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APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO 
CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA 
DA VÍTIMA, NA FASE INDICIÁRIA, CORROBORADA POR 
DECLARAÇÃO MÉDICA QUE REGISTROU OFENSA À 
INTEGRIDADE CORPORAL DA OFENDIDA. 
MATERIALIDADE QUE PODE SER COMPROVADA 
ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO A 
PROVA TESTEMUNHAL.  DESNECESSIDADE DO EXAME 
DE CORPO DE DELITO DIANTE DE OUTROS 
ELEMENTOS DEMONSTRANDO AS LESÕES SOFRIDAS 
PELA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS NA 
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. VERBA, ENTRETANTO, 
QUE DEVE LEVAR EM CONTA A ATUAÇÃO DO 
DEFENSOR E A COMPLEXIDADE DA CAUSA. 
MAJORAÇÃO DEVIDA.

A fixação dos honorários advocatícios deve levar em 
conta a atuação do defensor no caso, na forma dos §§ 2º e 
8º do art. 85 do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000003-59.2014.8.24.0053, da comarca de Quilombo Vara Única em que é 
Apelante A. H. e Apelado M. P. do E. de S. C.:

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
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apelo e dar-lhe parcial provimento, tão somente para majorar a verba honorária. 
Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 14 de junho de 2018, teve a 
participação dos Exmos. Srs. Des. José Everaldo Silva e Des. Sidney Eloy 
Dalabrida. Funcionou, pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Exmo. Sr. Dr. 
Genivaldo da Silva.

Florianópolis, 18 de junho de 2018.

Alexandre d'Ivanenko
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Na Comarca de Quilombo, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra A. H., imputando-lhe a prática dos crimes 

previstos no no art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c Lei 

11.340/06, por ter, no dia 1 janeiro de 2014, após ameaçar de mal injusto e grave 

sua companheira, ter causado nesta, a vítima J. S. as lesões descritas no 

atestado médico de fl. 55.

A denúncia foi recebida em 07.04.2015 e a sentença foi publicada 

em 15.08.2016 (fl. 271).

Concluída a instrução, a denúncia foi julgada parcialmente 

procedente para absolver o acusado em relação ao delito de ameaça e condená-

lo à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em 

regime inicialmente semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 129, 

§ 9º, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06.

Insatisfeito, A. H. deflagrou recurso de apelação. Nas razões de 

apelação apresentadas às fls. 276/289, almeja ser absolvido da prática do crime 

de lesões corporais, arguindo a inexistência de laudo pericial que comprove as 

agressões físicas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para 

sua forma tentada. Por fim, requer a majoração da verba honorária arbitrada em 

favor do advogado dativo nomeado.

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu 

contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do reclamo (fls. 294/303).

Lavrou parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça a Exma. 

Sra. Dra. Heloísa Crescenti Abdalla Freire, oportunidade em que se manifestou 

pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.
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Este é o relatório.
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VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade o recurso há de ser 

conhecido, e inexistindo preliminares a serem apreciadas, nem mesmo de ofício, 

passo a análise do mérito.

Trata-se de recurso interposto por A. H. contra decisão que julgou 

procedente a denúncia para condená-lo pelo cometimento do delito de lesões 

corporais, perpetrado no âmbito doméstico.

Objetivando a reforma do decisum, aduz, em síntese, inexistirem 

nos autos comprovação segura da prática delituosa, especialmente no que diz 

respeito à materialidade. Entretanto, em que pesem os argumentos elencados, 

tenho que inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Inicialmente, ressalto que o fato de não ter a vítima se submetido a 

exame pericial, além de não configurar qualquer nulidade, não serve como óbice 

para a condenação do acusado, uma vez que, conforme jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, "nos delitos 

materiais, a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros 

meios de prova". (STJ - HC n. 15.933/SP, Quinta Turma, Rel. Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. em 02/08/2001).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...]. 2. ATO 
INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DESCRITO NO ART. 129, § 9º, DO CP. 
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. PRESCINDIBILIDADE. 
POSSIBILIDADE DE SUPRIR SUA FALTA POR MEIO DE PROVA 
TESTEMUNHAL. ART. 167 DO CPP. [...]. 2. Eventual ausência de laudo pericial 
não impede a condenação por lesão corporal, diante dos demais elementos de 
prova carreados aos autos. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no 
art. 167, a possibilidade de prova testemunhal suprir a falta do exame de corpo 
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de delito, razão pela qual não há se falar em ausência de materialidade. (AgRg 
no HC n. 191703/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 
26/02/2013). 

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES 
FAMILIARES. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO WRIT. 
CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ÓBICE DO 
REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. EXAME DE CORPO DE 
DELITO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE A PERÍCIA SER 
SUPRIDA POR PROVA TESTEMUNHAL. ART. 167 DO CPP. REQUISITOS 
DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 4. 
Malgrado o art. 167 do Código de Processo Penal estabeleça ser indispensável 
o exame de corpo de delito, direto ou indireto, para os crimes que deixam 
vestígios, em caso de desaparecimento destes, tal perícia poderá ser suprida 
por prova testemunhal. 5. Conforme a jurisprudência desta Corte, "nos crimes 
de ameaça, especialmente os praticados no âmbito doméstico ou familiar, a 
palavra da vítima possui fundamental relevância" (RHC 77.568/RJ, Rel. Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, 
DJe 7/12/2016).[...]. (RHC n. 73.002/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro 
Dantas, j. em 02/05/2017). 

E desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL 
CULPOSA (ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 302, PARÁGRAFO 
PRIMEIRO, INCISOS I E III, AMBOS DA LEI 9.503/97). PLEITO DE 
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE POR 
INEXISTIR EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE 
COMPROVADA PELA PROVA DOS AUTOS. DELITO QUE PODE TER O 
RESULTADO COMPROVADO ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS DE PROVA, 
COMO A PROVA TESTEMUNHAL. REGRA DO ART. 158 DO CPP NÃO É 
ABSOLUTA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO 
PACIFICAMENTE ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO HÁ OUTROS 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRANDO AS LESÕES SOFRIDAS 
PELA VÍTIMA. "A simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da 
vítima não tem o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da 
materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de 
convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se verifica na 
hipótese vertente. Aplicação do art. 167 do CPP. (Recurso Criminal n. 
2012.015154-8, da Capital, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, J. 18-9-2012). 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal (Réu 
Preso) n. 2012.058897-2, de Rio Negrinho, rel. Des. Marli Mosimann Vargas, j. 
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02-07-2013)". [...]. (Apelação Criminal n. 0003773-94.2011.8.24.0011, de 
Brusque, Primeira Câmara Criminal, Rela. Desa. Cinthia Beatriz da S. 
Bittencourt Schaefer, j. em 10/08/2017). (Grifo nossol).

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO ARGUIDA NAS 
CONTRARRAZÕES. INCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. O art. 129, § 
9º, do Código Penal comina pena máxima de 3 (três) anos de detenção, de 
modo que a prescrição em abstrato regula-se pelo prazo de 8 (oito) anos (art. 
109, IV, do CP), lapso este não ultrapassado entre os marcos interruptivos. 
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO 
PERICIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS 
ELEMENTOS DE PROVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. 
RECURSO PROVIDO. "Para fins de comprovação da materialidade, a falta de 
realização do exame do corpo de delito pode ser suprida pela prova 
testemunhal colhida no processo" (STJ, HC n. 255.542/MG, Min. Gurgel de 
Faria, j. em 15/9/2015). (Apelação Criminal 0001277-13.2012.8.24.0026, de 
Guaramirim, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, 
j. 23/05/2017). (Grifo nosso).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO 
CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, 129, § 9º). 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/06). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE 
MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA 
DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO (BOLETIM 
DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS, DECLARAÇÕES INDICIÁRIAS E 
PALAVRA DA VÍTIMA). LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 
PRODUZIDOS NAS FASES INDICIÁRIA E JUDICIAL. DECLARAÇÕES 
FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, CORROBORADAS POR OUTROS 
MEIOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO 
(CPP, ART. 155).  SENTENÇA MANTIDA. - O crime de lesão corporal, por sua 
natureza, exige a comprovação de ofensa à integridade física da vítima, sendo 
possível a dispensa do laudo pericial, quando presentes outros elementos de 
convicção que igualmente denotam a violência física, nos termos do art. 167 do 
CPP. - Não há falar em insuficiência probatória quando o édito condenatório 
está fundamentado nos elementos produzidos nas fases indiciária e judicial à 
luz do princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 155). - Parecer da 
PGJ pelo conhecimento e o desprovimento do recurso. - Recurso conhecido e 
desprovido. (Apelação Criminal n. 0013545-06.2015.8.24.0023, da Capital, 
Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 09/11/2017). 
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(grifo nosso).

Dito isso, verifico que no caso em tela tanto a materialidade quanto 

a autoria do delito restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fls. 

45/46), do atestado médico (fl. 55) e da prova oral amealhada aos autos.

Quando ouvida na fase administrativa, a vítima J. S. Aduziu que "A. 

Armou-se de um facão e investiu contra a declarante, que refugiou-se dentro do 

banheiro, porém não teve sucesso em trancar-se dentro, pois A. conseguiu 

alcança-la" e tentou golpeá-la com uma facão, porém a ofendida logrou êxito em 

se defender. Após, "A. pegou uma mangueira e enrolou no pescoço da vítima, 

tentando sufocá-la" (fls. 46/47).

Em juízo, como infelizmente é bastante comum nos casos de 

violência doméstica, alterou sua versão, afirmando que as lesões foram 

provocadas pela sua cunhada.

É de bom alvitre registrar que são inúmeras os casos em que as 

mulheres, cuja integridade física fora agredida em ambiente familiar, passem a 

mudar a versão inicialmente apresentada, especialmente pelo fato de 

continuarem vivendo maritalmente. Entretanto, essas mudanças devem ser 

vistas com ressalvas, analisando detalhadamente todo o arcabouço processual, 

para que o abusos dentro de casa não passem sem a punição devida.

A Lei Maria da Penha surgiu justamente para retirar da invisibilidade 

e do silêncio as vítimas de hostilidades ocorridas na privacidade do lar, buscando 

assegurar às mulheres agredidas o acesso efetivo à reparação, proteção e 

justiça. 

As declarações da ofendida se coadunam com o atestado médico de fl. 

55, documento em que o expert atesta a existência de “escoriações em região 
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cervical anterior + em mão direita [...] hematoma em região periocular direita + 

em têmpora esquerda +em região tibial / anterior da perna direita".

Ressalta-se que as declarações das vítimas têm lugar central na 

elucidação de fatos, como os apurados nos autos, tendo em vista que as 

agressões acontecem preponderantemente no ambiente privado e longe de 

testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Já decidiu este Tribunal de Justiça:

Tratando-se de violência doméstica, muitas vezes as ameaças e as 
agressões ocorrem longe do olhar de qualquer testemunha, razão pela qual a 
palavra da ofendida é de fundamental importância para o esclarecimento dos 
fatos, ainda mais quando corroborada por outros meios de prova [...] (Ap. Crim. 
2014.052853-2, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 11.11.14).

O Superior Tribunal de Justiça orienta: "No  que se refere ao crime 

de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a 

condenação, notadamente se a conduta foi  praticada  em  contexto  de  

violência doméstica ou familiar" (HC 327.231, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 

17.3.16).

A versão indiciária da ofendida está, também, amparada pelas 

declarações das testemunhas que atenderam a ocorrência (gravação audiovisual 

– fl. 212).

Destarte, devidamente comprovada a ocorrência do delito de lesões 

corporais, perpetrado em âmbito familiar e de forma consumada, não há se falar 

em absolvição, tampouco na desclassificação para sua forma tentada.

Por fim, o recorrente pleiteou a fixação de honorários advocatícios 

pela defesa apresentada.

Consta da parte dispositiva da sentença (fl. 262) a fixação de 

honorários ao defensor dativo no valor de R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta 
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reais).

Ocorre que, ainda que a verba arbitrada na sentença já englobe o 

trabalho a ser desempenhado em segundo grau de jurisdição, deve-se observar 

se o valor fixado adequava-se aos parâmetros estabelecidos em lei, podendo, se 

for o caso, ser majorado.

Como se sabe, após a decisão do Supremo Tribunal Federal na 

ADIN n.º 4.270/SC, que declarou a inconstitucionalidade do art. 104 da 

Constituição do Estado de Santa Catarina, assim como da Lei Complementar n.° 

155/1997, a verba honorária deve ser fixada levando-se em conta o labor 

desempenhado, o grau de zelo profissional e a complexidade do caso concreto, 

em observância ao art. 85, §§ 1.º, 2.º, 8.º e 11.º do Novo Código de Processo 

Civil c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 
11.343/06, ART. 33, CAPUT C/C O § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...]  
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, §§ 1º E 
11). ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (CPC, ART. 85, §§ 2º e 8º).  [...] Após 
a declaração de inconstitucionalidade e a posterior perda de eficácia da Lei 
Complementar Estadual 155/97, a remuneração do defensor dativo deve ser 
fixada de acordo com o labor desempenhado, o grau de zelo profissional, o 
tempo e o local exigidos para a prestação do serviço e a complexidade do caso 
concreto, sem a necessidade de vinculação obrigatória à tabela de honorários 
divulgada pela OAB/SC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0060288-13.2014.8.24.0087, de Lauro 
Müller, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 27-06-2017).

Assim sendo, acolho o pedido e majoro os honorários advocatícios 

fixados a Dra. Paula Izcak (OAB/SC n. 38019) em R$ 900,00 (novecentos reais).  

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do apelo e seu parcial 

provimento, tão somente para majorar a verba honorária.

Observa-se que a comarca de origem deverá promover a(s) 
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devida(s) comunicação(ões), conforme dispõe o § 2.º do art. 201 do Código de 

Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 11.690/2008.

Este é o voto.
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