
Apelação Criminal n. 0000531-19.2015.8.24.0034, de Itapiranga
Relator: Desembargador Norival Acácio Engel

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

PRELIMINAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR 
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. 
DESNECESSIDADE. DELITO DE LESÃO CORPORAL 
PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR QUE 
SE APURA MEDIANTE AÇÃO PÚBLICA 
INCONDICIONADA. PREFACIAL AFASTADA.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO, EM RELAÇÃO AO DELITO  
DE AMEAÇA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE 
INTERESSE RECURSAL, EM VIRTUDE DA DECRETAÇÃO 
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA EM 
PRIMEIRO GRAU.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. 
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE 
DEMONSTRADAS. APELANTE QUE DESFERIU SOCOS 
NA FACE DA VÍTIMA, CAUSANDO-LHE AS LESÕES 
CORPORAIS DESCRITAS NO LAUDO PERICIAL. 
PALAVRAS DA OFENDIDA CORROBORADA PELOS 
DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 
ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA, 
INCUMBÊNCIA DA DEFESA A TEOR DO ART. 156 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO 
MANTIDA.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 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 QUE SE IMPÕE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
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0000531-19.2015.8.24.0034, da Comarca de Itapiranga Vara Única em que é 
Apelante I. de A. e Apelado M. P. do E. de S. C..

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer 
parcialmente do recurso, afastar a preliminar invocada e, no mérito, negar-lhe 
provimento. 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. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Paulo Roberto Sartorato, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Júlio 
César M. Ferreira de Melo. Funcionou como representante do Ministério Público 
o Exmo. Sr. Dr. Paulo Antônio Günther.

Florianópolis, 1º de março de 2018.

Desembargador Norival Acácio Engel
Relator
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RELATÓRIO

Na Comarca de Itapiranga, o Ministério Público ofereceu Denúncia 

contra I. de A., dando-o como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, e art. 147, 

ambos do Código Penal, c/c art. 5º, inciso III, e 7º, incisos I e II, da Lei 

11.340/2006, em virtude dos seguintes fatos (fls. 42/43): 

[...] ATO Nº 1
No dia 6 de janeiro de 2015, por volta das 15h30min, no interior da 

residência localizada na Rua C. P., nº 133, Centro, Itapiranga/SC, o denunciado 
I. de A., ofendeu a integridade física de sua companheira B. D. T., praticando 
atos de violência doméstica em relação íntima de afeto.

Na ocasião, após uma discussão, o denunciado I., desferiu socos contra a 
vítima, causando-lhe o ferimentos descrito no laudo pericial nº 032/2015 de fl. 
15 (hematoma periorbicular olho direito; ferimentos na boca, dentes e arcada 
superior a direita e hematoma região frontal esquerda).

ATO Nº 2
Em datas e horários a serem precisados durante a instrução criminal, na 

residência localizada Rua C. P., nº 133, Centro, Itapiranga/SC, o denunciado I. 
de A., ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave a sua companheira 
B. D. T., praticando atos de violência em situação de relação íntima de afeto.

Nas ocasiões, o denunciado ameaçou a vítima, conforme descrito no 
Boletim de Ocorrência acostado à fl. 3, dizendo "Se tu for na Delegacia vou te 
matar, arma eu consigo em qualquer lugar", bem como referiu que caso a 
vítima não ficasse com ele iria matá-la [...] (nomes e endereço abreviados por 
este Relator). 

Encerrada a instrução, o Magistrado a quo julgou procedente a 

exordial para condenar o Apelante à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias 

de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, por infração ao art. 129, § 

9º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, e declarou extinta a 

punibilidade em relação ao crime de ameaça, em razão da decadência (fls. 

214-218).

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação (fl. 229) e, 

nas Razões de fls. 233/238, sustenta em preliminar, a rejeição da Denúncia por 

falta de condição da ação penal, em razão da ausência de representação 

criminal por parte da vítima.

No mérito, busca a "absolvição sumária" com base no art. 397, 

incisos I e II, do Código de Processo Penal, aduzindo que o fato narrado na peça 
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acusatória (lesões corporais) não constitui crime, pois teria agido em legítima 

defesa.

Apresentadas as Contrarrazões (242/250), os autos ascenderam a 

este Tribunal, oportunidade em que a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em 

parecer da lavra do Exmo. Sr. Dr. Lio Marcos Marin, manifestou-se pelo 

conhecimento parcial e, nesta extensão, pelo desprovimento do apelo (fls. 

258/262). 

Este é o relatório.

VOTO

O Recurso merece conhecimento parcial, por próprio e tempestivo.

Inicialmente no que se refere ao crime de ameaça, tem-se que o 

Reclamo não deve ser conhecido, por falta de interesse recursal, haja vista que 

foi extinta a punibilidade, em razão da decadência.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal, na Apelação Criminal 

n. 0013150-23.2012.8.24.0054, de Rio do Sul, de Relatoria do eminente 

Desembargador Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, julgada em 

25-04-2017:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) E 
PREVARICAÇÃO (CP, ART. 319). SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO 
PRIMEIRO E EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE NO TOCANTE AO SEGUNDO 
[...] Não deve ser conhecido o pedido de absolvição quanto ao delito de 
prevaricação, por falta de interesse recursal, se o Magistrado de Primeiro 
Grau já reconheceu a extinção da punibilidade do agente em razão do 
advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado [...] (grifei).

Assim, não se conhece do Reclamo, no ponto.

Da preliminar 

Alega a Defesa, em prefacial, a ausência de condição da ação 

penal, em razão da ausência de representação por parte da vítima, motivo pelo 

qual a Denúncia deveria ser rejeitada. Contudo, sem razão. 

Ao contrário do que aduz o Apelante, o delito de lesões corporais 

no âmbito da Lei Maria da Penha se apura mediante ação pública 
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incondicionada, nos termos do Enunciado n. 542 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça: "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de 

violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada".

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

n. 0001089-57.2015.8.24.0012, de Caçador, de Relatoria do eminente 

Desembargador Carlos Alberto Civinski, julgada em 29-11-2016:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME 
CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO E FAMILIAR (CP, ART. 129, § 9º). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA 
DA PENHA (LEI 11.4340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA 
DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RENÚNCIA DA VÍTIMA E 
RESTABELECIMENTO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. 
IRRELEVÂNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO E FAMILIAR. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [...] O STF, no 
julgamento da ADI 4.424/DF, pacificou o entendimento de que, nos crimes 
de lesão corporal leve ou culposa praticados mediante violência 
doméstica e familiar contra a mulher (CP, art. 129, § 9º), a ação penal é 
pública incondicionada (grifei). 

Assim, afasta-se a preliminar invocada.

Do mérito

Pleiteia a Defesa, em suma, a absolvição sumária com base no art. 

397, incisos I e II, do Código de Processo Penal, aduzindo que o fato narrado na 

peça acusatória (lesões corporais) não constitui crime, pois teria agido em 

legítima defesa.

Contudo, razão não lhe assiste.

A materialidade, embora não impugnada, restou demonstrada pelo 

Boletim de Ocorrência (fls. 03/07), Pedido de Medidas Protetivas de Urgência 

(fls. 10/11) e Laudo Pericial (fl. 15), que atestou as lesões corporais suportadas 

pela vítima.

A autoria, da mesma forma, restou comprovada pelas declarações 

da vítima e demais elementos constantes nos autos. 

A Ofendida B. D. T., ouvida na fase investigatória, declarou (fl. 26):
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[...] Que ratifica na íntegra a sua declaração contida no BO nº 
00026-2015-00035, registrado em Itapiranga na data de 08/01/2015; QUE 
informa ainda que I., a ameaçava dizendo que se a declarante saísse de perto 
dele ele iria persegui-la; QUE I., a agredia com socos, pontapés e usava 
pedaços de madeira para agredi-la  [...] (nomes abreviados por este Relator).

Em Juízo manteve o relato (registro audiovisual de fl. 52):

[...] (02'30") primeiro ele quebrou um objeto meu, que é um secador de 
cabelo, ele jogou contra a parede, aí depois ele me desferiu um soco no rosto, e 
até eu usava aparelho na época, meu dente entrou "pra dentro", depois ele me 
puxou, me derrubou contra a mesa, machuquei as costas, e tive uma infecção 
bem grave no rosto (em razão do soco) [...].  

Em sentido contrário, tem-se as declarações do Apelante, prestadas 

perante a Autoridade Policial (fl. 19):

[...] Que, perguntado sobre as lesões no rosto que B., apresentava no dia 
ela esteve na Delegacia registrando a presente ocorrência, respondeu que 
tiveram uma discussão e ela pegou um "rodo" e agrediu o interrogado e, neste 
momento, o interrogado tentou segura-la; Que ao tentar segura-la, usou um 
pouco de força e o cabo que estava segurando bateu no rosto dela e, como ela 
usa aparelho, a região da boca teria ficado inchada e machucada; Que, 
perguntado sobre a região do olho de B., que também apresentava lesões, 
respondeu que foi pelo mesmo motivo, pois na tentativa de conte-la, ela acabou 
se machucando com o rodo que segurava  [...].

Na fase do contraditório apresentou a mesma versão (registro 

audiovisual de fl. 190):

[...] (02'12") daí eu abri a porta do quarto pra sair, aí ela me pulou com um 
rodo, ela tinha um rodo na mão [...] daí ela levantou o rodo e meu deu uma 
"rodada" assim na cabeça, aí quebrou o osso [...] daí ela levantou o rodo de 
novo me deu de novo na cabeça, aí quebrou o cabo do rodo em dois, três 
pedaços [...] daí ela levantou a madeira assim, não sei de que jeito eu fui tomar 
dela [...] daí pegou no aparelho dela assim [...] e imprensou o dente dela [...] 

Ainda, as lesões sofridas pela Vítima restaram comprovadas pelo 

exame de corpo de delito que assim descreve: "hematoma periobicular olho 

direito; ferimento na boca, dentes e arcada superior direita; e hematoma região 

frontal esquerda" (fl. 15).

Do contexto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que 

as declarações da vítima, em ambas as fases, demonstram que o Apelante a 

agrediu, o que lhe causou as lesões supramencionadas.

Ademais, sabe-se nos crimes que tratam de violência doméstica a 
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palavra da vítima se reveste valor probante, ainda mais quando acompanhada de 

prova técnica, como no caso concreto. 

Como bem destacou o Magistrado a quo (fl. 216):

[...] De tal forma, as teses da defesa não merecem guarida, especialmente 
pela falta de provas, haja vista a uniformidade do depoimento da vítima tanto na 
fase policial quando judicial e a precisão de detalhes prestados por esta.

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

0027015-57.2012.8.24.0008, de Blumenau, de Relatoria da Desembargadora 

Cinthia Beatriz Bittencourt Schaefer, julgada em 03-08-2017: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA 
(ART. 129, § 9º, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) PRATICADOS 
COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA 
DE PROVAS OU POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO RÉU 
NO TOCANTE AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA FIRME E 
COERENTE DA VÍTIMA, ALIADA AS DEMAIS PROVAS E INDÍCIOS DOS 
AUTOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À INTEGRIDADE 
FÍSICA DA VÍTIMA. VERSÕES DO RÉU CONTRADITÓRIAS. "É corrente o 
entendimento dos Tribunais Pátrios de que, nos casos de violência 
doméstica, a palavra da vítima assume relevância e deve preponderar 
sobre a simples negativa de autoria sustentada pelo réu, especialmente 
quando está acompanhada de prova material das lesões suportadas, tal 
como ocorre no presente caso. (TJSC, Apelação Criminal n. 2014.046462-3, de 
Taió, rel. Des. Newton Varella Júnior, j. 23-10-2014). CONDENAÇÃO 
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Grifou-se)

Por outro lado, a versão apresentada pelo Apelante de que teria 

"apenas" tentado segurar a Ofendida para se defender de uma eventual 

agressão não se encontra comprovada, ônus que incumbia à defesa, nos termos 

do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, como muito bem avaliado pela Autoridade Judiciária a 

quo (fl. 216):

[...] Não bastasse, a justificativa apresentada pelo réu, consistente no fato 
de que sua conduta se resumiu em atos de defesa, não se coaduna com as 
lesões apresentadas pela vítima e descritas no laudo pericial de fl. 15 como 
sendo: "hematoma periorbicular olho direito, ferimentos na boca, dentes e 
arcada superior direita"..

Em caso análogo, já se manifestou esta Câmara, na Apelação 
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Criminal n. 0006949-84.2016.8.24.0018, de Chapecó, de Relatoria do eminente 

Desembargador Carlos Alberto Civinski, julgada em 19-10-2017:

 [...] MÉRITO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. 
TESE CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E DOLO BEM 
EVIDENCIADOS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, 
CORROBORADAS PELO LAUDO TÉCNICO PERICIAL E DEPOIMENTO DE 
TESTEMUNHA PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL 
OU IMINENTE. ÔNUS QUE COMPETE À DEFESA (CPP, ART. 156) [...]  
Inviável o acolhimento da excludente de ilicitude consistente na legítima 
defesa quando inexistente nos autos provas de que as agressões 
praticadas contra a vítima ocorreram nos moldes do art. 25 do Código 
Penal. - A simples alegação do agressor de que agiu em legítima defesa 
não autoriza que se reconheça a excludente de ilicitude, por força da parte 
inicial do art. 156 do Código de Processo Penal [...] (grifei). 

Salienta-se, ainda, que, embora a Defesa alegue que o Apelante 

usou de força para impedir eventual agressão, é certo que essa circunstância 

não possui o condão de eximi-lo das consequências judiciais, pois, é cediço, que 

inexiste, no âmbito do direito penal, compensação de culpas.

Acerca do 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 24-1-2017:

[...] 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 [...] (grifei).

Assim, a condenação deve ser mantida nos exatos termos da r. 

Sentença.

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 providencie a 
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expedição de mandado de prisão.

Diante do exposto, vota-se por conhecer parcialmente do recurso, 

afastar a preliminar invocada e, no mérito, negar-lhe provimento.  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, expedindo-

se o mandado de prisão.

Este é o voto.
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