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Relator: Desembargador Paulo Roberto Sartorato

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL 
COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 9º, 
DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. 
PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR  
OFENSA AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FULCRADA EM 
ELEMENTOS JUDICIAIS, SEGUNDO O LIVRE 
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ADEMAIS, 
DECISUM QUE É MANIFESTAMENTE CLARO QUANTO 
ÀS RAZÕES DE DECIDIR DO JULGADOR. NÃO 
OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAL REJEITADA. NO 
MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO ANTE A 
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS E DOLO. 
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA FIRME E 
COERENTE DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS 
DEMAIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. AGENTE QUE, 
VOLUNTÁRIA E CONSCIENTEMENTE, DESFERE 
GARRAFADA NO ROSTO DA SUA EX-NAMORADA 
OCASIONANDO-LHE AS LESÕES CORPORAIS 
ATESTADAS PELO LAUDO PERICIAL. DOLO ESPECÍFICO 
EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALÉM DISSO, 
RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO CARACTERIZADA. 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA À HIPÓTESE. POR 
FIM, INSURGÊNCIA NO TOCANTE À CONCESSÃO DO 
SURSIS. ARGUIÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO DA 
REPRIMENDA NO REGIME ABERTO É MENOS GRAVOSO 
QUE O CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL 
DA PENA. INSURGÊNCIA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
INSTITUTO QUE SE TRATA DE DIREITO SUBJETIVO DO 
RÉU. DEVER DE CONCESSÃO DO SURSIS PELO JUIZ 
SENTENCIANTE QUANDO CUMPRIDOS OS REQUISITOS 
LEGAIS DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA 
MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. 

1. Encontrando-se a sentença condenatória 
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fundamentada em provas naturalmente irrepetíveis e/ou 
elementos colhidos sob o crivo do contraditório, improcede a 
alegação de que aquela violou a previsão legal disposta no 
art. 155 do Código de Processo Penal. 

2. Sendo a sentença condenatória prolatada 
fundamentadamente de acordo com o livre convencimento 
motivado do Magistrado singular, não há falar em afronta ao 
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3. Impossível a absolvição do delito de lesão corporal, 
uma vez cabalmente comprovada a ocorrência do delito e 
sua autoria, bem como o dolo específico na ação do réu.   

4. Se, não obstante o término do período de convivência, 
agente e ofendida tenham vivenciado relação íntima de 
afeto, ainda que de forma extraconjugal, eventual violência 
física ou psíquica por aquele praticada e que tenha origem 
em elementos decorrentes do relacionamento pretérito 
deverá ser submetida aos ditames da Lei Maria da Penha.

5. ''[...] muito embora o prazo de cumprimento de pena 
em regime aberto seja menor, comparado ao sursis, o seu 
cumprimento é mais benéfico ao réu apelante, tendo em 
vista que não estará sujeito as regras do cárcere' (TJSC -  
Apelação Criminal n. 2012.068541-0, da Capital, Quarta 
Câmara Criminal, Rela. Desa. Cinthia Beatriz da S. 
Bittencourt Schaefer, j. em 05/12/2013).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0008876-15.2014.8.24.0064, da comarca de São José (Juizado Especial 
Criminal e de Violência Doméstica) em que é Apelante  Adilson Argemiro da 
Silveira e Apelado o Ministério Público do Estado de Santa Catarina.

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
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conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, 
determinando-se, de ofício, ao juízo da condenação que adote as providências 
necessárias para o imediato cumprimento da pena, no caso, o cumprimento das 
condições da suspensão condicional da pena, fixadas na sentença de origem, 
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. Norival Acácio Engel.

Funcionou na sessão pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o 
Exmo. Dr. Paulo Antônio Günther.

Florianópolis, 01 de março de 2018.

Assinado digitalmente

Desembargador Paulo Roberto Sartorato
Presidente e Relator
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RELATÓRIO

O representante do Ministério Público, com base no Auto de Prisão 

em Flagrante, ofereceu denúncia em face de Adilson Argemiro da Silveira, 

devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 

129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n. 11.340/06, pelos fatos 

assim narrados na peça exordial acusatória, in verbis (fls. 186/187):

A presente peça acusatória funda-se no seguinte fato delituoso:
Constata-se dos autos que o denunciado Adilson Argemiro da Silveira 

namorou por 13 (treze) anos a vítima Elisete Schmidt da Silva. 
Ocorreu que, no dia 10 de agosto de 2014, por volta da 1h, a vítima 

encontrava-se na casa noturna denominada Clube Maré Alta, localizada na Rua 
Getúlio Vargas, s/n, Centro, nesta Cidade, ocasião em que se dirigia ao 
banheiro e teve sua integridade corporal e saúde ofendida pelo denunciado, que 
desferiu uma "garrafada" em sua cabeça, sendo a vítima socorrida 
imediatamente e levada até o Hospital Regional de São José-SC, consoante 
prontuário médico de fls. 172-173. A agressão ocasionou nela as lesões 
corporais de natureza leve descritas no auto de exame de corpo de delito 
acostado à fl. 182 dos autos inclusos (negrito original suprimido). 

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

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

de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, § 9º, do Código Penal, 

concedendo ao apenado o benefício da suspensão condicional da pena - sursis - 

pelo prazo de 02 (dois) anos mediante condições (fls. 274/283). 

Inconformada, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação, 

manifestando o desejo de arrazoar nos termos do art. 600, § 4°, do Código de 

Processo Penal (fl. 285). 

Após a ascensão dos autos, sobrevieram as razões recursais, nas 

quais, preliminarmente, a defesa requereu a nulidade absoluta da sentença, por 

ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. No mérito, almejou a 

absolvição da prática imputada ao acusado. Além disso, arguiu que a sentença 

não restou fundamentada, bem como não seria caso de aplicação da Lei n. 
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11.340/06. Por fim, subsidiariamente, pugnou pela cassação da suspensão 

condicional da pena, a fim de que o réu possa cumprir, desde logo, a pena 

privativa de liberdade (fls. 301/306).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo 

conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (fls. 310/318).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do 

Exmo. Dr. Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, opinou pelo conhecimento e 

desprovimento do recurso (fls. 322/328).

Este é o relatório.

VOTO

O recurso sob exame volta-se contra sentença que, ao julgar 

procedente a denúncia, condenou o acusado por infração ao artigo 129, § 9º, do 

Código Penal.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade, conhece-se do reclamo e passa-se à análise do seu objeto.

Necessário, antes da mais nada, afastar a tese preliminar de que a 

decisão condenatória combatida fundou-se unicamente em conjunto probatório 

colhido fora do crivo do contraditório, em suposta afronta ao art. 155 do Código 

de Processo Penal.

Preconiza mencionado dispositivo legal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso em tela, verifica-se que a conclusão condenatória atingida 

pelo decisum impugnado, a despeito do que argumenta a defesa, escorou-se em 

fundamentação legítima, construída com base em provas submetidas ao 

contraditório, segundo o livre convencimento do julgador.
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Afinal, constata-se que, ao perscrutar a materialidade e a autoria do 

crime narrado na inicial, o Togado sentenciante expôs suficientemente os 

elementos que o conduziram à conclusão condenatória, mencionando 

expressamente os depoimentos colhidos, preponderantemente, na fase judicial. 

Sabe-se, de outra parte, que "[...] A sentença fundamentada em 

provas produzidas nas fases indiciária e judicial não afronta o art. 93, IX, da CF, 

e o art. 155 do CPP" (TJSC - Apelação Criminal n. 2012.072728-2, de 

Curitibanos, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 

02/04/2013).

Destarte, não há que se falar em nulidade, vez que a condenação 

está alicerçada nos elementos de convicção produzidos na fase indiciária e 

judicial que, interligados entre si, demonstram a veracidade dos fatos imputados 

ao acusado, não merecendo prosperar a referida preliminar. 

Ademais, vale aqui também afastar a aventada ausência de 

fundamentação da sentença proferida. 

Isso porque, conforme se depreende do édito condenatório, o 

Magistrado a quo respeitou os ditames previstos no Código de Processo Penal e 

na Constituição Federal, pois, além de explicitar as razões que lhe conduziram a 

proferir o julgamento, mencionando os elementos justificadores e o contexto 

fático-probatório que lhe orientou a proferir a condenação, ainda que 

implicitamente, enfrentou as teses defensivas, bem como aplicou a dosimetria de 

forma motivada e dentro da discricionariedade que lhe é permitida.

Como se não bastasse, "[...] É oportuno destacar que os órgãos 

julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo 

jurisdicionado durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas 

estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que 

determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. [...]". (STJ - Recurso Especial n. 

1308627/GO, da Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 



                                                         

7

Gabinete Desembargador Paulo Roberto Sartorato

02/08/2012). É o caso em tela. 

Portanto, não há falar em nulidade por infringência ao art. 93, inciso 

IX, da Constituição Federal ou ao art. 381 do Código de Processo Penal, uma 

vez que tais preceitos restaram devidamente atendidos.

Por tais razões, inexistindo qualquer mácula a ser sanada, passa-se 

à análise do mérito recursal.

De outro norte, pretende a defesa do réu/apelante a absolvição, 

diante da ausência de dolo ou por não haver provas suficientes para a 

condenação. 

Por meio de minucioso exame do conjunto probatório constante dos 

autos, todavia, conclui-se que as pretensões não merecem acolhimento, sendo 

certo, por outro lado, que o acusado praticou a conduta delituosa tipificada no 

artigo 129, § 9º, do Código Penal.

A materialidade e a autoria do referido delito restaram, pois, 

cabalmente comprovadas pelos elementos encontrados nos autos, 

especialmente por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/23), do Boletim 

de Ocorrência (fls. 16/17), do Laudo Pericial (fl. 182) e da prova oral produzida 

no decorrer da instrução processual.

Colhe-se dos autos que, em 10 de agosto de 2014, por volta da 

01h, o réu/apelante, aproveitando-se das relações domésticas e familiares, 

ofendeu a integridade física da sua ex-namorada, causando-lhe a lesão corporal 

descrita no laudo pericial de fl. 182.

Na fase extrajudicial, a vítima assim relatou (fl. 06): 

[...] que, namorou por treze (13) anos com o agressor, mesmo quando 
após (03) anos de namoro descobriu que ele possuía uma companheira e um 
filho; que, a declarante relata que durante todo o tempo de namoro teve alguns 
desentendimentos com o agressor; [...] que, informa que na data de hoje foi ao 
Clube Maré Alta com sua irmã e quando foi ao banheiro levou uma garrafada na 
cabeça desferida por Adilson; que, a declarante diz que Adilson lhe persegue e 
na sexta-feira ele já jogou o conteúdo de um copo de whisky no rosto da 
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declarante numa outra casa noturna; que, a declarante quando recebeu a 
garrafada na cabeça ficou tonta e foi levada ao Hospital Regional de São José 
pelos funcionários do Clube Maré Alta; que, no hospital levou pontos na cabeça, 
pois houve um corte, acredita que levou de (sete) a (08) oito pontos; [...].  

Sob o crivo do contraditório, confirmou a agressão sofrida e reiterou 

que "manteve um relacionamento afetivo com o acusado por 14 anos (1'11''); 

descobriu, após três anos de relacionamento, que o réu morava com uma mulher 

e tinha um filho (1'24''); mesmo tendo conhecimento de tal situação, permaneceu 

com o acusado; terminou o relacionamento com o réu aproximadamente 4 meses 

antes da agressão física (2'40'' e 3'54''); no dia dos fatos, foi ao Clube Maré Alta 

com sua prima (5'09''); não avistou o réu no local; no momento em que passou 

para ir ao banheiro (não se recorda se estava indo ou voltando), sozinha, foi 

atingida, repentinamente, na sobrancelha pelo réu com uma garrafa (5'30'' e 

6'50''); com o golpe, ficou ensanguentada e tonta, mas quando abriu o olho viu 'o 

olho dele brilhando', de raiva (6'10'' e 7'43''); Emerson, funcionário do clube, 

presenciou o fato (6'17'' e 8'08''); a garrafa estava dentro de um suporte de 

isopor, sendo o lado externo do recipiente um plástico seco, o objeto a atingiu no 

supercílio esquerdo (6'56''); foi levada rapidamente para o Hospital (7'14''); tem 

certeza absoluta de que foi o acusado quem desferiu o golpe, frente a frente 

(7'38''); levou sete a oito pontos na cabeça para fechar o corte (9'06''); Emerson, 

funcionário do clube, presenciou o fato; não conversou com o réu em nenhum 

momento da data do ocorrido (11'50''); o acusado não aceitava o fim do 

relacionamento; quando o acusado bebia ele ficava muito agressivo (fl. 18 e 

mídia audiovisual às fls. 232-233)" (nos termos da transcrição da sentença - fl. 

277 - negrito original suprimido). 

É assente que, em casos de violência familiar contra a mulher - seja 

ela física ou psíquica -, em que quase sempre as agressões ocorrem na 

clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância no que se 

refere à elucidação dos fatos, sendo capaz, pois, de fundamentar um veredito 
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condenatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova 

encontrados nos autos, como se tem na hipótese em tela. 

A respeito da relevância da palavra da vítima em casos como o 

corrente, esta Corte de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO 
CORPORAL LEVE MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9º). 
RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA DELITIVA 
COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA, SEGURA E COERENTE, EM 
AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO 
DA TESTEMUNHA PRESENCIAL E O LAUDO PERICIAL, QUE ATESTA 
"EQUIMOSE NA FACE INTERNA DE AMBOS OS BRAÇOS". CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. 
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO 
ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. - Nos crimes praticados mediante 
violência doméstica, muitas vezes ocorridos às escuras, a palavra da 
vítima assume importante valor probatório, especialmente quando 
corroborado pelos demais elementos dos autos, como ocorre no caso. - 
Comprovado pelo exame de corpo de delito que houve ofensa física voltada à 
integridade ou a saúde do corpo humano - bens jurídicos tutelados pelo tipo 
penal de lesão corporal -, está caracterizada a relevância da conduta do 
apelante para a sociedade, impondo-se a intervenção penal do Estado. - 
Parecer da PGJ pelo não provimento do recurso. - Recurso conhecido e não 
provido. (Apelação Criminal n. 2011.012058-8, de Joinville, Primeira Câmara 
Criminal, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 14/08/2012). (Grifo não 
original).

Os policiais militares que atenderam a diligência, sob o crivo do 

contraditório, confirmaram a versão da vítima. 

Nesse sentido, a policial Samanta Ferreira, confirmando seu relato 

dado anteriormente, narrou que "foi atender a ocorrência e, ao chegar no local, a 

vítima lá não estava, pois já havia sido levada ao hospital; fez a condução do réu, 

que se encontrava no estacionamento do clube acompanhado dos seguranças; 

logo após, dirigiu-se ao hospital para verificar o estado da vítima; permaneceu 

com a vítima até que ela fosse liberada do hospital; nesse tempo, a ofendida lhe 

contou que era namorada do acusado há uns 13 (treze) anos, que o 

relacionamento teve várias idas e vindas; a vítima relatou, ainda, que quando ela 
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estava passando para ir ao banheiro o acusado lhe acertou com o suporte da 

garrafa na testa (2'40''); a ofendida estava bem machucada, pois abriu o 

supercílio e levou, aproximadamente, 8 (oito) pontos; não percebeu alteração no 

comportamento da vítima ocasionada por bebida alcoólica; a vítima  foi liberada 

após a sutura (mídia audiovisual de fls. 253)" (nos termos da transcrição da 

sentença - fl. 278 – negrito original suprimido).

Do mesmo modo, foi o depoimento do agente Diego Alexandro dos 

Santos afirmou que "foram acionados via COPOM e quando chegou no local com 

a sua colega Samanta o acusado estava no estacionamento do clube, com os 

seguranças; a vítima já havia sido encaminhada ao Hospital Regional; recorda de 

ter conversado com o réu e este ter admitido a agressão ( 1'56'' - mídia 

audiovisual de fls. 253)" (nos termos da transcrição da sentença - fl. 278 - negrito 

original suprimido). 

Vale lembrar, nesse tocante, que o testemunho prestado por agente 

policial não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta da 

sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória; 

somente quando constatada ma-fé ou suspeita daquele, pois, é que seu valor 

como elemento de convicção estará comprometido - e, na hipótese dos autos, 

não há qualquer circunstância a macular as palavras das referidas testemunhas 

ou a indicar ausência de autenticidade.

Assim, ausentes contradições nos relatos e não verificada qualquer 

razão a justificar um possível falso testemunho, é de ser levado em conta, na 

formação do juízo de convencimento do julgador, os depoimentos prestados por 

policiais militares - como acontece, a propósito, com as declarações de qualquer 

testemunha.

Além disso, tem-se, ainda, em juízo, o testemunho de Emerson 

Esmero Raitz, que presenciou os fatos descritos na denúncia e, embora tenha 

dito que acredita que a situação descrita na exordial acusatória, na sua 
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concepção, fora um acidente, confirmou que o réu acertou a ofendida com a 

garrafa que estava segurando, senão vejamos: "que não conhece o acusado; é 

funcionário do clube Maré Alta há vinte anos (1'25''); estava a uns cinco ou oito 

metros, aproximadamente, do réu e da vítima (1'55' e 7'13''); trabalha como 

serviços gerais, recolhendo copos e garrafas das mesas; tinha muita gente no 

local, viu que eles se encontraram e percebeu que havia uma discussão entre o 

casal (2'22''); viu que o réu estava com uma cerveja na mão, dentro de um 

plástico de isopor, e fez um gesto com a mão, falando para a ofendida 'sai' e, ao 

se virar para sair do local - onde havia um aglomerado de pessoas, levantou o 

suporte - de baixo para cima - e bateu no supercílio dela (2'30'' - 2'57'', 5'17'', 

6'08'', 7'42'', 9'42'' ); a vítima estava vindo de encontro do acusado (3'10''); tirou 

da mão do acusado o recipiente junto com a garrafa (3'15'' e 9'33''); não sabe se 

o casal conversou antes dos fatos (3'42''); levou de 8 a 10 segundos para chegar 

até vítima para atendê-la (4'14''); depois do ocorrido, o réu não agrediu mais a 

ofendida (4'35''); os fatos ocorreram perto do banheiro feminino, no meio do 

corredor (7'01'' e 8'53''); não sabe precisar se a vítima estava indo ou voltando do 

banheiro (8'41''); quando avistou os fatos, largou o que estava fazendo, foi até o 

acusado e retirou da mão dele a garrafa com o plástico (9'29''); o ferimento da 

vítima sangrou pouco, ela permaneceu em pé depois dos fatos (10'02''); quando 

tirou a garrafa da mão do réu ele disse que não iria fazer nada, logo após os 

seguranças chegaram e retiraram-no do local (10'37''); na sequência, foi levar a 

vítima ao hospital juntamente com um segurança (11'07'); socorreu a ofendida, 

pois ela estava com um leve sangramento no supercílio (11'40''); na hora o réu 

estava sozinho e tinha bastante gente ao seu redor (12'49''); pela dinâmica dos 

fatos, acredita que o acusado tenha atingido a vítima com o seu braço direito, o 

movimento do braço ocorreu de baixo para cima e imediatamente após ele ter 

gritado: 'sai' (13'16'' - 14'03''); o réu não aparentava estar embriagado; quando o 

abordou ele não reagiu, estava tranquilo (14'39''); na sua percepção, o réu não 
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desferiu um golpe na ofendida, mas ocorreu um acidente, pois na hora em que 

foi sair do seu lugar - pois tinham muitas pessoas juntas - ele deve ter levantado 

demais o braço que estava segurando o suporte da garrafa e acabou atingindo a 

vítima (6'05'' e 15'20'' - mídia audiovisual, fls. 232-233)" (nos termos da 

transcrição da sentença - fls. 277/278 - negrito original suprimido).

De outro norte, perante a autoridade judicial, o acusado negou a 

prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, "quando estava no clube 

tomando cerveja, sozinho, a vítima se aproximou dele e começou a falar e a lhe 

xingar, razão pela qual lhe disse para arrumar alguém e deixá- lo em paz (3'05''); 

estava segurando uma garrafa de cerveja, dentro de um suporte de isopor, 

sendo que no momento em que foi sair do local, disse para a ofendida "sai" e, ao 

levantar as mãos para se virar, a ponta do objeto plástico a acertou na testa 

(4'01''); não teve a intenção de agredir a ofendida (4'14''); não viu se a ofendida 

estava machucada, pois, imediatamente, foi conduzido para fora pelo garçom 

(4'20''); relacionou-se com a vítima por aproximadamente 8 (oito) anos, 

salientando que também saía com outras mulheres (7'13''); é destro e estava 

segurando a garrafa com a mão direita; possui cerca de 1,60m (um metro e 

sessenta centímetros) de altura e a vítima também (8'30''); a boca da garrafa 

estava exposta no suporte, mas foi a parte de baixo do objeto que atingiu o rosto 

da vítima (9'29''- mídia audiovisual de fls. 253)" (nos termos da transcrição da 

sentença - fl. 276 - negrito original suprimido).

As testemunhas defensivas (Rose Magali Martins e Sérgio Vânio 

Schutz), ouvidas perante a autoridade judicial - mídia constante no SAJ -, não 

contribuíram para a elucidação dos fatos, porquanto não os presenciaram.

Ademais, o laudo pericial de fl. 182 constatou a ofensa à 

integridade corporal da vítima, que apresentou "cicatriz hipocrômica no supercílio 

esquerdo". 

Nesse viés, entende-se que os elementos de convicção constantes 
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dos autos, notadamente os depoimentos da vítima corroborados pelo concluso 

laudo pericial, bem como pelos depoimentos testemunhais, dão conta de que o 

acusado comprovadamente agrediu sua ex-namorada, com claro desiderato de 

lesioná-la, cometendo, de fato, o crime previsto pelo art. 129, § 9º do Código 

Penal, conforme se atesta da leitura do aludido dispositivo legal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
[...]
§ 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 três meses a um ano.

Cumpre salientar, ainda nesse tocante, que o dolo específico do 

réu/apelante restou devidamente demonstrado na hipótese em tela, uma vez 

que, agindo de forma voluntária e consciente, agrediu a vítima, sua ex-

namorada, tendo, de sua ação, resultado ofensa à integridade corporal daquela, 

conforme descrição contida no laudo pericial colacionado à fl. 182.

A propósito, o dolo constitui-se com a "[...] vontade e a consciência 

de realizar os elementos constantes do tipo legal. Mais amplamente, é a vontade 

manifestada pela pessoa humana de realizar a conduta" (CAPEZ, Fernando. 

Curso de direito penal. vol. 1: parte geral. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

223). Ou seja, o simples risco de assumir o resultado já é capaz de configurar a 

conduta dolosa, nos termos do art. 18, inciso I, do Código Penal. 

Assim, como bem asseverou o Magistrado sentenciante, "[...] 

mesmo que fosse considerada a tese defensiva, verifica-se que o resultado da 

conduta criminosa, atestado pelo laudo pericial (fl. 182), é absolutamente 

incompatível com a alegação de que o réu apenas teria esbarrado no rosto da 

vítima, causando-lhe, involuntariamente, lesão, haja vista que o resultado da 

ação ocasionou um ferimento contuso na região frontal de sua face. 

De todo modo, o cenário fático demonstra que o réu agiu com dolo 
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direto ao agredir a vítima, pois desferiu o golpe intencionalmente (com a parte 

inferior do suporte da garrafa) e produziu o resultado lesivo. Assim, está 

plenamente demonstrado o elemento subjetivo (dolo) na conduta do réu, o qual 

mostrou a vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima.

Observe-se que se o réu não tivesse a intenção de agredir a 

ofendida, mas apenas de cessar a suposta discussão, poderia simplesmente, ele 

próprio, virar as costas para ela e sair do local - valendo registrar que ele estava 

num corredor que dava acesso ao banheiro feminino do estabelecimento onde os 

fatos ocorreram. Alternativamente, se seu objetivo era o de afastar a vítima do 

local, seu gesto obviamente deveria ter sido realizado com a outra mão, e não 

com aquela que segurava uma garrafa em um suporte contundente.

A propósito, as percepções subjetivas da testemunha Emerson, 

arrolada pela Defesa, não podem ser tomadas como verdade, haja vista que, 

primeiramente, a testemunha deve depor sobre fatos e não relatar impressões 

pessoais. Ademais, conforme destacado pela própria testemunha em questão, 

estava trabalhando e, obviamente, sua atenção estava muito mais voltada aos 

seus afazeres do que à cena havida entre réu e vítima. A par disso, o 

mencionado depoente asseverou ter retirado a garrafa com o suporte que atingiu 

a vítima da mão do réu. Ora, se estivesse tão seguro da ausência de dolo na 

conduta do acusado, não haveria razão para assim proceder, muito menos para 

acionar os seguranças do local, que retiraram o increpado do estabelecimento" 

(fls. 279/280). 

Em caso análogo ao presente, colhe-se da jurisprudência deste 

Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 9º, E ARTIGO 147, AMBOS DO CÓDIGO 
PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [...] CRIME 
DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA. 
LAUDO PERICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRAM O DOLO NA 
CONDUTA DO RÉU. FATOS NARRADOS PELO RÉU NÃO ENCONTRAM 
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COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. DOLO DEMONSTRADO. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. (Apelação Criminal n. 2012.037207-0, de Chapecó, 
Quarta Câmara Criminal, Rela. Desa. Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer, 
j. em 08/11/2012).

Desse modo, se o conjunto probatório elucida que o réu/apelante, 

de maneira intencional e, portanto, de forma dolosa, agrediu fisicamente a vítima 

e lhe causou as lesões corporais descritas no laudo pericial (fl. 182), não há falar 

em absolvição por ausência de dolo específico ou insuficiência probatória. 

De outro norte, cumpre afastar tese defensiva de inaplicabilidade ao 

caso da Lei n. 11.340/06, sob a alegação de não haver vínculo íntimo de afeto, 

em razão de que ambos relacionavam esporadicamente sem qualquer intenção 

de união afetiva, estável e duradoura. 

Isso porque, ao contrário do quer crer a defesa, as partes 

mantiveram relação íntima de afeto, tanto que a vítima, bem como o acusado, 

confirmaram o relacionamento, embora tenham divergido acerca do tempo em 

que permaneceram juntos (réu afirmou 08 anos e vítima narrou mais de 13 

anos). 

Ou seja, vítima e acusado mantiveram um relacionamento 

duradouro, ainda que de natureza extramatrimonial, e do término dessa relação 

advieram conflitos, que culminaram, como visto alhures, em agressões 

praticadas por aquele.

Julio Fabbrini Mirabete, ao abordar o tema, esclarece que "[...] 

configura violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 

11.340/2006, qualquer forma de violência, por ação ou omissão, baseada no 

gênero e praticada no âmbito da família, do convívio doméstico ou da relação 

íntima de afeto, atual ou pretérita, ainda que ausente a coabitação, que cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

(arts. 5º e 7º)" (Código penal interpretado. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 

1043).
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Se, não obstante o término do período de convivência, agente e 

ofendida tenham vivenciado relação íntima de afeto, eventual violência por 

aquele praticada deverá ser submetida aos ditames da Lei Maria da Penha.

A esse respeito, bem leciona Renato Brasileiro de Lima que:

Como a Lei nº 11.340/06 foi concebida para tutelar a mulher que se 
encontra em uma situação de vulnerabilidade no âmbito de uma relação 
doméstica, familiar ou íntima de afeto, é nesse sentido que seus dispositivos 
deverão ser interpretados, atentando o operador sobremaneira às peculiares 
condições das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Por isso, 
os dispositivos constantes da Lei Maria da Penha devem ser interpretados em 
favor daquela pessoa que mereceu maior proteção do legislador - a mulher 
vítima de violência em uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto -, e 
não em sentido contrário (Legislação penal especial comentada. 2ª ed. 
Salvador: Juspodvim, 2014, p. 884).

E da jurisprudência igualmente se extrai:

PENAL - LESÃO CORPORAL - RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL 
- LEI MARIA DA PENHA - APLICABILIDADE - SUSPENSÃO CONDICIONAL 
DO PROCESSO - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO  - IMPOSSIBILIDADE - 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DA 
LEGÍTIMA DEFESA - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS DO ARTIGO 25 DO 
CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS - REDUÇÃO DA PENA - CABIMENTO - 
BALIZAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - DECOTE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - DELITO 
PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA - NECESSIDADE -  CONCESSÃO DO 
SURSIS DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - 
PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 1. Restando demonstrando que o autor e a vítima possuíam relação 
íntima de afeto, mesmo que o relacionamento seja extraconjugal, aplicável é a 
Lei Maria da Penha. [...]. (TJMG - Apelação Criminal                           
1.0554.09.017486-9/001, de Rio Novo, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro 
Vergara, j. em 18/03/2014). 

Portanto, caracterizado que acusado e vítima conviveram por um 

determinado tempo e que mantiveram, nesse período, relação íntima de afeto, é 

indiscutível que as lesões proferidas por aquele contra esta e que tenham origem 

em elementos decorrentes do relacionamento pretérito configuram, efetivamente, 

violência doméstica e familiar a que alude a Lei n. 11.340/06. 
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De outro norte, em relação à concessão da suspensão condicional 

da pena, observa-se, in casu, que o Togado a quo, na sentença condenatória, ao 

suspender a pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, diante da 

presença dos requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal, fixou as 

seguintes condições para o cumprimento do sursis: "a) proibição de ausentar-se 

da comarca onde reside, sem autorização do juiz, por mais de 07 (sete) dias; b) 

comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo mensalmente, a fim de informar e 

justificar suas atividades; c) comparecimento a 05 (cinco) encontros designados 

pelo Grupo de Apoio da Centro de Penas e Medidas Alternativas" (fl. 283).

Frisa-se que a suspensão condicional da pena, mediante 

condições, não é mais gravosa do que a reprimenda imposta ao acusado, pois 

se trata exatamente de um instituto que evita a aplicação da pena corporal, sob 

determinadas condições voltadas à reeducação do sentenciado. O cumprimento 

da pena em regime aberto, por sua vez, poderia submeter o apelante a 

condições mais severas do que as restrições impostas pelo sursis, como 

privação de liberdade durante o período noturno e dias de folga (art. 36, § 1º, do 

Código Penal) ou apresentações periódicas perante às autoridades locais, além 

de estar sujeito a regressão de regime (art. 36, § 2º, do Código Penal).

Ademais, vale lembrar que preenchidos os requisitos legais, 

previstos no artigo 77, do Código Penal, o sursis deve ser obrigatoriamente 

aplicado pelo juiz ao prolatar a sentença, como ocorreu no caso em apreço, por 

se tratar de direito subjetivo do acusado, razão pela qual não há como acolher o 

pleito defensivo, de cassação da referida suspensão. 

Nesse sentido, a propósito, citam-se precedentes jurisprudenciais 

desta Corte de Justiça: 

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE AMEAÇA REALIZADO EM ÂMBITO 
DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE APLICOU A SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE 
AFASTAMENTO DO SURSIS. ALEGAÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO DA 
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REPRIMENDA NO REGIME ABERTO É MENOS GRAVOSO QUE AS 
CONDIÇÕES IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 
NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INSTITUTO QUE SE TRATA DE DIREITO 
SUBJETIVO DO RÉU. DEVER DE CONCESSÃO DO SURSIS PELO 
MAGISTRADO SENTENCIANDO QUANDO CUMPRIDOS OS REQUISITOS 
LEGAIS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (Apelação Criminal n. 2014.060157-5, de São José, Terceira 
Câmara Criminal, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. em 03/03/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. 
CÓDIGO PENAL, ART. 129, § 9.º. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). PRETENDIDA A 
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE 3 
MESES DE DETENÇÃO NO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU 
QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. 
"Muito embora o prazo de cumprimento de pena em regime aberto seja menor, 
comparado ao sursis, o seu cumprimento é mais benéfico ao réu apelante, 
tendo em vista que não estará sujeito as regras do cárcere" (Apelação Criminal 
n. 2012.068541-0, da Capital, rela: Desa. Substituta Cinthia Beatriz da Silva 
Bittencourt Schaefer, j. em 5.12.2013). RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação 
Criminal n. 2014.083346-4, de São José, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. 
Roberto Lucas Pacheco, j. em 26/02/2015).

Por fim, confirmada a condenação do acusado, 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, concluindo 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, 

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 
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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 (no caso, o 

cumprimento das condições da suspensão condicional 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).

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.

Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso, rejeitar 

a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento. Além disso, determina-
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se ao juízo de origem que adote as providências necessárias para o imediato 

cumprimento da pena, no caso, o cumprimento das condições da suspensão 

condicional da pena, fixadas na sentença de origem, 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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