
Apelação Criminal n. 0000755-50.2015.8.24.0003, de Anita Garibaldi
Relator: Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS COM A 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 9º, DO 
CÓDIGO PENAL, C/C ARTS. 5º E 7º, INCISO I, DA LEI N. 
11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO 
DEFENSIVO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
PROVAS. ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO ENTRE O CASAL E 
SIMPLES ACIDENTE. MATERIALIDADE DO CRIME DE 
LESÃO CORPORAL ASSENTE NO LAUDO PERICIAL 
POSITIVO. AUTORIA INDUVIDOSA. PALAVRAS DA 
OFENDIDA, NA DELEGACIA, CORROBORADAS PELO 
RELATO JUDICIAL DE SEU FILHO QUE PRESENCIOU A 
AGRESSÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO E 
COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO POR GOLPE DE SOCO. 
PROVA ROBUSTA. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO 
PENAL DESCRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO 
PRO REO IMPOSSÍVEL. SENTENÇA IRREPARÁVEL.

POSTERIOR RECONCILIAÇÃO DO CASAL QUE NÃO 
IMPEDE A CONDENAÇÃO. HIPÓTESE DE AÇÃO PENAL 
PÚBLICA INCONDICIONADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO 
DO EXCELSO PRETÓRIO. ADI 4424 JULGADA 
PROCEDENTE PARA, DANDO INTERPRETAÇÃO 
CONFORME AOS ARTS. 12, I, E 16, AMBOS DA LEI N. 
11.340/06, ASSENTAR A NATUREZA INCONDICIONADA 
DA AÇÃO PENAL EM CASO DE CRIME DE LESÃO, 
POUCO IMPORTANDO A EXTENSÃO DESTA, 
PRATICADO CONTRA A MULHER NO AMBIENTE 
DOMÉSTICO. EXEGESE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 
542 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. ÉDITO CONDENATÓRIO 
MANTIDO.

PENA. SURSIS. LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA NO 
PRIMEIRO ANO. APREGOADA AUSÊNCIA DE CASA DO 
ALBERGADO NA COMARCA. CONDIÇÕES DE 
CUMPRIMENTO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO 
JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO 
PONTO. 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS CONDIÇÕES 
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IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE 
JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA ÀS 
INSTÂNCIAS SUPERIORES. DETERMINAÇÃO EM 
OBSERVÂNCIA A RECENTE ORIENTAÇÃO DO STF (HC 
N. 126292/SP). PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA FUNÇÃO 
JURISDICIONAL.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000755-50.2015.8.24.0003, da comarca de Anita Garibaldi Vara Única em que 
é Apelante Alcides Maciel da Silva e Apelado Ministério Público do Estado de 
SC.

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por decisão unânime, conhecer 
parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, com a imediata execução da 
pena. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 13 de março de 2018, foi presidido 
pelo Exmo. Sr. Des. Rui Fortes, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. 
Sérgio Izidoro Heil. Funcionou pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 
Sr. Dr. Paulo Antônio Gunther. 

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann
Relator
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RELATÓRIO

Na comarca de Anita Garibaldi, o Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina ofereceu denúncia contra Alcides Maciel da Silva, dando-o como 

incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 5º e 7º, inciso I, 

da Lei n. 11.340/2006, pela prática da conduta assim descrita na inicial 

acusatória:

No dia 1º de novembro de 2015, por volta das 23 horas, na residência da 
vítima, situada na Localidade do Arrozal, próximo à antiga escola, área rural de 
Anita Garibaldi/SC, ALCIDES MACIEL DA SILVA, de forma consciente e 
voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, uma vez 
que viveu em união estável por aproximadamente 18 anos com a vítima Eli 
Morbach, em contexto de violência de gênero (doméstica), com manifesta 
intenção de ferir, agrediu fisicamente a sua companheira Eli Morbach, 
desferindo-lhe um soco no rosto, ofendendo-lhe a integridade corporal e 
causando-lhe as lesões de natureza leve descritas no auto de exame de corpo 
de delito de folha 5 (p. 01-03). 

Concluída a instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente 

para condenar o acusado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção, em regime inicial aberto, por infração ao disposto no art. 129, § 9º, do 

Código Penal, c/c art. 5º e 7º, inciso I, da Lei n. 11.340/06. Foi-lhe concedida a 

suspensão da execução da pena privativa de liberdade (sursis) por 2 (dois) anos, 

devendo no primeiro ano de prova o acusado submeter-se à limitação de fim de 

semana (CP, art. 78, § 1º e art. 48), bem como o direito de recorrer em liberdade 

(p. 102-108).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual pugnou 

pela absolvição de seu defendido, sob a alegação de que a prova da autoria é 

frágil. Sustenta que a negativa de autoria vem embasada na versão apresentada 

pelo apelante, tendo em vista que a palavra da vítima não foi confirmada sob o 

crivo do contraditório. Alega que o laudo pericial não especifica onde a vítima foi 

agredida, fato importante e não considerado na sentença. Requereu a aplicação 

do princípio in dubio pro reo. Por fim, pleiteou a substituição da limitação de fim 



                                                         

4

Gabinete Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann

de semana, tendo em vista que na comarca não existe casa do albergado ou 

estabelecimento adequado para cumprimento da pena (p. 122-136).

Juntadas as contrarrazões (p. 140-145), ascenderam os autos a 

esta instância, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do 

Exma. Sra. Dra. Cristiane Rosália Maestri Böell, opinou pelo conhecimento e 

desprovimento do recurso interposto (p. 156-160).

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra decisão que julgou 

procedente a denúncia e condenou Alcides Maciel da Silva à sanção do art. 129, 

§ 9°, do Código Penal, c/c arts. 5º e 7º, I, da Lei n. 11.340/2006.

Persegue a defesa a absolvição de seu defendido, sob a alegação 

de que a prova da autoria é frágil. Sustenta que sua a negativa vem embasada 

na versão apresentada pelo apelante, tendo em vista que a palavra da vítima não 

foi confirmada sob o crivo do contraditório. Alega que o laudo pericial não 

especifica onde a ofendida foi agredida, fato importante e não considerado na 

sentença. Requer a aplicação do princípio in dubio pro reo. Por fim, pleiteou a 

substituição da limitação de fim de semana, tendo em vista que na comarca não 

existe casa do albergado ou estabelecimento adequado para cumprimento da 

pena (p. 122-136).

Sem razão, no entanto.

Pois bem.

Textua o art. 129, § 9º, do Código Penal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
[...]
Violência Doméstica
§ 9o  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:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

A materialidade do fato restou comprovada pelo boletim de 

ocorrência (p. 06-07), auto de exame de corpo delito acostado à p. 08, o qual 

atestou ofensa à integridade corporal da ofendida, no "lábio superior", "por 

instrumento contundente".

Quanto à autoria, esta também exsurge induvidosa.

Em seu interrogatório judicial, o acusado negou a acusação que lhe 
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foi desferida na exordial acusatória. Relatou que "tomava", mas parou de beber 

há sete meses. Disse que no dia dos fatos "tomou" e chegou em casa, e Dorival 

"quis dar uma de bacana", então o pegou pelo colarinho e o jogou na parede. 

Explicou que "dar uma de bacana" significa que ele "quis mandar na cozinha", e 

"como é o dono da casa não pode deixar ele mandar na cozinha", então a mãe 

dele foi separar e esticou o braço para afastar a mulher (mídia de p. 78).

Deveras cômoda a posição adotada pelo apelante, no entanto, o 

que se extraiu da prova colacionada nos autos é que ele, de fato, agrediu sua 

companheira, Eli Morbach, com um soco no rosto, conforme as lesões corporais 

atestadas pelo laudo pericial de p. 08.

Narrou a vítima na fase policial:

[...] QUE convive com o autor, em união estável, há cerca de dezoito 
anos; QUE durante este período, foi agredida várias vezes e que, as ameaças 
são constantes; QUE na data dos fatos, o autor chegou em casa 
embriagado, pediu para a declarante 'fazer a janta' e, no momento em que 
a declarante estava com a panela, o autor deu um 'coice' na panela; QUE a 
declarante cuida de um de seus filhos, do primeiro casamento, sendo o 
mesmo deficiente físico/mental; QUE após chutar a panela, o autor foi 
para agredir o filho da declarante; QUE a declarante foi defende-lo e, a 
partir de então, o autor começou a agredi-la, dando um soco em seu rosto; 
QUE após as agressões, o autor ameaçou, dizendo: 'se for na polícia, vou 
terminar o serviço'; QUE teme por sua integridade física e de seu filho; QUE no 
momento, não havia testemunhas das agressões e ameaças, além de seu filho 
deficiente (p. 09 – grifou-se).

O filho da ofendida, Dorival Morbach dos Passos, que reside junto 

com o casal e presenciou os fatos, a seu jeito e modo, em virtude de sua 

deficiência física e mental, relatou no caderno administrativo que "no dia dos 

fatos, encontrava-se dormindo em casa, quando o autor chegou, puxou o 

cobertor e falou: 'levanta! Vai trabalhar, vagabundo', sendo que o autor estava 

embriagado e violento". Disse que sua genitora "estava iniciando o almoço, 

quando o autor deu um chute na panela, dando um soco no rosto da vítima". 

Disse que ameaçou matar a vítima, dizendo: 'vou matar você e depois me mato, 
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para a polícia não me pegar'. Pontuou que "não é a primeira vez que presencia 

agressões por parte do autor contra a vítima" e "o autor costuma ingerir muita 

bebida alcoólica, sendo pessoa violenta". Por fim, afirmou que estavam em casa 

apenas o declarante, a vítima e o autor" (p. 13 – grifou-se).

Em juízo, ratificou sua fala:

[...] que o acusado é 'junto' com sua mãe; que no dia dos fatos, Alcides 
chegou 'meio tomado', 'pulou' no declarante com uma faca e queria matar o 
declarante; que ele deu uns tapas na mãe, machucou ela; que outro dia ele 
cortou o dedo da mãe; que ele queria matar 'tudo nós'; que ele deu um soco 
em sua mãe; que ele foi no seu quarto quando chegou, empurrou-o com 
uma faca e tentou matá-lo; que empurrou sua mãe porque sua mãe foi 
defender o declarante; que ele partiu para cima sua mãe, empurrou e deu 
um soco nela; que ele deu um chute na panela; que o declarante estava na 
cozinha, mas foi outro dia; que derramou macarrão, feijão, tudo; que foram em 
dias diferentes; que a ameaça foi o dia do soco; que ele foi e deu um soco 
nela; que viu tudo; que a briga foi na cozinha (mídia de p. 78 – grifou-se).

Há prova bastante à condenação.

O relato da vítima na fase policial vem corroborado pelas 

declarações de seu filho que presenciou os fatos, e confirmou todo o enredo em 

juízo, além do laudo pericial de lesões corporais que atestou a agressão.

O laudo pericial constatou ofensa à integridade corporal da vítima, 

provocada por "instrumento contundente", o qual ocasionou ofensa no "lábio 

superior" (p. 08), o que é condizente com o golpe de soco relatado pela vítima, 

ao contrário do que sustentou a defesa em suas razões de apelação.

Da análise retro, dúvida não existe acerca da ocorrência da lesão, 

ocasionada no âmbito doméstico, ultrapassando em muito uma simples defesa 

do acusado para afastar a vítima, conforme alegou em seu interrogatório.

Aliás, o tipo penal busca preservar não só a incolumidade física 

individual da vítima, mas também a tranquilidade e harmonia familiar, 

entendendo o legislador que o agente, nesses casos, manifesta clara 

insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio 
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mútuo que deve nutrir para com os parentes próximos ou pessoas com quem 

convive" (SANCHES, Rogério. Manual de direito penal. Parte especial. 8 ed. 

Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 124).

A declaração da ofendida, na Delegacia, dando detalhes da briga 

do casal e das agressões sofridas, encontra pleno respaldo nos relatos do filho 

Dorival, prestado perante a autoridade judicial. Aqui cumpre anotar que apesar 

de sua deficiência, relatou, a seu jeito e modo, os fatos, que se coadunaram com 

o seu relato na fase policial, bem como a fala da vítima, também na Delegacia.

Nesse sentido, a negativa de autoria do acusado não ficou 

comprovada. Ele próprio alegou que estava no local dos fatos e, apesar de negar 

que deu um soco na vítima, afirmou que somente tentou afastá-la durante a briga 

com seu filho, Dorival, o que não merece qualquer credibilidade, ante as fartas 

provas colacionadas aos autos.

As testemunhas de defesa não viram os fatos e foram meramente 

abonatórias (mídia de p. 78).

Inácio Hildebrando dos Santos relatou em juízo que é vizinho do 

autor e da vítima, e não teve conhecimento dos fatos, nem viu a vítima com olho 

roxo ou machucada. Também disse que para o declarante, o Dorival não 

comentou nada sobre os fatos (mídia de p. 78).

Milton Moreira tem um sítio perto da residência do acusado e da 

vítima, e disse que não está sabendo dos fatos, nem nunca ninguém comentou. 

Disse que Dorival é tido na comunidade como tipo 'meio louco', porque ele é 

meio "doidão" mesmo. Pontuou, por fim, que vítima e autor ainda moram juntos 

na mesma residência (mídia de p. 78).

Amarildo Maia, patrão do acusado, narrou que ele mora em seu 

terreno, sendo que a vítima mora com ele. Sobre a convivência, disse que "eles 

se dão muito bem". Sobre o dia dos fatos, não sabe de nada. Afirmou que o 

Dorival é meio "tan-tan", mas não conversa muito com ele, não tendo ele 
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comentado nada sobre os fatos (mídia de p. 78).

Desta forma, o contexto de prova é apto a erigir o édito 

condenatório.

É cediço que em crimes deste jaez, a palavra firme da vítima 

adquire relevância nos casos de violência doméstica, que, em sua maioria, 

ocorrem na clandestinidade.

Assim, vê-se que as declarações da vítima, firmes e coerentes, no 

procedimento embrionário, corroborados com o restante do conjunto probatório 

colhido no feito, em especial com o laudo pericial e também as palavras de seu 

filho, tanto na fase policial como em juízo, mostram-se aptas a comprovar a 

autoria e culpabilidade das lesões.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL 
LEVE E AMEAÇA. CÓDIGO PENAL, ARTS. 129, § 9.º, E 147. CONDENAÇÃO. 
APELO DEFENSIVO.   ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO 
ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS 
DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES EM 
AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. ÂNIMO INTIMIDATIVO COMPROVADO.   
Não há falar em insuficiência de provas para a condenação pela prática de 
lesões corporais quando a vítima descreve os acontecimentos, em ambas 
as fases do processo, de modo coerente e esses relatos estão em 
consonância com o laudo pericial acostado nos autos. [...] RECURSO NÃO 
PROVIDO (Apelação Criminal n. 2014.031797-7, da Capital, rel. Des. Roberto 
Lucas Pacheco, j. 20/11/2014 – grifou-se).

O fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo, em razão da 

retomada da convivência do casal, também não modifica o presente julgamento, 

ante a robustez das provas reunidas. Sua conduta é no sentido de produzir maior 

prova contra seu próprio algoz. Somente isso. 

A espécie versa sobre lesões corporais praticadas no âmbito 

doméstico, com a incidência da Lei Maria da Penha, por conta da união estável 

existente entre o acusado e a ofendida (art. 129, § 9º, do CP). A vítima é pessoa 

do sexo feminino, o que faz incidir as disposições da Lei n. 11.340/2006 (Lei 
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Maria da Penha), de modo que se mostra desnecessária à propositura da ação 

penal a representação da ofendida.

Nesse sentido é a lição de Rogério Sanches Cunha:

Em regra, a pena do crime de lesão corporal será perseguida mediante 
ação penal pública incondicionada.

[...] E no caso de violência doméstica e familiar? Temos que separar:
[...]
b) tratando-se de vítima mulher, não fica dúvida que, na hipótese do § 10, 

a ação penal é pública incondicionada. Já nas demais (§§ 9º e 11), havendo 
lesões somente leves, a discussão era inevitável: considerando que foi a Lei n. 
9.099/95 que alterou, nesses casos, o tipo de ação penal, passando de 
incondicionada para condicionada; considerando, porém, que o art. 41 da Lei n. 
11.340/2006 proíbe aos crimes contra a mulher; no ambiente doméstico e 
familiar, a aplicação dos dispositivos da citada lei (Lei n. 9.099/95), qual, afinal, 
o tipo de ação penal?

[...]
O primeiro ponto a ser observado diz respeito ao art. 41 do estatuto novel, 

que afastou, expressamente, a incidência da Lei n. 9.099/95, "aos crimes 
praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher". Ora, como é 
cediço, o delito de lesão corporal leve (assim como de lesão corporal culposa, 
de menor interesse para nosso trabalho), eram de ação penal pública 
incondicionada e, somente a partir da inovação trazida pelo JECrim, passaram 
a exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade a autorizar 
o Ministério Público na oferta da denúncia. Pois bem. Se o crime era de ação 
penal pública e foi a Lei n. 9.099/95 que exigiu a representação, tem-se, por 
consequência, que na medida em que a Lei Maria da Penha afastou a aplicação 
dos Juizados, automaticamente tornou-se à situação anterior, ou seja, não é 
mais necessária a representação para esse delito.

[...]
De se ver, ainda, que, regra geral, toda ação é pública. Quando sua 

iniciativa for privada ou depender, ainda, de alguma condição, (representação 
da ofendida ou requisição do Ministro da Justiça), a lei o declarará 
expressamente. É o que se extrai do disposto no art. 100 do Código Penal.

Soaria estranho, aliás, que um crime praticado contra a mulher, nas 
condições da presente lei, fosse considerado como uma forma de violação aos 
Direitos Humanos (art. 6º), e, mesmo assim, seu processamento ficasse 
dependendo da representação da ofendida (SANCHES, Rogério. Manual de 
direito penal. Parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 132-136).

Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em 

09/02/2012, na Ação Direta de Constitucionalidade n. 4424, por dez votos a um, 
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vencido o Min. Cezar Peluso, "julgar procedente a ação direta para, dando 

interpretação conforme aos artigos 12 inciso I, e 16, ambos da Lei n. 11.340/06, 

assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão, 

pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente 

doméstico".

Em 26/08/2015, foi editado o Enunciado da Súmula n. 542 do 

Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "a ação penal relativa ao crime de 

lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública 

incondicionada".

A respeito disso, esta Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÕES 
CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. 
MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA (6 ANOS DE IDADE) NA FASE POLICIAL EM 
CONSONÂNCIA COM AS PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA 
POLÍCIA E EM JUÍZO, E COM O LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU AS 
LESÕES SOFRIDAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA DO CONTEXTO 
PROBATÓRIO. RETRATAÇÃO DA GENITORA DA OFENDIDA, SUA 
REPRESENTANTE LEGAL, DECORRENTE DA RECONCILIAÇÃO COM O 
RÉU, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE OBSTAR A CONDENAÇÃO. LESÃO 
CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO QUE SE APURA MEDIANTE AÇÃO 
PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRECEDENTES. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.   EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 
SENTENÇA CONFIRMADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP), ADOTADA POR ESTA CÂMARA 
CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO REGIME ABERTO. INTIMAÇÃO DO RÉU 
PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIDÊNCIA 
DETERMINADA DE OFÍCIO (Apelação n. 0133163-84.2013.8.24.0064, de São 
José, rel. Des. Rui Fortes, j. 03/05/2016 – grifou-se).

E desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADO MEDIANTE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR (ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO 
PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE 
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DEMONSTRADAS. AGENTE QUE AGRIDE FISICAMENTE SUA 
COMPANHEIRA CAUSANDO-LHE AS LESÕES CORPORAIS. VERSÃO DA 
VÍTIMA, EMBORA MODIFICADA PARCIALMENTE EM JUÍZO, QUE 
CONFIRMA A AGRESSÃO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. 
RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO IRRELEVANTE. INCAPAZ DE LEVAR 
A ABSOLVIÇÃO. CRIME DE LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO QUE É DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. DECISÃO 
EMANADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA 
QUE INCUMBE À DEFESA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA 
ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 
(Apelação Criminal n. 0002361-70.2012.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. 
Cinthia Beatriz da Silva Bittencour Schaefer, j. 17/11/2016 – grifou-se).

Colaciona-se recente julgado da Colenda Corte:

PETIÇÃO.  QUESTÃO DE ORDEM. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 
N. 177. CRIME DE  LESÕES CORPORAIS COMETIDOS CONTRA A MULHER 
NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.  NATUREZA  DA  AÇÃO  PENAL.  
REVISÃO  DO  ENTENDIMENTO DAS TERCEIRA  SEÇÃO  DO  STJ. 
ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DA ADI N. 4.424/DF PELO STF E À 
SÚMULA N. 542 DO STJ. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. 1.  
Considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da 
confiança  e  da  isonomia,  deve ser revisto o entendimento firmado pelo 
julgamento, sob o rito dos repetitivos, do REsp n. 1.097.042/DF,  cuja 
quaestio iuris, acerca da natureza da ação penal nos  crimes  de  lesão  
corporal cometidos contra a mulher no âmbito doméstico  e  familiar,  foi  
apreciada  pelo  Plenário  do  Supremo Tribunal  Federal em sentido 
oposto, já incorporado à jurisprudência mais  recente  deste  STJ.  2.  
Assim,  a  tese fixada passa a ser a seguinte:  a  ação penal nos crimes de 
lesão corporal leve cometidos em  detrimento  da mulher, no âmbito 
doméstico e familiar, é pública incondicionada. 3.  Questão  de  ordem  
acolhida  a  fim  de  proceder  à revisão do entendimento consolidado por 
ocasião do julgamento do REsp n. 1.097.042/DF - Tema 177 (Pet 11805 / 
DF, rel. Mina. Rogério Schietti Cruz, j. 10/05/2017).

Portanto, a posterior reconciliação do casal em nada altera o 

desfecho de todo o processado, bem como a aplicação da pena, tendo em vista 

que a ação penal é pública incondicionada, conforme remansosa jurisprudência.

Deste modo, por todo o exposto, a conduta do acusado amolda-se 

perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, com a 

incidência da Lei Maria da Penha, razão pela qual não há falar em absolvição por 
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insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo, ou reconciliação 

do casal, devendo ser mantida incólume a sentença ora vergastada.

Quanto ao pedido de substituição de limitação de fim de semana, 

como uma das condições da suspensão condicional da pena, diante da 

apregoada inexistência da Casa do Albergado na comarca, venia, deve o pleito 

ser analisado pelo Juízo da Execução, que detém condições e conhecimento 

para alterá-la, razão porque não se conhece da insurgência.

Da execução provisória

Por último, concedido ao acusado o benefício da suspensão 

condicional da pena, as condições impostas para o cumprimento de tal benesse 

devem ser prontamente iniciadas, por força da novel deliberação da Suprema 

Corte, valendo o presente como fundamentação para tanto.

É que na sessão do dia 16/02/2016, por óbvio sem efeito erga 

omnes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de seus membros (7x4), 

derrubando o entendimento que se firmou a partir do HC 84.078/MG, julgado em 

fevereiro de 2009, julgou o HC 126.292/SP, permitindo a execução provisória da 

pena após confirmação de sentença em segundo grau de jurisdição, o que foi 

ratificado no julgamento do dia 05/10/2016 pelo plenário da mesma Corte, em 

sede de Repercussão Geral, julgando o mérito do ARE 964246, representativo 

do Tema 925.

No caso, venia, entendo que não há ofensa ao princípio da 

presunção de inocência, firmado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 

Ao contrário do que ocorre com os princípios do devido processo legal (CF, art. 

5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º LV), ao princípio da 

inocência não se pode dar interpretação ampliativa capaz de abranger toda e 

qualquer situação restritiva de direitos decorrente de ato jurisdicional.

Ora, existindo prova inequívoca da prática do crime, não há que se 

falar em presunção de inocência, princípio que entendo não ser absoluto, 
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aflorando o princípio da não culpabilidade. O devido processo legal foi 

observado, quando proferida a sentença de primeira instância e a decisão de 

segundo grau, que se operou na data de hoje. 

Qualquer recurso deflagrado pelo apelante – o que não é tolhido 

com a presente deliberação –, seja ao Superior Tribunal de Justiça, seja ao 

Supremo Tribunal Federal, diga-se, que não têm a característica de terceira ou 

quarta instância, não terá como objeto a análise da prova, já procedida, porque a 

tanto não se prestam, senão matéria de direito, logo, com manifesta preclusão da 

matéria fática.

O paralelo que pode ser traçado é com o texto do art. 2º da Lei 

64/90, dada pelo art. 1º da LC 135/2010. É que a Lei 64/90 – Lei da Elegibilidade 

ou Inelegibilidade – ditava como inelegível o condenado criminalmente com 

sentença transitada em julgado. E agora grafa: os que forem condenados, em 

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado.

A pronta execução, outrossim, e daí não ser o princípio da 

inocência absoluto, é medida de defesa do corpo social e afasta o clima de 

impunidade que atualmente vigora no país.

Em decorrência, vota-se pelo parcial conhecimento e não 

provimento do recurso, com o imediato cumprimento das condições impostas 

para o cumprimento da suspensão condicional da pena, valendo o presente 

como fundamento para tanto.

A comarca de origem deverá promover a comunicação à vítima, em 

observância ao art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

É o voto.
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