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Relator: Desembargador Norival Acácio Engel

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. 
LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA (ART. 129, § 9º, E 147, 
AMBOS DO CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA 
DA PENHA (LEI 11.340/2006). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 

PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA.  
ALEGADA NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES 
DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADO QUE 
NÃO É OBRIGADO A REBATER TODOS OS 
ARGUMENTOS DA DEFESA, DESDE QUE FUNDAMENTE 
A SUA CONVICÇÃO. PREFACIAL AFASTADA. INÉPCIA DA 
DENÚNCIA. APONTADA AUSÊNCIA DO VERBO NUCLEAR 
DO TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO DO FATO 
TÍPICO E CIRCUNSTÂNCIAS NA INICIAL ACUSATÓRIA. 
PREFACIAIS RECHAÇADAS. 

LESÕES CORPORAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR 
AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. APELANTE QUE 
DESFERIU CHUTES NA VÍTIMA CAUSANDO-LHE AS 
LESÕES CORPORAIS DESCRITAS NO LAUDO PERICIAL. 
DECLARAÇÕES DA OFENDIDA CORROBORADAS PELOS 
DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 

AMEAÇA. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DO FATO, 
QUE O RECORRENTE NÃO CONCORREU PARA A 
INFRAÇÃO PENAL E ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE 
COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS DE 
FORMA COERENTE E HARMÔNICA. NEGATIVA DO 
RECORRENTE ISOLADA NOS AUTOS. CRIME FORMAL. 
CONSUMAÇÃO NO MOMENTO EM QUE A OFENSA 
ALCANÇA A VÍTIMA, BASTANDO SEU POTENCIAL 
INTIMIDADOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA 
PENA PARA O ABERTO. DESCABIMENTO. CONCESSÃO 
DE INDULTO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO 
CONSIDERADA PARA CARACTERIZAR A AGRAVANTE 
DA REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. BENESSE QUE NÃO 
AFASTA A APLICAÇÃO DA REFERIDA AGRAVANTE. 
PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA 
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CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE 
DIREITOS, IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO 
CUMPRE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, 
INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NOVA ORIENTAÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) 
ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 
0000039-15.2016.8.24.0059). IMEDIATO CUMPRIMENTO 
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000451-54.2014.8.24.0175, da comarca de Meleiro Vara Única em que é 
apelante M.M.H.M. e apelado o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer o 
recurso, exceto da matéria invocada em sustentação oral (afastamento da 
reincidência), afastar as preliminares aventadas; e, no mérito, por maioria de 
votos, negar-lhe provimento, vencido o Exmo. Desembargador Carlos Alberto 
Civinski que votou no sentido de dar-lhe parcial provimento para absolver o 
apelante pela prática do crime de ameaça. Com o pleno exercício do duplo grau 
de jurisdição, determina-se ao Juízo de origem a adoção das providências 
necessárias para o imediato cumprimento da pena, acaso isso já não esteja 
sendo observado. Custas legais. 

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Paulo Roberto Sartorato, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Carlos 
Alberto Civinski. Funcionou como representante do Ministério Público o Exmo. 
Sr. Dr. Raul Schaefer Filho.

Florianópolis, 22 de fevereiro de 2018.

Desembargador Norival Acácio Engel
Relator
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RELATÓRIO

Na Comarca de Meleiro o Ministério Público ofereceu Denúncia 

contra M.M.H.M., dando-o como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, e 147, c/c 

art. 61, incisos I e II, alíneas "f" e "h", do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/06, em 

virtude dos seguintes fatos:

No dia 29 de junho de 2014, por volta das 9 horas e 30 minutos, o 
denunciado M.M.H.M. e sua companheira A.G. encontravam-se na residência 
do casal, sita na Rua [...], nesta Cidade de Meleiro (SC), quando, em meio a 
uma discussão que ocorria entre ambos, o denunciado passou a desferir 
pontapés contra a companheira, causando-lhe as escoriações e os hematomas 
descritos no Laudo Pericial da p. 69. 

Não satisfeito em lesionar fisicamente a companheira, que estava no 
oitavo mês de gestação, o denunciado, com o objetivo de atemorizá-la, 
ameaçou-a ainda com a promessa de que acabaria com a vida dela e a do 
nascituro. 

Por fim, cumpre esclarecer que, antes de ter praticado os ilícitos acima 
narrados, o denunciado já havia sido condenado irrecorrivelmente pela prática 
de outros crimes envolvendo violência doméstica e familiar (lesões corporais e 
ameaça), cujas penas estão em fase de cumprimento, sendo, pois, reincidente 
(fl. 113 - nomes e endereço abreviados por este Relator).

Concluída a instrução, a Magistrada a quo julgou procedente a 

Exordial para condenar M.M.H.M. à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática 

dos delitos tipificados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, c/c art. 

7º, incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006.

Inconformado, M.M.H.M. interpôs Recurso de Apelação, em cujas 

Razões (fls. 313-330), sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por 

ausência de análise de todas as teses defensivas ou o reconhecimento da 

inépcia da inicial acusatória. No mérito, busca a absolvição por ausência de 

provas do crime de lesões corporais e, em relação ao de ameaça, por não haver 

prova da existência do fato, não ter concorrido para a infração penal ou não 

constituir o fato infração penal. Alternativamente, requer a fixação de regime 

aberto para cumprimento da pena ou a substituição da reprimenda privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, inciso II, do Código Penal. 



                                                         

4

Gabinete Desembargador Norival Acácio Engel

O Órgão Ministerial apresentou Contrarrazões às fls. 334/352 e os 

autos ascenderam a este Tribunal, oportunidade em que a Douta Procuradoria-

Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Dr. Genivaldo da Silva, 

manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

Este é o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, por próprio e tempestivo. 

Preliminares

Nulidade da sentença

Pugna a defesa a nulidade da sentença ao argumento de que "não 

analisou relevantes teses defensivas invocadas em alegações finais", uma vez 

que não foram analisadas "a ocorrência de lesões recíprocas entre o apelante e 

a vítima, havendo dúvidas sobre quem teria dado início às agressões" (fl. 315), e 

acerca da ameaça, a "ausência de mal injusto e grave" e que "a suposta ameaça 

teria ocorrido no calor da discussão, no momento da raiva" (fl. 316) ausente o 

"mal injusto e grave" (fl. 317)

Sem razão. 

Destaca-se excerto da fundamentação da sentença proferida em 

primeiro grau, a qual sustenta a condenação do Apelante: 

[...] Quanto à legítima defesa apontada pelo acusado em seu 
interrogatório judicial, sabe-se que, "devem estar provados os requisitos 
previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios 
necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de 
outrem", circunstâncias que não estão comprovadas caso. (TJSC, Apelação n. 
0003113-19.2011.8.24.0135, de Navegantes, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. 
12-02-2016). 

Assim, diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, percebe-se que 
realmente o réu praticou o delito descrito na denúncia. 

[...] E, não se tem dúvida de que a ameaça levada a efeito pelo réu em 
desfavor da vítima causou-lhe temor. Por certo que esta sentiu medo frente à 
investida do denunciado, pois se tratava de ameaça idônea e séria. 

[...] Não importa, portanto, a real intenção do réu de efetivamente 
concretizar o ato. (fls. 289/290)
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Ensina a doutrina: 

[...] embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses 
ventiladas pela defesa, torna-se desnecessária a menção expressa a cada uma 
das alegações se, pela própria decisão condenatória, restar claro que o 
Julgador adotou posicionamento contrário. (LIMA, Renato Brasileiro de. Código 
de processo penal comentado. Salvador: Jus Podium, 2016. p. 1004)

Dessa maneira, não pode ser considerada omissa a sentença que 

não mencionar, de forma expressa, quem iniciou as agressões ou a "ausência de 

mal injusto e grave" alegado, uma vez que a condenação foi fundamentada em 

elementos probatórios que, como será analisado por ocasião do mérito, 

comprovam a prática delituosa e a sua autoria. 

Portanto, "tendo a sentença condenatória apreciado, ainda que de 

maneira sucinta, todas as teses aventadas pela defesa nas alegações finais 

apresentadas - circunstância confirmada pelo acórdão objurgado -, observa-se 

que esta se encontra em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição 

Federal" (in, STJ, HC 166.533-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j em 14.06.2011).

Assim, a preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada. 

Da inépcia da Denúncia 

O Apelante argumentou, ainda, a inépcia da Exordial uma vez que 

"a denúncia não descreveu que o acusado/ora apelante ofendeu a integridade 

corporal da vítima, ou seja, não citou o verbo núcleo do tipo legal", concluindo 

que "diversamente do que consta na sentença, o fato não está devidamente 

narrado, até porque não consta o verbo núcleo do tipo penal" (fl. 319).

Porém, razão não lhe assiste.

Da leitura da Inicial (fls. 113/114), conclui-se que ela descreve 

suficientemente o fato delituoso e suas circunstâncias, além da qualificação do 

acusado e indicação do dispositivo que ele infringiu (CPP, art. 41).

Diante disso, a conduta criminosa descrita na Denúncia é 

claramente atribuída ao Apelante que ofendeu a integridade física da Vítima, ao 

lesionar fisicamente sua companheira grávida com pontapés, não sendo 
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prescindível que a Inicial expresse o verbo nuclear do tipo.

Ensina a doutrina: "Entendida, assim, a imputação como a 

atribuição de fato delituoso a alguém, para que ela esteja presente na denúncia 

ou queixa, a peça acusatória deve necessariamente conter os seguintes 

elementos: a) descrição de um fato; b) qualificação jurídico-penal desse fato; c) 

atribuição desse fato ao acusado. [...] Tendo conhecimento com precisão dos 

limites do fato delituoso a ele imputado, poderá se contrapor à pretensão 

acusatória o mais amplamente possível." (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de 

processo penal comentado. Salvador: Jus Podium, 2016. p.189)

Acerca das lesões corporais: "Ofender significa lesar ou fazer mal a 

alguém. O objeto da conduta é a integridade corporal (inteireza do corpo 

humano) ou a saúde (normalidade das funções orgânicas, físicas e mentais do 

ser humano). [...] Para a sua configuração é preciso que a vítima sofra algum 

dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente [...]." (NUCCI, 

Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral. 6 ed. rev. atual. e 

ampl. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 645).

E, ainda, o parágrafo nono do mesmo dispositivo legal disciplina: 

"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"

Assim, constata-se que a peça processual, expondo 

satisfatoriamente o fato criminoso e indicando a capitulação em que incidiu o 

Apelante, possibilitou a ele o exercício da plenitude de defesa.

Nesse sentido, tem-se decisão da Segunda Câmara, na Apelação 

Criminal n. 0006324-66.2012.8.24.0058, de São Bento do Sul, de Relatoria do 

Desembargador Volnei Celso Tomazini, julgada em 05-12-2017:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO 
CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 9º, E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. 
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ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA 
ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU OS FATOS IMPUTADOS AO RÉU, DE 
FORMA SATISFATÓRIA, EM ATENÇÃO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. INÉPCIA, ADEMAIS, ALEGADA POSTERIORMENTE À 
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO (ART. 571, II, DO CPP). 
PRELIMINAR AFASTADA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 
RÉU QUE PROFERIU AMEAÇAS DE MORTE CONTRA A VÍTIMA E, APÓS 
DISCUSSÃO, SEGUROU-A FORTEMENTE PELOS BRAÇOS E A AGREDIU 
NA REGIÃO DO ROSTO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS 
POR TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO ACERCA DAS 
LESÕES CORPORAIS. TESE DE VIOLÊNCIA RECÍPROCA QUE NÃO 
MERECE GUARIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OFENSA À INTEGRIDADE 
FÍSICA DO RÉU. COMPENSAÇÃO DE CULPAS, ADEMAIS, QUE INEXISTE 
NO DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA DOSIMETRIA. 
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA. RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA DAS LESÕES CORPORAIS, 
AINDA QUE TENHA ALEGADO AGRESSÕES RECÍPROCAS. PENA, 
TODAVIA, QUE DEVE PERMANECER INALTERADA, EM ATENÇÃO À 
SÚMULA N° 231 DO STJ.   POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. ARE 
N. 964246/STF. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO 
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (Grifou-se)

Portanto, não havendo necessidade da expressa menção ao verbo 

núcleo do tipo, bastando apenas a descrição dos fatos e de elementos 

essenciais para a persecução penal, bem como presentes os requisitos do art. 

41 do Código de Processo Penal, não há falar em inépcia da Denúncia.

Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem 

entendimento pacífico no sentido de que a prolação de Sentença Condenatória 

torna descabida a discussão acerca da inépcia da Inicial.

Nesse norte é o REsp n. 1340069/SC, de Relatoria do Ministro Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2017:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA PROFERIDA. ANÁLISE DESCABIDA. PROVA 
EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. DIREITO A AMPLA DEFESA 
ASSEGURADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA DE VOZ. 
DESNECESSIDADE. JUNTADA DO ÁUDIO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO. PRAZO ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL. 
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IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR EVENTUAL SUPOSTA ILEGALIDADE. 
PRORROGAÇÕES NÃO DEBATIDAS PELA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Incabível o exame da alegação de inépcia da denúncia, pois 
descabe decidir acerca da viabilidade formal da persecutio se já existe 
acolhimento formal e material da acusação, tanto que prolatada sentença 
condenatória, mantida em grau de apelação.

2. No processo penal, admite-se a prova emprestada, ainda que 
proveniente de ação penal com partes distintas, desde que assegurado o 
exercício do contraditório.

3. Indispensável ao conhecimento do recurso especial que tenham sido 
debatidas, no acórdão combatido, as questões trazidas no pedido recursal, nos 
termos das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

4. Entende este STJ ser desnecessária a realização de perícia de voz nas 
interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o 
que não ocorreu no caso concreto (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro Sebastião 
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/05/2017).

5. Firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que 
desnecessária a transcrição integral dos diálogos interceptados, mas apenas 
dos trechos relevantes, sendo suficiente que a defesa tenha acesso à integra 
dos áudios (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta 
Turma, DJe 30/05/2017).

6. Seguindo o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Código de 
Processo Penal, em seu artigo 563, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, 
não há que se declarar a nulidade do processo.

7. A despeito de se referir o Tribunal acerca do prosseguimento das 
investigações, nada consignou sobre eventual decisão proferida pelo Judiciário 
de prorrogação da interceptação telefônica, não se insurgindo o recorrente em 
face da referida omissão por meio de embargos de declaração, com vistas a 
provocar a manifestação da instância ordinária. Incidência das Súmulas 282 do 
STF e 211 do STJ.

8. As autorizações subsequentes de interceptações telefônicas, uma vez 
evidenciada a necessidade das medidas e a devida motivação, podem 
ultrapassar o prazo previsto em lei, considerado o tempo necessário e razoável 
para o fim da persecução penal (AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/03/2017).

9. Consignado no acórdão que o contexto probatório coligido aos autos 
levam à conclusão inequívoca da mercancia de material entorpecente praticada 
pelo acusado, tem-se que a reversão do julgado, para fins de absolvição ou 
desclassificação da conduta, demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado a esta Corte, nos termos do enunciado de Súmula 
7/STJ.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 
impróvido.(grifou-se)
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Portanto, não há falar em inépcia da Exordial.

Dessa forma, afastam-se as preliminares arguidas. 

Do mérito

Da absolvição

A Defesa requer a absolvição em relação ao delito de lesões 

corporais no âmbito doméstico por ausência de provas (art. 386, inciso VII, do 

CPP) e, também, quanto ao crime de ameaça, sob a alegação de não haver 

prova da existência do fato, não ter o réu concorrido para a infração ou por 

constituir um fato atípico (art. 386, incisos II, V e VI, do CPP). 

O pedido, porém, não merece guarida. Vejamos. 

A materialidade e autoria restaram demonstradas pelo auto de 

prisão em flagrante (fl. 3), boletim de ocorrência (fls. 11/12), Receituário Médico 

(fl. 16), Pedido de Medida Protetiva (fl. 19), Laudo Pericial (fls. 69) e prova oral 

colhida nos autos (fls. 4/7 e mídias de fl. 174 e 247).

M.B.Z., psicóloga do casal, afirmou judicialmente: 

[...] na verdade assim, enquanto psicóloga, eu ouço relatos, né, e não 
testemunho nada, e nos relatos, tanto do M. quanto da A., algumas vezes 
foram citadas sim situações de agressões verbais e físicas; houve relatos  
[...] quando a A. chegou, de que havia entre o casal algumas agressões verbais, 
depois que o casal retornou, houve relatos tanto do M. quanto da A., dessas 
mesmas agressões verbais, alguns empurrões [...], o último relato de agressão 
física foi o relato da A. em que ela relatou [...] que foi o que trouxe a audiência, 
e inclusive o próprio M. também cita esse mesmo episódio (0'48'' a 2'57'' - mídia 
de fl. 174). 

As informantes M.G.M. (tia do Apelante) e A.P.H.M. (irmã do 

Apelante), e a testemunha F. V. B. são abonatórias. Nenhuma delas presenciou 

os fatos, apenas confirmaram que o casal tinha uma relação conturbada, 

relatando que a Ofendida era violenta e agredia o Recorrente (mídia de fl. 247). 

A testemunha N.M.C. disse em juízo: 

[...] eu tava no consultório dele (na data dos fatos), [...] eu tava no 
consultório nesse dia, e depois que nós ficamo sabendo [...]; não teve briga, ele 
não foi lá, eu tava com ele no consultório, ele não tava lá em Meleiro como ela 
disse, ela falou que ele tava lá em Meleiro, que ele agrediu ela (6'31'' a 7'38'' - 
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mídia de fl. 247). 

O Policial Militar D.C.N., ouvido apenas na fase extrajudicial, 

relatou:

[...] por volta das 9h45m foi acionado via Copom para atender ocorrência 
envolvendo o casal ora denominado vítima e conduzido; que chegando ao local 
dos fatos, na residência do casal, localizada em [...] verificou que a pessoa que 
havia acionado a polícia era o vizinho do casal, sendo que o conduzido e a 
vítima lá estavam; que a vítima disse que estava grávida e que havia sido 
agredida fisicamente pelo conduzido e que, em razão dessas agressões, 
estava perdendo líquidos; que a vítima foi então conduzida ao hospital [...]; 
que ao conduzido o depoente deu voz de prisão e o trouxe até a Delegacia de 
Polícia [...] (fl. 4). (Grifou-se)

Na Delegacia L.G., irmão da Vítima e Policial Militar que 

acompanhou a condução do Recorrente, informou: 

[...] que na data de hoje, por volta das 9h45m, foi acionado via Copom 
para atender ocorrência de violência doméstica envolvendo o casal referido nos 
autos; que chegando no local dos fatos constatou que se tratava de sua 
irmã que alegou que havia sido agredida pelo esposo; que o conduzido 
também estava no local dos fatos e foi preso pelo colega do depoente, soldado 
N.; que a vítima mostrou sinais de agressões nas pernas, alegando que 
foram provenientes de chutes que levou do conduzido; que a vítima 
também disse que estava com perda de líquidos, motivo pelo qual foi conduzida 
ao hospital [...]; que a vítima já havia relatado anteriormente que havia sofrido 
agressões do conduzido em outras oportunidades [...] (fl. 5). (Grifou-se)

Em juízo, na condição de informante, relatou: 

[...] não, não era comum, até mesmo porque ela escondia um pouco do 
relacionamento dos dois o que realmente acontecia, né, a família às vezes 
desconfiava de algumas coisas mas não tinha certeza porque ela não se abria; 
desconfiança por, mais por causa das atitudes dela assim, como ela se 
comportava tal (0'50'' a 1'12''); [...] não, ouvi falar só pelo relacionamento e 
acabei sabendo da vida pregressa dele que a gente tinha um certo receio já, 
porque tinha conhecimento do que havia acontecido com a sua anterior esposa 
né [...]; isso um pouco depois de acabamos conhecendo que ele [...]; o 
comportamento dele não aparentava agressividade (1'35'' a 2'19''); [...] sim sim, 
inclusive fui eu e meu colega [...] que efetuamos o flagrante, era um domingo 
pela manhã, antes tava de serviço, dia normal como qualquer outro, fomos 
solicitados via Copom pra atendimento de uma ocorrência de maria da 
penha, e apenas passaram o endereço, né, que seria aqui na proximidade 
[...], chegando no local constatei que era a minha irmã; sim, tava com 
hematomas na perna, [...] assim, nas duas pernas; [...] no dia do fato, seria o 
chá de bebê da M.A., e naquela noite inclusive a minha mãe e a minha irmã 
passaram a noite fazendo os preparativos [...], tava tudo revirado na casa, os 
móveis, os docinhos no chão; sim, chutes, pelo M. (2'35'' a 3'59''); [...] 
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justamente por causa dessa relação conturbada que havia entre os dois, um 
pouco era por causa disso, ela relatava que ele tinha comportamento [...] um 
comportamento meio bipolar, num certo dia tava de uma maneira e outro dia 
tava agressivo, tratava ela com agressividade, então talvez um pouco isso que 
foi procurar aconselhamento psicológico; [...] até onde eu sei o contato (M. com 
a filha) é restrito (4'41'' a 5'44''); [...] porta, não me recordo [...], chaveada eu 
acho que não estava; dissimulado, fazendo conta de que não sabia o que 
tava acontecendo ali, alguma coisa desse tipo; não, a princípio não (M. 
reagiu) (5'57'' a 6'24'' – mídia de fl. 174). (Grifou-se)

Na fase investigatória, o Recorrente narrou: 

[...] que vive em união estável com a vítima no período de 
aproximadamente um ano e meio, sendo que nesse período ocorreu uma 
separação que durou três meses; que a vítima está grávida com trinta e duas 
semanas de gestação, de um filho do interrogando; que durante a convivência 
ocorreram várias discussões entre o interrogando e a vítima, sendo que essas 
discussões foi agredido várias vezes fisicamente por A.; que no dia de ontem 
A. iniciou a organização de um chá de fraldas a ser realizado no dia de 
hoje, em uma Sociedade Recreativa em Criciúma [...]; que por motivos 
banais ainda no dia de ontem ocorreram algumas discussões entre o 
interrogando e A., sendo que o interrogando resolveu sair da casa dela, 
onde estava também um filho do interrogando e um casal de amigos dela; que 
A. acompanhou o interrogando até a casa da mãe do filho mostrando-se com 
ciúmes; que na mesma data saíram da casa em Meleiro o interrogando, seu 
filho e A.; que no caminho A. começou a discutir com o interrogando, tendo este 
então decidido retornar e deixar A. em casa e seu filho em Meleiro; que quando 
deixou A. em casa esta pegou o celular do interrogando, não devolvendo mais; 
que então o interrogando tentou pegar o celular de volta, tendo A. lhe desferido 
um soco na boca; que o interrogando, ainda no dia de ontem, deixou seu filho 
em Meleiro e retornou para a casa de A., local onde dormiu; que ao acordar no 
dia de hoje novas discussões ocorreram entre o interrogando e A.; que A. 
a todo o tempo tentava chamar a atenção do interrogando, ofendendo e 
chamando de "vagabundo e canalha"; que em determinado momento A. 
jogou o celular do interrogando no chão tentando quebrá-lo; que então o 
interrogando jogou o celular dela no chão, tentando quebrá-lo também; que A. 
acabou trancando o interrogando no apartamento, saindo e retornando logo em 
seguida; que assim que chegou A. iniciou nova discussão falando em tom alto e 
ofendendo o interrogando; que em determinado momento resolveu jogar os 
docinhos do chá de fraldas no chão, tendo então A. desferido vários 
chutes no interrogando, bem como golpes com o celular quebrado, 
ferindo-o na altura do braço esquerdo; que em nenhum momento agrediu 
a vítima, somente a empurrou pata livrar-se das agressões [...]; que 
imagina que, se A. tem alguma lesão, essas lesões estão na canela dela, 
em razão das agressões que fez contra o interrogando [...] (fls. 6/7). (Grifou-
se)

Judicialmente, acrescentou:
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[...] ela falou M. "dorme aí porque tá muito tarde, aí eu disse, tá tudo 
bem", acabei dormindo, e gente dormiu nesse dia separado, né, [...] em 
hipótese alguma eu não agredi a A., nunca agredi, agredia verbalmente, 
[...] nunca levantei um dedo, pelo contrário, eu apanhei inúmeras vezes 
dela tá, e nunca levantei o dedo [...]; no dia que eu dormi ali, [...] no dia 
seguinte eu acordei de manhã, ela já acordo com a pá virada, daí eu falei "A., 
teu celular?", ela assim, "pra que tu quer meu celular?", aí eu falei "eu quero 
apagar as coisas que tu passo pro teu celular [...]", daí ela bem assim, "ó, tá 
aqui", [...] eu quebrei o celular dela, [...] a hora que eu quebrei o celular dela, ela 
veio com tudo pra me agredi, aí começou a desferi chutes, simplesmente eu 
levantei a sola do pé, ela chutava a sola do meu pé toda hora, tá, até 
então, chute, soco e veio com tudo, eu disse "A., se tu não parar eu vo jogar 
esses docinhos decorado, que fui eu que comprei, no chão", daí ela bem assim 
"se tu fizer isso eu acabo com a tua vida", [...] daqui a pouco ela saiu do 
apartamento, logo em seguida retornou, saiu me tranco e volto, quando ela 
volto, a gente discutiu de novo ela disse assim "eu quero ver se tu é homem, 
pra jogar esse docinho no chão", [...] quando eu joguei o docinho no chão, 
simplesmente ela veio e me deu mais dois tapa na cara, saiu na sacada e 
disse pro V, "V. liga pra polícia, chama o meu irmão, esse vagabundo tá me 
agredindo", até então eu tava sentado na cadeira, tá, em hipótese alguma 
eu levantei um dedo pra ela, tá no caso, eu empurrei ela quando ela foi me 
agredi, tá, isso eu fiz, tá, pra afastar ela da agressão, e depois que isso 
aconteceu, eu fiquei simplesmente sentado, porque se eu tivesse culpa no 
cartório eu ia fugi, tá [...] (17'53'' a 21'48''- mídia de fl. 176). (Grifou-se)

A Ofendida, ouvida na fase inquisitiva, declarou: 

[...] que a declarante viveu em união estável com M.M.H.M. cerca de 2 
meses na cidade de Criciúma, no apartamento dele; que há cerca de 2 
semanas passou a residir em Meleiro porque é mais próximo de sua família; 
que a declarante está grávida de M., no 8º mês de gestação; que no sábado dia 
28/06/2014 a declarante estava empolgada porque no dia seguinte iria 
acontecer seu chá de bebê; que M. começou a ser grosseiro e a discutir com a 
declarante na frente do filho que possui de outro relacionamento; que a 
declarante vendo que M. estava irritado chegou a pedir para ele ir embora para 
sua casa em Criciúma; que M. não aceitou ir embora; que a depoente por 
insistência de M. deixou-o dormir em sua casa, mas como condição que no 
domingo ele fosse embora; que M. não aceitou e começou a questionar do 
celular da declarante; que M. agarrou para tirar o celular que estava na mão da 
declarante; que a declarante caiu no chão e M. ficou por cima e apoiou o 
joelho na barriga da declarante; que M. consegui pegar o celular da 
declarante e viu que a declarante havia trocado de senha [...]; que M. vendo 
que a declarante havia trocado de senha, jogou o celular no chão, como não 
quebrou totalmente, ele jogou-o novamente no chão, quebrando-o totalmente; 
que M. queria tirar o chip do celular; que a depoente correu para a porta do 
apartamento e mandou M. embora; que M. irritado começou a pegar os 
docinhos do chá de bebê e lembrancinhas e jogou no chão e começou a 
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pisotear; que ele dizia "quero ver agora tu fazer o chá"; que a depoente tentou 
tirar as lembrancinhas da mão de M., e ele desferiu chutes na declarante; que 
a declarante tentou sair para a rua e M. segurou a porta na fechadura; que 
quando a declarante se virou para correr para a sacada, M. chutou-a pelas 
costas; que a depoente pediu socorro para o vizinho de cima do seu 
apartamento, chamando V. para que ele chamasse a polícia; que a 
declarante ficou na sacada onde ficava visível para seu vizinho; que M. escutou 
quando o vizinho disse que já havia chamado a polícia, e começou a juntar os 
vestígios do celular do chão e restos de doces; que a declarante escutou que 
ele estava dando descarga do banheiro, local onde provavelmente jogou os 
restos; que em seguida chegou os policiais militares e M. ficou sentado na 
cadeira e disse aos policiais que não tinham feito nada, que só tinham 
discutido; que os policiais vendo que a declarante estava com hematomas 
e com perda de líquido amniótico, deram voz de prisão a M. e o 
algemaram; que enquanto a declarante ficou esperando os policiais, M. 
começou a dizer "tu vai se arrepender por ter feito isso, tu e a M.A. (filha), 
vô acaba com a vida de vocês"; que, por coincidência, um dos policiais que 
atendeu a ocorrência era irmão da declarante que ligou para outro irmão que 
pegou a declarante e a levou para o Hospital de Meleiro; que a declarante ficou 
em observação durante todo o dia, sendo liberada no final da tarde; que M. já 
havia agredido a declarante outras vezes; que depois que a declarante ficou 
grávida nunca a tinha agredido; que M. é muito ciumento e fantasia muitas 
coisas [...] (fls. 71/72).

Em juízo, asseverou: 

[...] no outro dia eu acordei, [...] fui na sala, disse "agora tu pode ir, já 
passou a noite, todo mundo já tá mais tranquilo [...], disse "foi o último dia que 
tu vai fazer parte da minha vida", aí foi onde ele começou a se queimar, [...] 
onde ele viu que eu tinha trocado a senha do meu telefone, aí onde ele ficou 
assim, totalmente atordoado, aí ele quebrou o meu telefone; [...] a casa 
tava toda cheia dos preparativos do chá de bebê, [...] aí ele começou a quebrar 
tudo, [...] ele destruiu tudo o que eu tinha feito nesse dia (5'34'' a 7'11''); [...] aí 
eu tentei tirar da mão dele, [...] no que eu fui tirar dele ele começou a me 
agredir, ele me empurrou primeiro, aí ele começou com chutes 
direcionado, eu não sei se era a intenção dele [...], ou em lugares que não 
aparecem, [...] ele nunca me bateu no rosto [...], sempre em lugares 
estratégicos, ou por raiva da minha filha, da nossa filha, né, pra onde ele me 
agrediu, eu fiquei com bastante hematoma, inclusive, na minha canela; [...] 
eu peguei o telefone dele [...], ele me derrubou no chão, me segurou assim 
com a perna na minha barriga, pra arranca o celular de mim, [...] conseguiu 
porque eu não ia ficar fazendo força porque eu tava de oito meses; daí nisso eu 
corri pra porta chaveei, eu disse "chega, agora acabou a nossa brincadeira, não 
é mais entre nós dois", chaveei a porta e fui pra sacada [...], aí eu gritei pra 
um vizinho de cima, que é o V., e ali ele não ia, não passava da sala pra 
sacada, porque ali ele sabia que tinha gente que via, né, então, dali eu gritei 
pro V. chama a policia e fiquei na sacada com a chave [...] eu queria que todo 
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mundo visse o que ele tava fazendo ali dentro; ai o V. ficou na sacada me 
olhando [...]; ele ficou começou a "A., eu não fiz nada, o que tu tá fazendo, 
não aconteceu nada disso", isso já tava tendo perda de líquido (7'26'' a 9'28)''; 
[...] mais de um, foram vários na minha perna, na parte da canela mesmo, e 
outros no meu ventre mesmo, no meio das minhas pernas, inclusive de 
costas, quando eu tava indo pra sacada ele me chutou [...] (10'31 a 10'45''); 
[...] sim, aí quando eu, no momento que eu corri pra sacada, que eu disse 
"acabou", eu chaveei a porta, daí ele correu pro quarto [...], aí quando ele volto 
daí ameaço, enquanto ele ainda tava com a raiva, ele disse "tu vai vê, tu 
vai se arrepende pelo o que tu fez, tá, tu e essa tua filha", ele falava, que ele 
dizia que a filha não era dele [...], que era dos meus amantes, dos meus 7-8 
amantes que eu tinha [...] foi questão de três minutos que ele fez isso; aí logo 
ele paro, e eu tava desesperada na sacada porque eu tava toda molhada de 
líquido [...] amniótico, e eu desesperada chorando, quando ele começou a ver 
aquilo, como sempre foi das outras vezes [...], ele amenizava assim, passava, 
"não, eu não fiz isso" [...] em três minutos depois; sim, ele disse, no 
mesmo momento que eu chamei, que eu falei "V. chama a policia" eu falei 
assim, "ligeiro" eu falei, "tu não sabe o que tá fazendo" ele assim "tu vai 
se arrepende muito" ele assim, "tu e a tua filha" [...] (11'22'' a 12'45''); não, 
ele falou expressamente (iria acabar com a sua vida e da filha), eu não 
entendi, ele não deixou entre palavras, ele falou isso expressamente, [...] 
ele falo em alto e bom tom, inclusive, não falou baixo (13'25'' a 13'39''); não, 
não, coisa que ele sempre dizia, "se eu te bati porque tu me deu um soco 
no olho", "porque tu me deu um tapa", não (nunca agrediu M.); 
presenciaram (família), ao contrário, (agressão) dele; inclusive um final de 
semana lá no Farol, no dia que ele me agrediu no rosto, única vez que ele deu 
um tapa na minha cara, a família dele inteira viu isso (16'08'' a 16'34''); ele não 
deixou porque ele quis, ele esqueceu o celular na mesa, ele não falou "vou 
deixar aqui" [...], ele esqueceu na mesa ali junto com outras coisa dele; posso, 
J.M.P. e o marido dela [...] não vou lembrar; [...] nunca (o agrediu com celular); 
não estava comigo o celular dele, tava com ele (17'09'' a 18'00'' - mídia de fl. 
174). (Grifou-se)

A versão apresentada pela ofendida tem especial valor, mormente 

por se apresentar de forma uníssona em ambas as fases da persecução criminal.

Sobre o tema, já decidiu esta Câmara ao julgar a Apelação Criminal 

n. 0021638-12.2012.8.24.0039, de Lages, de Relatoria do Desembargador 

Carlos Alberto Civinski, julgada em 31-01-2017:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME 
CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. AMEAÇA DE MORTE CONTRA EX-
COMPANHEIRA NO ÂMBITO DA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO (CP, ART. 
147 C/C ART. 61, II, "F"; LEI 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
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AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE JÁ DEFERIDA NA 
INSTÂNCIA A QUO. NÃO CONHECIMENTO NO PARTICULAR. MÉRITO. 
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. 
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA BASEADA NAS PALAVRAS 
UNÍSSONAS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO EM 
DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, SEM TESTEMUNHA 
PRESENCIAL. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA. PRINCÍPIO DO LIVRE 
CONVENCIMENTO MOTIVADO (CPP, ART. 155). CONDENAÇÃO 
MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO 
ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. AGENTE E VÍTIMA QUE NÃO 
COABITAVAM QUANDO DA AMEAÇA PRATICADA. IMPOSSIBILIDADE. 
COABITAÇÃO IRRELEVANTE. AMEAÇA DE MORTE CONTRA MULHER, EX-
COMPANHEIRA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSTITUI OU QUALIFICA O 
DELITO DE AMEAÇA. [...]  - No crime de ameaça, normalmente cometido na 
clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à 
elucidação dos fatos e é capaz de embasar a sentença condenatória 
quando em consonância com os demais elementos dos autos. [...]. (Grifou-
se)

Ainda, tem-se o Laudo Pericial de fl. 69 que confirma as lesões 

sofridas pela Vítima: "1 hematoma em cada coxa, na face interna; 1 hematoma 

em cada perna; 2 escoriações finas em mão esquerda; 1 escoriação fina em 

região do mento". 

Apesar de os Policiais Militares não terem presenciado as 

agressões, eles visualizaram os ferimentos sofridos pela ofendida. 

Não bastasse as declarações da Vítima, tem-se o relato do seu 

vizinho V.P., que afirmou na fase extrajudicial: 

[...] que no sábado dia 28/06/2014 por volta das 18h, o depoente escutou 
um barulho de discussão vindo do apartamento de baixo do depoente, onde 
reside A.G.; que o depoente lembra que escutou que A. falava para M. ir 
embora; que no domingo dia 29/06/2014 por volta das 8h45m o depoente 
estava em seu apartamento e escutou que estava havendo uma nova 
discussão entre A. e M.; que A. da sua sacada do apartamento pediu 
socorro para o depoente; que A. disse para o depoente "chama a polícia, 
por favor me ajuda"; que o depoente já sabendo que o casal havia discutido 
na noite anterior e estavam discutindo novamente ligou para a polícia militar; 
que a polícia militar chegou cerca de 20 min depois e prendeu M.; que há 
alguns meses o depoente escutou M. dando chutes na porta do apartamento de 
A. [...] (fl. 75)

Confirmou seu relato judicialmente: 

[...] eu moro no apartamento de cima, escutava bastante briga entre os 
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dois, agora as palavra [...]; aí nesse momento as 9, 9 e pouco, tava me 
arrumando pra sair de casa, daí a A. veio na sacada e me chamou pelo 
meu nome, [...] aí ela me pediu pra ligar pra polícia, que ele estaria 
batendo nela, pedindo socorro, que ele tava agredindo ela; liguei pra polícia 
[...], manda do lado do forum que eu espero lá embaixo e levo a polícia até o 
local (1'02'' a 1'50'' - mídia de fl. 174).(Grifou-se)

Portanto, do contexto fático probatório apresentado, verifica-se que 

as declarações da Vítima, de seu vizinho e dos Policiais Militares, tanto na etapa 

inquisitiva quanto em juízo, demonstram que o Apelante efetivamente causou as 

lesões supradescritas.

Assim, iniviável acolher o pedido de absolvição por ausência de 

provas.

Quanto à alegação defensiva de que as lesões foram recíprocas e 

que, diante da situação, apenas defendeu-se do ataque da Ofendida, tampouco 

merece prosperar. 

No caso, não há provas de que a Vítima tenha iniciado as 

agressões e, ainda que assim o fosse, este fato não dava ao Apelante direito de 

agredir fisicamente a mesma, com chutes, causando-lhe as lesões descritas no 

laudo de fl. 69.

Ademais, as agressões mútuas alegadas pelo Apelante são 

desproporcionais (fls. 69/70), isso porque, para repelir possível investida da 

Vítima bastaria ao Recorrente afastar-se do local, dada a evidente desproporção 

de força entre ambos, especialmente no caso, em que a Vítima estava grávida 

de 8 meses.

Acerca do tema, destaca-se da Segunda Câmara a Apelação 

Criminal n. 2015.037323-9, de Lages, de Relatoria do Desembargador Sérgio 

Rizelo, julgada em 29-09-2015:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 9º). 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DO ACUSADO.   1. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE 
DELITIVAS. PALAVRAS FIRMES DA VÍTIMA E DOS INFORMANTES. 
AGRESSÃO CERTIFICADA POR LAUDO PERICIAL. 1.1. LEGÍTIMA DEFESA 
E LESÕES RECÍPROCAS. PROVOCAÇÃO DA OFENDIDA NÃO 
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COMPROVADA NOS AUTOS. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 
PRIVILÉGIO (CP, ART. 129, § 4º). REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. 3. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA (CP, ART. 129, § 
5º). PROIBIÇÃO CONSTANTE NO ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. 4. 
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO.   
1. Em caso de violência doméstica, as palavras da Vítima têm lugar central na 
elucidação de fatos, sobretudo quando coerentes com o contexto fático contido 
nos autos, tendo em vista que as lesões acontecem preponderantemente longe 
de testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do ocorrido.   
1.1. Para o reconhecimento da legítima defesa devem estar provados os 
requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso 
moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou 
iminente, a direito seu ou de outrem, fato não comprovado no presente 
caso.   2. Somente aperfeiçoa a figura privilegiada disposta no § 4º do art. 129 
do Código Penal quando está comprovado que os fatos decorreram de 
"relevante valor social ou moral" ou foram empreendidos mediante "violenta 
emoção, logo em seguida à injusta provocação da Vítima".   3. Além dos 
requisitos previstos no § 5º do art. 129 da Código Penal não terem sido 
comprovados, o art. 17 da Lei 11.340/06 veda a substituição da pena que 
implique em pagamento isolado de multa.   4. Comprovada a hipossuficiência 
econômica do acusado, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita.   
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifou-se)

Por outro lado, ainda que se admitisse a eventual provocação da 

Vítima, essa circunstância não teria o condão de isentar o Apelante de culpa, 

pois, é cediço, que inexiste, no âmbito do direito penal, compensação de culpas. 

Sobre o assunto, destaca-se desta Câmara a Apelação Criminal n. 

0008853-05.2012.8.24.0011, de Brusque, de Relatoria do Desembargador Paulo 

Roberto Sartorato, julgada em 24-01-2017:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA 
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO DE 
TRÂNSITO BRASILEIRO - LEI N. 9.503/97), POR DUAS VEZES, EM 
CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO 
DEFENSIVO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. CONDUTOR QUE REALIZA 
MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA, SEM AS CAUTELAS DEVIDAS, 
E INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DAS MOTOCICLETAS QUE VINHAM EM 
SENTIDO CONTRÁRIO, OCASIONANDO LESÕES CORPORAIS NOS 
CONDUTORES. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. PROVA TESTEMUNHAL 
FIRME E COERENTE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO 
COMPROVADA. VERSÃO DISSONANTE DOS DEMAIS ELEMENTOS DE 
CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A 
RESPONSABILIDADE DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO 
DE CULPAS NA ESFERA PENAL. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. 
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RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O condutor que, através de 
conduta imprudente, deu causa, involuntariamente, às lesões corporais 
causadas às vítimas, resultado objetivamente previsível, pratica, de fato, o 
crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Outrossim, 
não deve prosperar a alegação de culpa exclusiva das vítimas quando esta não 
encontra amparo nos demais elementos probatórios constantes do caderno 
processual. Ademais, é cediço, inexiste, no âmbito do direito penal, 
compensação de culpas. (Grifou-se)

Assim, as provas dos autos não deixam dúvidas de que o Apelante 

lesionou sua companheira, conduta tipificada no art. 129, § 9º, do Código Penal, 

devendo ser mantida a condenação.

Da mesma forma restou comprovada a ameaça perpetrada pelo 

Recorrente. 

Segundo Júlio Fabbrini Mirabete, o delito de ameaça se configura 

quando o agente anuncia a “prática de um mal injusto e grave consistente num 

dano físico, econômico ou moral”. (Código Penal Interpretado. 7. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011, p. 869).

Sobre o tipo subjetivo leciona Cezar Roberto Bitencourt que “O 

dolo, que pode ser direto ou eventual, representado pela vontade e consciência 

de ameaçar alguém de mal injusto e grave, constitui o elemento subjetivo. A 

consciência, atual, da injustiça do mal e da sua gravidade é fundamental para a 

tipificação da ameaça.” (Código Penal Comentado. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 577).

Além do mais, a ameaça deve ser idônea de modo que influencie 

na tranquilidade psíquica da Vítima.

Cumpre destacar que a Ofendida requereu medidas protetivas de 

urgência (fl. 19), demonstrando temor em relação ao Apelante e manifestou o 

desejo de representar criminalmente contra o mesmo (fl. 73). 

Da mesma forma como no crime de lesões corporais, a palavra da 

Vítima, em crimes de ameaça, é de fundamental importância no que se refere à 

elucidação dos fatos, sendo capaz, assim, de fundamentar um veredicto 
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condenatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova 

encontrados nos autos, como tem-se no caso em tela. 

Sobre a relevância da palavra da vítima em casos como o corrente, 

destaca-se julgado desta Câmara na Apelação Criminal n. 

0002939-38.2013.8.24.0006, de Barra Velha, de Relatoria do Desembargador 

Carlos Alberto Civinski, julgada em 27-07-2017: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME 
CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). 
RELAÇÃO DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 
11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS INFORMANTES QUE 
DESCREVEM A PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. DOLO 
EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA DE OFÍCIO. AGENTE QUE PREENCHE OS 
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CP. - O agente que ameaça sua ex-
companheira de causar-lhe mal injusto e grave, comete o delito descrito no art. 
147, caput, do Código Penal, com incidência na Lei 11.340/2006. - A palavra 
da vítima, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, quando 
harmônica e em consonância com os demais elementos probatórios, 
encontra-se apta a sustentar o juízo condenatório. - O apelante preenche os 
requisitos do art. 77 do CP, de modo que faz jus à concessão do sursis. - 
Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento do recurso. - Recurso 
conhecido e desprovido. (Grifou-se)

Mesmo que as testemunhas não tenham presenciado a ameaça, a 

Vítima foi harmônica e coerente em suas declarações, sendo a negativa de 

autoria mera tentativa do Recorrente de isentar-se da responsabilidade criminal.

A tese de que "a suposta ameaça teria sido proferida no calor da 

discussão, pois no momento ambos os envolvidos estavam com os ânimos 

alterados" (fl. 327) o que afastaria a tipicidade, não prospera. 

Como já analisado, ao proferir os dizeres "tu vai se arrepender 

muito" (11'22'' a 12'45'' – mídia de fl. 174) e ao afirmar que iria acabar com a vida 

da Ofendida e de sua filha (13'25'' a 13'39'' – mídia de fl. 174), causou temor na 

Vítima, o que é suficiente para caracterizar o delito de ameaça. 

E, mesmo que a ameaça tenha ocorrido "no calor da discussão", 
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isso torna sua conduta atípica, pois, como visto, a ameaça causou à Vítima o 

temor de um mal injusto e grave contra si e sua filha. 

Nesse sentido, já decidiu a Terceira Câmara na Apelação Criminal 

n. 0001176-12.2012.8.24.0014, de Campos Novos, de Relatoria do 

Desembargador Moacyr de Moraes Lima Filho, julgada em 11-10-2016: 

 APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. 
INSURGÊNCIA DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO. 
INVIABILIDADE. AGENTE QUE, DURANTE DISCUSSÃO, PROFERE AMEAÇA 
CONTRA A VÍTIMA. DELITO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1 O 
crime de ameaça "consuma-se no momento em que a vítima toma 
conhecimento da ameaça, independentemente de sentir-se de fato ameaçado e 
de se concretizar o mal pronunciado. Basta o emprego de meios idôneos 
atemorizadores e o conhecimento deles pela vítima para a configuração do 
delito em tela" (Fernando Capez, 2011).   2 "O estado de ira, de raiva ou de 
cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força 
propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de 
que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois 
exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação pelo 
desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas 
pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses 
estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza 
o ameaçado" (Cezar Roberto Bitencourt, 2014) [...]. (Grifou-se) 

Assim, ao contrário do almejado pela defesa, entende-se que os 

elementos de convicção constantes dos autos, notadamente as declarações da 

Ofendida, transcritas anteriormente, demonstram que o Apelante efetivamente 

ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima, com claro desiderato 

intimidatório, cometendo o delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal.

Diante do contexto fático-probatório constante nos autos, verifica-se 

que as declarações da Vítima, de seu vizinho e dos Policiais Militares que 

conduziram o Apelante, prestadas em ambas as fases processuais, demonstram 

que o Recorrente agrediu e proferiu ameaças à Ofendida, o que lhe causou as 

lesões supramencionadas e o seu temor, devendo ser mantida a condenação. 

Do regime de cumprimento da pena 

Pugna a Defesa, ainda, pela fixação do regime aberto para o 

cumprimento de pena ao argumento de que "em 19 de fevereiro de 2016, o 



                                                         

21

Gabinete Desembargador Norival Acácio Engel

apelante recebeu o indulto no processo n. 0000693-13.2014.8.24.0175, sendo 

extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, inc. II, do CP c/c art. 1º, inciso I, 

do Decreto-Lei n. 8.615/2015 (fl. 328)" restando "restituído o estado de 

primariedade do apelante (fl. 329)" 

Para a fixação do cumprimento da reprimenda, assim decidiu a 

Magistrada a quo:

[...] Considerando que o acusado é reincidente, fixo o regime de 
cumprimento de pena no regime semiaberto, conforme art. 33 do CP. Em que 
pesem as circunstâncias do delito serem graves, porquanto se trata de crime 
cometido contra mulher grávida, tratando-se de cumprimento de pena de 
detenção, incabível a fixação inicial do regime fechado (fl. 292). 

A pretensão do Recorrente contraria entendimento pacificado nos 

Tribunais Pátrios, no sentido de que a concessão de indulto encerra apenas os 

efeitos primários da condenação, mantendo os efeitos secundários, tais como a 

reincidência.

Sobre o tema, colhe-se dos julgados do Superior Tribunal de 

Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. 
EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO MANTIDOS. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao contrário do entendimento do acórdão 
recorrido, a condenação definitiva do recorrente por crime de roubo 
qualificado é fundamento apto a justificar o afastamento da causa de 
diminuição, porquanto a reincidência não é afastada com a concessão do 
indulto, uma vez que persistem os efeitos secundários da condenação. 2. 
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 682.331/MG, Rel. Ministro 
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 
14/11/2017) (Grifou-se)

Também:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. CONCESSÃO DE 
INDULTO. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA 
CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME FECHADO. 
POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E PACIENTE 
REINCIDENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. [...] 2. [o] indulto, ato político, está previsto no art. 84, 
XII, da CF, e é privativo do Presidente da República. Tem por escopo 
extinguir os efeitos primários da condenação, isto é, a pena, de forma 
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plena ou parcial (HC 94.425/RS, 5.ª Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES 
LIMA, DJe de 16/11/2009), persistindo os efeitos secundários, tais como 
reincidência, inclusão do nome do réu no rol dos culpados, obrigação de 
indenizar a vítima etc. 3. A jurisprudência desta Corte consolidou 
entendimento no sentido de que é admissível a adoção do regime prisional 
semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos 
se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do 
enunciado n. 269 da Súmula do STJ. 4. Verifica-se, inicialmente, que o paciente 
é reincidente e foi condenado a pena não superior a 4 anos, o que atrairia a 
aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte e a fixação do regime 
inicial semiaberto. Entretanto, no caso dos autos, a pena-base foi fixada acima 
do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do art. 59 
do Código Penal, o que afasta o referido enunciado sumular e representa 
fundamentação idônea para a fixação do regime prisional fechado. 5. Habeas 
corpus não conhecido. (HC 368.650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017). (Grifou-
se)

Este Tribunal de Justiça também já decidiu:

REVISÃO CRIMINAL. [...] PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. 
SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE INDULTO EM RELAÇÃO À 
CONDENAÇÃO CONSIDERADA PARA CARACTERIZAR A AGRAVANTE DA 
REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. BENESSE QUE NÃO AFASTA A 
APLICAÇÃO DA REFERIDA AGRAVANTE. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS 
SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. [...] ACÓRDÃO 
MANTIDO. PEDIDO INDEFERIDO. (TJSC, Revisão Criminal n. 2015.023842-3, 
da Capital, rel. Des. Rui Fortes, Seção Criminal, j. 25-11-2015).

Por fim:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO 

DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO SIMPLES. 
CÓDIGO PENAL, ARTS. 157, § 2.º, I E II, E 180, CAPUT. CONDENAÇÃO. 
RECURSO DEFENSIVO. [...] DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA UTILIZADA PARA 
CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. CONCESSÃO DE INDULTO. 
EXTINÇÃO DOS EFEITOS PRIMÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO, 
CONDUTO, DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS. AFASTAMENTO INVIÁVEL DA 
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. [...] (TJSC, Apelação n. 
0001992-07.2015.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, 
Quarta Câmara Criminal, j. 12-05-2016).

Dessa forma, mantem-se o regime inicial semiaberto para 

cumprimento da reprimenda, uma vez que devidamente fundamentado na 

reincidência do Apelante. 

Da substituição da pena corporal

Pugna a Defesa, também, pela substituição da pena corporal por 
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restritivas de direitos. Contudo, não há como atender ao pleito.

Isso porque o Apelante não preenche os requisitos previstos no art. 

44, incisos I e II, do Código Penal:

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, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
[...] 

Ao verificar os autos constata-se que os crimes foram praticados 

com violência e grave ameaça à pessoa, além de ele ser reincidente em crime 

doloso, situações que afastam a possibilidade da substituição pretendida.

Sobre o tema, já se manifestou esta Câmara, na Apelação Criminal 

n. 0015429-61.2011.8.24.0039, de Lages, de Relatoria do eminente 

Desembargador Paulo Roberto Sartorato, julgado em 06-12-2016:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DANO 
QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESACATO, EM CONCURSO MATERIAL 
(ARTIGOS 129, CAPUT, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, 329, 331, C/C 
69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO 
MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. 
INSURGÊNCIA QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CRIME COMETIDO 
MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ÓBICE APRESENTADO NO 
ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PREVALÊNCIA DA PENA 
CORPORAL QUE SE IMPÕE. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE CONCESSÃO 
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESENÇA DOS REQUISITOS 
INSCULPIDOS NO ARTIGO DO 77 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA 
REFORMADA, NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 
Demonstrado que o crime foi praticado com violência à pessoa, mostra-se 
inaplicável a substituição da pena, porque não preenchido o requisito do art. 44, 
inciso I, do Código Penal.  2. É devida a aplicação da suspensão condicional da 
pena - sursis -, quando o réu enquadra-se em todas as exigências impostas 
pelo legislador (art. 77 do Código Penal) (grifo acrescido).

De igual maneira, em relação à reincidência, também já se 

pronunciou esta Câmara, na Apelação Criminal n. 0025133-87.2013.8.24.0020, 

de Criciúma, desta Relatoria, julgado em 28-09-2017:

[...] PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
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POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. APELANTE 
REINCIDENTE. REQUISITO DO ARTIGO 44, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL 
NÃO PREENCHIDO. EXCEÇÃO DO ARTIGO 44, § 3º, DO CÓDIGO PENAL 
QUE NÃO SE MOSTRA RECOMENDÁVEL NA ESPÉCIE [...] (sem grifo no 
original).

Por outro lado, "em que pese a exceção prevista no art. 44, § 3°, do 

Código Penal, a qual permite, excepcionalmente, a substituição da pena a 

reincidentes, mostra-se inadmissível a conversão da pena quando esta constituir 

obstáculo à persecução dos reais objetivos da reprimenda e, consequentemente, 

medida socialmente não recomendável" (TJSC, Apelação Criminal n. 

0000912-72.2015.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, 

Primeira Câmara Criminal, j. 31-01-2017), bem assim é a situação dos autos.

Assim, vê-se que inviável proceder a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritivas de direitos em face ao não preenchimento dos 

requisitos do art. 44, incisos I e II, e § 3º, do Código Penal.

Da execução provisória da pena

Por fim, nos termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal no HC n. 126.292/SP e por esta Câmara, destacando-se o Voto 

do Desembargador Carlos Alberto Civinski, na Apelação Criminal n. 

0000039-15.2016.8.24.0059, de São Carlos, julgado em 27-07-2017, 

especialmente pela impossibilidade de rediscussão da matéria fática nas 

Instâncias Superiores, determina-se que o Juízo de origem intime o Apelante 

para iniciar o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade imposta.

Ante o exposto, vota-se por conhecer do recurso, afastar as 

preliminares aventadas e, no mérito, negar-lhe provimento, bem como determinar 

ao Juízo de origem a adoção das providências necessárias para o imediato 

cumprimento da pena, acaso isso já não esteja sendo observado. 

Este é o voto.
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