absolvendo réus por considerar que ínfimos prejuízos a bens 
jurídicos não devem ser objeto de tutela penal, como ocorre nos casos de 
"importação de mercadoria proibida" (contrabando), tendo por objeto material 
coisas de insignificante valor, trazidas por sacoleiros do Paraguai. Outro 
exemplo é o furto de coisas insignificantes, tal como o de uma azeitona, 
exposta à venda em uma mercearia (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de 
direito penal: parte geral: parte especial. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. p. 224)

Ao tratar do assunto, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES 
CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO 
DE POLÍTICA CRIMINAL [...] DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [...] O sistema 
jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da 
liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando 
estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de 
outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos 
em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou 
potencial, impregnado de significativa lesividade. - O direito penal não se deve 
ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar 
em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso 
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mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à 
integridade da própria ordem social. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 
QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA 
TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado 
em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima 
do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria 
tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. 
Doutrina. Precedentes. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do 
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) 
a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade 
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e 
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu 
processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário 
do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele 
visados, a intervenção mínima do Poder Público. O FATO INSIGNIFICANTE, 
PORQUE DESTITUÍDO DE TIPICIDADE PENAL, IMPORTA EM ABSOLVIÇÃO 
CRIMINAL DO RÉU. - A aplicação do princípio da insignificância, por excluir a 
própria tipicidade material da conduta atribuída ao agente, importa, 
necessariamente, na absolvição penal do réu (CPP, art. 386, III), eis que o fato 
insignificante, por ser atípico, não se reveste de relevo jurídico-penal. 
Precedentes (HC n. 98.152, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 
19-5-2009).

No caso sub judice, o delito foi praticado com violência contra a 

mulher, no âmbito familiar, inferindo-se haver um considerável grau de 

reprovabilidade do comportamento do agente. 

De igual maneira, não obstante tratar-se de demanda que envolve o 

crime de lesões corporais leves, não se pode reconhecer a mínima 

reprovabilidade da conduta do acusado, bem como a inexpressividade da lesão 

ao bem jurídico tutelado. 

Realmente, após o advento da Lei Maria da Penha, os crimes 

praticados no âmbito familiar com violência contra a mulher passaram a ter um 

tratamento mais rigoroso, o que demonstra uma maior preocupação por parte do 

legislador e uma relevância mais significativa dos bens jurídicos tutelados.

Em situação semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
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ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. ÂMBITO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1 LESÕES CORPORAIS. ANÁLISE 
DE PROVAS E DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Como já referido na decisão 
agravada, não é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes 
de que decorre violência física, ainda mais se ele é praticado no âmbito familiar, 
e, como dito, ainda que assim não fosse, a apuração da dimensão das lesões 
corporais provocadas na vítima demandaria, de modo inafastável, a apreciação 
de matéria fático-probatória, a esbarrar na proibição contida na Súmula 7/STJ. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 19.042/DF, 
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 
14/02/2012). 

Da mesma forma, julgou esta Câmara: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO 
FAMILIAR. CÓDIGO PENAL, ARTS. 147 E 129, § 9º. CONDENAÇÃO. 
RECURSO DEFENSIVO. [...]. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA 
FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, 
CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO 
PERPETRADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, NO ÂMBITO 
FAMILIAR. CONDUTA, ADEMAIS, ALTAMENTE REPROVÁVEL NO MEIO 
SOCIAL. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÕES AUTÔNOMAS E SEM 
NEXO DE DEPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] Em se tratando de 
crimes praticados sob a égide da Lei n. 11.340/06, inviável o reconhecimento do 
princípio da insignificância ou bagatela. [...] RECURSO NÃO PROVIDO 
(Apelação Criminal n. 2013.057156-1, de Modelo, rel. Des. Roberto Lucas 
Pacheco, j. 05-06-2014).

Ademais, a notícia trazida pela defensora de que o acusado se 

arrepende da briga e não irá procurar a vítima, não é apta a retirar a tipicidade da 

conduta e, muito menos, a relativizar a materialidade e autoria delitiva.

Portanto, torna-se inviável a aplicação do sobredito princípio.

2. Quanto à pretensão de desclassificação do delito de lesão 

corporal praticado no âmbito domestico para a contravenção penal de vias de 

fato, não merece guarida.

O art. 21 da Lei de Contravenções Penais prevê a pena de "prisão 

simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, se o fato não constituir 
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crime". 

Trata-se, portanto, de infração subsidiária, conforme adverte 

Guilherme de Souza Nucci:

69. Infração subsidiária: o tipo penal demonstra que somente se dá relevo 
à contravenção penal descrita no art. 21 desta Lei, caso outra infração mais 
grave não se configure (ex.: lesão corporal, perigo de vida, tentativa de 
homicídio etc.) (Leis penais e processuais penais comentadas. 2. ed. rev., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 156).

No ponto, transcreve-se excerto da sentença vergastada:

Extrai-se das declarações da vítima M. dos S. B., perante a autoridade 
policial: "Que a declarante é casada com o conduzido, sendo que por motivos 
diversos, havia se separado do mesmo, sendo que há aproximadamente trinta 
dias, passaram novamente a conviver juntos; que pelo fato do conduzido passar 
a vender objetos do interior da residência, surgiu discussão entre o casal, onde 
a declarante comunicou o fato à PM, que esteve no local, mas não localizou a 
pessoa do conduzido; que horas após a visita da PM, o conduzido retornou a 
residência do casal e tendo a declarante tentado impedir o mesmo de entrar, 
este passou a lhe agredir a socos; que ao tentar se defender, acabou 
resultando com as vestes rasgadas e alguns hematomas pelo corpo; que 
moradores do condomínio seguraram o conduzido para evitar maiores 
agressões a declarante(...)que sendo a PM acionada, o conduzido já estava 
seguro por populares" (p. 05).

Ouvida em Juízo, a vítima ratificou as informações prestadas na fase 
policial, afirmando "QUE convivia com E. L. C., ora acusado; QUE tem dois 
filhos em comum; QUE ele é usuário de drogas; QUE no dia dos fatos E. foi até 
a residência de ambos e bateu na vítima após tentar retirar um aparelho 
televisor da moradia, momento que a vítima chamou a síndica do condomínio, 
bem como ligou para a polícia; (p. 108).

Também em Juízo a testemunha R. P. de S. (policial militar) afirmou: 
QUE, no dia dos fatos, a guarnição esteve por duas ocasiões no local; na 
primeira oportunidade, em razão do acusado ter retirado de casa alimentos e 
DVD; QUE na segunda oportunidade, estiveram no local dos fatos em razão de 
o acusado ter agredido fisicamente a vítima, o qual já estava contido por 
populares quando a guarnição chegou; QUE a vítima estava com a roupa 
rasgada e apresentava lesões corporais; QUE somente no dia dos fatos a 
guarnição teve que atender ocorrência envolvendo o acusado e a vítima (p. 
108).

Ausente o réu na audiência de instrução e julgamento, restou decretada a 
sua revelia, ficando prejudicado o seu interrogatório (p. 108).

Assim, diante da notícia de que o acusado E. L. C. investiu e 
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desferiu diversos socos contra a vítima M. dos S. B. – o que ocasionou sua 

contenção pela comunidade e resultou nas roupas rasgadas e diversas lesões na 

vítima – mostra-se evidente a impossibilidade da desclassificação almejada, uma 

vez que a conduta do acusado extrapola a contravenção penal de vias de fato e 

constitui o crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

3. Com relação à dosimetria da pena, sustenta o causídico público 

que foi realizado o aumento, na primeira fase da dosimetria, de forma 

desproporcional e sem realizar a devida fundamentação.

Sobre o ponto, primeiro deve-se estabelecer o que ficou consignado 

no primeiro grau de jurisdição:

O conjunto das circunstâncias judiciais é desfavorável (art. 59, do CP), 
tendo inclusive outro processo em andamento nesta vara envolvendo as 
mesmas partes (0009450-79.2015), motivo pelo qual deve ser aumentada em 
01 mês a pena base nesta fase, pois a conduta social é ruim, notadamente 
pelos registros constantes da certidão de antecedentes, registrando ação 
criminal suspensa; condenação pela prática do crime de porte de drogas para 
uso próprio, com imposição de advertência; medida protetiva descumprida; 
execução penal arquivada. O motivo residiu em desavenças domésticas 
motivadas pela dependência química, que não exclui a imputabilidade (art. 28 
do CP). As circunstâncias e consequências são normais. A vítima não 
contribuiu. Saliente-se que o réu registra maus antecedentes criminais, ou seja, 
há sentença condenatória transitada em julgado, conforme a certidão acostada, 
não servindo para caracterizar a reincidência, pelo que aumento a pena base de 
mais um mês. Assim, fixo a pena base em 05 meses de detenção.

Por isso, com relação ao crime de lesão corporal praticada em âmbito 
doméstico, fixo a pena em 05 meses de detenção, tornando-a definitiva diante 
da inexistência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento 
ou diminuição.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa 
de liberdade, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 33 e 
59, III, do CP).

Tratando-se de crime praticado com violência, o réu não faz jus ao 
benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 
(CP- art. 44, I).

Também não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por 
multa (CP- art. 60, § 2º), já que o disposto no art. 17 da Lei n. 11.340/2006 veda 
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tal benesse. 
Indefiro, igualmente, o sursis, por serem desfavoráveis as circuntâncias 

judiciais (art. 77, I e II, do CP).

Observa-se que o togado singular aumentou a pena-base por 

considerar a conduta social e os antecedentes criminais como circunstâncias 

judiciais desfavoráveis.

O aumento realizado pela "conduta ruim" do acusado foi operado  

pela a existência de ação penal em andamento , fundamento este que é contrário 

ao enunciado do Súmula n. 444 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual é 

clara ao dispor que: "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais 

em curso para agravar a pena-base". 

Convém ressaltar ainda, que após consulta ao Sistema de 

Automação da Justiça - SAJ/5, teve-se ciência de que o acusado foi absolvido na 

ação penal n. 0009450-79.2015.8.24.0039.

No que diz respeito ao alegado aumento imoderado, já excluída a 

circunstância judicial da conduta social, observa-se que a pena-base foi 

aumentada em 1 (um) mês pelos maus antecedentes criminais.

Na verdade, apesar de o critério de 1/6 (um sexto) ser o mais 

utilizado pela jurisprudência desta Corte, trata-se de um critério puramente 

matemático, ficando a cargo do juiz definir o montante que a pena será 

aumentada.

Nessa conformidade, não se identifica ilegalidade na conduta, 

principalmente em face da seriedade e gravidade da situação exposta nos autos.

Desta forma, com a exclusão da circunstância judicial da conduta 

social, readequa-se a pena do acusado para 4 (quatro) meses de detenção.

4. Por fim, mostra-se socialmente adequada a alteração do regime 

inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto. Conforme as certidões de 
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antecedentes criminais acostadas às fls. 27/28, o apelante possui reincidência 

por infração ao delito de porte de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 

11.343/2006).

Sendo assim, há de se convir que a reincidência decorrente de 

infração ao delito de porte de droga para consumo pessoal não conduz a 

necessária fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Ademais, através do depoimento judicial da vítima, têm-se notícia 

de que o apelante não vem descumprindo as medidas protetivas contra ele 

impostas.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação 

para excluir a circunstância judicial negativa da conduta social e se readequa a 

pena do apelante para 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprido no regime 

aberto.
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