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Apelação Criminal n. 0001744-87.2017.8.24.0067, de São Miguel do Oeste
Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO 
CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9º, 
C/C LEI 11.340/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.   

RECURSO DEFENSIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL 

SIMPLES - ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA 
DE AFETO - NÃO OCORRÊNCIA - NAMORO - NEXO DE 
CAUSALIDADE ENTRE O RELACIONAMENTO E OS 
FATOS - LEI MARIA DA PENHA - INCIDÊNCIA MANTIDA.    

"O namoro é uma relação íntima de afeto que independe 
de coabitação; portanto, a agressão do namorado contra a 
namorada, ainda que tenha cessado o relacionamento, mas 
que ocorra em decorrência dele, caracteriza violência 
doméstica" (STJ, Min. Jane Silva).

ALEGADA OCORRÊNCIA DOS FATOS EM DATA 
DIVERSA DAQUELA APONTADA NA DENÚNCIA – TESE 
REPELIDA – MERO ERRO MATERIAL EM UM DOS 
DADOS CONSTANTES DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 
POSSIBILIDADE DE AFERIR A DATA DOS FATOS PELAS 
DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0001744-87.2017.8.24.0067, da comarca de São Miguel do Oeste (Vara 
Criminal) em que é Apelante: L.G. e Apelado: Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina.

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
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conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, determinar ao juízo da 
condenação, após comunicado da presente decisão e esgotada a jurisdição 
dessa instância, que adote as providências necessárias para o imediato 
cumprimento da pena, nos termos da decisão proferida pelo STF em 
Repercussão Geral quando do julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário 
n. 964246. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Ernani Guetten de Almeida 
(Presidente) e Leopoldo Augusto Brüggemann.

Funcionou como representante do Ministério Público o 
Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Desembargador Getúlio Corrêa
Relator
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RELATÓRIO

O Ministério Público apresentou denúncia contra L.G. (21 anos na 

data dos fatos), pela prática do crime de lesões corporais de natureza leve no 

âmbito familiar (CP, art. 129, § 9º), nos seguintes termos:

"No dia 16 de julho de 2016, por volta das 03:30 horas, no 
estabelecimento "Rud's Pub", localizado na Rua XV de Novembro, Centro, 
nessa cidade, o denunciado L.G., prevalecendo-se das relações domésticas, e 
com opressão de gênero ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada 
E.S. da S.

Segundo consta, a vítima estava em uma festa no estabelecimento Rud's 
Pub, sendo que no local o denunciado foi em direção a ela e desferiu uma 
mordida próximo ao seu pescoço, além de lhe puxar os cabelos. 

As agressões perpetradas pelo denunciado causaram na vítima as lesões 
atestadas no laudo de lesão corporal acostado à fl. 10 (1- mordedura humana 
em região antero/superior [pré-clavicular] do hemitórax esquerdo)." (fls. 44-45).

Recebida a peça acusatória em 24.07.2017 (fls. 48-49), o 

denunciado foi citado e ofertou resposta escrita (fls. 54-56). 

Após a instrução do feito, as partes apresentaram alegações finais 

oralmente, sobrevindo sentença de procedência da denúncia (também oral), 

firmada pelo Magistrado Márcio Luiz Cristofoli, assim concluída (fl. 90):

"Ante o exposto, julgo procedente o pedido condenatório inserido na 
denúncia para condenar o réu L.G., dando-o como incurso nas sanções do art. 
129, §9° do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 meses de 
detenção, em regime aberto. Condeno o réu, ainda, no pagamento das custas 
processuais."

Irresignado, o réu apelou (fls. 92-99), sustentando a não incidência 

da Lei Maria da Penha ao caso concreto, com a desclassificação para lesões 

corporais simples (CP, art. 129, "caput") e, com isso, extinção da punibilidade em 

virtude da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Houve contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 104-112). 
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Os autos foram remetidos à douta Procuradoria-Geral de Justiça em 

19.02.2018 (fl. 116) e retornaram em 21.02.2018 (fl. 124), com parecer do 

eminente Procurador de Justiça Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes pelo 

desprovimento do apelo (fls. 120-124).
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VOTO

1. Adianta-se que o recurso é conhecido e desprovido.

2. O apelante foi condenado em razão da prática do crime de 

lesões corporais no âmbito doméstico, assim tipificado no CP:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
 § 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."

Nas razões recursais, argumentou o réu que a conduta contra si 

imputada não se subsume aos ditames da Lei n. 11.340/2006, pois:

"[...] a única relação que já existiu entre a vítima e o acusado, fora um 
namoro marcado por características transitórias e esporádicas, diga-se de 
passagem, um relacionamento aberto, eivado de relações superficiais e ausente 
de coabitação, o qual, a época dos fatos, já havia se esvaído há tempos. 

11. De outro lado, o simples fato dos jovens envolvidos na ocorrência 
terem sido namorados no passado não é uma situação suficiente a enquadrar 
uma relação íntima de afeto, sendo necessário a demonstração e comprovação 
da existência de um relacionamento com mínimo de estabilidade para ser 
enquadrado no inc. III, do ART. 5. Da Lei Maria da Penha."

Também asseverou que os fatos ocorreram no ano de 2015 (e não 

em 2016), sendo que tal data consta do boletim de ocorrência de fl. 03, época 

em que tinha menos de 21 anos. Com isso, o prazo prescricional deve ser 

reduzido à metade.

2.1. Ainda que não questionadas no apelo, registra-se que a 

materialidade e autoria do crime restaram configuradas pelos boletins de ocorrência 
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de fls. 03-06, laudo pericial de lesões corporais de fl. 10 (concluindo pela existência 

de "mordedura humana em região anterior/superior – pré-clavicular – do hemitórax 

esquerdo"), foto de fl. 11 e depoimentos prestados na instrução. 

2.2. Dispõe o art. 5º, III, da Lei n. 10.340/2006:

"Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial:

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação."

Merece destaque a justificativa para o Projeto de Lei n. 3/03, que 

alterou o art. 129 do CP, através da Lei n. 10.886/04, mas que também versa 

sobre violência emocional. O Congresso Nacional debateu o seguinte: 

"Atualmente em nosso país milhares de mulheres ainda vivem o drama da 
violência física, emocional e sexual como uma questão que diz respeito à 
privacidade de cada uma, como se ela estivesse envolvida num manto invisível 
de hipocrisia: sentido por todos, mas rodeado pelo silêncio cúmplice da 
sociedade. Esta violência só vai acabar quando for rompida a barreira do medo, 
da vergonha e da crença pela impunidade. A violência doméstica deve ser 
tratada como uma questão pública, um problema social, que deve ser objeto de 
ação governamental e punida com o rigor da nossa legislação Penal.

No Brasil a situação é bastante grave. Segundo a Sociedade Mundial de 
Vitimologia, com sede na Holanda, e que pesquisou a violência doméstica em 
138 mil mulheres em 54 países, foi constatado que 23% das mulheres 
brasileiras estão sujeitas à violência doméstica. A cada 4 minutos, uma mulher 
é agredida em seu próprio lar por uma pessoa com quem mantêm relações de 
afeto. 

O jornal Folha de S. Paulo (6/5/01) trouxe importante reportagem, 
informando que o Brasil fora condenado pela Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, da OEA, por causa da violência doméstica. 

A condenação sofrida pelo Brasil tem caráter de sanção moral, de 
constrangimento em nível internacional, conforme aponta a Dra. Silvia Pimentel, 
do Comitê Latino-Americano pela Defesa do Direito das Mulheres - CLADEM. 
Na decisão, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomenda ao 
governo brasileiro que pague à vítima uma indenização e que promova de 



                                                                                                       
ESTADO DE SANTA CATARINA
     TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete Desembargador Getúlio Corrêa.

forma rápida e eficiente o julgamento criminal contra o agressor.
De fato, a condenação brasileira pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos atingiu uma área em que realmente nossas autoridades e 
nossa legislação são omissas e ineficientes. E não é por acaso, evidentemente, 
pois refletem hábitos culturais, permeados por um arraigado e profundo 
machismo nas mínimas coisas, que ainda enxergam a violência doméstica 
contra a mulher como intrínseca aos relacionamentos, à intimidade do casal e, 
especialmente, como afirmação masculina.

Tanto é assim que há músicas que falam que ´tapinha não dói´ ou que 
mulher gosta de levar 'tapa na cara'. E ninguém protesta, aliás, pelo contrário, 
as músicas são sucesso nas rádios e nos programas de TV.

Em estudo sobre a violência doméstica feito por duas pesquisadoras da 
PUC de São Paulo, em 1994, tendo como base boletins de ocorrência, verificou-
se que 81,5% das queixas foram de lesão corporal intencional, especialmente 
pancada. Desses inquéritos, 70% foram arquivados. Os que foram adiante, em 
10% os agressores ainda foram absolvidos.

Não se pode tratar da mesma maneira um delito praticado por um 
estranho e o mesmo delito praticado por alguém de estreita convivência, como 
é o caso de maridos e companheiros em detrimento de suas esposas, 
companheiras. 

O delito praticado por estranho em poucos casos voltará a acontecer, 
muitas vezes, agressor e vítima sequer voltam a se encontrar, já o delito 
praticado por pessoa da convivência tende a acontecer novamente, bem como, 
pode acabar em delitos de maior gravidade, como é o caso do homicídio de 
mulheres inúmeras vezes espancadas anteriormente  esta especificidade da 
violência doméstica exclui os delitos decorrentes desta forma de violência da 
classificação ´menor potencial ofensivo´. Embora tecnicamente, levando-se em 
conta a pena  no caso das lesões corporais leves e da ameaça  a 
classificação seja menor potencial ofensivo as circunstâncias que cercam tais 
delitos majoram este potencial [...]" 
(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1137
17&filename=Tramitacao-PL+3/2003 – grifou-se).

Ao relatar os fatos nos boletins de ocorrência, a vítima contou que:

"[...] namorou com L. por cerca de 04 anos e que há cerca de 03 semanas 
[...] terminou o relacionamento [...]; que desde então L vem proferindo ameaças 
para com a comunicante, e que o fato voltou a se repetir nesta data e hora 
informadas [...]" (28.05.2016, às 16h – fl. 05).

"Relata a comunicante que estava no Rud's Pub com amigos; que quando 
conversava com um amigo, o ex-namorado L passou e puxou o cabelo da 
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comunicante; a comunicante voltou com as amigas e novamente L se 
aproximou e mordeu a comunicante no peito, próximo ao pescoço; que restou 
lesão no local da mordida" (16.07.2016, às 03h30min – fl. 03).

Os fatos foram confirmados pela ofendida na instrução:

"[...] já fazia dois meses e meio, mais ou menos, que a gente tinha se 
separado, que eu terminei o relacionamento; eu tava com os com meus amigos 
lá no Rud´s e daí eu tava conversando com o G.; e daí em determinado 
momento eu senti um puxão no meu cabelo; e daí quando eu olhei pra trás eu 
vi que era o L.; ele foi em direção ao banheiro; daí eu me distanciei do G. E 
comecei a conversar com a minha amiga H.; e daí em determinado momento, 
eu olhei, assim, pra frente, e o L. Veio na minha direção e me mordeu, e daí eu 
não tive reação na hora, né; [...] ele se distanciou, não vi pra onde foi; aí eu tava 
lá com a H., ela tava me amparando, tudo o mais, aí ele voltou e puxou o meu 
cabelo de novo e depois disso a gente chamou o segurança [...]" (mídia de fl. 
90, a partir de 00'34").

 

Na fase policial, o acusado L. reservou-se ao direito de ficar calado. 

Na instrução, ao ser interrogado, respondeu:

"[...] a gente tava numa festa no Rud´s Pub, como dito; a gente tinha 
terminado, fazia uns seis meses, mais ou menos, se eu não me engano; aí 
como eu vi ela lá, passei e cumprimentei ela; aí ela não gostou que eu teria 
cumprimentado ela e eu me dirigi até o banheiro; ela tava próxima ao banheiro; 
aí na volta, eu passei por ela de novo, aí eu pedi se tinha acontecido alguma 
coisa entre a gente que eu não podia conversar com ela; aí ela me empurrou, 
falando que não podia conversar; como os dois tavam meio alterados, eu tinha 
bebido, acredito que ela também, não deu uma coisa boa ali, deu uma 
confusãozinha; aí um amigo que e é amigo dela e amigo meu também pediu 
para eu me retirar e eu acabei indo embora da festa; [...] (mostrada a foto de fl. 
11 e indagado se foi o réu que deu a mordida na vítima, o mesmo respondeu 
que sim)"  (mídia de fl. 90, a partir de 00'34")

Os fatos ainda foram presenciados pela testemunha H.D.F., tanto 

quanto aos puxões de cabelo quanto à mordida; também a testemunha G.K.P. 

declarou que estava junto com a ofendida e, embora não tenha visto a agressão, 

percebeu que a vítima chorava e, ao indagá-la, esta respondeu que fora mordida 
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pelo réu; disse ter visto a lesão na vítima. A testemunha B.R.B, embora estivesse 

na mesma festa, não percebeu qualquer confusão entre as partes; declarou, no 

entanto, ter ciência de que E. e L. namoraram por cerca de 04 anos (mídias de fl. 

90).

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo réu, não se tratou de 

uma relação "transitória e esporádica", mas de um relacionamento amoroso com 

considerável tempo de duração e a insatisfação do 

namorado/companheiro/marido com o seu término, passando da fase de ameaça 

para a de agressões físicas, como bastante corriqueiro em crimes desse jaez 

Tais circunstâncias fazem incidir, inegavelmente, a tutela da Lei n. 

11.340/06, já tendo este relator decidido que:

"[...] 'o namoro é uma relação íntima de afeto que independe de 
coabitação; portanto, a agressão do namorado contra a namorada, ainda que 
tenha cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, 
caracteriza violência doméstica' (STJ, Min. Jane Silva)" (TJSC, Apelação n. 
0006380-25.2013.8.24.0039, j. 13-09-2016).

Entendimento idêntico é adotado por esta Terceira Câmara 

Criminal, a saber:

"APELAÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. 
RELAÇÃO DE NAMORO. AMEAÇAS E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE 
QUE TERIAM OCORRIDO EM RAZÃO DO RELACIONAMENTO. 
CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE CONDUZEM À APLICAÇÃO 
DA LEI N. 11.340/06. 'Ainda que assim não fosse, 'Configura violência contra a 
mulher, ensejando a aplicação da Lei nº 11.340/2006, a agressão cometida por 
ex-namorado que não se conformou com o fim de relação de namoro, restando 
demonstrado nos autos o nexo causal entre a conduta agressiva do agente e a 
relação de intimidade que existia com a vítima' (CC 103.813/MG, Rel. Min. 
JORGE MUSSI, Terceira Seção, DJe 03/08/2009)' (STJ, AgRg no AREsp n. 
59.208/DF, DJUe de 7/3/2013).[...]" (ACrim n. 2015.066045-5, Des. Moacyr de 
Moraes Lima Filho, j. 15.12.2015).

"APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO 
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DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE QUE 
DESFERE SOCOS E CHUTES NA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.   
RECURSO DA DEFESA. [...] PLEITEADA A NÃO APLICAÇÃO DO ART. 7º, 
INCISO I, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA RELAÇÃO DE NAMORO SEM 
VÍNCULO FAMILIAR E DE COABITAÇÃO. AGRESSÃO QUE TERIA 
OCORRIDO EM RAZÃO DO RELACIONAMENTO AFETIVO. 
CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. 
EXEGESE DO ART. 5º, INCISO III, DA LEI MARIA DA PENHA. [...]" (ACrim n. 
2015.013803-7, Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 04.08.2015).

2.3. Não houve o pretenso equívoco na data em que os fatos 

ocorreram, sendo de fácil solução a controvérsia, como ponderado no parecer do 

Procurador de Justiça Carlos Eduardo de Abreu Sá Fortes:

"Muito embora conste no Boletim de Ocorrência de fls. 3-4 que o fato 
ocorrera em "16/07/2015", é possível inferir, a partir da análise dos autos, que a 
anotação resultou de simples equívoco material. 

Afinal, a comunicação do episódio foi realizada em '16/07/2016' (fl. 3), ao 
passo que o exame pericial, com efetiva constatação da lesão experimentada 
pela vítima, deu-se em 19/07/2016.

A testemunha R.C.H., na fase extrajudicial, afirmou que os fatos 
ocorreram em 16/07/2016. Além disso, a própria vítima, em Juízo, foi clara ao 
elucidar que o fato ocorreu no mesmo dia em que se dirigiu à Delegacia de 
Polícia.

Destarte, evidente que o Apelante, nascido em 17/04/1995 (fls. 15-16), 
tinha mais de 21 (vinte e um) anos de idade quando da prática ilícita, afigurando-
se incabível a aplicação do art. 115 do Código Penal à hipótese." (fl. 124)

Acrescente-se que antes de registrar a ocorrência de fls. 03-04, a 

vítima já havia comparecido à Delegacia de Polícia para reclamar de ameaças 

advindas do apelante. Tais fatos foram registrados no dia 28.05.2016 (fl. 06), 

sendo a agressão física objeto desta demanda uma ação posterior do acusado.

Não há se falar, portanto, em redução do prazo prescricional.

3. Quanto à dosimetria, que é analisada de ofício, a pena base foi 

fixada no mínimo legal (03 meses de detenção), pois favoráveis ao réu as 



                                                                                                       
ESTADO DE SANTA CATARINA
     TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete Desembargador Getúlio Corrêa.

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão 

espontânea, sem, contudo, reduzir a pena, pois já estabelecida no mínimo legal 

(Súmula n. 231 do STJ). Sem agravantes.

Na terceira etapa, sem causas de aumento ou redução, a pena foi 

consolidada em 03 meses de detenção.

O regime prisional foi o aberto, sendo vedada a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a natureza do delito 

(CP, art. 44). Por outro lado, possibilitou-se a concessão de "sursis" ao apelante, 

"desde que a parte opte assim na audiência admonitória" (mídia de fl. 90, 05'05").

4. Confirmada a condenação do réu em decisão colegiada, 

determina-se o início imediato do cumprimento da pena imposta depois de 

esgotada a jurisdição dessa instância. 

Em significativa mudança jurisprudencial, o STF (HC n. 126.292, 

Min. Teori Zavascki, j. 17.02.2016) passou a entender pela possibilidade da 

execução imediata da condenação em segunda instância, ainda que pendentes 

recursos sem efeito suspensivo. Em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade (Ações Declaratórias de Constitucionalidade de n. 43 e 44), o 

STF, por maioria, negou pedido cautelar formulado visando à suspensão da 

execução imediata (j. 05.10.2016).

E mais: a referida Corte reafirmou o entendimento, reconhecendo a 

repercussão geral sobre a matéria, aplicando-se a tese aos processos em curso 

nas demais instâncias. Eis a ementa:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). 
ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 
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POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 

1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de 
acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito 
a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso 
LVII, da Constituição Federal. 

2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o 
reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 
jurisprudência sobre a matéria" (RG no ARE n. 964246, Min. Teori Zavascki, j. 
10.11.2016 – grifei).

5. À vista do exposto, vota-se pelo conhecimento e desprovimento 

do recurso e, de ofício, pela determinação ao juízo da condenação, após 

comunicado da presente decisão e esgotada a jurisdição dessa instância, que 

adote as providências necessárias para o imediato cumprimento da pena, nos 

termos da decisão proferida pelo STF em Repercussão geral quando do 

julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n. 964246.
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