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APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO 
ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL) 
COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA. 
INVIABILIDADE. APELANTE QUE DESFERE SOCO 
CONTRA A VÍTIMA, CAUSANDO-LHE LESÃO NA FACE. 
ESCORIAÇÕES CONSTATADAS POR LAUDO PERICIAL. 
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, ALIADA AO 
CONTEXTO PROBATÓRIO, FORNECE A CERTEZA 
NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO 
CONDENATÓRIO. DÚVIDA INEXISTENTE. APELANTE 
QUE PROPOSITALMENTE LESIONA A VÍTIMA. ANIMUS 
LAEDENDI EVIDENCIADO.  

''Em casos de violência doméstica, as palavras da vítima 
têm lugar central na elucidação de fatos, sobretudo quando 
coerentes com o contexto fático contido nos autos e 
corroboradas com o laudo pericial, tendo em vista que esses 
delitos acontecem, preponderantemente, longe de 
testemunhas oculares que possam esclarecer as 
circunstâncias do ocorrido'' (Apelação Criminal n. 
0006837-07.2012.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. 
Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. 30-05-2017) 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA 
CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. 
NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(HC N. 126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA 
CRIMINAL (AUTOS N. 0000516-81.2010.8.24.0048). 
IMEDIATO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO 
SURSIS.

RECURSO CONHECIDO E  DESPROVIDO.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000490-24.2015.8.24.0011, da comarca de Brusque Vara Criminal em que 
é/são Apelante(s) F. M. da C. e Apelado(s) M. P. do E. de S. C..

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, determinando-se o início imediato 
das condições impostas para suspensão da pena, providência a ser adotada pelo 
juízo de origem. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. 
Rui Fortes, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Leopoldo Augusto 
Bruggemann. Funcionou com Representante do Ministério Público o Exmo. Sr. 
Dr. Paulo Antônio Gunther.

            Florianópolis, 13 de março de 2018.

Desembargador Ernani Guetten de Almeida
Relator
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RELATÓRIO

Na comarca de Brusque (Vara Criminal), o Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra Fábio Martins da Costa, 

imputando-lhe a prática do delito capitulado no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso 

II, alínea ''f'', e art. 129, §9º, todos do Código Penal, em concurso material, na 

forma do art. 7º, incisos I e II, da Lei n. 11.340/06, pois, segundo consta na inicial 

acusatória, in verbis (fls. 30/32): 

FATO 1
[...] No dia 20 de fevereiro de 2015, por volta das 2h30min, na Rua 

Camboriú n. 139, Bairro Santa Rita, nesta cidade, o denunciado Fábio Martins 
da Costa, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou a 
vítima Janaína de Araújo de causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que iria 
matá-la caso terminasse o relacionamento com ele (fl. 10).

FATO 2
[...] Não bastasse, nas mesmas condições de tempo e lugar acima 

narradas, o denunciado FÁBIO MARTINS DA COSTA, prevalecendo-se das 
relações domesticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de Janaína de 
Araújo, sua companheira, desferindo-lhe um soco no roso, causando-lhe as 
lesões corporais descritas no Laudo Pericial n. 9403.15.00111, consistentes em 
''ferimento linear suturado com meio cm na região do supercílio direito''(fl. 6) [...]

      Concluída a instrução criminal, a denúncia foi julgada 

procedente, sendo Fábio Martins da Costa absolvido do crime previsto no art. 

147, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal, e condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em 

regime inicial aberto, por considerá-lo com incurso nas sanções do art. 129, §9º, 

do Código Penal com a incidência da Lei Maria da Penha (fls. 113/119).  Foi 

determinada a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 77 e 78 do 

Código Penal.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 144/148), ascenderam os autos 

a esta instância, oportunidade em que a Douta Procuradoria-Geral de Justiça o 

Exmo. Sra. Dra. Heloísa Crescenti Abdalla Freire, manifestou-se pelo 

conhecimento e desprovimento do apelo interposto. 

Este é o relatório.



                                                         

4

Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fábio 

Martins da Costa contra decisão que julgou procedente a denúncia e condenou-o 

como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal com a incidência da 

Lei 11.340/06.

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. E, quanto ao mérito, 

desprovido, conforme se passa a descrever.

Infere-se dos autos que, no dia 20 de fevereiro de 2015, o apelante 

agindo com manifesto animus laedendi, ofendeu a integridade física da sua 

companheira Janaína de Araujo, desferindo-lhe um soco no rosto, causando-lhe 

as lesões descritas no laudo pericial de fl. 06.

Pois bem. 

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por entender que o 

conjunto probatório é insuficiente para sustentar o édito condenatório.

Examinando as provas amealhadas nos autos, verifica-se que o 

recurso não comporta provimento.

A materialidade do delito restou positivada por meio do boletim de 

ocorrência (fl. 03), pelo exame de corpo de delito (fl. 06), bem como por 

intermédio da prova oral coligida nos autos.

O apelante, ao ser interrogado na fase extrajudicial, apresentou sua 

versão:

[...] Que convive com JANAÍNA DE ARAUJO desde novembro do ano 
passado, quando ainda residiam em Blumenau, sendo que desde o dia 19.01 
estão residindo na cidade de Brusque; Que JANAÍNA é mãe de cinco filhos, 
sendo que os três mais novos moram com ela, enquanto os outros dois mais 
velho moram com o pai em Curitiba, contudo estes dois estão passando férias 
com a mãe; Que o mal entendido entre o interrogando e sua companheira 
começou na última sexta feira, quando esta saiu de casa sem dizer para onde 
ia e só retornando no domingo a tarde, ficando os filhos na casa da irmã que 
mora na casa ao lado; Que ainda no domingo foi falar com JANAÍNA quando 
houve uma discussão, contudo o casal acabou se acertando; Que era intenção 
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do interrogando acabar com o relacionamento, fato que ocorreria na noite de 
ontem, contudo após falar com JANAÍNA e ambos ingerirem cervejas, começou 
uma discussão, quando o interrogado admite que deu um empurrão em 
JANAÍNA, batendo esta com a cabeça no sofá ou na quina do raque, causando-
lhe sangramento no rosto; QUE após os fatos acionou a PM a qual ao chegar 
no local, chamou o SAMU em função das lesões apresentadas por JANAÍNA, 
sendo esta encaminhada ao hospital, não sabendo fizer em que situação esta 
se encontra [...] (fls. 11/12)

Em juízo, o apelante não foi localizado e teve decretada a sua 

revelia, deixando de prestar maiores esclarecimentos acerca do fato. 

A ofendida, por sua vez, ouvida na Delegacia de Polícia, declarou:

[...] Que há cinco meses convive em união estável com Fábio Martins 
Costa e que há um mês estão residindo em Brusque. Esclareceu que é mãe de 
cinco filhos, frutos de uniões anteriores, morando todos os filhos consigo. 
Destacou que durante o relacionamento, Fábio mostrou-se sempre agressivo 
com palavras e às vezes com empurrões, razão pela qual, há três dias pediu a 
ele para terminarem o relacionamento, contudo este não aceitou. Relatou que 
na noite dos fatos, estavam em casa tomando uma caixa de cerveja em lata, 
quando em dado momento iniciaram uma discussão, visto que Fábio agrediu 
verbalmente sua enteada de onze anos, fato que fez com que a declarante 
pedisse que ele se retirasse da casa, instante em que o autor lhe deu um soco 
na sobrancelha direita, fazendo com que desmaiasse, estando naquele 
momento com o bebê no colo. Ressaltou que a lesão causou bastante 
sangramento e que foi chamada a polícia militar e acionado o SAMU, que levou 
a declarante ao hospital de Azambuja, onde foi realizada a sutura no ferimento 
com dois ou três pontos, além de ter sido submetida a raio-X, que nada acusou. 
Negou a informação de que a declarante teria saído de casa no último final de 
semana sem dar satisfação, aduzindo que na verdade levou os dois filhos mais 
novos para Blumenau/SC para que estes visitassem o pai que lá reside, 
deixado os outros três filhos com sua irmã que mora em Brusque. Asseverou 
ainda que não é verdade a assertiva de Fábio no sentido de que teria dado 
apenas um empurrão na declarante e com isso teria batido a cabeça no sofá ou 
no raque, pois na verdade foi agredida no quintal de casa. Concluiu dizendo que 
foi ameaçada por Fábio sob a alegação de que se o largasse iria lhe matar, o 
que não seria qualquer problema, vez que já matou o seu padrasto [...] (fls. 
09/10)

Na etapa judicial, a ofendida Janaína também não foi localizada, no 

entanto as partes desistiram de sua oitiva (fl. 91). 

O Policial Militar, Mauro Sapelli Almeida, que atendeu a ocorrência, 

declarou:

[...] Que nesta madrugada foram acionados pelo COPOM para que se 
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dirigissem até a residência de nº 139 da rua Camboriú, bairro Santa Rita, para 
atenderem uma ocorrência de briga de casal; Que, chegando ao local dos fatos 
constataram que a Sra. JANAÍNA DE ARAUJO havia sido agredida fisicamente 
pelo companheiro FABIO MARTINS DA COSTA, estando ela caída no pátio da 
residência com o rosto todo ensanguentado, apresentando lesões no supercílio 
e olho direito, oportunidade em que a vítima lhes contou que fora agredida 
durante uma discussão entre os dois; Que, diante das lesões apresentadas por 
Janaína foi acionado o SAMU o qual compareceu e encaminhou a vítima ao 
hospital onde, segundo informações, foi o ferimento suturado e a vítima será 
encaminhada para raio-x, ficando sob observação; Que, o autor dos fatos, 
mostrava-se embriagado e admitiu a discussão, contudo negou que tenha dado 
um soco no rosto da companheira alegando que apenas a empurrou e ela 
acabou batendo a cabeça contra uma quina; [...] (fl. 07)

O miliciano, Paulo Roberto Freitas, que também participou do 

atendimento da ocorrência, ratificou as declarações prestadas por Mauro na fase 

indiciária, em todos seus termos (fl. 08).

Em juízo, mantendo uníssona sua versão, Mauro Sapelli Almeida, 

asseverou: ''[...] que ao chegarem na residência indicada, encontraram a vítima 

lesionada e acionaram o SAMU para atendê-la. Ainda, confirmou suas 

declarações prestadas na fase policial e reconheceu a sua assinatura constante 

no termo. Informou também que os filhos da ofendida estavam na residência, 

não se recordando de outras testemunhas [...] (audiovisual, fl. 80)

Sob o crivo do contraditório, o agente público Paulo Roberto Freitas, 

declarou: ''[...] Que o filho da vítima estava aguardando a guarnição pois a 

residência era situada em um morro alto. Que ao chegarem no local, constataram 

que a vítima havia sido agredida e que o autor da agressão estava na residência, 

razão pela qual deram voz de prisão e acionaram o SAMU para prestar 

atendimento, pois a ofendida estava lesionada [...]'' (audiovisual, fl. 80) 

Observando as provas amealhadas nos autos, restou confirmado 

que o apelante agrediu fisicamente sua ex companheira, causando-lhe lesão 

corporal.

Ainda que Fábio Martins da Costa tenha confessado parcialmente o 

crime, aduzindo que apenas empurrou a ofendida, o que fez com que esta 
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batesse a cabeça em uma quina, Janaína foi taxativa em dizer que o apelante 

lhe desferiu um soco no rosto no momento em que estavam no quintal de casa, 

versão que foi ratificada pelas declarações dos agentes públicos que atenderam 

o ocorrência, e que confirmaram que ao chegar no local a vítima estava caída no 

quintal, com escoriações.

Portanto, ao contrário do que afirma o apelante, a prova produzida 

nos autos é cristalina, de tal modo que a ausência probatória é versão 

unicamente de defesa e encontra-se absolutamente isolada no processo.

A propósito, cumpre salientar que, em crimes que envolvam 

violência doméstica, "é natural que a palavra da ofendida ganhe especial 

relevância, principalmente porque os mesmos ocorrem, via de regra, em um 

cenário onde não estão presentes outras testemunhas oculares" (Apelação 

Criminal n. 2015.050541-0, de Concórdia, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima 

Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2015)

Ainda que os fatos que estão sendo imputados sejam negados pelo 

apelante, a coerência e segurança do depoimento prestado pela vítima, aliado ao 

laudo pericial (fl. 6), comprovam o prejuízo à integridade física da vítima, não 

deixando dúvidas de que a conduta do apelante infringiu o disposto no art. 129,  

§9°, do Código Penal, com a incidência da Lei Maria da Penha.

Ademais, cediço que ''em casos de violência contra a mulher – seja 

ela física ou psíquica-, a palavra da vítima é de fundamental importância para a 

devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um 

veredicto condenatório, quando firme e coerente, máxime quando corroborada 

pelos demais elementos de prova encontrados nos autos'' (Apelação Criminal n. 

0001510-86.2013.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 

9.8.2016), exatamente como ocorrera na hipótese.

Sendo assim, inexistem dúvidas de que Fábio Martins da Costa 

praticou as condutas que lhe foram imputadas na denúncia, portanto, não há que 
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falar em ausência de provas quanto à autoria delitiva, pois esta restou evidente 

em todos os elementos de prova colacionados aos autos.

Neste sentido, colhe-se na jurisprudência desta Corte:

1) Apelação Criminal n. 0043758-92.2015.8.24.0023, da Capital, rel. 

Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 11-07-2017: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
PALAVRAS HARMÔNICAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES, 
CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS. ALEGADA A 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIAL INTIMIDADOR CONFIGURADO. 
AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME FORMAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ 
(ÁLCOOL E DROGAS). SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A 
RESPONSABILIDADE DO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1 "Em casos 
de violência contra a mulher - seja ela física ou psíquica -, a palavra da 
vítima é de fundamental importância para a devida elucidação dos fatos, 
constituindo elemento hábil a fundamentar um veredito condenatório, 
quando firme e coerente, máxime quando corroborada pelos demais 
elementos de prova encontrados nos autos [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 
2012.060492-2, Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 5/2/2013). 2 Acerca do 
delito em comento, insta ressaltar que o dolo específico se caracteriza pela 
intenção de provocar medo na vítima, exteriorizada de forma fria pelo agente, 
consumando-se no momento em que o ofendido é alcançado pela promessa de 
que está sujeito a mal injusto e grave, e sua caracterização prescinde da 
produção de qualquer resultado material efetivo, por se tratar de crime formal. 3 
Nos termos do art. 28 do Código Penal, apenas a embriaguez proveniente de 
caso fortuito ou força maior pode resultar na isenção ou redução da reprimenda, 
o que, a toda evidência, não é a hipótese dos autos. DOSIMETRIA. 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS SIMPLES CONCEDIDO NA 
SENTENÇA. PREENCHIMENTO, ENTRETANTO, DOS REQUISITOS DO ART. 
78, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. Atendidos os 
requisitos legais - a pena corporal imposta não é superior a dois anos, o réu não 
é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais são favoráveis e não 
é possível a reparação do dano -, impõe-se a concessão do sursis especial. 
JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. ACUSADO DEFENDIDO PELA 
DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CONCESSÃO 
DEVIDA. PROVIMENTO NO PONTO. (grifou-se)

2) Apelação Criminal n. 0006837-07.2012.8.24.0067, de São Miguel 

do Oeste, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. 30-05-2017: 

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 9º). 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
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RECURSO DO ACUSADO. 1. ABSOLVIÇÃO. 1.1. AUTORIA E 
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS PELAS PALAVRAS FIRMES 
E COERENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE 
ATENDERAM A OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU OFENSA 
À INTEGRIDADE CORPORAL DA OFENDIDA. 1.2. LEGÍTIMA DEFESA E 
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. HIPÓTESES NÃO 
COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. SURSIS. AFASTAMENTO DE 
CONDIÇÃO IMPOSTA. HIPÓTESE LEGAL PREVISTA NO ART. 152, PAR. 
ÚN., DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO. 1.1. Em casos de 
violência doméstica, as palavras da vítima têm lugar central na elucidação 
de fatos, sobretudo quando coerentes com o contexto fático contido nos 
autos e corroboradas com o laudo pericial, tendo em vista que esses 
delitos acontecem, preponderantemente, longe de testemunhas oculares 
que possam esclarecer as circunstâncias do ocorrido [...]. (grifou-se)

3) Apelação Criminal n. 0007552-31.2014.8.24.0018, de Chapecó, 

desta Relatoria, j. 04-07-2017: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA 
PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, § 9º, E ART. 
147, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", NA FORMA DO ART. 69, 
TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I E II, DA LEI N. 11.340/2006). 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA 
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME 
DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE AGARRA O 
PESCOÇO DA COMPANHEIRA, CAUSANDO LESÕES DESCRITAS NO 
LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. 
PALAVRA DA VÍTIMA QUE, ALIADA AO CONTEXTO PROBATÓRIO, 
FORNECE A CERTEZA NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO 
DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE 
AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA 
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTE QUE AMEAÇOU A VÍTIMA 
DURANTE DISCUSSÃO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. INTENÇÃO DE 
INTIMIDAR A VÍTIMA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO 
DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO 
CONHECIDO. ANÁLISE QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
(grifou-se)

Logo, inviável acolher o pedido do apelante de absolvição por 

insuficiência de provas, a uma, porque restou atestado que houve lesão à 

integridade da vítima, a duas, porque mesmo que a defesa tenha alegado que as 

lesões constatadas no laudo pericial não se referem a nenhuma agressão 

provocada pelo apelante, não conseguiu comprovar tal tese, ônus que lhe 

incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e, a três, porque 
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a prova colhida na etapa extrajudicial foi confirmada em juízo, indicando a autoria 

do delito ao apelante.

Portanto, como destacado acima, há provas suficientes para a 

manutenção do édito condenatório.

Derradeiramente, mantida a condenação por esta Corte de Justiça, 

nos termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

HC n. 126.292/SP e das razões contidas no voto vencedor deste Relator nos 

autos n. 0000516-81.2010.8.24.0048, especialmente pela impossibilidade de 

rediscussão da matéria fática nas Instâncias Superiores, determina-se ao juízo a 

quo a intimação do apelante para início imediato do cumprimento das condições 

impostas a título de suspensão da pena. 

Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso e negar-

lhe provimento, determinando-se o início imediato do cumprimento das condições 

impostas para suspensão condicional da pena, providência a ser adotada pelo 

juízo de origem. 

Este é o voto.
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