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APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
DELITO DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9°, DO 
CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06. 
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGADA 
NULIDADE DO FEITO. INOCORRÊNCIA.  
PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. MÉRITO. 
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA 
DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E 
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS 
DA VÍTIMA ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS COLIGIDOS QUE EVIDENCIAM, DE 
FORMA CABAL, O DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA. 
ADEMAIS, RECONCILIAÇÃO DO CASAL QUE NÃO ELIDE 
A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO. ALÉM 
DISSO, RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO CARACTERIZADA. 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA À HIPÓTESE. 
DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DE 
JUSTIÇA GRATUITA, NÃO CONHECIDO. MATÉRIA CUJO 
EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E 
DESPROVIDO. 

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, "[...] Nos delitos 
materiais, a ausência do exame de corpo de delito pode ser 
suprida por outros meios de prova. Precedentes desta Corte 
e do Col. STF". (STJ - HC n. 15933/SP, Quinta Turma, Rel. 
Min. José Arnaldo da Fonseca, j. em 02/08/2001).

2. Quem ofende a integridade física de sua companheira 
comete, de fato, o delito delineado no artigo 129, § 9º, do 
Código Penal, havendo incidência da Lei n. 11.340/06 à 
hipótese. 

Em casos de violência contra a mulher - seja ela física ou 
psíquica -, a palavra da vítima é de fundamental importância 
para a devida elucidação dos fatos, constituindo elemento 
hábil a fundamentar um veredito condenatório, quando firme 
e coerente, máxime quando corroborada pelos demais 
elementos de prova encontrados nos autos.

3. Sendo inegável o fato de que a violência perpetrada 
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pelo acusado baseou-se exclusivamente em razão do 
gênero e da vulnerabilidade da vítima em relação a ele, não 
há como afastar a incidência da Lei n. 11.340/06. 

4. Não merece conhecimento o pedido recursal de 
concessão de justiça gratuita, com a consequente isenção 
do pagamento das custas processuais, por ser matéria cujo 
exame incumbe ao juízo de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0002194-97.2014.8.24.0014, da comarca de Campos Novos Vara Criminal em 
que é Apelante Leandro Pegoraro e Apelado o Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina.

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento, determinando-se, de 
ofício, ao juízo da condenação que adote as providências necessárias para o 
imediato cumprimento da pena, após o pleno exercício do duplo grau de 
jurisdição. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Des. 
Carlos Alberto Civinski e o Exmo. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo.

Funcionou na sessão pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o 
Exmo. Dr. Humberto Francisco Scharf Vieira. 

Florianópolis, 26 de abril de 2018.

Assinado digitalmente
Desembargador Paulo Roberto Sartorato

Presidente e Relator
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RELATÓRIO

O representante do Ministério Público, com base no incluso 

Inquérito Policial, ofereceu denúncia contra Leandro Pegoraro, devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 129, § 9°, do 

Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/06, pelos fatos assim narrados na 

peça exordial acusatória, in verbis (fl. 04):

No dia 18 de abril de 2014, por volta das 11h, na residência da vítima, 
localizada na rua Atagiba Almeida, n. 49, fundos, Nossa Senhora de Lourdes, 
Campos Novos/Sc, LEANDRO PEGORARO ofendeu a integridade corporal de 
sua ex-companheira Rosana Ventura Leite, na medida em que desferiu um 
golpe de canivete na região lombar esquerda da vitima, causando lesões 
corporais, conforme fotos digitalizadas de fls. 13-19. 

Encerrada a instrução processual, o MM. Juiz a quo julgou 

procedente a denúncia para condenar o acusado à pena de 03 (três) meses de 

detenção, em regime aberto, pela prática do delito descrito no art. 129, § 9°, do 

Código Penal (fls. 157/164). 

Inconformada, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação 

(fl. 168). Em suas razões recursais, preliminarmente, pugna pela decretação da 

nulidade processual, ante a falta de exame pericial. No mérito, requer o 

acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória. Subsidiariamente, 

almeja o afastamento da Lei n. 11.340/06, bem como a concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, a isenção do acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais (fls. 187/195).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo 

conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 203/207).

Após, os autos ascenderam a esta Superior Instância, tendo a 

douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Dra. Heloísa 

Crescenti Abdalla Freire, opinado pelo conhecimento parcial e desprovimento do 

apelo defensivo (fls. 214/219).
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Este é o relatório.

VOTO

O presente recurso de apelação criminal volta-se contra sentença 

que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento do 

delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade, o reclamo deve ser conhecido.

Preliminarmente, requer a defesa a nulidade do feito em razão da 

ausência de laudo pericial na vítima. 

Contudo, não assiste razão à defesa. 

Isso porque, o fato de não ter a ofendida se submetido a exame 

pericial, além de não configurar nulidade processual, não impede a condenação 

do acusado, uma vez que a materialidade delitiva exsurge patente dos autos - 

sobretudo porque, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal, "[...] Nos delitos materiais, a ausência do exame de 

corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova. Precedentes desta 

Corte e do Col. STF". (STJ - HC n. 15.933/SP, Quinta Turma, Rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, j. em 02/08/2001).

No mesmo sentido, há outros precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...]. 2. ATO 
INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DESCRITO NO ART. 129, § 9º, DO CP. 
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. PRESCINDIBILIDADE. 
POSSIBILIDADE DE SUPRIR SUA FALTA POR MEIO DE PROVA 
TESTEMUNHAL. ART. 167 DO CPP. [...]. 2. Eventual ausência de laudo 
pericial não impede a condenação por lesão corporal, diante dos demais 
elementos de prova carreados aos autos. O próprio Código de Processo 
Penal disciplina, no art. 167, a possibilidade de prova testemunhal suprir a 
falta do exame de corpo de delito, razão pela qual não há se falar em 
ausência de materialidade. (AgRg no HC n. 191703/MG, Quinta Turma, Rel. 
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 26/02/2013). (Grifo não original). 
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PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES 
FAMILIARES. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO WRIT. 
CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ÓBICE DO 
REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. EXAME DE CORPO DE 
DELITO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE A PERÍCIA SER 
SUPRIDA POR PROVA TESTEMUNHAL. ART. 167 DO CPP. REQUISITOS 
DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 4. 
Malgrado o art. 167 do Código de Processo Penal estabeleça ser 
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, para os 
crimes que deixam vestígios, em caso de desaparecimento destes, tal 
perícia poderá ser suprida por prova testemunhal. 5. Conforme a 
jurisprudência desta Corte, "nos crimes de ameaça, especialmente os 
praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui 
fundamental relevância" (RHC 77.568/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 7/12/2016).[...]. 
(RHC n. 73.002/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 02/05/2017). 
(Grifo não original).

Da jurisprudência deste Sodalício também se extrai:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL 
CULPOSA (ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 302, PARÁGRAFO 
PRIMEIRO, INCISOS I E III, AMBOS DA LEI 9.503/97). PLEITO DE 
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE POR 
INEXISTIR EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE 
COMPROVADA PELA PROVA DOS AUTOS. DELITO QUE PODE TER O 
RESULTADO COMPROVADO ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS DE PROVA, 
COMO A PROVA TESTEMUNHAL. REGRA DO ART. 158 DO CPP NÃO É 
ABSOLUTA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO 
PACIFICAMENTE ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO HÁ OUTROS 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRANDO AS LESÕES SOFRIDAS 
PELA VÍTIMA. "A simples ausência de laudo de exame de corpo de delito 
da vítima não tem o condão de conduzir à conclusão de inexistência de 
provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de 
prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do 
delito, como se verifica na hipótese vertente. Aplicação do art. 167 do CPP. 
(Recurso Criminal n. 2012.015154-8, da Capital, rel. Des. Volnei Celso 
Tomazini, J. 18-9-2012). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, 
Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2012.058897-2, de Rio Negrinho, rel. Des. 
Marli Mosimann Vargas, j. 02-07-2013)". [...]. (Apelação Criminal n. 0003773-
94.2011.8.24.0011, de Brusque, Primeira Câmara Criminal, Rela. Desa. Cinthia 
Beatriz da S. Bittencourt Schaefer, j. em 10/08/2017). (Grifo não original).
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APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO ARGUIDA NAS 
CONTRARRAZÕES. INCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. O art. 129, § 
9º, do Código Penal comina pena máxima de 3 (três) anos de detenção, de 
modo que a prescrição em abstrato regula-se pelo prazo de 8 (oito) anos (art. 
109, IV, do CP), lapso este não ultrapassado entre os marcos interruptivos. 
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO 
PERICIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS 
ELEMENTOS DE PROVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. 
RECURSO PROVIDO. "Para fins de comprovação da materialidade, a falta 
de realização do exame do corpo de delito pode ser suprida pela prova 
testemunhal colhida no processo" (STJ, HC n. 255.542/MG, Min. Gurgel de 
Faria, j. em 15/9/2015). (Apelação Criminal 0001277-13.2012.8.24.0026, de 
Guaramirim, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, 
j. 23/05/2017). (Grifo não original).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO 
CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, 129, § 9º). 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/06). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE 
MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA 
DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO (BOLETIM 
DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS, DECLARAÇÕES INDICIÁRIAS E 
PALAVRA DA VÍTIMA). LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 
PRODUZIDOS NAS FASES INDICIÁRIA E JUDICIAL. DECLARAÇÕES 
FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, CORROBORADAS POR OUTROS 
MEIOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO 
(CPP, ART. 155).  SENTENÇA MANTIDA. - O crime de lesão corporal, por 
sua natureza, exige a comprovação de ofensa à integridade física da 
vítima, sendo possível a dispensa do laudo pericial, quando presentes 
outros elementos de convicção que igualmente denotam a violência física, 
nos termos do art. 167 do CPP. - Não há falar em insuficiência probatória 
quando o édito condenatório está fundamentado nos elementos produzidos nas 
fases indiciária e judicial à luz do princípio do livre convencimento motivado 
(CPP, art. 155). - Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento do 
recurso. - Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Criminal n. 
0013545-06.2015.8.24.0023, da Capital, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. 
Carlos Alberto Civinski, j. em 09/11/2017). (Grifo não original).

No caso vertente, como se verá a seguir, além da vítima e acusado 

confirmarem a prática delitiva descrita na denúncia, tem-se, ainda, as fotografias 

de fls. 24/29, nas quais é possível perceber as lesões que a ofendida sofreu. 
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Assim, deve ser afastada a insurgência defensiva. 

De outro norte, a defesa do acusado pugna pela absolvição do réu, 

diante da ausência de provas. 

A pretensão, contudo, não merece prosperar, uma vez que, embora 

não tenha a vítima se submetido à realização de exame pericial, as provas 

constantes dos autos não deixam dúvidas a respeito da lesão por ela sofrida.

Colhe-se dos autos que, no dia 18 de abril de 2014, por volta das 

11 horas, o acusado, na residência de sua companheira, imbuído de animus 

laedendi, investiu contra a vítima, agredindo-a fisicamente com um golpe de 

canivete na região lombar esquerda da vítima. 

A propósito, a ofendida, perante a autoridade policial (fl. 31), contou 

que:

[...] Que viveu em união estável com o indiciado por 12 (doze) anos, tendo 
com ele 2 (dois) filhos, L., de 9 (nove) anos e L. F., de 11 (onze) anos. A vítima 
informou que, durante a sociedade conjugal, foi agredida diversas vezes pelo 
companheiro. Em uma das ocasiões, em meados de 2009, requereu medidas 
protetivas, deferidas pelo juízo desta Comarca. Todavia, o casal se reconciliou 
meses depois. Na data dos fatos, 18/04/2014, cerca de 11h, durante uma 
discussão motivada por ciúmes, Leandro, embriagado, chamou a ofendida de 
'vagabunda' e desferiu-lhe um golpe de canivete no lado esquerdo da cintura. 
Em seguida, Rosana conseguiu desarmar o agressor, que fugiu. Horas mais 
tarde, por volta de 18h, o indiciado voltou á casa da vítima, armado de uma 
faca. Ao perceber que o pai portava o instrumento, L. F. tentou retirá-lo das 
mãos do genitor e acabou sendo ferido em uma das mãos. A ofendida e o filho 
foram atendidos no Hospital José Athanásio, na noite de sexta-feira. Na tarde 
de ontem, 21/04/2014, o indiciado se desculpou e o casal optou pela separação 
amigável. [...]. 

Em juízo, manteve sua versão anterior, confirmando "[...] a lesão 

praticada pelo réu, informando que convivem por 16 anos 1'00"") e o réu a 

acertou com um canivete (1'11"). Disse que estava brigada com o réu no dia dos 

fatos e, de forma muito rápida, o réu passou o canivete na vítima (1"15"), 

confirmado os ferimentos constantes nas imagens de fls. 24-30 (1'55" da 

gravação audiovisual de fl. 156)" (nos termos da transcrição da sentença - fl. 
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160). 

Em análise aos relatos, cumpre registrar que a palavra da vítima, 

em casos de violência familiar contra a mulher - seja ela física ou psíquica -, é de 

fundamental importância no que se refere à elucidação dos fatos, sendo capaz, 

assim, de fundamentar um veredicto condenatório, máxime quando corroborada 

pelos demais elementos de prova encontrados nos autos, como tem-se no caso 

em tela. 

Sobre a relevância da palavra da vítima em casos como o corrente, 

esta Corte de Justiça já se manifestou:

[...] Nos crimes praticados mediante violência doméstica, muitas vezes 
ocorridos às escuras, a palavra da vítima tem extrema importância, 
especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos, como é 
o caso. [...]. (Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2012.026047-6, de Papanduva, 
Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 10/07/2012).

[...] A violência doméstica, como o próprio tipo já diz, ocorre no ambiente 
familiar, impossibilitando, muitas vezes, a presença de qualquer testemunha. 
Assim, a palavra da própria vítima acaba sendo o único meio probatório e o que 
mais se aproxima da realidade fática do ocorrido, devendo-se tê-la como válida 
para amparar a condenação, tanto mais se considerada a inexistência de 
motivos que justifiquem seu interesse em incriminar o acusado gratuitamente. 
RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Criminal n. 2011.053790-3, da Capital, 
Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Newton Varella Júnior, j. em 24/07/2012).

Além disso, corroborando a versão da ofendida, sua genitora assim 

declarou sob o crivo do contraditório: "[...] que estava no sofá da casa quando o 

casal de desentendeu (1'21") e a vítima ficou machucada na ocasião dos fatos 

(1'45"), confirmando seu depoimento prestado na esfera policial (3'57" da 

gravação audiovisual de fl. 156) em que informou que a vítima estava em sua 

casa quando o réu chegou, aproximou-se da vítima e puxou um canivete que 

estava na cintura e desferiu um golpe, que acabou acertando a região lombar 

(lado esquerdo) de Rosana" (nos termos da transcrição da sentença - fl. 160). 

Tem-se, ainda, presente nos autos, o Relatório Psicológico de 
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folhas 41/43, realizado no atendimento feito aos filhos do casal, os quais as 

crianças relataram que efetivamente o acusado lesionou a ofendida com uma 

faca e, por fim, a profissional concluiu que "[...] provavelmente, as informações 

fornecidas correspondam à realidade dos fatos".   

Além disso, o acusado, por sua vez, em ambas as fases em que 

restou ouvido, confirmou os fatos. Em juízo, ''[...] reconheceu o canivete contido 

na imagem de folha 30 como seu (2'02) e relatou que, apesar de não se recordar 

dos fatos, acreditava que tenha praticado o crime (3'33" da gravação audiovisual 

de fl. 156)" (nos termos da transcrição da sentença - fl. 159). 

Registra-se, de outra parte - rebatendo tese defensiva -, que a 

circunstância de terem vítima e o réu se reconciliado posteriormente a agressão 

física não retira o caráter ilícito da conduta - até porque a reconciliação ulterior 

não significa que, no momento dos fatos, não tenha ocorrido ofensa à integridade 

física da ofendida.

Nesse viés, entende-se que os elementos de convicção constantes 

dos autos dão conta de que o acusado comprovadamente agrediu sua 

companheira, com claro desiderato de lesioná-la, cometendo, de fato, o delito 

previsto pelo artigo 129, § 9º, do Código Penal, conforme se atesta da leitura do 

respectivo dispositivo legal:

Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
[...]
Violência Doméstica 
§ 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. 

No que tange o delito de lesão corporal, explica a doutrina:

[...] trata-se de uma ofensa física voltada à integridade ou à saúde do 

http://busca.tjsc.jus.br/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.886.htm
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corpo humano. [...] Para a configuração do tipo é preciso que a vítima sofra 
algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, 
ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se 
qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. 
Não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de 
dor. [...]. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 638).

Aliás, acerca do tema, colhe-se precedente jurisprudencial deste 

Tribunal: 

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9º) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO 
DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO (DL N. 3.688/41, ART. 21) - NÃO 
ACOLHIMENTO - LAUDO PERICIAL - PALAVRA DA VÍTIMA E DE 
INFORMANTES - RELEVÂNCIA E SUFICIÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 
DOSIMETRIA INALTERADA Configura o crime de lesão corporal, não a 
contravenção de vias de fato, a conduta de lesionar a integridade física da 
vítima, deixando-lhe equimoses constatadas por meio do laudo pericial, da 
palavra da vítima e da de informantes. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (Apelação Criminal n. 0002659-20.2014.8.24.0075, de Tubarão, 
Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 02/05/2017).

Assim, tem-se que a palavra da vítima, aliada aos demais 

elementos probatórios constante nos autos, descrevem a conduta praticada pelo 

acusado, razão pela qual não há como acolher a tese absolutória.

De outro norte, cumpre afastar tese defensiva de inaplicabilidade ao 

caso da Lei n. 11.340/06, sob a alegação de que não houve agressão por 

discriminação de gênero e/ou razão de vulnerabilidade da mulher.

Isso porque, "[...] os delitos narrados na denúncia atraem a 

aplicação da referida Lei. 11.340/2006, conhecida como lei Maria da Penha, pois 

função da norma jurídica em apreço é a proteção integral da mulher, motivo pelo 

qual sua aplicação para o caso concreto é imperioso.

Ademais, os fatos ocorreram no âmbito do lar. Além disso, o 

agressor conviveu com a vítima por 12 (doze) anos, gozando, dessa forma, de 

total confiança daquela, motivo pelo qual o não reconhecimento da Lei n. 
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11.340/2006 seria o mesmo que negar sua vigência.

Sob esse prisma, é inegável o fato de que a violência perpetrada 

pelo apelante baseou-se exclusivamente em razão do gênero e da 

vulnerabilidade da vítima em relação a ele, amoldando-se perfeitamente à 

incidência da lei em comento" (trechos extraídos das contrarrazões do Ministério 

Público - fl. 206). 

E da jurisprudência igualmente se extrai:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME 
CONTRA A PESSOA. AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). INCIDÊNCIA DA LEI 
11.340/2006 QUANTO À UMA DAS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DA DEFESA.  JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DA 
JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO 
CONHECIMENTO. APLICABILIDADE DA LEI 11.340/2006. CRIME 
PERPETRADO EM DECORRÊNCIA DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE 
DA MULHER NA RELAÇÃO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
CARACTERIZADA.   MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR INTERMÉDIO DOS 
DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO 
ATENDIMENTO DAS OCORRÊNCIAS. TEMOR DEVIDAMENTE 
DEMONSTRADO, EM QUE PESE SER PRESCINDÍVEL PARA A 
CONFIGURAÇÃO DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. [...] - Incide a Lei Maria 
da Penha quando o agente aproveita-se da condição de vulnerabilidade da 
mulher na relação familiar para a prática delitiva. - O agente que ameaça 
alguém de causar-lhe mal injusto e grave comete o crime descrito no art. 147, 
caput, do Código Penal. - Parecer da PGJ pelo conhecimento e desprovimento 
do recurso. - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJSC - Apelação 
Criminal n. 0006402-67.2015.8.24.0054, de Rio do Sul, Primeira Câmara 
Criminal, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 16/02/2017).

No que toca ao pedido de concessão do benefício de justiça 

gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais, não merece esse 

conhecimento, tendo em vista ser matéria cujo exame incumbe ao juízo de 

primeiro grau.

A título elucidativo, convém registrar que este Relator e a maioria 

dos membros desta Câmara, anteriormente, entendiam como competente para a 

análise de tal pleito o juízo da execução, enquanto o eminente Des. Carlos 
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Alberto Civinski, membro deste órgão julgador, era vencido neste ponto, por 

julgar que a competência seria do juízo da condenação. No entanto, diante do 

consenso dos integrantes deste Colegiado, houve a mudança de 

posicionamento, passando-se a entender que a concessão da almejada benesse 

(justiça gratuita ou assistência judiciária gratuita) é da competência do juízo de 

primeiro grau.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO 
VOLANTE (ART. 306, § 1º, INCISO II, C/C ART. 298, INCISO III, AMBOS DA 
LEI N. 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA.    RECURSO DA DEFESA. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NA ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. ALEGADA AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "CONDUZIR". 
INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ALIADOS AO 
AUTO DE EXAME DE EMBRIAGUEZ . ELEMENTAR DO TIPO PENAL 
DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PLEITO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA 
GRATUITA COM A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA 
CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO 
CONHECIMENTO, NESSE PONTO.   EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 
NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 
126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 
0000039-15.2016.8.24.0059). IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE.   RECURSO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC - Apelação Criminal n. 
0000179-30.2015.8.24.0012, de Caçador, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. 
Norival Acácio Engel, j. em 12/04/2018).(Grifo não original).

Assim, não se conhece do recurso nesse ponto.

Mantida, pois, a condenação, cumpre anotar que o Supremo 

Tribunal Federal, mudando a orientação que até então vigorava na Corte, 

entendeu ser possível o cumprimento imediato da pena sem que tenha havido o 

trânsito em julgado da condenação. Concluiu o Supremo que a execução 

provisória da sanção, quando já existente o pronunciamento judicial em segundo 

grau de jurisdição, não afronta o princípio da presunção de inocência (HC n. 

126.292/SP) - tese, a propósito, recentemente reafirmada pela Corte Suprema, 
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na análise do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 964246, que teve 

repercussão geral reconhecida.

De acordo com o Relator da decisão proferida no Habeas Corpus n. 

126.292/SP, Ministro Teori Zavascki, confirmada a sentença penal condenatória 

em segundo grau, exaure-se o princípio da não culpabilidade, pois os recursos 

cabíveis da decisão de segunda instância, ao Superior Tribunal de Justiça ou ao 

Supremo Tribunal Federal, não se prestam a discutir fatos e provas, mas apenas 

matéria de direito. "Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é no âmbito das 

instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame dos fatos e das 

provas, e sob esse aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do 

acusado" asseverou o eminente Relator.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao manifestar-se sobre 

o tema, seguiu a orientação do Supremo Tribunal Federal, concluindo pela 

possibilidade de execução provisória da pena, mesmo quando ausente o trânsito 

em julgado da condenação. A propósito: Habeas Corpus n. 345.083/SP, Sexta 

Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 10/03/2016 e Recurso Ordinário em Habeas 

Corpus n. 47321/PI, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 

01/03/2016.

Assim, a determinação de imediata execução da pena, após o 

julgamento do recurso de apelação por este Tribunal, não fere o princípio 

constitucional da presunção de inocência, uma vez que, neste momento 

processual, encerrada está a possibilidade de reexame da matéria fático-

probatória, encontrando-se formada a culpa do agente.

Além disso, a eventual interposição de Recurso Especial e/ou 

Extraordinário não tem o condão de impedir a execução da sentença 

condenatória, confirmada por acórdão do Tribunal, uma vez que ambos os 

recursos, via de regra, não possuem efeito suspensivo (art. 637 do Código de 

Processo Penal e art. 995 do Código de Processo Civil).
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Desse modo, conclui-se pela necessidade do início da execução da 

pena, de modo que o juízo da condenação deverá tomar as providências 

necessárias para o seu imediato cumprimento, nos termos do posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal.

À vista de todo o exposto, vota-se no sentido de conhecer 

parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, 

determinando-se, de ofício, ao juízo da condenação que adote as providências 

necessárias para o imediato cumprimento da pena, após o pleno exercício do 

duplo grau de jurisdição. 

No mais, retifiquem-se os registros do feito junto ao SAJ, por não se 

tratar de processo que tramita em segredo de justiça.

Este é o voto.
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