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APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA 
(CP, ARTS. 129, § 9º, E 147). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA 
DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS 
DO ACUSADO E DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO.

1. RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. 
INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. 
2. ABSOLVIÇÃO. PROVA DA AUTORIA. PALAVRAS DA 
VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL. ANIMUS 
LAEDENDI. DOLO EVIDENCIADO. AMEAÇA DE MORTE. 
MAL INJUSTO E GRAVE CONFIGURADO. 2.1. LEGÍTIMA 
DEFESA E LESÕES RECÍPROCAS. PROVOCAÇÃO DA 
OFENDIDA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. INJUSTA 
AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, INEXISTENTE. 3. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE 
MULTA (CP, ART. 129, § 5º). PROIBIÇÃO CONSTANTE NO 
ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA.

1. Quando o Assistente de Acusação já estiver habilitado 
nos autos, o prazo de interposição do recurso de apelação 
criminal é de 5 dias, contado do dia posterior ao que findar o 
lapso do Ministério Público para recorrer, diante da natureza 
subsidiária de seu recurso, não devendo ser conhecido se 
aviado fora do quinquídio legal.

2. As palavras da vítima, no sentido de que foi lesionada  
e ameaçada de morte pelo acusado, confirmadas por 
testemunha e por laudo pericial, caracterizam 
suficientemente a autoria dos crimes de lesão corporal e 
ameaça, evidenciando o dolo na conduta, o que torna 
inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

2.1. 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.

3. Além dos requisitos previstos no § 5º do art. 129 da 
Código Penal não terem sido comprovados, o art. 17 da Lei 
11.340/06 veda a substituição da pena que implique em 
pagamento isolado de multa.
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RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO 
CONHECIDO E O DO ACUSADO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0005286-94.2016.8.24.0020, da Comarca de Criciúma (1ª Vara Criminal), em 
que são Apelantes e Apelados A. V. S. e E. G. S., e Apelado o Ministério Público 
do Estado de Santa Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, não 
conhecer do recurso interposto pela Assistente de Acusação por 
intempestividade; conhecer e não prover o deduzido por A. V. S.; 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 suspensão da 
pena imposta ao Acusado, caso isso ainda não tenha sido implementado. Custas 
legais.

O julgamento, realizado no dia 27 de março de 2018, foi presidido 
pela Excelentíssima Desembargadora Salete Silva Sommariva e dele 
participaram os Excelentíssimos Desembargadores Getúlio Corrêa e Volnei 
Celso Tomazini. Atuou pelo Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de 
Justiça Carlos Henrique Fernandes.

Florianópolis, 28 de março de 2018.

Sérgio Rizelo
RELATOR
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RELATÓRIO

Na Comarca de Criciúma, o Ministério Público do Estado de Santa 

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

previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, na forma do art. 5º 

da Lei 11.340/06, nos seguintes termos:

Cumpre inicialmente esclarecer que o denunciado e a vítima E. G. S. 
foram casados por aproximadamente 42 (quarenta e dois) anos, sendo que ele 
praticou os delitos a seguir narrados prevalecendo-se dessa relação, causando 
à vítima grave sofrimento físico e psicológico.

Nesse contexto, em data a ser apurada no curso da instrução processual, 
na residência localizada na Rua [...] Criciúma-SC, o denunciado prometeu 
causar mal injusto e grave à sua esposa E. G. S., afirmando que é muito fácil 
contratar alguém para matar pessoas.

No dia 10 de junho de 2016, por volta das 13h30min, na residência 
localizada na Rua [...] Criciúma-SC, o denunciado ofendeu a integridade física 
de sua esposa E. G. S., desferindo-lhe chutes, puxões, torços e empurrões, 
bem como a jogou no chão e sentou em cima dela, produzindo as lesões 
corporais descritas no laudo pericial de fl. 8 (fls. 74-75).

Concluída a instrução, a Doutora Juíza de Direito Paula Botke e 

Silva julgou procedente a exordial acusatória e condenou A. V. S. à pena de 4 

meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo 

cometimento dos delitos previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, concedida a 

suspensão condicional da pena nos termos dos arts. 78, § 2º e 79, todos do 

Código Penal (fls. 341-355).

Insatisfeitos, A. V. S. e a Assistente de Acusação deflagraram 

recursos de apelação.

Nas razões do inconformismo, o Acusado, almeja, em síntese, a 

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

a condenação ou porque as lesões foram recíprocas e teria agido em legítima 

defesa.

De modo subsidiário, pretende a desclassificação do crime de lesão 

corporal para a modalidade culposa, ou a substituição nos termos do § 5º do art. 

129 do Código Penal (fls. 364-376).

Por sua vez, a Assistente de Acusação (E. G. S.) requer o 
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reconhecimento das agravantes previstas no art. 60, II, "e" e "h", do Código 

Penal, e o arbitramento de valor mínimo referente à reparação de danos (fls. 

384-394).

O Ministério Público e a Assistente de Acusação ofereceram 

contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do reclamo do Acusado, e 

este manifestou-se pelo não conhecimento e desprovimento do apelo acusatório 

(fls. 399-420 e 424-452).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pelo 

Excelentíssimo Procurador de Justiça Lio Marcos Marin, posicionou-se pelo 

"conhecimento e não provimento do apelo manejado por A. S., mantendo-se a 

condenação, e conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por E. 

G. S., agravando-se a pena imposta ao recorrido" (fls. 445-452).

Este é o relatório.
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VOTO

1. O recurso interposto pela Assistente da Acusação, E. G. S., não 

comporta conhecimento, pois foi protocolizado em Juízo intempestivamente.

Em relação ao prazo para a interposição de recurso pelo assistente 

de acusação, o art. 598, parágrafo único, do Código de Processo Penal 

determina que ele "será de quinze dias e correrá do dia em que terminar o do 

Ministério Público".

Contudo, esse prazo é aplicado apenas quando o assistente de 

acusação ainda não está habilitado nos autos, pois, se estiver, aplica-se a regra 

geral de 5 dias prevista no art. 593 do Código de Processo Penal, que começará 

a correr a partir do dia seguinte ao que findar o lapso para o Ministério Público 

interpor apelação (caso intimado concomitantemente ou após o assistente), 

diante da natureza subsidiária do recurso. Destaca-se que, quando o Assistente 

é intimado após ter escoado o lapso para o Parquet apelar, o prazo começará a 

correr a partir da sua intimação.

Esse é o entendimento doutrinário:

Quanto ao prazo recursal, há de se verificar se o assistente está 
habilitado, ou não. Estando o assistente devidamente habilitado, o prazo para 
interpor eventual apelação ou RESE será de 05 (cinco) dias. Se o ofendido não 
estiver habilitado, o prazo para interposição será de 15 (quinze) dias, nos 
exatos termos do art. 598, parágrafo único, do CPP, valendo ressaltar que, em 
ambas as hipóteses – ofendido habilitado ou não –, tal prazo correrá apenas a 
partir da data em que escoar o prazo do Ministério Público, haja vista a 
natureza subsidiária do recurso do assistente. A propósito, a súmula nº 448 do 
Supremo estabelece que “o prazo para o assistente recorrer supletivamente 
começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério 
Público" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2015. p. 1.657-1.658).

Orienta o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO 
HABILITADO NOS AUTOS. PRAZO PARA APELAR. CINCO DIAS APÓS 
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA OU A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECORRER. 1. Nos termos da jurisprudência 
deste Tribunal Superior, se o assistente de acusação está habilitado nos autos, 
deve ser aplicado o prazo de 5 dias para apelação. Ainda, deve ser o assistente 
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intimado da sentença, daí correndo o prazo referenciado, ou a partir do término 
do período conferido ao Ministério Público para interposição de seu apelo. 
Precedentes. 2. Na hipótese, o Ministério Público tomou ciência da sentença 
absolutória em 6/12/2006, deixando transcorrer o prazo para apelar, ao passo 
que a assistente de acusação, intimada por meio da imprensa oficial em 
13/12/2006 (e-STJ fl. 525), interpôs recurso de apelação somente em 
20/12/2006 (e-STJ fl. 527). 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 
1.376.266, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13.6.17).

In casu, verifica-se que a Vítima formalizou o pedido de habilitação 

nos autos nas fls. 337-240, obtendo parecer favorável do Parquet (fl. 295). E, 

apesar de inexistir decisão expressa concedendo a habilitação, a Ofendida 

compareceu na audiência da fl. 300, devidamente acompanhada de seus 

Defensores, ocasião em que a Magistrada de Primeiro Grau, inclusive, 

determinou sua intimação, já na condição de Assistente de Acusação, para 

apresentar as alegações finais, o que foi realizado.

Não bastasse isso, ela acompanhou todos os atos processuais 

devidamente representada desde a fase indiciária, sendo intimada e sempre 

manifestando-se após o Parquet.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a falta de 

decisão que habilita expressamente o assistente de acusação no processo 

constitui mera irregularidade (HC 69.570/MT, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta 

Turma, DJe 10/08/2009)" (AgRg no AREsp 746.671, Rel. Min. Ericson Maranho, 

j. em 15.12.15).

Deste modo, constata-se que Ofendida já estava corretamente 

habilitada nos autos como Assistente de Acusação, devendo ser observado o 

quinquídio legal para apresentação do apelo.

Dito isso, tem-se que o Ministério Público foi intimado da sentença 

condenatória em 22.11.17, sendo o trânsito em julgado certificado na fl. 380 e, 

por sua vez, a Assistente de Acusação foi devidamente intimada em 23.11.17 (fl. 

380).

Assim, e tendo em mira que o prazo para a Assistente de Acusação 

interpor apelação inicia no dia em que termina para o Parquet, o lapso recursal 
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começou a fluir em 28.11.17, expirando em 4.12.15.

Contudo, o recurso de apelação presente na fl. 383 foi 

protocolizado em Juízo apenas em 11.12.17.

Logo, porque deflagrado após o prazo de 5 dias previsto no art. 

593, I, do Código de Processo Penal, inadmissível é o conhecimento do recurso.

2. Por ser próprio e tempestivo, o recurso defensivo merece ser 

conhecido.

O Apelante A. V. S. requer a reforma do decreto condenatório a fim 

de ser absolvido da prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, ante a 

ausência de prova hábil a sustentar o decreto condenatório.

Sem razão.

A materialidade dos delitos encontra-se positivada no boletim de 

ocorrência das fls. 2-3; no requerimento de medidas protetivas das fls. 11-12; e 

no laudo pericial da fl. 8, o qual atestou ofensa a sua integridade corporal por 

instrumento contundente.

A autoria deflui das circunstâncias da prova oral coligida ao longo 

da instrução processual, notadamente das declarações uniformes e coerentes da 

Ofendida.

O Recorrente A. V. S. permaneceu em silêncio na fase judicial, 

porém, na fase administrativa, negou ter agredido a Vítima propositalmente, 

admitindo, porém, que eles discutiram no dia fatos, quando também foi 

lesionado:

confirma ter sido casado com a vítima, bem como confirma ter tido dos 
filhos com a mesma, sendo um já falecido; Que nega ser alcoólatra; Que alega 
jamais ter se atrevido agredir a vítima, ainda mais a mulher que lhe deu dois 
filhos; Que alega que a vítima por inúmeras vezes realizou tratamento 
psiquiátrico, porém sempre acabava abandonando os tratamentos; Que alega 
que a vítima sofre de transtorno de personalidade, porém a mesma não aceita 
se tratar; Que a única vez que citou o termo "puta" para a vítima foi quando esta 
disse que Criciúma estaria cheia de velhos gordos, onde o interrogado revidou 
dizendo que a mulher do "gordo" era "puta"; Que alega ter se arrependido muito 
de ter proferido tal palavra, sendo que o fez num momento ruim; Que o 
interrogado alega que foi a real vítima, pois levou muitos chutes e agressões 
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verbais; Que o interrogado alega que a vítima sempre foi ciumenta, sendo que 
por diversas vezes insinuou que o interrogado possuía amantes; Que no dia dos 
fatos, qual seja 10/06/2016, o interrogado alega que a vítima estava bem 
transtornada, sendo que veio na direção do interrogado de forma bem 
agressiva, indagando ao mesmo quem é "fulana", quem é "beltrana", com ar de 
insinuante de que o interrogado havia feito algo de errado; Que em seguida, a 
vítima "partiu" para cima do interrogado, lhe chutando as pernas e arranhando 
seu rosto no nariz, testa e pescoço, ferimentos esses que o interrogado fez 
questão de mostrar para esta escrivã; Que das agressões o interrogado informa 
que realizou corpo de delito, porém não deseja representar contra a vítima, pois 
entende que "dissabores" entre casais devem ser resolvidos dentro de casa, 
pois o interrogado afirma que jamais teve qualquer intenção de fazer mal à 
vítima; Que a única coisa que o interrogado fez foi tentar segurar a vítima pelos 
braços, momento em que ela passou a agredi-lo, sendo que neste instante se 
desequilibrou e os dois quedaram-se ao chão, onde o interrogado caiu em cima 
da vítima e, pelo fato de pesar em torno de cento e dez quilos e ter uma 
estatura alta, acredita que sem qualquer intenção, acabou causando dor na 
vítima, momento em que esta pedia que ele saísse de cima dela; Que quando a 
vítima não está em crise de transtorno de personalidade, ambos vivem muito 
bem e de forma feliz; Que o interrogado nega veementemente ter ameaçado a 
vítima de qualquer forma, pois não é da sua índole ter esse tipo de atitude; Que 
jamais falou para a vítima ou mesmo insinuou que contrataria alguém para matá-
la; Que apenas uma vez fez um comentário "bobo", dizendo que no passado 
ouviu dizer que alguns políticos contratavam "pessoas suspeitas" para lhes dar 
proteção; Que no que tange as garrafas de bebidas alcoólicas encontradas pela 
empregada na casa, o interrogado afirma que havia ingerido com a vítima em 
um momento de lazer, como fazem com certa frequência (fls. 19-20).

As declarações da Ofendida E. G. S., na fase administrativa, 

entretanto, confirmam que o Apelante foi o responsável pelo início da agressão, 

além de tê-la ameaçado de morte:

é casada com o indiciado há cerca de quarenta e dois anos; [...] o 
indiciado sempre foi alcoólatra e, desde o início do casamento o indiciado 
praticava violência verbal; Que as agressões físicas começaram quando a 
declarante estava grávida do filho R., sendo que nesta época a declarante não 
denunciou o indiciado, sendo que apenas foi para casa do seu genitor, porém 
este a mandou novamente para casa, para conviver com o indiciado; Que o 
indiciado desde o início do casamento chegava tarde da noite em casa e 
alcoolizado, sendo que a declarante ao perguntar onde o mesmo estava esse 
ficava furioso e então começavam as agressões verbais e físicas; Que à época 
não se via com bons olhos mulheres separadas, então a declarante resolveu 
continuar casada com o indiciado, já que também não tinha apoio de seu pai; 
Que em outras oportunidades, as quais a declarante não sabe precisar as 
datas, conta que sofreu novas agressões físicas, porém não realizou qualquer 
registro do ocorrido; Que em meados do ano de dois mil e doze a declarante 
conta que novamente fora agredida pelo indiciado, sendo que desta vez 
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resolveu denunciar, pois a declarante alega que tal agressão foi muito "feia", 
pois restaram muitos hematomas; Que a declarante informa que nessa época 
denunciou o indiciado, sendo que recebeu uma intimação para comparecer 
junto ao Fórum da Comarca, porém o indiciado "enrolou" a declarante dizendo 
que o advogado da família estava resolvendo tudo e que não precisava a 
declarante se deslocar até o juízo; Que a declarante soube muito tempo após 
que o Processo fora arquivado devido ao fato da declarante não ter 
comparecido ao Fórum; Que o indiciado quis reatar o relacionamento, bem 
como disse que não mais agrediria a declarante, onde esta resolveu aceitar; 
Que após terem reatado o relacionamento, o indiciado novamente se 
transformou e, novamente passou a ofender a declarante tanto na forma física 
quanto na forma verbal; Que o indiciado ainda passou a chamar a declarante de 
"puta e vagabunda"; Que no dia de hoje 10/06/2016, o casal teve um 
desentendimento, onde o indiciado passou a agredir a declarante com chutes, 
puxões, torções e empurrões, sendo que acabou jogando a declarante ao chão  
e em seguida sentou em cima da mesma; Que não bastasse as agressões 
físicas, ainda houveram agressões verbais, onde o indiciado por várias vezes 
chamou a declarante de "puta e vagabunda"; Que a declarante teme por sua 
integridade física e deseja medida protetiva; Que algumas vezes o indiciado 
acabou por fazer alguns comentários, dizendo que era muito fácil "contratar 
alguém para matar pessoas", sendo que a declarante acredita que o indiciado 
fala isso com a intenção de coagi-la e assustá-la (fls. 13-14).

Sob o crivo do contraditório, a Vítima E. G. S. confirmou que, na 

data dos fatos, foi ameaçada de morte e agredida pelo Recorrente:

as ameaças proferidas pelo acusado no sentido de contratar alguém para 
matar vinham de longa data e já era corriqueiro, anotando que tal tipo de 
ameaça era direcionada apenas para sua pessoa e nunca presenciou o réu 
falou algo semelhante para outras pessoas. Outrossim, disse que o réu se 
referia a facilidade de contratar uma pessoa da cidade de Araranguá e que 
referida ameaça foi proferida poucos dias antes do episódio da agressão 
narrada na denúncia. Sobre o dia em questão, declarou que estavam 
conversando e pediu ao acusado explicações sobre as finanças da empresa, 
momento em que o réu irritou-se e começou a lhe xingar, além de partir para 
agressões físicas, destacando que esse tipo de reação era comum. Explicou 
que o réu pegou em suas mãos, lhe levantou do sofá e jogou no chão, 
momento em que sentou em cima de seu corpo para iniciar as agressões. O réu 
dizia que iria bater em locais onde não ficariam marcas e era de fato onde ele 
geralmente lhe agredia. Seguiu dizendo que pediu ao acusado para sair de 
cima, pois não conseguia reagir em razão do tamanho e peso do acusado, mas 
ele permaneceu durante muito tempo lhe segurando e dando tapas e socos na 
cabeça, mencionando ter ficado mãos e braços roxos, além de destacar que 
teve uma lesão no abdômen em razão do peso do corpo do acusado, tendo 
constatado através de um exame que ficou com um cisto por mais de um mês. 
Por fim, disse que a empregada estava em casa no momento das agressões 
(excerto extraído da sentença condenatória da fl. 344, mídia da fl. 300).

Ressalta-se que as declarações das vítimas têm lugar central na 
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elucidação de fatos, como os apurados nos autos, tendo em vista que as 

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

O Superior Tribunal de Justiça orienta: "No  que se refere ao crime 

de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a 

condenação, notadamente se a conduta foi  praticada  em  contexto  de  

violência  doméstica  ou familiar" (HC 327.231, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 

17.3.16).

Os dizeres da Ofendida, além de especialmente relevantes por 

denunciarem uma prática criminosa empreendida, via de regra, longe dos olhos 

de terceiros, encontram amparo nas declarações da testemunha T. dos. P. da S.

Na fase indiciária, a testemunha T. pormenorizou:

é funcionária na residência do casal há um ano; que a depoente por 
diversas vezes escutou discussões entre o casal; Que a depoente alega que 
nunca se meteu pois é apenas empregada de ambos e percebia que era briga 
de casal; Que a declarante confirma que o indiciado faz uso diário de bebidas 
alcoólicas, sendo que quando chega ao trabalho, na parte da manhã percebe 
várias garrafas de bebidas alcoólicas vazias, do tipo vinho, smirnoff, wisky, 
cerveja, entre outras que a depoente desconhece nomes; Que no dia de hoje 
10/06/2016, a depoente serviu o almoço e logo em seguida escutou uma 
discussão entre o indiciado e a vítima, onde esta gritava pedindo que o 
indiciado a soltasse; Que a depoente não foi até o local, pois ficou receosa em 
se meter na briga; Que a vítima pedia que o indiciado parasse com as 
agressões físicas, ainda gritava "sai de cima de mim, larga meu braço"; Que por 
volta de quinze minutos após, a briga cessou e a vítima foi até a cozinha e 
pediu que a depoente saísse com ela; Que neste momento a depoente viu a 
mão da vítima machucada e "escorrendo" sangue, porém a depoente em 
momento algum fez qualquer questionamento para saber o que havia ocorrido; 
Que a vítima então contou para a depoente que havia sido agredida pelo 
indiciado; Que a depoente conta que por várias vezes ao chegar na casa do 
casal se deparou com a vítima chorando, onde a mesma confidenciava que 
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havia sido agredida pelo indiciado; Que por diversas vezes a depoente escutou 
o casal discutindo, porém nunca presenciou qualquer agressão física, porém, 
após as discussões percebia hematomas na vítima, os quais aparentavam que 
a mesma havia sido agredida (fls. 17-18).

Sob o crivo do contraditório, T. dos P. da S. ratificou sua pioneira 

versão, destacando que viu apenas a Vítima lesionada:

no dia dos fatos estava na cozinha trabalhando e escutou gritos do casal, 
especialmente da vítima dizendo para o réu parar, largar o braço dela e sair de 
cima. Disse que não foi ver a discussão, que durou em torno de 15 minutos, e 
também não escutou nenhum pedido de ajuda ou socorro, destacando que não 
havia mais ninguém na residência nesse momento. Acrescentou que ouvia 
discussões normais de casal, não lembrando o motivo de tais discussões, 
anotando que em tais situações não escutava xingamentos ou ameaças. Disse 
que depois da discussão terminar, a vítima veio até a cozinha e pediu 
acompanhá-la até a delegacia, momento em que percebeu que ela apresentava 
um corte na mão, destacando que também chegou a ver o acusado de relance 
logo após o episódio e não o viu com marcas de agressões. Disse que nunca 
presenciou uma briga com as mesmas proporções da que foi relatada, pois 
apenas ouvia discussões comuns entre um casal. Perguntada se a vítima 
comentava sobre eventuais agressões, disse que a via chorando e ela contava 
sobre as discussões com o acusado. Indagada sobre o consumo habitual de 
álcool por parte do réu, disse que o via bebendo e que quando chegava para 
trabalhar na residência encontrava garrafas de bebida vazias, não sabendo se 
na noite anterior o casal havia recebido alguma visita. Por fim, disse que a 
vítima se queixou de dores no abdômen depois dos fatos e viu que ela 
apresentava um hematoma no local (excerto extraído da sentença condenatória 
da fl. 346, mídia da fl. 300).

Muito embora a testemunha tenha narrado que não escutou 

qualquer pedido de ajuda pela Vítima durante a discussão, ela foi enfática em 

relatar que a ouviu gritando para que o Apelante saísse de cima de seu corpo e, 

que ao final da contenda, visualizou sua mão lesionada.

As testemunhas arroladas pelo Recorrente, por sua vez, prestaram 

declarações meramente abonatórias, afirmando que ele é marido zeloso e gentil 

(mídia das fls. 204 e 300).

Destaca-se, no ponto, que as testemunhas José Newton Malgarize 

Fontanella e Oscar de Souza Melo Neto afirmaram que souberam que a Vítima 

fazia uso de medicamentos antidepressivos em razão do falecimento de um dos 

filhos do casal, mas que não tinham maiores detalhes sobre eventual 

comportamento descompensado e uso concomitante da medicação com bebida 
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alcoólica.

Logo, não há prova segura no feito de que a Ofendida fosse pessoa 

descontrolada ou agressiva diante do uso excessivo de medicamentos.

Não bastasse isso, a Vítima foi enfática em afirmar que há anos 

convive com a violência praticada pelo ex-marido, porém, como nunca obteve 

apoio familiar, não o denunciou.

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.

Verifica-se, portanto, que as palavras da Ofendida estão em 

harmonia com as provas produzidas, situação que se apresenta suficiente para a 

confirmação do decreto condenatório, pois foi injustamente agredida e ameaçada 

pelo Apelante, sem motivo aparente.

O laudo pericial da fl. 8 atestou ter a Vítima E. G. S. sofrido ofensa 

em sua integridade corporal por instrumento contundente, apresentando 

"hematoma 16x5cm n região infra abdominal, escoriação na região glútea 

bilateral em ambos os braços".

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).

Destaca-se que o Recorrente, além de ter lesionado a Ofendida, 

ainda a ameaçou de morte, ao dizer que contrataria alguém para matá-la, o que 
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configura conduta plenamente capaz de causar de temor e intimidação.

Em relação ao delito de ameaça, aclaram Paulo José da Costa 

Júnior e Fernando José da Costa que "consiste na promessa de causar a alguém 

um dano injusto". E "ameaçar significa intimidar, anunciar um mal injusto e grave. 

Para que possa intimidar, o mal anunciado deverá ser grave. Para que se 

configure o crime, deverá ser injusto. [...] No crime de ameaça, a essência está 

na própria intimidação e na angústia dela derivada, que irá turbar a tranquilidade 

da vítima" (Curso de direito penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 364-365).

O crime é formal e "caracteriza-se pela intenção de provocar medo 

na vítima, exteriorizada de forma fria pelo agente, consumando-se no momento 

em que o ofendido é alcançado pela promessa de que está sujeito a mal injusto e 

grave, e sua caracterização prescinde a produção de qualquer resultado material 

efetivo" (TJSC, Ap. Crim. 2014.042641-0, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima 

Filho, j. 21.10.14), fato que ocorreu no presente caso.

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

desclassificação para lesão corporal culposa, pois está comprovado que, após 

uma discussão, o Recorrente, com o intuito de lesionar a companheira, desferiu-

lhe tapas e a jogou no chão, além de tê-la ameaçado de morte.

2.1. Ainda que o laudo pericial da fl. 9 certifique que o Apelante A. 

V. S. apresentava "hematomas em joelhos e coxas e apenas uma equimose no 

dorso nasal", ficou comprovado que ele se machucou logo após derrubar a 

Vítima, e ainda sentou em cima de seu corpo e continuou as agressões, 

oportunidade em que ela apenas tentou defender-se de suas investidas.

Destaca-se, ainda, a diferença da força física entre a Vítima e o 

Recorrente, pois, enquanto ela pesa 60kg, ele possui porte físico grande e forte, 

com mais de 100kg, evidenciando a desproporcionalidade das agressões 

praticadas, sobretudo ao ficar por 15 minutos em cima de seu corpo no chão 

(tempo relatado tanto pela Vítima quanto pela testemunha).

Diante disso, a alegação do Apelante, de que agiu em legítima 
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defesa e de que as agressões foram recíprocas, é frágil e isolada no contexto 

probatório, porque ficou 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 foi responsável pelas lesões certificadas no laudo 

da fl. 9.

Como se sabe, para o reconhecimento da referida excludente de 

ilicitude deve estar configurada a hipótese prevista no art. 25 do Código Penal: o 

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).

No caso dos autos, mesmo que a Vítima tivesse praticado alguma 

lesão no Apelante, é certo que o modo utilizado por ele para repeli-la não foi 

moderado, uma vez que, de porte físico grande e forte, causou nela, mais 

vulnerável e frágil, ofensa à sua integridade corporal, mediante instrumento 

contundente, originando as lesões descritas no laudo pericial de fl. 8.

Além do mais, a versão deduzida pelo Recorrente não é crível 

porque não é verossímil a alegação de que o mero ato de tentar repelir a suposta 

investida da Vítima possa ter ocasionado tantas escoriações, razão pela qual 

entende-se que está suficientemente demonstrado que ele ofendeu a integridade 

corporal dela.

Cumpre destacar que se o Apelante quisesse apenas repelir a 

injusta agressão da Vítima, poderia apenas tê-la afastado com as mãos, 

causando-lhe lesões compatíveis com essa reação, ou, até mesmo, deixado o 
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local da discórdia para evitar embate físico. Contudo, a agrediu e ainda a jogou 

ao chão, proceder que, seguramente, revela-se desarrazoado e desproporcional 

ao contexto noticiado.

Logo, do contexto probatório coligido ao feito não é possível extrair 

a ocorrência de legítima defesa ou lesões recíprocas, sobretudo diante das 

declarações uniformes e coerentes da Ofendida e da testemunha (ouviu apenas 

a Vítima gritando para que o Recorrente saísse de cima de seu corpo).

O conjunto probatório amealhado, portanto, é suficiente para 

comprovar que o Apelante agrediu e ameaçou a ex-companheira, incorrendo na 

prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, 

sem qualquer margem a acolher a tese absolutória formulada.

3. Como arremate, também descabe falar em aplicação isolada de 

pena de multa, nos termos no art. 129, § 5º, do Código Penal, porquanto não há 

prova que caracterize a figura privilegiada nem que ocorreram lesões recíprocas, 

conforme analisado.

Ademais, nos termos do art. 17 da Lei 11.340/06, em casos de 

violência doméstica é vedada a substituição da pena que implique em 

pagamento isolado de multa.

É entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL 
(ART. 129, § 9 º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, § 4º, DO CP. ELEMENTOS 
INSUFICIENTES A DEMONSTRAR VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA 
PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA QUE RECAÍA SOBRE A 
DEFESA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE. ALMEJADA A 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA DE MULTA, NOS 
TERMOS DO ART. 129, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS NÃO 
PREENCHIDOS. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006 QUE VEDA A 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA NOS 
CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSTULADA A ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. 
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO (Ap. 
Crim. 2014.038866-0, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 26.8.14).

Ante o exposto, vota-se pelo não conhecimento do apelo interposto 
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pela Assistente de Acusação E. G. S. e pelo conhecimento e desprovimento do 

deflagrado por A. V. S.

Determina-se ao Juízo da Condenação, exaurida a possibilidade de 

interposição de recurso nesta Corte, que expeça os documentos necessários à 

execução imediata da suspensão 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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