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APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 
129, § 9º). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.

1. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE 
AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE INTERESSE RECURSAL (CPP, ART. 577, PARÁGRAFO 
ÚNICO.). 2. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO 
DE 3 ANOS NÃO ATINGIDO. 3. ABSOLVIÇÃO. PROVA DA 
AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE INFORMANTE. 
LAUDO PERICIAL. OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL 
DA OFENDIDA.

1. Carece de interesse recursal o pedido de absolvição, 
no tocante ao crime de ameaça, quando o acusado nem 
sequer foi denunciado por essa prática delitiva.

2. O prazo prescricional, com base na pena aplicada que 
não atinge 1 ano de privação de liberdade, é de 3 anos, se a 
infração foi cometida após entrar em vigor a Lei 12.234/10. 
Se tal lapso não transcorreu entre os marcos interruptivos 
não há falar em prescrição.

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

 RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000920-80.2014.8.24.0020, da Comarca de Criciúma (1ª Vara Criminal), em 
que é  Apelante M. C. de S. e Apelado o Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer 
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parcialmente do recurso; negar-lhe provimento; 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 pena imposta ao Acusado, 
caso isso ainda não tenha sido implementado. Custas legais. 

Participaram do julgamento, realizado no dia 20 de fevereiro de 
2018, os Excelentíssimos Desembargadores Getúlio Corrêa e Volnei Celso 
Tomazini. Atuou pelo Ministério Público a Excelentíssima Procuradora de Justiça 
Heloísa Crescenti A. Freire.

Florianópolis, 21 de fevereiro de 2018.

Sérgio Rizelo
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Na Comarca de Criciúma, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra M. C. de S., imputando-lhe a prática do crime 

previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma do art. 7º, I, da Lei 

11.340/06, nos seguintes termos:

Cabe inicialmente esclarecer que o denunciado M. C. de S. foi casado 
com a vítima J. da R. por aproximadamente cinco anos, caracterizando, assim, 
relações intimas de afeto, segundo preceitua o artigo 5º, inciso III, da Lei n. 
11.340/06.

Em decorrência desta situação, no dia 10 de julho de 2013, por volta de 
19h45min, na residência localizada na Rua [...] em Criciúma/SC, após 
discussão com a vítima, o denunciado ofendeu-lhe a integridade física, à 
medida que agrediu-a com chutes nas pernas, puxões de cabelo e tapas pelo 
rosto, resultando na vítima as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 
5.

Vale dizer que a violência física, ou seja, as lesões corporais praticadas 
contra a vítima, se deram no âmbito de qualquer relação íntima de afeto, na 
qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 
de coabitação, conforme dispõe o artigo 5º, inciso III, c/c o artigo 7º, inciso I, 
ambos da Lei n. 11.340/06 (fls. 3-4).

Concluída a instrução, a Doutora Juíza de Direito Paula Botke e 

Silva julgou procedente a exordial acusatória e condenou M. C. de S. à pena de 

3 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo 

cometimento do delito previsto no art. 129, § 9º, concedida a suspensão 

condicional da pena nos termos do art. 77 e 79, todos do Código Penal (fls. 

129-141).

Insatisfeito, M. C. de S. deflagrou recurso de apelação.

Nas razões do inconformismo, almeja, preliminarmente, a 

declaração da extinção da punibilidade reconhecendo-se a prescrição da 

pretensão punitiva.

No mérito, requer, em síntese, a reforma da sentença, a fim de ser 

absolvido, por ausência de prova quanto à autoria delitiva no tocante aos crimes 

de ameaça e de lesão corporal, com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código 

de Processo Penal (fls. 148-151).
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O Ministério Público ofereceu contrarrazões pelo conhecimento e 

desprovimento do reclamo (fls. 156-162).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pela 

Excelentíssima Procuradora de Justiça Cristiane Rosália Maestri Böell, 

posicionou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 174-178).

Este é o relatório.



Apelação Criminal n. 0000920-80.2014.8.24.0020 5

Gabinete Des. Sérgio Rizelo

VOTO

1. O recurso comporta parcial conhecimento.

Não há interesse recursal no tocante ao pedido de absolvição em 

relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, porquanto o Apelante M. 

C. de S. nem sequer foi denunciado por essa prática delitiva.

Quanto aos demais pedidos, presentes os pressupostos de 

admissibilidade, passa-se a analisá-los.

2. O Recorrente M. C. de S. requer, preliminarmente, a decretação 

da extinção da punibilidade diante da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.

Improcede o pleito.

Após o trânsito em julgado para a Acusação, a prescrição regula-se 

pela pena aplicada (CP, art. 110, § 1º). O Representante do Ministério Público foi 

intimado do teor da sentença resistida (fl. 97) e não interpôs recurso, cujo trânsito 

em julgado foi certificado na fl. 152.

A pena privativa de liberdade aplicada ao Apelante foi de 3 meses 

de detenção, de sorte que o lapso prescricional correspondente é de 3 anos (CP, 

art. 109, IV).

Os fatos foram praticados em 10.3.13 (fl. 3), após entrar em vigor, 

portanto, a Lei 12.234/10 (5.5.10), por meio da qual o Legislador elevou o prazo 

prescricional mínimo previsto no Código Penal para 3 anos e vedou a 

possibilidade de reconhecimento de prescrição na modalidade retroativa com 

base em termo inicial anterior à denúncia.

Logo, entre os marcos interruptivos da prescrição não decorreu o 

prazo de 3 anos necessário ao seu reconhecimento, porquanto a denúncia foi 

recebida em 25.8.14 (fl. 1) e a sentença condenatória foi publicada em 21.8.17 

(fl. 142).

Não se verifica, portanto, óbice ao exercício da pretensão punitiva 

do Estado.
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3. Quanto ao mérito, o Recorrente almeja a reforma do decreto 

condenatório, a fim de ser absolvido, ante a ausência de prova hábil a sustentar 

o decreto condenatório.

Sem razão, porém.

A materialidade do delito encontra-se positivada no boletim de 

ocorrência das fls. 7-8 e no laudo pericial da fl. 10, o qual atestou ofensa a 

integridade corporal da Vítima J. da R., por instrumento contundente.

A autoria deflui das circunstâncias da prova oral coligida ao longo 

da instrução processual.

Em ambas as fases processuais, o Apelante M. C. de S. negou ter 

lesionado a Vítima J. da R., admitindo, porém, que tiveram uma discussão na 

noite dos fatos:

estavam brigados e que, um dia antes, havia saído de casa. Quando 
retornou à residência, viu J. saindo com G. Acredita que eles já estavam se 
relacionando conforme desconfiava. Esclareceu que resolveu ir para a casa da 
mãe e deixar a casa para J. porque ela estava muito alterada após a briga. 
Negou ter batido nela, embora tenham convivido por cerca de cinco anos. 
Alegou que o cachorro fugiu porque houve muita movimentação e "deu até 
polícia". Destacou que não sabia que havia sido G. quem acionou a guarnição. 
Após J. alegar que havia sido agredida, o policial olhou para ela, viu que "não 
foi batido" e afirmou que ficaria até o final para testemunhar a seu favor, já que 
ela poderia alegar isso na Justiça. Não soube dizer como as lesões foram 
provocadas. Alegou que, quando a pegou no flagra, J. ficou muito alterada, "não 
sei se ela ficou se  batendo lá dentro da casa". Enfatizou que ela estava 
bastante alterada. Viu J. saindo de dentro da casa e que ela iria sair de carro 
com G. Havia ido até a casa para conversar com ela (excerto extraído da 
sentença da fl. 132, dada a sua fidelidade com o conteúdo da mídia da fl. 114).

As declarações da Vítima J. da R., entretanto, revelam o contrário e 

atestam que o Recorrente iniciou as agressões, lesionando-a propositalmente 

com tapas e chutes apenas porque a viu saindo com um conhecido:

foi casada com o acusado por cerca de seis anos, mas que atualmente 
não estão mais juntos. Sobre os fatos, contou que haviam se separado e que 
ficou morando sozinha. No dia dos fatos, ia sair com um colega, M. viu e lhe 
bateu. Afirmou que ele lhe chutou, conforme descrito no exame de corpo de 
delito, e que ficou com marcas roxas nas pernas. Ele também puxou seus 
cabelos e desferiu tapas. Não teve mais contato com ele. Negou ter tido 
problemas com ele após os fatos. Confirmou que possui interesse no 
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prosseguimento do feito (excerto extraído da sentença da fl. 133,  dada a sua 
fidelidade com o conteúdo da mídia da fl. 85).

Ressalta-se que as declarações das vítimas têm lugar central na 

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

agressões domésticas acontecem preponderantemente no ambiente privado e 

longe de 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 da Ofendida, além de especialmente relevantes por 

denunciarem uma prática criminosa empreendida, via de regra, longe dos olhos 

de terceiros, encontram amparo nas declarações de sua mãe Z. da R. e da 

testemunha G. R.

G. R. relatou, na fase administrativa, detalhes do que presenciou:

é amigo de J. da R.; que no dia dos fatos, por vota das 20h, o depoente 
foi até a residência de J. buscá-la para irem até uma pizzaria, entretanto no 
momento em que ela saiu de casa para entrar no seu veículo que estava 
estacionado em frente a residência dela, o ex-companheiro saiu de trás do 
muro e partiu em direção ao depoente; que o depoente não desceu do veículo, 
então M. danificou o carro e partiu em direção à J.; que M. desferiu diversos 
socos em J., bem como puxões de cabelo, entretanto não pode afirmar os 
locais onde ela foi atingida [...] (fl. 16).

Sob o crivo do contraditório, G. R. não se recordou de todas as 

minúcias, sobretudo em razão do tempo decorrido entre os fatos e a audiência 

de instrução, mas confirmou que o Apelante "apareceu e ele teve uma briga com 

J.":

faz muito tempo que o fato ocorreu e que J. era sua funcionária. Contou 
que tinham uma confraternização na pizzaria, dos  funcionários, e, como J. 
precisava de carona, foi buscá-la. Quando chegou na casa dela, M. apareceu. A 
vítima contou que eles haviam se separado. Contou que o acusado apareceu e 
que ele teve uma briga com J. Não se recorda de soco ou tapa ou algo do tipo. 
Lembra que M. soltou o cachorro contra seu carro e jogou uma pedra no 
veículo. Destacou que não cobrou isso dele e que nunca mais  conversaram. 



Apelação Criminal n. 0000920-80.2014.8.24.0020 8

Gabinete Des. Sérgio Rizelo

Saiu do local porque M. lhe disse para sair porque "não é contigo". Eles ficaram. 
Telefonou para o 190, para a polícia, e pediu que fossem até lá porque o 
acusado estava alterado. Retornou ao local, mas o policial o mandou embora. 
Depois não viu mais nada. Disse que não pode afirmar se houve agressão física 
pois não saiu do veículo (excerto extraído da sentença da fl. 138,  dada a sua 
fidelidade com o conteúdo da mídia da fl. 114).

Por sua vez, em Juízo, a mãe da Ofendida, Z. da R., relatou:

presenciou os fatos. Contou que o acusado já havia deixado sua filha há 
tempo quando a agrediu. Ele já tinha amante antes de deixá-la, já estava com 
outra mulher. Quando ele disse que não gostava mais de J., ela o mandou 
pegar suas roupas e ir para a casa da mãe, deixando-a na casa. No dia dos 
fatos, foi dormir na casa da filha, a convite dela. J. lhe disse que iria sair de 
noite. Aconselhou-a a não sair porque M. havia deixado um pouco de roupa na 
casa e poderia estar atrás do muro. Destacou que, naquele tempo, sofria do 
coração. A filha disse que era obrigada a sair e que deixaria a porta chaveada e 
levaria a chave, mas que voltaria cedo. Concordou com J. e disse à ela para 
chavear a porta. Juliana chaveou a porta, porém M. estava escondido atrás do 
muro, junto com a amante. Quando J. abriu a porta da garagem, ele a pegou 
pelos cabelos. Ouviu a filha gritar por socorro, mas a porta entre a sala e a 
garagem, que era de grade, estava fechada e não conseguia abri-la. M. a puxou 
pelos cabelos e a levou para os fundos da casa. J. a chamava e pedia que a 
socorresse. Respondeu que não podia ajudá-la porque estava trancada sem 
chaves. J. continuou gritando, pedindo socorro. Confirmou que a filha iria sair 
com uma pessoa e que M. a pegou bem na hora em que "ele" chegou. 
Esclareceu que ela iria sair com o patrão dela para ir ao aniversário do filho 
dele. Acrescentou que M. jogou uma pedra no carro do patrão de J., que 
amassou o veículo. Após a pedrada, o patrão saiu do local. Depois, J. foi morar 
consigo. Esclareceu que somente viu M. na porta da garagem pegando J. pelos 
cabelos. Depois que ele a carregou para os fundos, não sabe o que ele fez com 
ela. Questionada se a filha ficou machucada, respondeu que "não, ela não 
machucou-se". Emendando que, quando a vítima foi morar consigo, ela estava 
com um tipo de inflamação na "tanguinha", que causou grande transtorno e 
custou a curar. Acredita que "não fez sangue, mas inflamou ela toda por 
dentro". Enfatizou que, de tanto que a mandou ao médico, sarou (excerto 
extraído da sentença da fl. 135,  dada a sua fidelidade com o conteúdo da mídia 
da fl. 100).

Embora tenha afirmado que a Vítima não ficou visivelmente 

machucada, percebe-se que a informante cingiu-se a detalhar o problema 

ginecológico que lhe causou um transtorno.

Além disso, o laudo pericial da fl. 10 atestou ter a Vítima J. da R. 

sofrido ofensa em sua integridade corporal por instrumento contundente, 

apresentando "equimoses (roxos) em punho direito com 3cm e coxa esquerda 
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com 8cm".

O fato de o exame ter sido realizado 5 dias após o ocorrido não 

desconstitui a prova existente nos autos, de que a lesão existiu, pois apenas 

evidencia a violência dos tapas e chutes que o Apelante causou na Vítima, 

permanecendo as marcas mesmo depois de quase uma semana depois das 

agressões. Ademais, não há nada nos autos que macule a veracidade do laudo, 

além do Recorrente não ter produzido qualquer prova de que a Ofendida auto-

lesionou-se.

Por fim, o Policial Militar Ramon Custódio Borges, apesar de alegar, 

na fase administrativa, não visto lesões na Vítima, na judicial não confirmou seus 

informes iniciais, pois disse lembrar vagamente do Apelante e que, embora tenha 

atendido a ocorrência, não recordava dos fatos (mídia da fl. 85).

Verifica-se, portanto, que as palavras da Ofendida estão em 

harmonia com as provas produzidas, situação que se apresenta suficiente para a 

confirmação do decreto condenatório, pois foi injustamente agredida pelo 

Recorrente, por não se conformar com a separação do casal.

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

resposta para coibir e reprimir crimes desta 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 

N. Manual de direito penal: Parte Especial. Arts. 121 a 234-B do CP. 28. ed., São 

Paulo: Atlas, 2011. p. 70).
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O conjunto probatório amealhado, portanto, é suficiente para 

comprovar que o Apelante M. C. de S. agrediu sua ex-companheira J. da R., 

incorrendo na prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, sem 

qualquer margem a acolher a tese absolutória formulada.

Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento parcial e desprovimento 

do recurso.

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; e Ag. Reg. no 

HC 142.750, Rel. Min. Luiz Fux, j. 2.6.17).
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