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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. PROVA DA AUTORIA. PALAVRAS DA 
VÍTIMA E DE INFORMANTES. LAUDO PERICIAL. OFENSA 
À INTEGRIDADE CORPORAL DA OFENDIDA. DOLO 
EVIDENCIADO. 1.1. LEGÍTIMA DEFESA. INJUSTA 
AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO COMPROVADA 
NOS AUTOS. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (STJ, 
SÚMULA 588). ÓBICE LEGAL (CP, ART. 44, I).

1. As palavras da vítima, no sentido de que foi lesionada 
pelo acusado, confirmadas pelas informantes oculares, 
caracterizam suficientemente a autoria do crime de lesão 
corporal.

1.1. Não comprovado o uso moderado dos meios 
necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, 
a direito seu ou de outrem, é impossível reconhecer a 
configuração da legítima defesa prevista no art. 25 do 
Código Penal, pois ausente requisito imprescindível ao seu 
aperfeiçoamento.

2. É inviável converter a pena privativa de liberdade em 
restritiva de direitos, pois, embora a Lei 11.340/06 não vede 
o deferimento da medida, obstando, apenas, a imposição de 
prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa, o art.  
44, I, do Código Penal proíbe tal substituição quando o crime 
é cometido com violência à pessoa (STJ, AgRg no REsp 
1.521.993, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.8.16).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0001889-39.2016.8.24.0113, da comarca de Camboriú (Vara Criminal), em que é 
Apelante S. N. e Apelado o Ministério Público do Estado de Santa Catarina:
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A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer 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 Camboriú, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra S. N., imputando-lhe a prática dos crimes 

previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, c/c os dispositivos 

da Lei 11.340/06, nos seguintes termos:

Consta do inquérito policial anexo que, no dia 21 de novembro de 2015, 
por volta das 21h20min, o denunciado S. N. dirigiu-se à residência localizada na 
Rua [...] neste Município de Camboriú, onde estava a sua companheira S. P., 
com quem convivia acerca de um ano, passando a ameaçar de causar mal 
injusto e grave a ela e seus familiares, dizendo que os pegaria se ela não 
voltasse para casa.

Consta que o denunciado saiu do local, voltando algum tempo depois, 
momento em que pulou o muro da residência e passou a agredir a 
companheira, ofendendo a sua integridade corporal e causando-lhe as lesões 
descritas no laudo pericial de exame de corpo de delito de fl. 5.

Verifica-se, ainda, que o denunciado prevaleceu-se das relações 
domésticas e de coabitação para praticar os delitos, pois vivia maritalmente com  
a vítima por cerca de um ano, porém não aceitava o fato de que ela queria se 
separar (fls. 49-51).

Concluída a instrução, a Doutora Juíza de Direito Naiara Brancher 

julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou S. N. à pena de 

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

cometimento do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, absolvendo-o 

em relação ao de ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal (fl. 92).

Insatisfeito, S. N. deflagrou recurso de apelação.

Nas razões do inconformismo, almeja, em síntese, a proclamação 

da sua absolvição, argumentando que não há prova suficiente para a 

condenação ou porque teria agido em legítima defesa.

De modo subsidiário, requer a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos (fls. 147-153).

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu 

contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do reclamo (fls. 159-163).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pelo 
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Excelentíssimo Procurador de Justiça Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, 

posicionou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 177-183).

Este é o relatório.



Apelação Criminal n. 0001889-39.2016.8.24.0113 5

Gabinete Des. Sérgio Rizelo

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1. O Apelante S. N. requer a reforma do decreto condenatório, a fim 

de ser absolvido, ante a ausência de prova hábil a sustentá-lo.

Sem razão, porém.

A materialidade do delito encontra-se positivada no boletim de 

ocorrência das fls. 2-3; no requerimento de medidas protetivas da fl. 9; e no 

laudo pericial da fl. 8, o qual atestou ofensa à integridade corporal da Ofendida 

com instrumento contundente.

A autoria deflui das circunstâncias da prova oral coligida ao longo 

da instrução processual, notadamente nas declarações uniformes e coerentes da 

Vítima e dos informantes.

O Recorrente S. N. negou ter lesionado a Vítima em ambas as 

fases procedimentais, narrando que tiveram uma discussão no dia dos fatos, 

porém "caíram no chão durante a briga, onde ela acabou se machucando", 

admitindo que "pode ser que sim, que tenha chacoalhado ela". Em relação ao 

fato de ter entrado na residência onde a Vítima se encontrava pulando o muro, 

método nada tradicional de se ingressar em residência alheia, comentou "que a 

relação era conturbada", agregando que "ela foi me agredir ai eu seguirei ela, fui 

me defender" e, depois dos fatos, ainda viveram juntos (mídia da fl. 92).

As declarações da Ofendida S. P., na fase administrativa, 

entretanto, confirmam que o Apelante foi o único responsável pela agressão:

viveu em união estável com S. N. pelo período de um ano; que da relação 
não tiveram filhos; que no dia 21/11/2015, a declarante resolveu sair de casa, 
tendo em vista os ciúmes de S. e as ameaças feitas por ele; que desde quinta-
feira a declarante estava tentando sair de casa, mas S. não deixava; que 
somente no sábado conseguiu sair e foi direto para a casa da irmã dele, de 
nome V., para pedir para ela conversar com S., pois temia que ele fosse 
violento; que a declarante passo o dia na casa de V. e no período noturno foi 
para a casa de T., que também é irmão de S.; que neste local, S. apareceu, por 
volta das 21h00min, e passou a ameaçar a declarante, dizendo "volta para 
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casa, que em um mês eu te deixo livre; caso tu nã voltar, eu vou pegar sua 
mãe, seus amigos e todos que estão ao teu redor"; que após ameaçar, S. 
deixou o local, falando que voltaria para buscar a declarante; que, então a 
declarante ligou para C. G., que é seu tio, e mora em Florianópolis, para buscá-
la, porque S. estava com o carro e não tinha como a declarante ir embora; que 
C. ligou para S., e após a conversa, este voltou à casa onde a declarante se 
encontrava, pulou o portão, invadiu a residência, o quarto e desferiu um tapa no 
rosto da declarante; que ato contínuo, S. a jogou na cama, pulou em cima e 
desferiu mais um tapa, tentando, inclusive, apertar seu pescoço; que neste 
momento, a irmã de S., de nome T., puxou ele para que não fizesse aquilo; que 
quando percebeu que pessoas na casa estavam chamando por ajuda, S. 
resolveu sair do local, mas quando estava na porta, voltou e pegou a declarante 
no banheiro e bateu com a sua cabeça no vaso sanitário; que T., então, puxou 
S. novamente; que a declarante conseguiu voltar para o quarto, momento em 
que S. pediu aos familiares para que não chamasse a policia, pois ele já estava 
indo embora; que S. foi até o quarto, perguntou à declarante se iria chamar a 
polícia, sendo que respondeu que não; que S. foi embora e a polícia foi 
acionada; que quando os militares estavam na casa onde a declarante se 
encontrava, S. mandou um áudio, via whatsapp, para V., dizendo que se a 
declarante fosse com a polícia na casa buscar as coisas, ela iria "se fuder"; que 
após os fatos, a declarante foi para Florianópolis, retornando no domingo para 
buscar suas coisas; que conseguiu recuperar seu carro, celular e alguns 
pertences, sendo que S. não se encontrava no local; que durante esta semana, 
S. mandou mensagem via SMS, dizendo para a declarante não ir na polícia, 
pois ele poderia voltar para a cadeia, eis que está na condicional; que diante 
dos fatos, a declarante requer as medidas protetivas, eis que teme por sua vida, 
já que S. se revelou uma pessoa bastante agressiva; que afirma que já realizou 
exame de corpo de delito (fls. 6-7).

A Ofendida não foi ouvida em Juízo (fl. 92).

Contudo, as demais provas coligidas aos autos são hábeis a 

certificar suas alegações iniciais e confirmam a responsabilidade do Recorrente 

pelas lesões produzidas.

Ressalta-se que as declarações iniciais da vítima têm lugar central 

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

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. 
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2014.052853-2, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 11.11.14).

Os dizeres preliminares da Ofendida, além de especialmente 

relevantes por denunciarem uma prática criminosa empreendida, via de regra, 

longe dos olhos de terceiros, encontram amparo nas declarações das irmãs do 

Apelante, T. N. e V. N., que estavam presentes na ocasião dos fatos.

T. N. revelou detalhes do ocorrido ao esclarecer que, no dia dos 

fatos, sua irmã V. chegou na casa, na companhia de sua ex-cunhada S. E, 

enquanto V. estava no banho, o Recorrente chegou e "eles começaram a discutir 

ai ele agrediu ela; eu cheguei, puxei ele e tudo". Especificamente quanto à 

agressão que presenciou, disse que o Apelante pegou a Vítima pelos braços e a 

"chacoalhou" (mídia da fl. 92).

V. N., por sua vez, disse que estava no local e que, "depois que sai 

do banho eles já estavam no quarto brigando", os dois em cima da cama (mídia 

da fl. 92).

Embora V. tenha afirmado que a Vítima e o Recorrente estavam na 

cama estapeando-se, ela foi clara em dizer que estava no banho e chegou 

apenas depois, não tendo presenciado o início da agressão. Todavia, antes da 

chegada de V, T.  já estava no local e confirmou que o Apelante iniciou as 

agressões, quando tomou a Vítima pelos braços e a chacoalhou.

Ainda que a Ofendida não tenha sido ouvida sob o crivo do 

contraditório, certo é que as demais provas produzidas confirmaram seu relato 

inicial, sobretudo as palavras das informantes presenciais dos fatos.

Em situações como essa, a atuação judicial deve ser vista 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 e pela ideia de que a 

impunidade reinará) o isolamento das práticas para que não se repitam, mesmo 

que em novas e futuras Vítimas.

Para corroborar, o laudo pericial da fl. 5 certificou ter a Vítima 
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sofrido "equimose de 6cm roxo-esverdeada em face lateral de braço direito, outra 

de 5cm em perna esquerda, face lateral", lesões compatíveis com o aperto nos 

braços narrado pela informante.

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).

Além disso, a retomada da convivência, situação comum em crimes 

dessa natureza, não exclui a responsabilidade criminal do acusado, sobretudo 

quando as provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade 

delitivas.

Dessa forma, não há falar em absolvição por ausência de prova, 

pois está comprovado que, após uma discussão, o Recorrente, com o intuito de 

lesionar a companheira, segurou com força bruta seus braços, além de ter 

desferido tapas em seu corpo.

1.1. Diante disso, a alegação do Apelante S. N., de que agiu em 

legítima defesa, é frágil e isolada no contexto probatório, sobretudo porque está 

comprovado que ele foi o responsável por iniciar a briga e, propositalmente, 

agredir sua ex-companheira.

Ademais, embora a Vítima e o Recorrente tivessem discutido, não 

há prova nos autos de que ela o agrediu (inexiste laudo pericial nesse sentido), 

evidenciando a desproporcionalidade dos meios por ele utilizados para 

supostamente "defender-se", pois, além de dar tapas, a segurou com força pelos 

braços e a chacoalhou.

Como se sabe, para o reconhecimento da referida excludente de 

ilicitude deve estar configurada a hipótese prevista no art. 25 do Código Penal: o 
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uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou 

iminente, a direito seu ou de outrem, fato que não foi comprovado no presente 

caso.

Luiz Regis Prado esclarece:

A legítima defesa vem a ser "a repulsa ou impedimento de agressão 
ilegítima atual ou iminente, pelo agredido ou terceira pessoa, contra agressores, 
sem ultrapassar a necessidade de defesa e dentro da racional proporção dos 
meios empregados para impedi-la ou repeli-la". É a situação em que o agente 
repele agressão atual e ilícita a direito seu ou de outrem. Faz-se valer da 
máxima de que o Direito não tem que ceder ante o ilícito (Curso de direito penal 
brasileiro. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1. p. 446).

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 e da informante T. N. Outrossim, não há prova de que o 

Apelante resultou lesionado na oportunidade, uma vez que inexiste no feito 

exame de corpo de delito a fim de comprovar quaisquer lesões por ele sofridas.

Assim, o conjunto probatório amealhado é suficiente para 

comprovar que o Recorrente agrediu a companheira, incorrendo na prática do 

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

acolher a tese absolutória formulada.

2. Também é inviável acolher o pedido de substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O crime em testilha foi perpetrado mediante violência contra a 

pessoa, de modo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal.

Já deliberou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  CRIME  
DE  LESÃO CORPORAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  SUBSTITUIÇÃO  DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE DIREITOS. 
VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, CÓDIGO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.  
Embora  a  Lei  n.  11.340/2006  não vede a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, obstando apenas a imposição  de prestação 
pecuniária e o pagamento isolado de multa, o art.  44, I, do CP proíbe a 
conversão da pena corporal em restritiva de  direitos  quando  o  crime  for 
cometido com violência à pessoa, conforme ocorreu no caso dos autos. 2. 
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Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1.521.993, Rel. 
Min. Ribeiro Dantas, j. 15.8.16).

Esse entendimento é compatível com o teor da Súmula 588, 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça: "a prática de crime ou contravenção 

penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico 

impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos" (súmula aprovada em 13.9.17).

Por fim, deve ser mantido o regime inicialmente semiaberto diante 

da reincidência do Recorrente.

Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento 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 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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