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Apelação Criminal n. 0002009-94.2014.8.24.0067, de São Miguel do Oeste
Relator: Desembargador Ernani Guetten de Almeida

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA E 
PATRIMÔNIO COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA 
PENHA (LEI 11.340/2006).LESÃO CORPORAL PRATICADA 
NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (CP, ART. 129, § 9º) 
E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168, CAPUT). 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. 

MÉRITO. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO E FAMILIAR (CP, ART. 129, § 9º). PLEITO DE 
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA 
PENHA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO 
CORPORAL DOMÉSTICA PARA SUA MODALIDADE 
SIMPLES COM A CONSEGUINTE EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE 
REPRESENTAÇÃO. DESPROVIMENTO. VÍNCULO  
AFETIVO ENTRE A VÍTIMA (EX-COMPANHEIRA) E O 
APELANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CARACTERIZADA. 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA 
NO PONTO.  

DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA REFERENTE 
AO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168, 
CAPUT). SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. PRETENDIDO  
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA REPARAÇÃO 
DO DANO (CP, ART. 65, III, B). VIABILIDADE. APELANTE 
QUE, ANTES DA SENTENÇA, REALIZOU OBRAS E 
ADQUIRIU BEM PARA VÍTIMA, A FIM DE REPARAR O 
PREJUÍZO.REPRIMENDA READEQUADA.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO 
MANTIDA POR ESTA CORTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA 
FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL (HC 126.292/SP) ADOTADA POR ESTA 
CÂMARA CRIMINAL (AUTOS 516-81.2010.8.24.0048). 
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
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Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0002009-94.2014.8.24.0067, da comarca de São Miguel do Oeste Vara Criminal 
em que é/são Apelante(s) V. de M. e Apelado(s) M. P. do E. de S. C..

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para readequar a pena privativa 
de liberdade referente ao delito previsto no art. 168, caput, do Código Penal, para 
1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e ao pagamento de 20 
(vinte) dias-multa.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Des. Rui 
Fortes, com voto, e dele participou o Exmo. Leopoldo Augusto Brüggemann. 

Funcionou como representante do Ministério Público o Exmo. Sr. 
Raul Schaefer Filho. 

Florianópolis, 20 de março de 2018

Desembargador Ernani Guetten de Almeida
Relator
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Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

RELATÓRIO

Na Comarca de São Miguel D'Oeste, o Ministério Público do Estado 

de Santa Catarina ofereceu denúncia em face de Valdeci de Mattos pela 

prática, em tese, da conduta criminosa descrita no art. 155, caput, c/c art. 61, II, 

alínea "f", e art. 129, § 9º, todos do Código Penal, em razão dos fatos assim 

delineados (fls. 51-53): 

Fato 1

Em dia e horário a serem melhor apurados durante a instrução 
processual, entre o final do mês de outubro e início do mês de novembro do 
ano de 2013, na Rua Miguel Ângelo, s/n., Bairro Santa Rita, São Miguel do 
Oeste, o denunciado Valdeci de Mattos, valendo-se das relações de 
convivência, coabitação e do vínculo anterior estabelecido, adentrou na 
residência de sua ex-companheira Eloi Fátima Andre da Silva, com quem tinha 
convivido por aproximadamente 5 (cinco) anos e, naquela época, estavam 
separados há cerca de 3 (três) meses, oportunidade em que subtraiu da 
ofendida o cartão do Programa de transferência de renda conhecido como 
"Bolsa Família", pois sabia do local em que ficava guardado e igualmente de 
que a senha permanecia com o documento.

Assim, no início do mês de novembro de 2013, em dia e horário incertos, 
a serem apurados durante a instrução processual, o denunciado Valdeci de 
Mattos, de posse do cartão da vítima e ex-companheira Elói, efetuou saque no 
montante de R$ 100,00 (cem reais) e furtou essa quantia em proveito próprio. 

Fato 2

No dia 4 de novembro de 2013, por volta das 21h, na Rua Miguel Ângelo, 
s/n., Bairro Santa Rita, São Miguel do Oeste/SC, o denunciado Valdeci de 
Mattos, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade 
física e corporal de sua ex-companheira Eloi Fátima Andre da Silva. 

Segundo consta, o denunciado munido com um facão deferiu golpes com 
a lateral do objeto na perna direita da vítima. Com a agressão sofrida, Eloi caiu 
ao chão, momento em que Valdeci de Mattos passou a chutá-la, sobretudo na 
região das costas.

Das agressões perpetrados pelo denunciado resultaram na ofendida Eloi 
Fátima Andre da Silva as lesões descritas no laudo pericial de fl. 5, que 
constam como "1- Escoriações na perna direita e joelho esquerdo".
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Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

O órgão acusatório aditou a denúncia para adequar a narrativa do 

"Fato 1'' e corrigir a conduta criminosa para aquela prevista no art. 168, caput, do 

Código Penal, nos seguintes termos (fls. 127-128):

Fato 1:

Em dia e horário a serem melhor apurados durante a instrução 
processual, entre o final do mês de outubro e início do mês de novembro do 
ano de 2013, na Rua Miguel Ângelo, s/n, Bairro Santa Rita, São Miguel do 
Oeste o denunciado Valdeci de Mattos, apropriou-se indevidamente do valor de 
R$ 100,00 (cem reais) pertencente à sua ex-companheira e ora vítima Elói 
Fátima Andre da Silva.

Restou apurado que a vítima Elói entregou o cartão do Programa de 
Transferência de renda, conhecido como "Bolsa Familia", do qual era 
beneficiária, ao denunciado, para que este sacasse o respectivo valor e 
pagasse algumas contas de Elói. Entretanto, o denunciado sacou o valor de R$ 
100,00 (cem reais) e dele se apropriou, deixando de pagar os débitos de Elói, e 
não devolvendo a quantia para ela.

Após a instrução do feito, sobreveio sentença em que o Juiz de 

primeiro grau julgou procedente as peças acusatórias para condenar Valdeci de 

Mattos, pela prática das condutas criminosas previstas nos art. 129, § 9º, e art. 

168, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento das penas privativas de 

liberdade de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 5 (cinco) meses de 

detenção, ambas em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, 

cada qual na quantia equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente 

à época dos fatos. Reconheceu-se a aplicabilidade da Lei 11.343/2006 no caso 

concreto, porque as partes haviam mantido relacionamento afetivo na ocasião da 

prática dos delitos. Por fim, concedeu-se o benefício da justiça gratuita e o direito 

de recorrer em liberdade (fls 183-194). 

Valdeci de Mattos interpôs recurso de apelação, ocasião em que 

pugnou pelo afastamento da Lei 11.343/2006. Em decorrência disso, requereu a 
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Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

desclassificação do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, para sua 

modalidade simples, tornando a ação penal pública condicionada, e a 

conseguinte extinção da punibilidade ante o transcurso do prazo decadencial. 

Outrossim, requereu, na segunda fase dosimétrica referente à reprimenda fixada 

pelo crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal, o reconhecimento da 

atenuante referente à reparação do dano antes da sentença, nos termos do art. 

65, III, "b", do Código Penal (fls. 202-218). 

Contrarrazões às fls. 233-241.

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. Lio Marcos Marin, ocasião em que opinou pelo conhecimento e parcial 

provimento do recurso interposto, a fim de reconhecer, na segunda fase da 

dosimetria da pena do crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal, a 

atenuante do art. 65, III, "b", do Código Penal. 

Este é o relatório.
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Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade motivo pelo 

qual deve ser conhecido. 

1) Mérito

1.1) Da lesão corporal praticada no âmbito doméstico e familiar 

(CP, art. 129, § 9º)

Inicialmente, a defesa pugna pelo afastamento da Lei 11.343/2006, 

com a desclassificação das lesões corporais domésticas para sua modalidade 

simples, tornando a ação pública condicionada, e a conseguinte extinção da 

punibilidade  pelo transcurso do prazo decadencial (CP, art. 107, IV). 

Sem razão entretanto. 

Pelo que se infere dos autos, no dia 4 de novembro de 2013, por 

volta das 21h, na Rua Miguel Ângelo,Bairro Santa Rita, na cidade de São Miguel 

do Oeste, Valdeci de Mattos, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, 

ofendeu a integridade física e corporal de sua ex-companheira Eloi Fátima Andre 

da Silva, já que, munido com um facão, deferiu golpes com a lateral do objeto na 

perna direita da vítima. Com a agressão sofrida, Eloi caiu ao chão, momento em 

que Valdeci de Mattos passou a chutá-la, sobretudo na região das costas.

A vítima, nas duas fases processuais, asseverou que conviveu com 

o apelante em união estável durante 5 (cinco) anos. Disse, ainda, que estavam 

separados havia 3 (três) meses na ocasião dos fatos e que as lesões praticadas 

foram decorrentes do inconformismo de seu ex-companheiro com a cobrança da 

quantia de R$ 100,00 (cem reais). A dívida seria oriunda do fato de que, meses 

antes, o apelante, na posse de seu cartão do Programa de Transferência de 

renda, "Bolsa Família", sacou e apropriou-se da quantia de R$ 100,00 (cem 
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Gabinete Desembargador Ernani Guetten de Almeida

reais), ao invés de quitar as contas que lhe havia pedido. 

Nesse cenário, conclui-se que a relação de intimidade e de 

vulnerabilidade foram determinantes à pratica das lesões corporais proferidas em 

desfavor de sua ex-companheira, o que atrai a incidência dos dispositivos da Lei 

11.340/2006.

Nesse sentido, colhe-se do 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, inciso III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação

[...]

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Conflito 

de Competência 103.813/MG, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 24.06.2009:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. EX-
NAMORADOS. VIOLÊNCIA COMETIDA EM RAZÃO DO INCONFORMISMO 
DO AGRESSOR COM O FIM DO RELACIONAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI 
11.340/2006. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. 1. 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. 2. In casu, a hipótese se amolda 
perfeitamente ao previsto no art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, já que 
caracterizada a relação íntima de afeto, em que o agressor conviveu com a 
ofendida por vinte e quatro anos, ainda que apenas como namorados, pois 
aludido dispositivo legal não exige a coabitação para a configuração da 
violência doméstica contra a mulher. 3. Conflito conhecido para declarar a 
competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Conselheiro Lafaiete -
MG [...] 

E deste Tribunal de Justiça:

1) Apelação Criminal 0019914-32.2013.8.24.0008, Quarta Câmara 
Criminal, rel. Des. José Everaldo Silva, j. em 28.9.2017:
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APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS SIMPLES. 
AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE. 
AGRESSÃO COMETIDA CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO.   
PRETENSA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
PLENAMENTE EVIDENCIADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. 
DEPOIMENTO HARMÔNICO E COERENTE DA VÍTIMA ALIADO AO LAUDO 
PERICIAL ATESTANDO A LESÃO. DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA 
CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

2) Apelação Criminal 2010.032704-8, Terceira Câmara Criminal, rel. 
Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. Em 19.10.2010:

APELAÇÃO CRIMINAL -  LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA 
 DOMÉSTICA - ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA QUE 
DESCLASSIFICOU PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE - 
NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OPORTUNIZAÇÃO DO OFERECIMENTO 
DAS BENESSES DA LEI N. 9.099/95 - APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENA - 
RELAÇÃO DE NAMORO - AGRESSÃO QUE TERIA OCORRIDO EM RAZÃO 
DO RELACIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA 
CONTRA A MULHER - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE 
CONDUZEM À APLICAÇÃO DA LEI 11.340/06 E DA QUALIFICADORA DO § 
9º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA SOB 
PENA DE OPERAR-SE A REFORMATIO IN PEJUS - EIVA INEXISTENTE.

 "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" (STJ, Ministro Jorge Mussi). [...] 
RECURSO PROVIDO.

Portanto, ante a aplicação do art. 7, I, da Lei 11.340/2006, no caso 

concreto, não há falar na desclassificação das lesões corporais domésticas para 

sua modalidade simples com a conseguinte extinção da punibilidade pela 

decadência. 

Procede-se à análise do pedido no tocante à dosimetria da pena. 
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2) Dosimetria da Pena 

2.1) Apropriação indébita (CP art. 168, caput)

No tocante à dosimetria da pena, a defesa pugna, na segunda fase, 

pelo reconhecimento da atenuante referente à reparação do dano nos termos do 

art. 65, III, "b", do Código Penal.

Adiante-se que razão assiste à defesa no ponto. 

Pelo que se infere da redação do art. 65, III, "b", do Código Penal, a 

pena sempre será atenuada por ter o agente "procurado, por sua espontânea 

vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as 

consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano". 

Acerca do tema, colhe-se da doutrina (NUCCI, Guilherme de Souza. 

Código Penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal, 14ª 

ed., Rio de Janeiro, Forense, 2014, p. 471): 

82. Arrependimento: o arrependimento do agente, ao executar o crime, 
pode conduzi-lo ao arrependimento eficaz (art. 15), ao arrependimento posterior 
(art. 16) ou à atenuante do arrependimento. Neste último caso, consumado o 
delito, não sendo cabível o arrependimento posterior, pode o agente tentar por 
sua espontânea vontade amenizar ou até mesmo evitar as consequências do 
crime. Deve reparar o dano antes do julgamento ou agir para minorar os efeitos 
da infração penal logo depois de sua prática. É indispensável haver sinceridade, 
pois o legislador tratou de espontânea vontade e, como já vimos, voluntariedade 
não se confunde com espontaneidade no contexto do direito penal. 

No caso, pelo que se infere do depoimento da vítima, o apelante, de 

fato, reparou o dano antes de seu julgamento, ao construir um "puxado" e 

adquirir uma geladeira, em contrapartida ao dinheiro apropriado. É o que se 

extrai da transcrição das declarações de Eloi, devidamente transcritas no parecer 

de lavra do Sr. Dr. Procurador de Justiça Lio Marcos Marin "eu fui cobrar ele lá 

em Belmonte, dai ele pegou e (...) fez um puxado e comprou uma geladeira, dai 
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deixamos assim (...) as coisas que eu mais precisava lá (...) faz uns sete ou oito 

meses" (254).

Assim, não há maiores esforços em se concluir que o apelante faz 

jus à atenuante prevista no art. 65, III, "b", do Código Penal.

Nesse sentido,colhe-se da jurisprudência: 

1) Apelação Criminal 2015.026667-3, Terceira Câmara Criminal, rel. 
Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 14.7.2015: 

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO 
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
IMPRUDÊNCIA. COLISÃO CONTRA VEÍCULO NO ACOSTAMENTO. 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. FIRME ELENCO PROBATÓRIO. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRINCÍPIO DA 
CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE PERIGO. ABSOLVIÇÃO QUE SE 
IMPÕE. [...]. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA 
EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA DURANTE A PRÁTICA DO DELITO MAIS 
GRAVE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO 
CRIME DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO. ATENUANTE DO ART. 65, III, "B", 
DO CÓDIGO PENAL. REPARAÇÃO DO DANO. REDUÇÃO DEVIDA.   

Reparado espontaneamente o dano antes do julgamento, é possível 
a redução da pena com o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, 
III, "b", do Código Penal.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  

Procede-se, assim, à adequação da dosimetria da pena. 

Na primeira fase dosimétrica, nos termos do consignado pelo Juiz 

de primeiro grau, "em análise das circunstâncias judicias descritas no art. 59 do 

Código Penal tenho que: a culpabilidade da parte acusada é normal à espécie; a 

parte ré registra maus antecedentes, entendidas as sentenças penais transitadas 

em julgado que não servem para o cômputo da reincidência (autos 

0001657-32.2000.8.24.0034,1091-35.1997.8.24.0084, 00132-30.1998.8.24.0084, 

0001210.32.2006.8.24.0067,938-38.2006.8.24.0067, 000328-70.2006.8.24.0067, 

000049-62.2008.8.24.0084 -fls. 164-176); não há elementos para atestar a 
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conduta social e a personalidade da parte acusada; os motivos, as circunstâncias 

e as consequências são normais para o tipo; e o comportamento da vítima em 

nada contribuiu para que o crime fosse praticado. Assim, por serem 

desfavoráveis as circunstâncias judiciais (quantidade de maus antecedentes), 

fixo a pena-base em [...]. 1 ano e 4 meses de reclusão, e 20 dias-multa, para o 

delito de apropriação indébita" (fls. 183-194). 

Na segunda fase dosimétrica, nos termos da sentença recorrida, 

ausentes agravantes. Presente, no entanto, a atenuante da reparação do dano 

(CP, art. 65, III, ''b"), razão por que se procede a diminuição da pena em 1/6, 

resultando em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao 

pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Diante da inexistência de causas especiais de aumento ou 

diminuição, e somadas as penas dos crimes em razão do concurso material, 

totaliza-se a pena de 5 (cinco) meses de detenção (lesão corporal) e 1 (um) ano, 

1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-

multa (apropriação indébita). 

As demais cominações da sentença permanecem inalteradas.

Execução Provisória da Pena 

Ao final, realizada a condenação diretamente por esta Corte de 

Justiça, nos termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal no HC 126.292/SP e devido às razões contidas no voto vencedor deste 

Relator nos autos da ação 0000516-81.2010.8.24.0048, especialmente pela 

impossibilidade de rediscussão da matéria fática nas Instâncias Superiores, 

determina-se a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor de 

Valdeci de Mattos, a fim de que inicie a execução provisória da pena, medida 
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esta que deverá ser adotada pelo Juiz de primeiro grau.

À vista do exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso e dar-

lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante do art. 65, III, "b", do Código 

Penal, e adequar a pena privativa de liberdade referente ao delito previsto no art. 

168, caput, do mesmo diploma legal, à 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de 

reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Este é o voto.
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