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PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 
CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL (ART. 
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIA DA LEI 
MARIA DA PENHA (ART. 7º, I). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E 
AUTORIA EVIDENCIADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA EM 
HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 
LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE 
COMPETE À DEFESA. AGRESSÃO FÍSICA 
DESPROPORCIONAL À CONDUTA PRATICADA PELA 
VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO 
CONFIRMADA POR ESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DO 
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REEXAME SOBRE A 
MATÉRIA FÁTICA E ELEMENTOS DE PROVA ESGOTADO. 
CASO QUE SE AMOLDA À NOVA ORIENTAÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 126.292/SP), 
RATIFICADA POR OCASIÃO DO INDEFERIMENTO DAS 
MEDIDAS CAUTELARES OBJETO DAS AÇÕES 
DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43 E 44.

- A palavra da vítima, quando corroborada por outros 
elementos probatórios, é meio seguro e idôneo para 
embasar a prolação da sentença condenatória.

- Inviável o acolhimento da excludente de ilicitude, 
decorrente da legítima defesa, quando evidenciada conduta 
desmedida do agente.

- Confirmada ou decretada a condenação neste Juízo ad 
quem, admite-se a execução provisória da pena, tendo em 
vista o esgotamento do revolvimento da matéria fática e dos 
elementos de prova, à luz do princípio do duplo grau de 
jurisdição, sem que se possa falar em afronta ao princípio da 
presunção de inocência, seguindo o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 126.292/SP, 
ratificado quando do indeferimento das medidas cautelares 
objeto das ADCs 43 e 44.

- Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento 
do recurso. 

- Recurso conhecido e desprovido.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0002375-32.2014.8.24.0036, da comarca de Jaraguá do Sul (1ª Vara Criminal), 
em que é apelante E. K., e apelado M. P. do E. de S. C. :

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Com o pleno exercício do duplo 
grau de jurisdição, determina-se ao Juízo de origem a adoção das providências 
necessárias para o imediato cumprimento da pena, acaso isso já não esteja 
sendo observado. Comunicar a vítima, conforme determinação do art. 201, § 2º, 
do Código de Processo Penal. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Desembargador Paulo Roberto Sartorato, e dele participaram os 
Desembargadores Norival Acácio Engel e Júlio César M. Ferreira de Melo.

Florianópolis, 8 de março de 2018.

Assinado digitalmente

Carlos Alberto Civinski
RELATOR
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RELATÓRIO

Denúncia: o Ministério Público ofereceu denúncia em face de E. K., 

dando-o como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do 

Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006, em razão dos seguintes fatos:

O denunciado E. K. e a vítima O. C. P. convivem mediante união estável 
por aproximadamente 8 (oito) anos, sendo fruto deste relacionamento o 
nascimento de uma filha.

O denunciado E. é usuário etílico e de entorpecente (maconha) e quando 
consome tais drogas, infelizmente, promove episódios de violência doméstica 
em desfavor da vítima e de seus familiares.

Assim, no dia 18 de maio de 2013, por volta das 20 horas, na residência 
situada na rua [endereço], neste município e comarca, após a ocorrência de 
uma discussão entre o casal, o denunciado E. ofendeu a integridade corporal de 
sua companheira O., segurando-a fortemente nos braços e pelo pescoço, 
simulando um estrangulamento, todavia, a vítima conseguiu se desvencilhar do 
agente lhe desferindo um empurrão.

Ato contínuo, o denunciado E. ainda desferiu uma cabeçada contra o 
nariz da vítima O., além de desferir-lhe vários tapas na face.

As condutas praticadas pelo denunciado E. causaram à vítima O. as 
lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 37.

Não satisfeito, após ser acionada a Polícia Militar, o denunciado E. 
ameaçou causar mal injusto e grave em desfavor de O. dizendo que a mataria, 
dizendo isso na presença dos policiais militares. (fls. 1-3)

Sentença: a Juíza de Direito Anna Finke Suszek julgou 

parcialmente procedente a denúncia para (I) condenar E. K. ao cumprimento da 

pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial 

aberto, por infração ao disposto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c arts. 5º, 

III, e 7º, I, ambos da Lei 11.340/2006, concedendo a suspensão condicional da 

pena (sursis) pelo período de 2 (dois) anos, devendo o réu cumprir as condições 

do § 2º do art. 78 do Código Penal, a saber: a) frequência à oficina "Paz nos 

Lares", no prazo de 90 (noventa) dias; b) proibição de frequentar bares, boates 

ou similares; c) proibição de se ausentar da comarca onde reside, sem 

autorização do juiz, por mais de 7 dias; d) comparecimento pessoal e obrigatório 

a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; (II) absolvê-lo do 

delito tipificado no art. 147 do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do 

Código de Processo Penal; e (III) declarar a decadência do direito de queixa em 
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relação ao crime de injúria, e, em consequência, julgar extinta a punibilidade de 

E. K. com fundamento no artigo 61, do Código de Processo Penal, cumulado 

com o artigo 103 e artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal (fls. 103-113).

Trânsito em julgado: muito embora não certificado pelo Juízo a 

quo, verifica-se que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público.

Recurso de E. K.: a Defensoria Pública interpôs recurso de 

apelação, no qual sustentou que:

a) em que pese o apelante não se recordar com precisão dos fatos, 

a conduta apurada nos autos está albergada pela legítima defesa, uma vez que 

foi a vítima quem deu início às agressões, merecendo a sentença ser reformada;

b) tivesse o apelante a intenção de praticar um fato típico e 

antijurídico, teria continuado com as agressões ou ainda as agravado no 

momento em que a vítima se apossou de uma faca e passou a ameaçá-lo.

Requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar 

a sentença, de modo a absolver o apelante da conduta narrada na denúncia (fls. 

122-126).

Contrarrazões do Ministério Público: a acusação impugnou as 

razões recursais, ao argumento de que:

a) apesar da vítima tentar amenizar a situação, imputando a si o 

início das agressões, ao ser indagada se as agressões eram mútuas, ela 

confirmou, ou seja, não havia um dos contendores apenas se defendendo, mas 

ambos se agrediam com o fim de lesionar o outro;

b) em que pese o contido no interrogatório do apelante, as 

declarações prestadas pela vítima nas duas fases procedimentais, aliadas aos 

demais elementos de prova, são provas firmes e coerentes no sentido de imputar 

ao apelante a prática da conduta descrita na exordial acusatória, além de que, na 

leitura geral do processo e análise das provas, tem-se que a palavra da vítima 

condiz com a realidade;

c) os elementos de prova produzidos não demonstram que o 
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apelante repeliu injusta agressão, mas sim, propositadamente, com clara 

intenção de lesionar a vítima, desferiu uma cabeçada contra o nariz da vítima, 

além de desferir-lhe vários tapas no rosto.

Postulou o conhecimento do recurso e a manutenção da sentença 

condenatória (fls. 138-143).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: o Procurador de 

Justiça Lio Marcos Marin opinou pelo conhecimento e o desprovimento do 

recurso (fls. 151-156).

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por E. K. contra sentença 

que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal. 

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do 

apelante, uma vez que demonstrado que agiu em legítima defesa.

O Ministério Público, em sede recursal, pugna pelo conhecimento 

do recurso e a manutenção integral da sentença condenatória.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela 

qual o recurso é conhecido.

A Magistrada a quo reconheceu a materialidade e a autoria delitivas 

e condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal praticada no 

âmbito doméstico e familiar (art. 129, § 9º, do CP), que assim dispõe:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 
§ 9° 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. 

Muito embora a materialidade e a autoria do crime não foram 

impugnadas, estão demonstradas no termo de representação (fl. 6), no boletim 

de ocorrência (fls. 7-11), no requerimento de medidas protetivas (fls. 12-14), no 

laudo pericial de lesão corporal (fl. 38), assim como na prova oral colhida em 

ambas as fases.

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que o recurso não 

comporta provimento, uma vez que ficou demonstrado que o apelante se utilizou 

do uso imoderado dos meios necessários para repelir injusta agressão.

Nesse sentido, a propósito, a vítima, durante o inquérito, declarou 

(fls. 15-17):

[...] convive maritalmente com E. K. durante oito anos aproximadamente; 
Que, em comum o casal teve uma filha L. E. P. K., com 03 anos de idade; Que, 
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a ofendida no dia do fato (18/05) foi pela última vez ameaçada de morte, 
ofendida moralmente é agredida fisicamente pelo autor; Que, a ofendida se 
encontrava em casa realizando as atividades domésticas, quando chegou o 
autor E. K. por volta das 20:00 horas sob efeito de bebida alcoólica; Que, o 
autor havia ido até um bar que fica nas proximidades da residência e ao 
retornar a casa passou a discutir com a ofendida dizendo que a casa estava 
suja, que é uma relaxada, ademais, ainda disse que era uma "vagabunda" e 
"sem vergonha"; Que, a ofendida diante das ofensas acabou partindo para 
cima de E. K. onde iniciou uma briga; Que, o autor E. K. lhe pegou pelo 
pescoço com as duas mãos e tentou lhe asfixiar; Que a ofendida 
conseguiu dar um empurrão no autor que acabou soltando o seu pescoço 
e neste ínterim desferiu uma cabeçada com violência contra o seu nariz; 
que, a ofendida ainda foi agredida com vários tapas na face; Que, na briga 
acabou caindo no chão; Que, a briga teve início na cozinha da casa e se 
estendeu até o quarto do casal; Que, não havia mais pessoas no interior da 
residência; Que a ofendida conseguiu acionar a polícia militar através do 
telefone de emergência; que logo após uma viatura policial chegou ao local e 
conduziu o autor E. K. até a unidade policial; Que, a ofendida também foi até a 
unidade policial; Que com a chegada dos policiais o autor se acalmou e 
começou a chorar dizendo que não era criminoso para estar sendo conduzido 
até a unidade policial; Que, diante dos policiais, o autor E. K. ameaçou de 
morte, ademais, disse que a ofendida ia ferrar com ele; Que, a ofendida afirma 
que havia sido agredida fisicamente pelo autor E. K. em outras ocasiões, porém 
não havia realizado os registros das ocorrências, porque após os fatos o autor 
pedia desculpas e prometia que ia mudar [...] Que, o autor estando sobe efeito 
de bebida alcoólica e droga fica agressivo e violento.

Em Juízo, contou que, em razão dos fatos, chegaram a se separar 

por um mês, reatando o relacionamento nos dias atuais, vivendo 

harmoniosamente. Disse que as discussões e agressões acontecem devido ao 

apelante constantemente estar alcoolizado. Quanto aos fatos, relatou que seu 

marido chegou em casa novamente bêbado e xingando-lhe. Por não aguentar 

mais aquela situação, partiu para cima dele, dizendo-lhe, ainda, para escolher 

entre a família e a bebida. O apelante, para se defender, segurou a vítima pelos 

braços e pescoço, revidando também com tapas no rosto dela e uma cabeçada 

no nariz. Acrescentou que conseguiu se desvencilhar do apelante e pegou uma 

faca para se defender. Negou que tenha acionado a polícia militar, de modo que, 

quando a guarnição chegou, o apelante já estava desmaiado de bêbado. 

Asseverou que, daquele dia em diante, o apelante parou de beber e as violências 

cessaram (mídia de fl. 84).
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Em que pese a vítima tenha amenizado a conduta do apelante na 

fase judicial, tal situação pode ter decorrido do fato de o casal ter reatado o 

relacionamento.

Diga-se isso porque a genitora da vítima e o agente militar que 

atendeu a ocorrência afirmaram que o apelante estava alterado e acordado 

quando foi levado para a Delegacia de Polícia, corroborando o primeiro 

depoimento prestado pela vítima.

Com efeito, a genitora da vítima, M. de F. P., ouvida somente na 

fase extrajudicial, relatou (fls. 22/23):

[...] Que, a sua filha reside nas proximidades da sua casa; Que, no dia 
18/05 por volta das 20:00 horas percebeu que a polícia estava na casa da sua 
filha; Que, a depoente se aproximou para saber o que estava acontecendo, 
donde tomou conhecimento que o autor E. K. havia agredido fisicamente a sua 
filha O.; Que, O. estava com uma lesão no nariz; Que, a depoente percebeu 
que o autor E. K. aparentava estar muito agitado, dizendo que a sua filha 
não prestava, é uma vagabunda e dizia que ia matar todos da família; Que 
não foi a primeira vez que E. K. agrediu fisicamente a ofendida [...]

O citado agente estatal, Mauro Arl, em juízo, relatou que já havia 

atendido o casal em outras ocasiões e que no dia dos fatos o apelante estava 

muito alterado devido a ingestão de bebida alcoólica, sendo necessário a 

retirada dele do local para evitar que algo mais grave pudesse acontecer 

(mídia de fl. 84).

Não se pode ignorar, ainda, as lesões apontadas no laudo pericial 

de fl. 38, confeccionado dois depois dos fatos, que constatou que houve ofensa à 

integridade física de O. C. P., consistente em "equimose de forma irregular em 

número de três de cor esverdeada na região nasal, 1/3 proximal antebraço direito 

e 1/3 médio antebraço esquerdo", produzido por "energia de ordem mecânica – 

instrumento contundente". Tais lesões corroboram a narrativa da vítima, de que 

foi segurada pelo braço e agredida com uma cabeçada no nariz, situação que 

evidencia a intenção do apelante de lesionar a vítima, em uma agressão 

desmedida, não compatível com a legítima defesa.

O apelante, por sua vez, na fase policial, relatou que não se recorda 
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dos fatos, pois estava alcoolizado. Admitiu possuir problemas com a ingestão de 

bebida alcoólica, de modo que, nessas ocasiões, fica extremamente agressivo 

(fls. 34/35):

[...] confirma que no dia 18/05 por volta das 20:00 horas teve início a uma 
discussão entre o casal; Que, o interrogado disse que havia ingerido bebida 
alcoólica (cerveja e cachaça); Que o interrogado confirmou que estava 
alcoolizado e não recorda do que aconteceu no interior da sua residência ao 
retornar do bar; Que, o interrogando alega que bebeu demais naquele dia e 
realmente não recorda o que aconteceu no interior da sua residência; Que, o 
interrogando recorda da chegada dos policiais militares, porém não lembra o 
que falou aos policiais, apenas os acompanhou até a unidade policial; [...] Que, 
o interrogando se considera alcoolista, ademais, também faz uso de maconha; 
Que, o interrogando afirma que ao misturar a bebida alcoólica, fica agressivo e 
intolerante; Que já agrediu fisicamente a ofendida em outra ocasião, alegando 
que na época a ofendida estava armada com uma faca; [...]

Sob o crivo do contraditório, ratificou não se lembrar dos fatos, 

apenas que acordou na delegacia no dia seguinte, sabendo do que aconteceu 

somente quando retornou para casa e viu que sua esposa estava lesionada. 

Arrepende-se muito do que fez e depois desses fatos, parou de beber e "nunca 

mais foi necessário chamar a polícia" (mídia de fl. 84).

Diante do conjunto probatório, não há dúvidas de que o apelante 

praticou o crime narrado na denúncia, notadamente porque, muito embora a 

vítima tenha tentado amenizar a sua conduta, ficou demonstrado que o apelante 

ultrapassou os limites da legítima defesa. 

O próprio apelante disse não se recordar do que aconteceu, bem 

como admitiu que fica extremamente agressivo quando ingere bebida alcoólica. 

Assim, ainda que a vítima tenha dado azo ao ocorrido, certo que as agressões 

praticadas em resposta – cabeçada no nariz, tapas, apertão no pescoço, após ter 

segurado os braços dela – evidencia nítida desproporção que conduzem à 

desconsideração da tese da legítima defesa. 

A propósito, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE 
QUALIFICADA PELA INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, 
POR MAIS DE TRINTA DIAS, E PELA DEBILIDADE PERMANENTE (ART. 129, 
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§ 1º, INCISOS I E III, § 10º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. 
ALEGADA INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/06 À HIPÓTESE. FEITO 
QUE TRATA DE AGRESSÕES PERPETRADAS PELO ACUSADO EM 
DESFAVOR DE SUA PRÓPRIA IRMÃ, NO ÂMBITO FAMILIAR. 
REGRAMENTO EM QUESTÃO PERFEITAMENTE APLICÁVEL À ESPÉCIE. 
MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA 
EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA 
VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS RELATOS DE ALGUNS FAMILIARES 
PRESENTES NO LOCAL DOS FATOS E COM OS CATEGÓRICOS 
RESULTADOS DOS LAUDOS PERICIAIS. INJUSTA AGRESSÃO NÃO 
COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE. AGRESSÃO FÍSICA, ADEMAIS, 
PROMOVIDA DE FORMA DESPROPORCIONAL À DISCUSSÃO OCORRIDA 
ENTRE AS PARTES.. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.    1. Se a violência contra mulher apurada no 
feito fora baseada no gênero e deu-se no âmbito familiar, com o intuito de 
subjugar pessoa com quem o agente possui laço de consanguinidade, 
aplicáveis à hipótese os regramentos contidos na Lei n. 11.340/06.   2. Em 
casos como o presente, 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. "A conduta 
perpetrada pelo agente, no caso concreto, distancia-se do conceito de 
legítima defesa quando o revide foi desproporcional à agressão, ainda que 
a vítima tenha dado início às ofensas". (TJSC - Apelação Criminal n. 
2014.093303-2, de Maravilha, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 
17/03/2015). (Apelação Criminal 0000335-94.2013.8.24.0074, rel. Des. Paulo 
Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 24-1-2017, v.u.).

Dessa forma, ao contrário do que apregoa a defesa, a prática do 

delito foi confirmada pela vítima, aliada à declaração de sua genitora e do policial 

militar que atendeu a ocorrência, e constatada no laudo pericial, de modo que a 

alegação de legítima defesa não subsiste, tampouco de que a fundamentação do 

édito condenatório sustenta-se apenas em provas produzidas na fase inquisitória 

(CPP, art. 155).

No que tange a faca supostamente utilizada pela vítima para 

ameaçar o apelante, tem-se que essa informação não foi confirmada por eles. A 

vítima nada mencionou sobre o uso de faca na fase policial, ao passo que o 

apelante afirmou que essa situação ocorreu em uma outra discussão, que nada 

tem relação com os fatos narrados na denúncia.

Logo, ausente provas que demonstrem que os fatos não ocorreram 
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na forma narrada pela denúncia, conclui-se seguramente que a conduta do 

apelante se subsume à infração penal descrita no art. 129, § 9º, do Código 

Penal, motivo pelo qual é inviável o acolhimento da tese absolutória.

Execução imediata da pena

Reconhecida a responsabilidade penal e com o pleno exercício do 

duplo grau de jurisdição, deve ser adotada a nova orientação do Supremo 

Tribunal Federal, que passou a vigorar a partir do julgamento do HC 126.292/SP 

e estabeleceu ser possível o cumprimento imediato da pena quando já existente 

o pronunciamento judicial em segundo grau de jurisdição, ainda que não tenha 

ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória e sem que isso 

caracterize afronta ao princípio da presunção de inocência. Tal entendimento foi 

reafirmado no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 964246, que teve 

repercussão geral reconhecida. 

Não obstante este Relator tenha adotado, previamente, 

entendimento em consonância com o precedente exarado pela Terceira Seção 

do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência 1.619.087/SC, no 

sentido de não estender a decisão do Supremo Tribunal Federal, contida no HC 

126.292/SP, às penas substituídas ou suspensas de modo condicional com 

base, respectivamente, nos benefícios previstos nos arts. 44 e 77, ambos do 

Código Penal, conforme pronunciamento contido nos embargos de declaração 

0001442-50.2014.8.24.0039, pertinente a sua revisão. Isso porque o STF 

enfrentou a questão no Agravo Regimental no Habeas Corpus 142.750/RJ, da 

relatoria do Ministro Luiz Fux, em 2-6-2017, oportunidade em que entendeu 

possível a execução provisória da pena privativa de liberdade, ainda que 

substituída por restritivas de direitos ou concedida a suspensão condicional da 

pena (sursis). Precedentes: Apelação Criminal 0033686-80.2014.8.24.0023, da 

Capital, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 31-10-2017; 

Apelação Criminal 0013714-18.2010.8.24.0039, rel. Des. Rui Fortes, Terceira 
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Câmara Criminal, j. 14-11-2017.

Assim, plenamente possível a determinação de início imediato da 

execução da pena, após o julgamento do presente recurso de apelação,  

sobretudo porque eventual interposição de recursos para os Tribunais Superiores 

não impede a execução da sentença condenatória, haja vista a ausência de 

efeito suspensivo para tais recursos (a teor do art. 637 do Código de Processo 

Penal e art. 995 do Código de Processo Civil). 

Com efeito, determina-se o início imediato da execução da pena ora 

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

necessárias, nos termos do posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento e o desprovimento do 

recurso.

Este é o voto.
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