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APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE 
VIAS DE FATO (DECRETO-LEI 3.688/41, ART. 21). 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS 
COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E 
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES. 
AGRESSÕES RECÍPROCAS. DOLO EVIDENCIADO. 
CONDENAÇÃO MANTIDA.

As palavras da vítima, no sentido de que foi agredida 
pelo acusado com empurrões e puxões de cabelo, 
caracterizam, suficientemente, a materialidade e a autoria da 
prática contravencional de vias de fato, sobretudo quando 
corroboradas pelas declarações uniformes e coerentes dos 
policiais militares que atenderam a ocorrência.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0001778-16.2015.8.24.0008, da Comarca de Blumenau (2ª Vara Criminal), em 
que é  Apelante J. da L. e Apelado o Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
apelo deflagrado por J. da L.; negar-lhe provimento; e determinar ao Juízo da 
Condenação, exaurida a possibilidade de interposição de recurso nesta Corte, 
que expeça os documentos necessários à execução imediata das condições da 
suspensão da pena imposta ao Acusado, caso isso ainda não tenha sido 
implementado. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 27 de março de 2018, foi presidido 
pela Excelentíssima Desembargadora Salete Silva Sommariva e dele 
participaram os Excelentíssimos Desembargadores Getúlio Corrêa e Volnei 
Celso Tomazini. Atuou pelo Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de 
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Justiça Carlos Henrique Fernandes.

Florianópolis, 28 de março de 2018.

Sérgio Rizelo
RELATOR
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RELATÓRIO

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

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

previsto no art. 147 do Código Penal e da contravenção penal positivada no 21 

do Decreto-lei 3.688/41, com a incidência dos dispositivos da Lei 11.340/06, nos 

seguintes termos:

O denunciado J. da L. convive em união estável com a vítima J. A. S. R. 
há aproximadamente seis anos, sendo que deste relacionamento adveio o 
nascimento de dois filhos.

No dia 22 de fevereiro de 2014, por volta das 11:00 horas, o denunciado 
chegou em sua residência (cujo endereço consta do preâmbulo da presente) 
embriagado, e passou a proferir palavras de baixo calão contra a vítima. Nesse 
momento, a vítima tentou retirar os filhos de casa, sendo impedida pelo 
denunciado, o qual, se prevalecendo das relações domésticas, lhe empurrou e 
puxou seus cabelos.

Em seguida, a vítima conseguir se desvencilhar do agressor, ocasião em 
que este, após a ameaçar de morte, colocou fogo em roupas, brinquedos e 
uniforme escolar dos filhos (fls. 43-44).

Concluída a instrução, o Doutor Juiz de Direito Orlando Luiz Zanon 

Júnior julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou J. da L. 

à pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicialmente 

aberto, pelo cometimento da contravenção penal positivada no art. 21 do Decreto-

lei 3.688/41, concedida a suspensão condicional da pena nos termos do art. 78, 

§ 2º, do Código Penal; absolvendo-o da imputação da prática do crime previsto 

no art. 147 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de 

Processo Penal (fls. 145-150, aperfeiçoada pela da fl. 155).

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

Nas razões do inconformismo, almeja, em síntese, a reforma da 

sentença resistida, a fim de ser absolvido da imputação constante na denúncia 

ao argumento de que se trataram de agressões recíprocas (fls. 178-181).

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu 

contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do reclamo (fls. 185-187).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pelo 
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Excelentíssimo Procurador de Justiça Lio Marcos Marin, posicionou-se pelo 

conhecimento e não provimento do apelo (fls. 195-198).

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. Salienta-se, inicialmente, que houve erro material na denúncia ao 

descrever que os fatos ocorreram "No dia 22 de fevereiro de 2014", pois, na 

verdade, desenvolveram-se "No dia 22 de fevereiro de 2015".

Todavia, como não houve qualquer prejuízo à defesa do Apelante J. 

de L., porque ele conseguiu exercer com plenitude o contraditório, não há 

qualquer nulidade a ser reconhecida. Nesse sentido: TJSC, Ap. Crim. 

0009984-37.2012.8.24.0036, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt 

Schaefer, j. 13.7.17.

Passa-se, assim, à análise do apelo.

2. O Recorrente J. da L. almeja, em síntese, a reforma da sentença 

resistida, a fim de ser absolvido da imputação constante na denúncia, ao 

argumento de que se trataram de agressões recíprocas.

Sem razão, porém.

A materialidade e a autoria do fato são comprovadas pelo 

expressado no boletim de ocorrência das fls. 2-3; no requerimento de medida 

protetiva das fls. 10-11; na perícia técnica (exame em local de dano) 

9110.15.00211 das fls. 99-103; e na prova oral coligida aos autos.

Destaca-se que o fato de inexistir laudo pericial certificador das 

agressões sofridas pela Vítima não afasta a credibilidade de que a prática 

contravencional ocorreu.

Segundo lição de José Geraldo da Silva, Paulo Rogério Bonini e 

Wilson Lavorenti:

a lei não deu os contornos legais da compreensão das vias de fato. Pode 
ser entendida doutrinariamente como sendo uma forma de violência contra uma 
pessoa sem, contudo, levar à produção de lesão corporal e, ainda, ausente a 
pretensão de lesionar ou ofender a honra de alguém. Exemplos mais comuns 
de vias de fato: tapas, empurrões, sacudir, agarrar a vítima rasgando a roupa, 
puxão de cabelos, bofetada, etc. [...] a diferença entre o crime de lesão corporal 



Apelação Criminal n. 0001778-16.2015.8.24.0008 6

Gabinete Des. Sérgio Rizelo

e a contravenção de vias de fato reside na intenção do agente. Se o agente agir 
com animus laedendi responderá por lesão corporal ou tentativa de lesão, 
conforme consiga ou não a consumação do desiderato criminoso. Ausente esta 
motivação específica do agente, aí teremos a contravenção de vias de fato 
(Leis penais especiais anotadas. 12. ed. Campinas, SP: Millennium Editora, 
2011. p. 18).

Corrobora a jurisprudência deste Tribunal ser prescindível a 

realização do exame técnico para a configuração do ilícito, pois as agressões, 

em casos como este, via de regra, não deixam vestígios:

APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO 
PENAL) E À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, DO 
DECRETO-LEI 3.688/41). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: 
INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFRONTA AO ARTIGO 41 DO CÓDIGO PENAL. 
INEXISTÊNCIA. PEÇA QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E 
DA AMPLA DEFESA. "Não há falar em inépcia da denúncia quando esta 
descreve os fatos, identifica a conduta incriminadora apontada e possibilita o 
exercício da ampla defesa. [...] (TJSC, Habeas Corpus n. 2015.081674-6, da 
Capital, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 26-11-2015). MÉRITO. AMEAÇA. 
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 
MATERIALIDADE E AUTORIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E 
AUTORIA ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E 
COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. PALAVRA 
DA VÍTIMA QUE MERECE CREDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA 
CONDENAÇÃO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL 
DISPENSÁVEL. DELITO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. CONDENAÇÃO COM 
BASE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE CONFIRMOU QUE RECEBEU 
"UNS TAPAS" DO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO (Ap. Crim. 0015344-39.2015.8.24.0038, Relª. 
Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 27.7.17).

Na etapa preambular, o Recorrente J. da L. negou ter agredido a 

Vítima J. A. S. R., reconhecendo, entretanto, que ateou fogo nas roupas dela:

fez bobagem mas nega ter batido na esposa. Disse que colocou fogo em 
algumas roupas da sua esposa e que foi só isso que aconteceu. Indagado se a 
ameaçou disse que não e que só falou algumas bobagens (fl. 13).

Sob o crivo do contraditório, confirmou que colocou fogo nas roupas 

da Vítima, brinquedos e uniformes escolares dos filhos, como descreveu a 

denúncia, pois teve um surto. Disse que sofre de problema com alcoolismo, faz 

tratamento no CAPS e toma remédio; e que, no dia dos fatos, misturou a 

medicação com bebida. Porém, ao ser questionado se havia empurrado a 

Ofendida, declarou que se agrediram mutuamente (mídia da fl. 135).
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As declarações da Vítima J. A. S. R, entretanto, confirmam que o 

Apelante foi o responsável pelo início das agressões:

é casada há aproximadamente 14 anos com J. da L. e afirma que há 
aproximadamente 6 anos ele começou a agredir e bater na declarante. Que 
uma das vezes os vizinhos chamaram a polícia e eles vieram até a Delegacia 
mas J. não foi preso. Da união tiveram 2 filhos, um de 11 anos e um de 9 anos. 
Relata a declarante que nesta data, 22/02/2015, por volta das 11h, ele chegou 
bêbado em casa e discutiu com a declarante, sem motivo. Da discussão J. 
chamou a declarante de vagabunda, mentirosa e chamou seus filhos, os dois de 
traste, imprestáveis, vagabundos e vadios. Que a declarante tirou os filhos de 
perto e disse para eles irem tomar banho sendo que J. não deixou e segurou a 
declarante com muita força causando marcas e disse que iria tocar fogo na 
casa com eles dentro e inclusive ia matar o cachorro queimado também, 
ocasião em que ela tentou se livrar dele e tomou um empurrão e foi puxada 
pelos cabelos. Que depois de apanhar a declarante conseguiu fugir e encontrou 
seus filhos, na rua. J. disse que iria matar a declarante e que podia ir para a 
cadeia mas que matava ela. Que acionaram a polícia e antes deles chegarem J. 
colocou fogo nas roupas deles, brinquedos das crianças e até no uniforme do 
colégio das crianças. Que a declarante teme por sua vida e deseja representar 
criminalmente e deseja que sejam concedidas medidas protetivas afastando J. 
do lar e proibindo ele de ter contato com a família. Que a declarante afirma que 
J. é usuário de drogas e usuário de álcool (fl. 8).

Na fase judicial, a Vítima J. A. S. R. reiterou que convive 

maritalmente com o Apelante há aproximadamente 14 anos, com o qual possui 

dois filhos e, no dia dos fatos, saiu de casa para almoçar com as crianças na 

residência de seu compadre, mas aquele permaneceu em casa, pois estava 

bêbado e bastante alterado. Ratificou que, antes de sair, discutiram e seu 

companheiro chegou a quebrar uma televisão, ameaçando, caso ela e os filhos 

saíssem de casa, queimar os pertences deles. Esclareceu não ter dado muita 

importância e, para evitar discussão, resolveu sair com as crianças, mas, antes, 

foi ameaçada de morte e agredida pelo Recorrente, mediante empurrões e 

puxões de cabelo. Por volta das 17h foi comunicada que seu companheiro 

estava ateando fogo em suas roupas e na dos filhos, razão de acionar a Polícia 

Militar. Admitiu que já havia registrado outras ocorrências, mas não deu 

continuidade, e que gostaria que o Apelante saísse de casa (mídia da fl. 135).

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

elucidação de fatos, como os apurados nos autos, tendo em vista que as 
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agressões 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 nos relatos dos Policiais Militares responsáveis 

por atender a ocorrência, os quais, apesar de não presenciarem a desavença, 

encontraram a Vítima na parte de fora do imóvel e esta informou que havia sido 

agredida e ameaçada pelo Apelante, o qual, inclusive, havia ateado fogo em 

seus pertences (mídia da fl. 135).

Logo após os fatos, o Policial Rafael Gazaniga relatou:

foi acionado para atender ocorrência de violência doméstica. Que 
chegando no local e o depoente afirma que J., vítima, estava do lado de fora da 
casa e relatou que seu marido, J., a ameaçou dizendo que iria matá-la e que iria 
colocar fogo na casa. Que o declarante afirma que ela disse que J. colocou fogo 
nas roupas dela e que também a agrediu. Que a guarnição do declarante entrou 
na casa e encontrou J. embriagado e extremamente agressivo, sendo que ele 
reagiu a abordagem policial, não acatando a ordem dos policiais e não 
permitindo que os policiais o conduzissem até esta Delegacia. Que foi 
necessário o uso progressivo da força e em seguida apresentado J. nesta 
Delegacia (fl. 6).

Em Juízo, Rafael Gazaniga reafirmou que os Militares foram 

acionados para atender ocorrência envolvendo violência doméstica; chegando no 

local, conversaram com a solicitante, que esclareceu ter saído de casa e, ao 

retornar, seu marido, o Recorrente, colocara suas roupas para fora da morada, 

ateado fogo nelas e aberto o botijão de gás, ameaçando incendiar o imóvel. 

Agregou que a Vítima disse ter sido agredida ao tentar entrar na morada e que, 

quando chegaram no local, ela estava ao lado de fora da casa, com as crianças, 

tendo atendido outra ocorrência envolvendo o mesmo casal e violência 

doméstica (mídia da fl. 135).



Apelação Criminal n. 0001778-16.2015.8.24.0008 9

Gabinete Des. Sérgio Rizelo

Seu colega de Corporação, Reinaldo Machado, em narrativa de teor 

semelhante, asseverou que, no dia dos fatos, foi acionado para atender uma 

ocorrência envolvendo o Apelante, que praticara vias de fato contra a esposa, 

além de atear fogo em roupas e ligar o gás do fogo da residência para incendiá-

la. Recordou que o Recorrente estava alterado e que já atendeu outras 

ocorrências envolvendo o casal, por violência doméstica (gravação da fl. 135).

Observa-se que as palavras da Vítima coadunam-se ao conjunto 

probatório coligido aos autos, de modo que a alegação do Apelante, de que as 

agressões foram recíprocas, ressoa frágil e isolada nos autos, sobretudo porque 

está comprovado que foi ele o responsável pela desavença e por praticar vias de 

fato, propositalmente, contra sua companheira.

Aliás, o Apelante ateou fogo nas roupas da Vítima e dos filhos, fato, 

inclusive, confirmado por ele nas duas oportunidades em que foi interrogado, e 

pelo laudo pericial (exame em local de dano), que certificou: "Passando-se aos 

exames constatou-se a existência de material carbonizado próximo a uma lixeira 

localizada na região anterior do terreno. Verificou-se que uma parcela do referido 

material, semelhante ao utilizado na fabricação de colchas, não havia sido 

consumido pelas chamas" (fl. 102), circunstância que reforça o tamanho  do 

descontrole do Recorrente no dia dos fatos.

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

a ocorrência de agressões recíprocas, especialmente diante das declarações 

uniformes e coerentes da Ofendida, de modo que deve ser mantida a sentença 

condenatória quanto à contravenção penal positivada no 21 do Decreto-lei 

3.688/41 praticada por J. da L.

Não há questionamento a respeito da dosimetria da pena e não se 

verifica correção a ser feita de ofício, de modo que o quantum sancionatório 

deverá ser preservado em 15 dias de prisão simples.

Também já foi estipulado o regime aberto para o início do 

cumprimento da pena e concedido o benefício do sursis especial, nos termos do 
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art. 78, § 2º, do Código Penal

Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento do apelo deflagrado por 

J. da L. e por seu desprovimento.

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

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

execução imediata das condições 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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