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

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS 
COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. AGRESSÕES 
RECÍPROCAS NÃO COMPROVADAS. DOLO 
EVIDENCIADO.

As palavras uniformes e coerentes da vítima, no sentido 
de que foi lesionada pelo acusado, confirmadas por laudo 
pericial, caracterizam suficientemente a autoria do crime de 
lesão corporal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0001643-68.2015.8.24.0019, da comarca de Concórdia (Vara Criminal), em que 
é  Apelante J. de L. e Apelado o Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
apelo deflagrado por J. de L.; 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 6 de março de 2018, 
os Excelentíssimos Desembargadores Getúlio Corrêa (Presidente) e Volnei 
Celso Tomazini. Atuou pelo Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de 
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Justiça José Eduardo Orofino da Luz Fontes.

Florianópolis, 7 de março de 2018.

Sérgio Rizelo
RELATOR
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RELATÓRIO

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

Catarina ofereceu denúncia contra J. de L., imputando-lhe a prática do crime 

previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06, nos 

seguintes termos:

 Consoante se extrai do incluso Inquérito Policial, o denunciado J. de L. e 
a vítima F. E. K. de L. conviveram, maritalmente, por aproximadamente 3 (três) 
anos. Contudo, em 09 de fevereiro de 2015, J. praticou atos de violência 
doméstica contra sua companheira, razão pela qual cometeu os fatos delituosos 
a seguir descritos.

Na mencionada data, por volta das 16 horas, na residência do casal, 
situada na Rua [...] nesta Comarca, o denunciado, ciente da ilicitude de seu ato 
e com manifesto intuito de atingir a integridade corporal da vítima, agarrou-a 
pelos cabelos e lhe desferiu socos e chutes.

Em razão disso, o denunciado causou à vitima as lesões corporais leves 
descritas no Laudo Pericial de fl. 17: "na região escapular esquerda, equimose 
arroxeada; na região escapular direita, equimose arroxeada; no braço direito, 
região posterior, equimoses roxo-esverdeadas; ainda no braço direito, região 
anterior, equimose arroxeada" (fls. 34-35).

Concluída a instrução, a Doutora Juíza de Direito Thays Backes 

Arruda julgou procedente a exordial acusatória e condenou J. de L. à pena de 3 

meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, 

substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em 

prestação de serviços à comunidade por igual tempo de condenação, pelo 

cometimento do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência 

da Lei 11.340/06 (fls. 116-119).

Insatisfeito, J. de L. deflagrou recurso de apelação.

Nas razões do inconformismo, almeja ser absolvido da prática do 

crime de lesão corporal, ante a ausência de prova hábil a sustentar o decreto 

condenatório, e por se tratarem de agressões recíprocas (fls. 131-136).

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu 

contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do reclamo (fls. 140-145).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pelo 

Excelentíssimo Procurador de Justiça Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, 
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posicionou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (fls. 153-158).

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.

1. O Apelante  J. de L. anseia a reforma do decreto condenatório, a 

fim de ser absolvido da prática do crime de lesão corporal, ante a ausência de 

prova hábil a sustentar o decreto condenatório, e porque se trataram de 

agressões recíprocas.

Sem razão, porém.

A materialidade do delito encontra-se positivada no boletim de 

ocorrência das fls. 3-4; no requerimento de medida protetiva das fls. 9-10; e 

laudo pericial da fl. 17, o qual atestou ofensa à integridade corporal da Vítima F. 

E. K. de L.

A autoria deflui das circunstâncias da prova oral coligida ao longo 

da instrução processual.

Logo após os fatos, a Vítima F. E. K. de L. noticiou ter sido agredida 

propositalmente pelo Recorrente J. de L.:

está residindo com J. de L. há 02 meses, mas se relacionam há 03 anos; 
Que ficou separada de J. por um período de 04 meses, compreendido entre 
agosto até dezembro, sendo que voltaram a morar juntos em dezembro de 
2014; Que possuem uma filha de 01 ano e 03 meses juntos; Que no dia 09 de 
fevereiro de 2015, por volta das 16h00m, a declarante estava em casa com a 
filha e J.; Que J. queria sair de casa e pediu a chave do carro do casal para a 
declarante; Que a declarante disse que não daria a chave para ele e que era 
para J. ficar em casa e ajudar a cuidar da filha do casal, pois a declarante não 
estava se sentindo bem; Que diante da negativa da comunicante de entregar a 
chave do veículo J. ficou muito bravo e partiu para cima da declarante, lhe 
dando chutes, socos e a puxou pelos cabelos; Que diante disso a declarante foi 
para casa dos seus pais, pois temia por sua segurança; Que informa neste ato 
que requer medidas protetivas de urgência (fl. 7).

Ouvida novamente na etapa administrativa, F. E. K. de L. reiterou 

que "neste ato ratifica toda a sua declaração realizada na Delegacia de Polícia 

no dia 11 de fevereiro de 2015 e informa ainda que no dia 09 de fevereiro de 
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2015, no momento em que J. de L. lhe agrediu fisicamente não havia nenhuma 

pessoa no local dos fatos a não ser a declarante, J. e a filha do casal de nome M. 

V. K. de L., de um ano de idade, uma vez que estavam no interior da residência 

(fl. 20).

Além da uniformidade e coerência na narrativa em sua oitiva na 

fase administrativa, sob o crivo do contraditório a Vítima F. E. K. de L. confirmou 

as agressões sofridas, narrando ter convivido maritalmente com o Apelante pelo 

período de três anos e, após breve rompimento, reataram o relacionamento. 

Aduziu que, no dia dos fatos, estavam em casa e o Recorrente queria sair de 

automóvel, mas não lhe entregou a chave, razão de iniciarem a desavença. 

Asseverou que brigaram e foi lesionada pelo companheiro, o qual a empurrou 

contra a parede do banheiro, ocasionando as lesões descritas no laudo pericial. 

Ratificou que foi chacoalhada, seu braço ficou com marcas "roxas" e entregou as 

chaves "para se ver livre de tudo aquilo". Ainda esclareceu que empurrou o 

Apelante apenas para se defender (mídia da fl. 83).

Observa-se que, embora tenha retomado o relacionamento com o 

Recorrente, o que, possivelmente, fez com que minimizasse o teor de duas 

pioneiras narrativas, a Vítima confirmou que realmente foi lesionada pelo 

Apelante na ocasião dos fatos, e que foi ele o responsável pelo início das 

agressões.

Cumpre ressaltar que as declarações das vítimas têm lugar central 

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

agressões e ameaças 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).



Apelação Criminal n. 0001643-68.2015.8.24.0019 7

Gabinete Des. Sérgio Rizelo

Em conformidade com seus dizeres, o laudo pericial atestou ter a 

Ofendida sofrido ofensa em sua integridade corporal, apresentando: "na região 

escapular esquerda, equimose arroxeada; na região escapular direita, equimose 

arroxeada; no braço direito, região posterior, equimoses roxo-esverdeadas; ainda 

no braço direito, região anterior, equimose arroxeada" (fl. 17).

O Recorrente J. de L. aduziu, perante a Autoridade Policial, que foi 

empurrado pela Vítima F. E. K. de L. e apenas segurou fortemente seus braços 

para evitar que caísse do piso superior do imóvel, empurrando-a, posteriormente, 

para se livrar de suas investidas:

é casado com F. E. K. de L. de 1 ano e 3 meses; Que no dia 09 de 
fevereiro de 2015, por volta das 14h00m, estava em casa e precisava sair para 
ir ao banco, por isso pediu para F. as chaves do veículo do casal; Que F. se 
negou a dar as chaves do carro e disse que o interrogando deveria ir a pé, 
então começaram a discutir; Que o casal mora na parte superior de um imóvel 
de dois pavimentos; e tem uma área na parte de acesso a casa, a qual não 
possuía grades; Que durante a discussão F. empurrou o interrogando, sendo 
que nesse momento ele se agarrou em F., em seus braços, para não cair da 
citada área;  Que não agrediu F. com chutes, tapas ou puxando seus cabelos; 
Que apenas a empurrou para que ela se afastasse do interrogando; Que no 
local estavam apenas o interrogando, F. e a filha do casal de nome M. de 01 ao 
e 3 meses; Que não sabe o motivo de F. não querer que o interrogando saísse 
de casa; Que informa desde ato que F. esteve na casa do interrogando em 12 
de fevereiro de 2015, além mandar mensagem de texto para seu telefone e ligar 
diversas vezes (fl. 14).

Embora devidamente intimado para comparecer na audiência de 

instrução e julgamento (fls. 86 e 90), o Apelante não o fez, motivo pelo qual foi 

decretada sua ausência na solenidade (fl. 99).

Note-se que o conjunto probatório evidencia que o Recorrente agiu 

de forma dolosa, pois "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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Também é seguro que o Recorrente 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. 17, a revelar-se descabida sua versão, 

de que apenas repeliu injusta agressão.

Logo, do contexto probatório coligido ao feito não é possível extrair 

a ocorrência de lesões recíprocas, sobretudo diante das declarações uniformes e 

coerentes da Ofendida, ao noticiar ter sido lesionada pelo companheiro apenas 

por não ter fornecido as chaves de seu veículo. Outrossim, não há prova de que 

o Recorrente 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.

A propósito, não é a primeira vez que o Apelante agride fisicamente 

a Vítima. Em situação semelhante, já foi condenado nos autos 

0002207-81.2014.8.0019, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12.4.16, confira-

se:

No dia 11 de março de 2014, por volta das 22 horas, no interior da 
residência do casal, localizada na Rua [...] o denunciado J. de L., ciente da 
ilicitude de seu ato e com o dolo de ofender a integridade física da vítima F. E. 
K. de L., fazendo uso das mãos e dos pés, agrediu-a, desferindo-lhe um tapa no 
rosto e pontapés na barriga e nádegas, além de ainda ter lhe dado um golpe na 
cabeça com o cabo de uma faca.

Por meio dessas agressões, o denunciado causou na vítima as lesões 
corporais leves "Na região frontal, ferimento superficial puntiforme", conforme 
descrito no Laudo Pericial n. 214/2014 colacionado à fl. 13. Importante salientar 
que o denunciado conviveu em união estável com a vítima F. desde o mês de 
janeiro de 2012, caracterizando a relação íntima de afeto, na forma do art. 5.°, 
inciso II, da Lei n. 11.340/2006, além de terem uma filha de aproximadamente 7 
meses.

Porém, após a ocorrência do fato o denunciado saiu de casa e retornou 
na manhã seguinte para retirada de seus pertences, indo residir em uma casa 
que teria alugado também em Linha São Paulo.

Esse cenário, ainda que lamentável pela subjugação e aceitação da 

violência, não deve afastar a atuação judicial. Esta permanece 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), o isolamento das práticas para 
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que não se repitam, mesmo que com novas e futuras Vítimas.

Maria Berenice Dias aclara como a eventual omissão do Estado em 

casos dessa jaez contribui para o pacto do silêncio entre algoz e ofendida e 

expõe as mulheres a maiores agressões:

A ideia da família como uma entidade inviolável, não sujeita à interferência 
do Estado nem da Justiça, sempre faz com que a violência se tornasse 
invisível, pois é protegida pelo segredo. Agressor e agredida firmam um pacto 
de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro círculo vicioso: 
a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas 
o silêncio não impõe nenhuma barreira. A falta de um basta faz a violência 
aumentar. O homem testa seus limites de dominação. Como a ação não gera 
reação, exacerba a agressividade. Para conseguir dominar, para manter a 
submissão, as formas de violência aumentam. [...] Frequentemente os maus 
tratos e a violência são minimizados. A mulher quando cinta sua história sempre 
suaviza. Às vezes nega a violência e as agressões. Ela é desestimulada a 
abandonar o relacionamento afetivo violento ou abusivo, quer por razões 
pessoais ou familiares, quer por razões econômicas ou religiosas (A lei maria da 
penha na justiça: A efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013. p. 22).

Assim, o conjunto probatório amealhado ao feito é suficiente para 

comprovar que o Recorrente causou lesões corporais na Vítima, incorrendo na 

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

margem a acolher a tese defensiva formulada (CPP, art. 386, VII).

2. Registre-se que a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, deferida na fl. 118, é vedada na hipótese, nos termos do art. 

44, I, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado mediante grave 

ameaça contra a Vítima (STJ, Súmula 588).

Ausente, contudo, recurso Ministerial a respeito, preserva-se o 

deferimento da medida, sob pena de configurar reformatio in pejus.

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

apelo deflagrado por J. de L.

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

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

execução imediata da pena imposta ao Acusado, caso isso ainda não tenha sido 
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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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