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APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO 
CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO 
DEPOIMENTO DA VÍTIMA, ALIADAS AO LAUDO PERICIAL 
E FOTOGRAFIA QUE ATESTARAM OFENSA À 
INTEGRIDADE CORPORAL DA OFENDIDA.

MEDIDA PROTETITVA. ALIMENTOS PROVISIONAIS 
FIXADOS PELA JUÍZA A QUO. AFASTAMENTO E 
REDUÇÃO INVIÁVEIS. QUANTUM PRESERVADO. 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER 
EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EM 
JULGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO 
NÃO CONHECIDO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0002812-46.2014.8.24.0045, da comarca de Palhoça 1ª Vara Criminal em que é 
Apelante C. R. F. e Apelado Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer 
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Custas 
legais.

O julgamento, realizado no dia 21 de junho de 2018, teve a 
participação dos Exmos. Srs. Des. José Everaldo Silva e Des. Sidney Eloy 
Dalabrida. Funcionou, pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Exmo. Sr. Dr. 
Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes.
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Florianópolis, 22 de junho de 2018.

Alexandre d'Ivanenko
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, na comarca de 

Palhoça, ofereceu denúncia contra C. R. F., dando-o como incurso nas sanções 

dos arts. 129, § 9º e 147, caput, ambos do Código Penal c/c art. 7º, incs. I e II, da 

Lei n. 11.340/06, pelos fatos assim narrados na exordial acusatória (p. 72):

No dia 14 de dezembro de 2013, por volta das 2h, na rua Osni Kunen, 
Alto Aririu, neste município, o denunciado C. R. F., com manifesto animus 
laedendi, após discutir com sua companheira, ou seja, a vítima A. P. N. N. S., 
passou a desferir-lhe socos e chutes, causando-lhes as lesões descritas no 
auto de exame de corpo de delito de fl. 16.

Na mesma ocasião, o denunciado C. R. F., visando causar mal injusto e 
grave à vítima, ameaçou-a de morte, dizendo que "se ela o denunciasse iria 
matá-la".

A denúncia foi recebida no dia 29-10-2014 (p. 74).

Concluída a instrução processual, a peça acusatória foi julgada 

parcialmente procedente para condenar o réu ao cumprimento de pena de 3 

(três) meses e 15 (quinze) dias, de detenção, em regime aberto, por infração ao 

disposto no art. 129, §9º do CP, bem como absolvê-lo do crime previsto no art. 

147, caput, do CP, de acordo com o art. 386, VII, do CPP.

Diante do quantum da reprimenda imposta, foi determinada a 

suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, período no qual o 

acusado: a) ficará proibido de frequentar bares com consumo de bebidas 

alcoólicas; b) ficará proibido de se ausentar da comarca onde reside – 

considerando a região da Grande Florianópolis – sem autorização judicial; c) 

comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades.

Ademais, foram determinadas as seguidas medidas protetivas: a) 

obrigação de o acusado se manter afastado dela por, no mínimo, 200 metros; b) 

proibição de o acusado manter qualquer tipo de contato com a ofendida; c) 
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obrigação de o acusado pagar alimentos provisórios aos 4 filhos menores que 

possui com a vítima, fixados em 70% (setenta por cento) de seu salário bruto, 

excetuado apenas os descontos legais (IR e INSS), incidindo inclusive sobre 

férias e 13º salário e qualquer outra verba indenizatória (pp. 142-144).

Inconformado, a Defensoria Pública apelou (pp. 155-161). Em sua 

razões recursais, o defensor sustenta que não há nos autos elementos de prova 

que consubstanciem a versão apresentada pela vítima, merecendo a aplicação 

do princípio do in dubio pro reo. Requereu, ainda, o benefício da justiça gratuita, 

por se tratar de pessoa pobre.

Contra-arrazoado o recurso (pp. 170-172), os autos ascenderam a 

esta Corte, lavrando parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça a Exma. 

Sra. Dra. Heloísa Crescenti Abdalla Freire, opinando pelo parcial conhecimento e 

desprovimento recurso (pp. 191-195).

O apenado ainda apresentou arguição de nulidade (pp. 196-201), 

requerendo a nulidade do despacho (p. 176) proferido após a sentença, que fixou 

alimentos provisionais em favor de seus filhos, no valor de 1 (um) salário mínimo. 

Monocraticamente o pedido restou indeferido (pp. 203-207). 

Por essa razão, apresentou pedido de reconsideração, pleiteando a 

fixação de honorário no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo 

nacional (pp. 239-240).

Este é o relatório.
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VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser 

conhecido, e inexistindo preliminares a serem apreciadas, nem mesmo de ofício, 

passo à análise do mérito.

Trata-se de recurso interposto pela Defensoria Pública, por meio do 

qual pretende a reforma da sentença que condenou o réu C. R. F. pela prática do 

crime de lesão corporal praticado contra sua esposa, no âmbito doméstico e 

familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal).

In casu, o recorrente foi casado com a vítima durante 18 (dezoito) 

anos (Termo de Declaração de pp. 21-22), com 6 (seis) filhos em comum.

No depoimento prestado em juízo (mídia – pp. 142-144) a vítima 

relata que naquela noite deixou seus filhos com sua comadre e saiu com uma 

amiga. Ao chegar em casa foi surpreendida com o recorrente no interior desta, 

momento em que ele investiu contra ela, desferindo-lhe chutes e socos, tendo 

inclusive ferido o seu nariz com o uso de um capacete.

Ao contrário do sustentado pela defesa, a materialidade e autoria 

do delito exsurgem do boletim de ocorrência (pp. 02-03), fotografia que 

demonstra a lesão ocasionada no nariz da vítima (p. 15), laudo pericial (p. 16), 

bem como da prova oral produzida em ambas as fases procedimentais (pp. 21, 

30 e 142-144).

As declarações da ofendida se coadunam com o laudo pericial de p. 

16, documento em que o expert atesta a existência de "ferimento cortocontuso 

em região nasal; esquimose arroxeada nos braços, antebraço direito e glúteo 

direito" e da fotografia de p. 15, na qual se constata a lesão ocasionada no nariz.

Ressalta-se que, tratando-se de violência doméstica, as 
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declarações das vítimas 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:

"Em se tratando de casos de violência doméstica e familiar praticada 
contra a mulher, "a palavra da vítima ganha especial relevo" (STJ, Min. 
Sebastião Reis Júnior) e não pode ser menosprezada, sobretudo quando 
respaldada pelas conclusões do laudo pericial" [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 
0001225-13.2016.8.24.0079, de Videira, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 5-9-2017). 

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" 
(Apelação Criminal n. 2010.064450-4, de Sombrio, rel. Des. Newton Varella 
Júnior. Data: 01.08.2012)" TJSC, Apelação Criminal n. 
0004804-78.2015.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva 
Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 26-04-2018).

O apelado, por sua vez, limitou-se a alegar que a vítima ingeria 

bebida alcoólica e naquele noite teria deixado seus filhos em casa sozinhos para 

se encontrar com uma amiga, momento em que resolveu fazer companhia a seus 

filhos e impedi-la de adentrar na residência. Aduz que quando a vítima chegou 

em casa, ao se deparar com a porta trancada, com o uso do capacete de sua 

moto, o arremessou contra a porta, que era de vidro, momento em que então se 

machucou com os estilhaços oriundos do impacto (mídia – pp. 142-144).

Todavia, os ferimentos suportados pela vítima não são fruto de 

possíveis fragmentos de vidro provenientes da porta da residência, uma vez que 

não seriam capazes de apenas ocasionar manchas na pele (esquimose), mas 
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sim, no mínimo, ocasionar cortes com possível sangramento.

Apenas na região do nariz, conforme atesta a fotografia de p. 15, 

vislumbra-se referido ferimento, não sendo crível pensar, que supostamente ao 

destruir uma porta de vidro, os estilhaços apenas foram contra o seu nariz, até 

mesmo porque, as esquimoses constatadas nos braços, antebraço direito e 

glúteo direito seriam infundadas.

Desta feita, a versão do apelante encontra-se isolada dos autos, 

sendo inviável acolher o pleito absolutório em razão de suposta anemia 

probatória.

Assim, não há se falar em ausência de provas acerca da 

materialidade tampouco da autoria do delito, sendo inviável acolher o pleito 

absolutório em razão do princípio in dubio pro reo.

A defesa ainda sustenta não ser possível a fixação de alimentos, 

em processo criminal, à pessoa estranha aos autos e a nulidade do despacho de 

p. 176, o qual modificou a sentença ao alterar o quantum dos alimentos. 

Pois bem.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado pela prática do 

crime tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal - lesão corporal praticada 

contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar.

Evidenciada alhures a violência física suportada pela vítima, esposa 

do agressor, incide a Lei n. 11.340/06, também conhecida como Lei Maria da 

Penha, a qual busca tutelar a mulher que se encontra em situação de 

vulnerabilidade no âmbito de uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto 

(art. 5º), que foi vítima de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou 

moral (art. 7º).
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Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a Lei n. 11.340/06 em 

seu art. 22, inc. V, prevê a hipótese do magistrado, ao constatar a prática da 

violência doméstica e familiar, aplicar como medida protetiva a prestação de 

alimentos provisionais ou provisórios, nos seguintes termos:

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, 
em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, 
entre outras:

[...]
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

À vista disso, a Togada singular, na prolação da sentença, aplicou 

três medidas protetivas, sendo uma delas "obrigação de o acusado pagar 

alimentos provisórios aos 4 filhos que possui com a vítima, fixados em 70% 

(setenta por cento) de seu salário bruto, excetuado apenas os descontos legais 

(IR e INSS), incidindo inclusive sobre férias e 13º salário e qualquer outra verba 

indenizatória" (p. 143).

Posteriormente, diante da informação que o recorrente foi demitido, 

a magistrada fixou-os, então, no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, 

devendo ser depositado por ele na conta informada pela vítima (p. 176).

Assim, entendo que, no momento, é adequada a manutenção do 

valor já estipulado, como forma de garantir o sustento de sua prole - que, 

conforme relatado pela vítima e confirmado pelo próprio recorrente, em seu 

interrogatório, não destinou, desde o término da sociedade conjugal, qualquer 

valor de forma permanente aos seus filhos.

Ademais, tendo em vista que dos filhos, quatro ainda são menores 

e residem com a vítima, apenas 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, no 

momento, não seria suficiente para atender às necessidades básicas de seus 
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quatro filhos. 

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

 APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. 
INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO DE 
AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS 
SUFICIENTES. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM 
SEXTO). INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS FIXOS E MATEMÁTICOS. 
PATAMARES ACERTADOS. MANUTENÇÃO. [...] MEDIDA PROTETIVA. 
ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO. AFASTAMENTO 
E REDUÇÃO INVIÁVEIS. QUANTUM PRESERVADO.    Na hipótese, entende-
se que, ao menos por ora, é adequada a manutenção do valor já estipulado, 
como forma de garantir o sustento da família - que, repita-se, há muito tempo 
passa por dificuldades de toda a ordem. Entretanto, nada impede que, para 
uma melhor aferição do binômio necessidade/possibilidade, o réu venha a 
ingressar com Ação Revisional. [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 
0000865-20.2015.8.24.0045, de Palhoça, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima 
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13-06-2017).

Isto posto, não há o que se falar em nulidade dos atos processuais 

praticados em primeiro grau, uma vez que se deram em razão de previsão legal 

e que houve apenas a adequação do valor diante da informação que o recorrente 

estaria desempregado, o que é perfeitamente permitido em se tratando de 

fixação de alimentos em prol de filhos menores.

Por fim, com relação ao pedido de justiça gratuita entendo que a 

análise sobre esse assunto cabe ao juízo do primeiro grau, como se infere da 

leitura do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina 

(arts. 320 e ss.).

O art. 321, I, do Código de Normas da CGJ/SC determina que:

Art. 321. Recebidos os autos da contadoria, o chefe de cartório deverá: 
I - providenciar o arquivamento definitivo, quando for o caso, na hipótese 

da inclusão do devedor no fluxo da Gecof.

Isto é, extrai-se deste dispositivo legal que cabe ao chefe de 
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cartório intimar para pagamentos das custas. Assim o momento para requerer a 

justiça gratuita é no prazo de 10 (dez) dias concedido para pagamento voluntário, 

razão pela qual, ainda há tempo para a defesa fazê-lo, nestes autos.

Portanto, o momento oportuno para a constatação da 

hipossuficiência se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação 

para o pagamento destas, a ser realizado no juízo a quo, não podendo ser o 

recurso conhecido neste ponto.

Ex positis, entendo por conhecer parcialmente do recurso e negar-

lhe provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.

Observa-se que a comarca de origem deverá promover a(s) 

devida(s) comunicação(ões), conforme dispõe o § 2.º do art. 201 do Código de 

Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 11.690/2008.

Este é o voto.
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