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APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 
129, § 9º). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.  
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO 
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PROVA DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE 
INFORMANTES. LAUDO PERICIAL. OFENSA À 
INTEGRIDADE CORPORAL DA OFENDIDA. DOLO 
EVIDENCIADO.

As palavras da vítima, no sentido de que foi lesionada 
pelo acusado, confirmadas pelas informantes, caracterizam 
suficientemente a autoria do crime de lesão corporal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000666-68.2015.8.24.0054, da comarca de Rio do Sul (Vara Criminal), em que 
é  Apelante o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e Apelado G. S.:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento, a fim de condenar G. S. à pena de 3 meses de 
detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime 
previsto 129, § 9º, do Código Penal, concedida a suspensão condicional da 
pena; e determinar, após o exaurimento da possibilidade de interposição de 
recursos nesta Corte, o encaminhamento da íntegra do presente decisum ao 
Juízo da Condenação para que expeça os documentos necessários à execução 
provisória da suspensão da pena imposta ao Acusado, caso isso ainda não 
tenha sido implementado. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado no dia 13 de março de 2018, 
os Excelentíssimos Desembargadores Volnei Celso Tomazini (Presidente) e 
Getúlio Corrêa. Atuou pelo Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de 
Justiça Paulo de Tarso Brandão.

Florianópolis, 14 de março de 2018.

Sérgio Rizelo
RELATOR
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RELATÓRIO

Na Comarca de Rio do Sul, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra G. S., imputando-lhe a prática do crime 

previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma do art. 5º, II, da Lei 

11.340/06, nos seguintes termos:

No dia 28 de novembro de 2014, por volta das 18h30min, no interior da 
residência familiar, localizada na Rua [...] nesta Comarca de Rio do Sul, o 
denunciado G. S. ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima 
F. C. B., com quem convive por cerca de oito anos, puxando-a e arrastando-a, 
desferindo-lhe socos e pontapés, além de lhe desferir golpes com uma hélice de 
cortador de grama, causando-lhe: "Ferimento corto contuso de 5cm, suturado, 
região parietal esquerda. Duas escoriações de 1cm cada, em ombro direito. 
Duas escoriações de 1cm cada, em face dorsal do braço direito. Escoriação em 
cotovelo esquerdo de 3x2cm. Escoriação de 0,5cm, base de 3º quirodáctilo 
esquerdo. Escoriação de 4cm em face ventral de punho esquerdo. Conjunto de 
escoriações de 12x4cm em face externa de coxa direita. Conjunto de 
escoriações de 23x9cm em face externa de perna direita. Escoriação em face 
anterior inferior de perna esquerda de 3cm.", conforme descrito no laudo pericial 
de fl. 9.

Na ocasião, a vítima se dirigia ao seu carro para ir a uma festa da escola 
do filho, e ao indagar ao acusado como ele iria na festa em razão de estar 
bêbado, puxou-a e começou a agredi-la.

Ressalte-se que o crime foi praticado em contexto de violência de gênero, 
marcada pela vulnerabilidade da vítima mulher em face da relação desigual de 
poder existente no âmbito da família (fls. 33-34).

Concluída a instrução, o Doutor Juiz de Direito julgou improcedente 

a exordial acusatória e absolveu G. S. da imputação contida no art. 129, § 9º, do 

Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fl. 

121).

Insatisfeito, o Ministério Público deflagrou recurso de apelação.

Nas razões de inconformismo, requer o Parquet a reforma da 

sentença resistida, a fim de condenar G. S. por ofensa ao disposto no art. 129, § 

9º, do Código Penal, pois as provas constantes nos autos comprovam a autoria e 

materialidade delitivas (fls. 136-142).

G. S. ofereceu contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento 

do reclamo (fls. 148-153).
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A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pelo 

Excelentíssimo Procurador de Justiça Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, 

posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 185-190).

Este é o relatório.
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VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

O Ministério Público almeja a reforma da sentença absolutória, sob 

a alegação de que o acervo probatório constante nos autos é suficiente para 

caracterização do crime de lesão corporal.

O reclamo é digno de provimento.

A materialidade do delito encontra-se positivada no boletim de 

ocorrência das fls. 2-3; no requerimento de medidas protetivas da fl. 5; e no 

laudo pericial da fl. 9, o qual atestou ofensa à integridade corporal da Ofendida 

com instrumento contundente.

A autoria deflui das circunstâncias da prova oral coligida ao longo 

da instrução processual, notadamente das declarações uniformes e coerentes da 

Vítima e dos informantes.

O Apelado G. S. manteve-se silente na fase administrativa e, na 

judicial, aduziu que foi agredido pela Vítima F. C. B. e apenas a empurrou para 

livrar-se de suas investidas:

a acusação não é verdadeira; que naquele dia havia uma festa de 
comemoração das crianças na escola; que não foi na festa porque ela ficou 
com ciúmes da sua filha ir junto e daí aconteceu o que aconteceu; que ela ficou 
com ciúmes e foi para agredir-lhe, e saiu correndo; que ela falou que iria colocá- 
lo na cadeia e chamaria a polícia, e então o declarante saiu correndo; que isso 
aconteceu mais ou menos no meio da tarde e a festa seria mais no final da  
tarde; que ninguém golpeou ninguém com objetos, que a hélice mencionada era 
a que estava trocando de sua roçadeira em casa para cortar a grama; que 
ninguém estava embriagado; que ela chegou a se ferir na cabeça, não sabendo 
dizer como aconteceu; que a vítima ficou furiosa em razão do ciúme que sentia 
da filha, a qual não estava no local; que a vítima tem problemas psiquiátricos e 
todo mês ela tem esse ataque de fúria; que ela foi para cima do declarante e 
não tinha nada nas mãos, mas conseguiu agredi-lo com um soco, contudo, não 
ficou lesionado; que estava abaixado e ela chegou e atingiu o declarante, 
momento em que empurrou ela, a qual acabou caindo de costas; que no local 
em que ela caiu haviam muitos restos de coisas, madeira, coisas do cachorro 
entre outros; que quer dizer que estão juntos e ela retirou a queixa porque se 
arrependeu; que ela mora em Blumenau; que após esse dia nunca mais tiveram 
problemas, e os ataques que ela tinha todos os meses está controlando com 
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remédios, não sabendo quais são estas medicações, e também não sabe qual 
diagnóstico da doença dela; que ela fez tratamento com médico e não 
apresentou mais problemas, mas ainda toma remédios controlados, faixa preta; 
que após os fatos teve mais uma vez que ela voltou a ficar agressiva com o 
declarante (mídia da fl. 121).

As declarações da Ofendida F. C. B., na fase administrativa, 

entretanto, confirmam que o Apelado a agrediu e foi o único responsável pela 

contenda:

mantém com o autor uma união estável de 08 anos, tendo com ele um 
filho de 06 anos; Que, conheceu o autor na cidade de Blumenau, e diz que 
sempre tiveram uma boa convivência, porém quando vieram morar na cidade 
de Lontras há dois anos, o autor passou fazer uso de bebida de álcool com 
frequência, e ter um comportamento violento; Que, por várias vezes a 
declarante disse que iria romper o relacionamento como ele não parasse de 
beber, porém sem êxito; Que, no dia de hoje, o autor chegou em casa 
embriagado, e sendo a festa de encerramento de ano letivo do filho do casal, a 
declarante chamou a atenção do autor, perguntando como ele iria até a festa 
embriagado; Que, foi até seu veículo, local onde o autor a seguiu, a puxou e a 
arrastou passando a agredi-la com socos e pontapés; Que, conseguiu se soltar, 
ocasião em que foi ameaçada de morte pelo autor, tendo o autor dito, "eu vou 
te matar"; Que, foi alcançada novamente pelo autor e ele de posse de uma 
hélice de cortador de grama, passou a agredi-la na cabeça causando vários 
cortes; Que, após as agressões, o autor fugiu e a declarante acionou a Polícia 
Militar, porém como a guarnição não atendeu, acionou o Corpo de Bombeiros e 
foi encaminhada ao Hospital Regional; Que, mediante a gravidade da agressão 
sofrida, a declarante requer as Medidas Protetivas a que tem direito, uma vez 
que teme por sua integridade física e de seu filho (fl. 6).

A Ofendida F. C. B. não foi ouvida em Juízo, diante do tempo 

transcorrido desde a expedição da carta precatória à Comarca de Blumenau para 

sua oitiva e a audiência de instrução e julgamento (fl. 121). Porém, mesmo após 

o retorno da diligência aos autos, verifica-se que ela não foi localizada a fim de 

ser ouvida (fl. 169).

Contudo, as demais provas coligidas aos autos são hábeis a 

certificar suas alegações iniciais e confirmam a responsabilidade do Apelado 

pelas lesões produzidas.

Ressalta-se que as declarações iniciais da vítima têm lugar central 

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

agressões acontecem preponderantemente no ambiente privado e longe de 
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testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Já decidiu este Tribunal de Justiça:

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

Os dizeres preliminares da Vítima, além de especialmente 

relevantes por denunciarem uma prática criminosa empreendida, via de regra, 

longe dos olhos de terceiros, encontram amparo nas declarações da informante 

M. C. de O., que, apesar de não ter visualizado a contenda, disse tê-la visto 

lesionada e sangrando, logo após os fatos:

sua casa fica próxima da casa deles e consegue ter visualização desta; 
que, por coincidência, naquele dia estava na frente de sua residência quando 
viu o sangramento, pois a vítima estava na frente da casa gritando e com a 
cabeça sangrando; que quando a declarante chegou lá ela não queria que 
ninguém encostasse nela afirmando que já havia chamado os Bombeiros, e 
quando chegou na sua casa o Corpo de Bombeiros chegou na casa dela; que 
não chegou a presenciar os fatos; que não sabe da versão do G. pois quando 
chegou lá ele não estava na casa; que a vítima afirmou que ele havia agredido 
ela; que viu que ela estava sangrando no rosto e soube que ela levou alguns 
pontos (mídia da fl. 121).

Por sua vez, a mãe do Apelado, T. M. Z. S., confirmou que soube 

dos fatos por intermédio da vizinha e disse, ainda, não saber qual a versão do 

filho, bem como se ele sofreu ou não lesões:

ficou sabendo dos fatos através dos vizinhos, e não chegou a conversar 
com o filho por ele ter fugido, uma vez que ela chamou a polícia; que não sabe 
se G. ficou lesionado em razão dos fatos porque não viu ele; que naquele dia 
era para ter um evento das crianças na escola, e o acusado iria levar as 
crianças, mas soube que ele não levou; que ficou combinado de ele ir na casa 
da declarante pela manhã, mas ele não apareceu; que a festa era no período 
da tarde; que viu ele naquele dia de manhã e percebeu que naquele momento 
ele não havia bebido (mídia da fl. 121).

Para corroborar, o laudo pericial da fl. 9 certificou ter a Vítima F. C. 

B. sofrido "ferimento corto contuso de 5cm, suturado, região parietal esquerda. 

Duas escoriações de 1cm cada, em ombro direito. Escoriação em cotovelo 

esquerdo de 3x2cm. Escoriação de 0,5cm, base do 3º quirodáctilo esquerdo. 

Escoriação de 4cm em face ventral de punho esquerdo. Conjunto de escoriações 



Apelação Criminal n. 0000666-68.2015.8.24.0054 7

Gabinete Des. Sérgio Rizelo

de 12x4 em face externa de coxa direita. Conjunto de escoriações de 23x9cm em 

face externa de perna direita. Escoriação em face antero inferior de perna 

esquerda de 3cm", lesões compatíveis com as provas produzidas e não apenas 

com um "empurrão", conforme afirmou o Apelado.

Ainda que a Ofendida não tenha sido ouvida sob o crivo do 

contraditório, certo é que as demais provas produzidas confirmaram seu relato 

inicial, sobretudo as palavras da informante M. C. de O., que afirmou tê-la visto 

lesionada, logo após os fatos, e que ela confidenciou que o Apelado havia sido o 

autor das agressões.

Verifica-se, portanto, que a versão do Apelado encontra-se isolada 

nos autos, pois nem sequer soube indicar o diagnóstico da suposta doença da  

ex-mulher, fato este apontado apenas por ele, pois nem as testemunhas 

arroladas pela defesa informaram tal condição da Ofendida.

Também é seguro que o Apelado foi o responsável pelo início da 

desavença e por agredir, de forma consciente e voluntária, a Vítima, causando 

as lesões descritas no laudo pericial da fl. 9. Outrossim, não há prova de que ele 

resultou lesionado na oportunidade, uma vez que inexiste no feito exame de 

corpo de delito a fim de comprovar as lesões que alegou ter sofrido.

Em situações como essa, a atuação judicial deve ser vista como 

resposta para coibir e reprimir crimes dessa espécie, como repúdio a condutas 

opressivas e violentas no seio doméstico e como meio de buscar (ainda que com 

caráter pedagógico questionável pela reduzida sanção e pela ideia de que a 

impunidade reinará) o isolamento das práticas para que não se repitam, mesmo 

que em novas e futuras Vítimas.

Ora, "o dolo do crime de lesões corporais é a vontade de produzir 

um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou, pelo menos, de assumir o risco 

desse resultado. É o denominado animus laedendi ou nocendi, que diferencia o 

delito de lesão corporal da tentativa de homicídio, em que existe a vontade de 

matar (animus necandi)" (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato 
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N. Manual de direito penal: Parte Especial. Arts. 121 a 234-B do CP. 28. ed., São 

Paulo: Atlas, 2011. p. 70).

Logo, o conjunto probatório amealhado é suficiente para comprovar 

que o Apelado G. S., com evidente dolo, causou lesões corporais na ex-

companheira F. C. B., devendo ser condenado pela prática do crime previsto no 

art. 129, § 9º, do Código Penal.

Passa-se à aplicação da pena.

Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade (intensidade 

dolosa) não exorbita da normalidade. À luz da Súmula 444 do Superior Tribunal 

de Justiça, o Acusado G. S. não registra antecedentes criminais (fls. 13-14, 

condenado anteriormente nos autos 0003921-25.2001 por furto qualificado, cuja 

pena foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva). Inexistem nos autos 

elementos a comprovar a sua conduta social e personalidade. Os motivos, as 

circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie do tipo penal, 

não merecendo especial censura a esse respeito. A Vítima em nada influenciou à 

prática delituosa.

Desse modo, observados os vetores do art. 59 do Código Penal fixa-

se a pena-base em 3 meses de detenção.

Na etapa intermediária, inexistem agravantes e atenuantes a serem 

consideradas.

Na última fase dosimétrica, sem causas de aumento de pena, o 

quantum sancionatório final é estabelecido em 3 meses de detenção.

O regime de cumprimento da pena deve ser o aberto, em respeito 

ao expressado no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

É incabível a substituição da pena por restritiva de direitos (CP, art. 

44, I), uma vez que o crime foi perpetrado mediante violência à Vítima (Súmula 

588 do STJ).

É viável, contudo, conceder a suspensão condicional da pena pelo 

período de 2 anos, nos termos dos arts. 77 e 78 do Código Penal.
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O art. 78, §§ 1º e 2º, do Código Penal prevê duas modalidades de 

"sursis": o simples (art. 78, § 1º), mais severo, e o especial (art. 78, §º 2º), mais 

brando, caso haja reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, 

apresentando o acusado circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal 

totalmente favoráveis.

Assim, considerando que o Apelado não ostenta antecedentes 

criminais e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal são inteiramente 

favoráveis, determina-se o cumprimento cumulativo das exigências do sursis 

especial, previsto no § 2º do art. 78, do Código Penal: a) proibição de frequentar 

determinados lugares; b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, sem 

autorização do Magistrado; e c) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, 

mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Como medida complementar (CP, art. 79), determina-se a 

obrigatoriedade de seu comparecimento, pelo prazo mínimo de 5 meses, a 

cursos, palestras ou programas voltados à recuperação e reeducação de 

pessoas que praticaram violência doméstica ou outros específicos para eventual 

vício que o Apelante possa ter (Lei 7.210/84, art. 152, par. ún.). A especificação 

dessas medidas deverá ser indicada pela Autoridade Judiciária de Primeiro Grau 

no curso do processo executório (LEP, art. 159, § 2º).

Por fim, suspende-se a necessidade do pagamento das custas, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil, pois há nos autos indicativos de 

que o Apelado não possui capacidade econômico-financeira para suportar os 

gastos processuais sem prejuízo do sustento seu e de sua família, sobretudo por 

se encontrar segregado e ter sido assistido em toda a ação penal pela 

Defensoria Pública Estadual.

Defere-se, pois, a benesse da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de revogação, a qualquer tempo, no prazo de 5 anos a partir do 

trânsito em julgado, desde que demonstrada mudança em sua condição 

econômico-financeira (CPC, art. 98, § 3º).
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Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento e provimento do recurso 

a fim de condenar G. S. à pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em 

regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto 129, § 9º, do Código 

Penal, concedida a suspensão condicional da pena.

Determina-se ao Juízo da Condenação, exaurida a possibilidade de 

interposição de recurso nesta Corte, que expeça os documentos necessários à 

execução imediata da suspensão da pena imposta ao Acusado, caso isso ainda 

não tenha sido implementado, nos termos da orientação do Supremo Tribunal 

Federal (ARExtra 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 11.11.16).
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