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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0009672-07.2015.8.24.0020, da comarca de Criciúma (1ª Vara Criminal) em que 
é Apelante Sergio Antonio Pieri e Apelado Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina.

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 8 de maio de 2018, foi presidido pelo 
Exmo. Sr. Des. Ernani Guetten de Almeida, com voto, e dele participou o Exmo. 
Sr. Des. Getúlio Corrêa. Funcionou pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o 
Exmo. Sr. Dr. Gercino Gerson Gomes Neto. 

Florianópolis, 17 de maio de 2018.

Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann
Relator
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RELATÓRIO

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

Catarina ofereceu denúncia contra Sérgio Antonio Pieri, dando-o como incurso 

nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma do art. 7º, inciso I, da 

Lei n. 11.340/2006, pela prática da conduta assim descrita na inicial acusatória:

Consta do caderno policial que instrui a presente denúncia, que o 
denunciado Sergio Antonio Pieri, na época dos fatos, era casado com a vítima 
Maria do Carmo Machado Pieri há 36 anos, sendo pai da também vítima Cíntia 
Machado Pieri, possuindo todos relações no âmbito da família, segundo 
preceitua o art. 5º, inciso II, da Lei n. 11.340/06.

Nesta condição, em data de 11 de setembro de 2015, por volta das 20h, o 
denunciado chegou na residência da família, localizada na Rua João Serafim, n. 
327, Bairro Santa Luzia, Criciúma, provavelmente sob o efeito de drogas e/ou 
álcool, ocasião em que dizia, aos gritos, que iria matar seu neto.

Estabelecida a confusão, o denunciado agrediu fisicamente sua esposa 
Maria do Carmo com um soco, causando-lhe as lesões corporais descritas no 
laudo pericial acostado à fl. 57 – discreto edema em região temporal direita, 
além de também agredir fisicamente sua filha Cíntia, tendo empurrado-a e 
fazendo com que caísse ao chão, causando-lhe as lesões corporais descritas 
no laudo pericial de fl. 55 – hematoma em face medial do antebraço esquerdo, 
ofendendo, de tal forma, a integridade física e corporal das vítimas (p. 102-103). 

Concluída a instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente 

para condenar o acusado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no art. 129, § 

9º, do Código Penal. Foi-lhe concedido o direito de apelar em liberdade (p. 

188-205).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual pugnou 

pela absolvição de seu defendido, por ausência de materialidade, autoria e dolo. 

Argumentou que inexiste na sentença embasamento legal ou fático suficiente 

para que seja mantida. Acrescentou que tais agressões foram dirigidas a seu 

cunhado, pois o mesmo começou com tais condutas delitivas, e que em nenhum 

momento quis de maneira intencional atingir a filha e a esposa, assim afirmou 

que tais agressões se deram de maneira inesperada pelo fato de as mesmas 
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terem tentado separar a contenda. Clamou pela aplicação do princípio in dubio 

pro reo. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena em seu mínimo legal, e, 

assim, o regime de resgate da reprimenda no aberto. Por fim, pleiteou a 

substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos (p. 221-228).

Juntadas as contrarrazões (p. 232-242), ascenderam os autos a 

esta instância, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do 

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

provimento do recurso (p. 249-255).

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra decisão que julgou 

procedente a denúncia e condenou Sérgio Antônio Pieri às sanções do art. 129, 

§ 9°, do Código Penal.

Persegue a defesa a absolvição de seu defendido, por alegada 

ausência de materialidade, autoria e dolo. Argumentou que inexiste na sentença 

embasamento legal ou fático suficiente para que seja mantida. Acrescentou que 

tais agressões foram dirigidas a seu cunhado, pois o mesmo começou com tais 

condutas delitivas, e que em nenhum momento quis de maneira intencional 

atingir a filha e a esposa, assim afirmou que tais agressões se deram de maneira 

inesperada pelo fato de as mesmas terem tentado separar a briga. Clamou pela 

aplicação do princípio in dubio pro reo.

Sem razão, no entanto.

Antes de avançar no mérito da quaestio, é de se registrar que a 

sentença atacada, por dois crimes de lesão corporal descritos na denúncia, 

deliberou sobre apenas um deles, em especial aquele dito perpetrado em relação 

à Maria do Carmo, sem nenhuma solução em relação àquele que também foi 

vítima Cintia, filha do apelante, cujo laudo repousa à p. 55.

Como se vê, a prestação jurisdicional não foi completa, logo, 

absolutamente nula.

Contudo, conforme a Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, 

não poderão, em caso de recurso exclusivo da defesa, as decisões proferidas no 

Juízo a quo serem modificadas de maneira que prejudique o réu, mesmo que a 

nulidade seja absoluta.

Caso contrário haveria violação do princípio da proibição da 

reformatio in pejus, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Veja-se o entendimento de Guilherme de Souza Nucci: 
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Reformatio in pejus e nulidade absoluta: ainda que haja nulidade absoluta, 
sem recurso da acusação e existindo somente recurso do réu, não se admite o 
seu reconhecimento. Nesse sentido, está em vigor a Súmula 160 do Supremo 
Tribunal Federal: 'É nula a decisão do Tribunal que acolhe contra o réu nulidade 
não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício 
(Código de Processo Penal comentado, 3. edição, São Paulo, RT 2004).

Outrossim, o art. 617 do Código de Processo Penal é claro:

O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos 
arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a 
pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.

Do mérito

Textua o art. 129, § 9º, do Código Penal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
[...]
Violência Doméstica
§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Pois bem.

A materialidade do fato, ao contrário do que sustentou a defesa, 

restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (p. 

52-53), e auto de exame de corpo delito acostado à p. 57, o qual atestou ofensa 

à integridade corporal da ofendida, "por energia de ordem mecânica, por 

instrumento contundente", e foi descrito "discreto edema em região temporal 

direito".

Quanto à autoria, esta também exsurge induvidosa.

Em seu interrogatório policial, o acusado negou ter agredido a 

esposa e a filha, admitindo que bebeu cinco cachaças naquela noite. Disse que 

"voltou a usar droga de tanto que sua esposa incomoda em casa" e "não vai 

pagar fiança, pois quer ficar um pouco preso para descansar" (p. 12).
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Em juízo, Sérgio também negou a acusação que lhe foi desferida 

na exordial acusatória. Relatou que ouviu dizer que seu neto estava usando 

drogas e o menino é uma criança, aí não aceitou, porque criou ele com 

educação, e foi falar com o pai dele, e ele o agrediu, então sua esposa e sua 

filha foram separar e "acabou por acaso batendo no rosto de uma delas". Contou 

que não sabia que o que lhe disseram sobre seu neto era mentira, mas pensou 

que era verdade, o que ocasionou a briga. Disse que não estava bêbado nem 

drogado, pois "nunca fumou droga na vida", e que bateu "por acaso" nelas, 

porque elas foram separar a briga e acertou-as "sem querer" (mídia de p. 161).

Deveras cômoda a posição adotada pelo apelante, no entanto, o 

que se extraiu da prova colacionada nos autos é que ele, de fato, agrediu sua 

esposa, Maria do Carmo Machado Pieri, com um soco na cabeça, conforme as 

lesões corporais atestadas pelo laudo pericial de p. 57.

A vítima Maria do Carmo narrou na fase policial que é casada com 

o acusado há 36 anos e que, no início do casamento, ele bebia bastante e a 

agredia verbalmente. Há vinte anos, Sérgio passou a agredi-la fisicamente e 

ameaçá-la de morte. Há cinco anos, ele começou a usar crack e a situação 

tornou-se insuportável. Contou que Sérgio a agride fisicamente todos os dias, 

tentando estrangulá-la, e que a ofende com palavras de baixo calão, inclusive em 

público. Afirmou que faz três anos que não dormem mais na mesma cama e que, 

na noite dos fatos, o acusado chegou em casa bem alterado, alegando que ia 

matar o neto de 12 anos de idade. Sérgio passou a desferir socos na filha, Cíntia, 

oportunidade em que a declarante foi defendê-la e acabou sendo agredida pelo 

marido com um tapa ou soco na face. Disse que deseja representar 

criminalmente o acusado e solicitou medida protetiva por temer por sua vida (p. 

70).

Em juízo, a ofendida ratificou que o acusado soube que o neto 

estava andando em má companhia e que ele chegou em casa, meio embriagado, 

perguntando pelo neto. Ficou com medo que ele o agredisse, embora ele nunca 
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tenha encostado a mão nos netos nem nos filhos, por isso disseram que não 

sabiam onde ele estava. Esclareceu que juntamente com o acusado criou o neto 

até os sete anos de idade, quando o pai dele voltou e a criança passou a residir 

com os pais. Narrou que o acusado questionou o genro sobre onde estaria o 

neto, falando que ele não era um bom pai, iniciando-se uma discussão, momento 

em que seu genro deu um empurrão em Sérgio, que caiu. Contou que seu genro 

foi para cima do acusado e chutou bastante seu rosto. Confirmou que a agressão 

verbal foi iniciada pelo acusado e a agressão física pelo genro. O acusado o 

questionava se não era homem para educar os filhos, momento em que o genro 

afirmou que era homem sim. O acusado o enfrentou dizendo que queria ver se 

ele era homem mesmo. O genro então o empurrou, dizendo que não queria 

brigar com ele. Enquanto o acusado estava caído, o genro desferiu três chutes 

em seu rosto. Declinou que ela e a filha Cíntia afastaram o agressor e ajudaram 

o acusado a levantar. O apelante levantou tonto, talvez pelos chutes ou pelo 

álcool, e avançou contra as duas. Acredita que na mente dele era o genro 

que estava ali. Esclareceu que ele empurrou Cíntia, que caiu sobre um vaso 

de flor. Encostou as mãos no ombro dele (gesticulando como se o 

empurrasse) e o chamou de covarde. O acusado então a empurrou fazendo 

com que caísse do outro lado. Alegou que ele foi dar o soco, porém a mão 

dele pegou de raspão em seu rosto, encostando o dedo ou o ossinho e que 

isso se deu quando encostou a mão no ombro dele, antes de empurrá-lo 

(mídia de p. 161).

A vítima Cíntia Machado Pieri relatou em juízo que o pai sempre 

teve problemas com bebida alcoólica e, no dia dos fatos, chegou bem alterado 

querendo brigar com seu sobrinho mais novo, que mora na casa de trás, porque 

ele, que tinha treze anos, estava na rua conversando com um garoto, que não 

seria "boa companhia". O acusado chegou em casa brigando com o menino, e o 

cunhado da declarante veio, começou a discutir com o acusado e "deu uma 

confusão danada". Narrou que "um foi tirar um pro lado, o outro pro outro", e 
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sua mãe também foi tirar e foi onde aconteceu toda a briga. Destacou que 

tentaram separar a briga e que inclusive caiu nesse momento. Como o pai 

estava meio alterado, não sabe nem quem bateu e quem não bateu. 

Confirmou que as lesões foram em razão de tentar separar a briga. Disse 

que o cunhado e o acusado "se pegaram", mas como seu cunhado é forte e 

seu pai estava alcoolizado, resolveu tentar separá-los, sendo empurrada 

por ambos, juntos, momento em que caiu no chão. A genitora tentou 

separar a briga e "ganhou um soco na cabeça, alguma coisa assim". Frisou 

que nenhum golpe foi desferido diretamente contra si, com intenção. 

Acredita que contra a mãe também não, pois ocorreu no mesmo contexto (mídia 

de p. 161).

Cristiane Machado Pieri relatou no procedimento embrionário que 

seu pai chegou em casa dizendo que iria matar o neto, seu filho, já que a 

depoente não o havia educado. Questionou o pai sobre o motivo de tanta raiva 

do neto, momento em que Júlio César interviu e acabou levando um empurrão 

do acusado. Cintia também interviu e foi agredida pelo pai, que a pegou 

pelos braços e cabelos, fazendo com que ambos caíssem no chão. Alegou 

que tudo ocorreu muito rápido e que não sabe explicar exatamente como 

aconteceram as agressões contra Cíntia. Afirmou ainda que Maria do 

Carmo também foi agredida ao tentar defender a filha. Contou que o genitor 

tentou puxar os cabelos da esposa e desferiu um golpe no rosto dela. 

Asseverou que o pai é um homem franzino, que sob o efeito de droga adquire 

força e torna-se difícil enfrentá-lo (p. 94 – grifou-se).

Diversamente, em juízo, apresentou relato diferente, contando que 

os fatos ocorreram porque seu pai, que estava no bar, confundiu seu filho, que 

estava na igreja, com outro menino que estava "indo para outros caminhos". 

Relatou que o pai chegou em casa embriagado, agrediu seu marido, que é o pai 

do menino, e o chamou para briga. Quando os dois estavam "se pegando", 

sua mãe e irmã foram separar a briga e acabaram apanhando junto, naquele 
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"ninho de gato". Esclareceu que o filho estava na igreja naquele dia. Confirmou 

que, na hora em que Cíntia e Maria interferiram, acabou sobrando para elas, em 

meio ao empurra-empurra. Informou que não viu o acusado desferir um soco 

contra a genitora, pois ficou mais na parte de sua casa, nos fundos, enquanto 

eles estavam se pegando ali embaixo, mas dali conseguia ver o "empurra-

empurra" (mídia de p. 161 – grifou-se).

Há prova bastante à condenação.

O relato de Maria do Carmo na fase policial e judicial tem calço nas 

declarações de suas filhas na fase policial, e confirmou todo o enredo em juízo, 

além do laudo pericial de lesões corporais que atestou a agressão, devendo ser 

afastada a tese defensiva de que inexistem provas da materialidade e autoria do 

fato, bem como do dolo do acusado.

Ora, a materialidade do fato, como se viu, ficou comprovada pelo 

auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (p. 52-53), e auto de exame 

de corpo delito acostado à p. 57.

O laudo pericial constatou ofensa à integridade corporal da vítima, 

provocada por "instrumento contundente", o qual ocasionou "discreto edema em 

região temporal direito" (p. 57), o que é condizente com o golpe de soco relatado 

pela vítima, ao contrário do que sustentou a defesa em suas razões de apelação.

No que diz respeito à autoria, o próprio apelante alegou que estava 

no local dos fatos e, apesar de negar que deu um soco na ofendida, afirmou que 

somente tentou afastá-la durante a briga com seu genro, o que não merece 

qualquer credibilidade, ante as fartas provas colacionadas aos autos.

Em juízo, Cristiane tentou amenizar a situação do genitor e afirmou 

que "acabou sobrando para elas", naquele "empurra-empurra", e que "não viu o 

acusado desferir um soco contra a genitora" (mídia de p. 161).

Da análise retro, dúvida não existe acerca da ocorrência da lesão, 

ocasionada no âmbito doméstico, e assim o dolo, ultrapassando em muito uma 

simples defesa do acusado para afastar a vítima, conforme alegou em seu 
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interrogatório.

O dolo ficou plenamente assentado porque o apelante quis e teve a 

intenção livre e consciente de agredir sua esposa, consoante restou bem 

provado, principalmente pela fala da ofendida, que afirmou na fase embrionária 

que a declarante foi defender sua filha e "acabou sendo agredida pelo marido 

com um tapa ou soco na face" (p. 70). Em juízo, confirmou que "o apelante 

levantou tonto, talvez pelos chutes ou pelo álcool, e avançou contra as 

duas", "o acusado então a empurrou fazendo com que caísse do outro 

lado", e "foi dar o soco, porém a mão dele pegou de raspão em seu rosto, 

encostando o dedo ou o ossinho e que isso se deu quando encostou a mão 

no ombro dele, antes de empurrá-lo" (mídia de p. 161).

O argumento do acusado que as agressões foram dirigidas a seu 

genro, pois o mesmo começou com tais condutas delitivas, e que em nenhum 

momento quis de maneira intencional atingir a esposa, sendo que as agressões 

se deram de maneira inesperada pelo fato de a mesma ter tentado separar a 

briga, conforme explanado, não procede.

Aliás, o tipo penal busca preservar não só a incolumidade física 

individual da vítima, mas também a tranquilidade e harmonia familiar, 

entendendo o legislador que o agente, nesses casos, manifesta clara 

insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio 

mútuo que deve nutrir para com os parentes próximos ou pessoas com quem 

convive" (SANCHES, Rogério. Manual de direito penal. Parte especial. 8 ed. 

Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 124).

É cediço que em crimes deste jaez, a palavra firme da ofendida 

adquire relevância nos casos de violência doméstica, que, em sua maioria, 

ocorrem na clandestinidade.

Assim, vê-se que as declarações da vítima, firmes e coerentes, no 

procedimento embrionário, corroborados com o restante do conjunto probatório 

colhido no feito, em especial com o laudo pericial e também as palavras de suas 
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filhas, tanto na fase policial como em juízo, mostram-se aptas a comprovar a 

autoria e culpabilidade das lesões.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL 
LEVE E AMEAÇA. CÓDIGO PENAL, ARTS. 129, § 9.º, E 147. CONDENAÇÃO. 
APELO DEFENSIVO.   ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO 
ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS 
DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES EM 
AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. ÂNIMO INTIMIDATIVO COMPROVADO.   
Não há falar em insuficiência de provas para a condenação pela prática de 
lesões corporais quando a vítima descreve os acontecimentos, em ambas 
as fases do processo, de modo coerente e esses relatos estão em 
consonância com o laudo pericial acostado nos autos. [...] RECURSO NÃO 
PROVIDO (Apelação Criminal n. 2014.031797-7, da Capital, rel. Des. Roberto 
Lucas Pacheco, j. 20/11/2014 – grifou-se).

A versão do acusado – reincidente em crime no âmbito doméstico 

–, assim, não encontra amparo nas provas colacionadas. Sequer foram arroladas 

testemunhas de defesa (p. 114-118).

Ao contrário do que sustentou o defensor, há embasamento legal e 

fático suficiente para que a sentença seja mantida. Nesse sentido, a tese da 

defesa de que não ficou comprovada a materialidade, a autoria e o dolo do 

acusado não merece acolhida.

Deste modo, por todo o exposto, a conduta do acusado amolda-se 

perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, com a 

incidência da Lei Maria da Penha, razão pela qual não há falar em absolvição por 

insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo, devendo ser 

mantida incólume a sentença ora vergastada.

Da dosimetria da pena

A defesa ainda requereu a fixação da pena em seu mínimo legal e, 

assim, o regime de resgate da reprimenda no aberto. Por fim, pleiteou a 

substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos.

Também sem razão.
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Na primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base foi fixada no 

mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.

Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante da reincidência 

específica no mesmo tipo penal (art. 129, § 9º, CP) e ainda em outro diverso (art. 

147, caput, CP) (p. 165), nos autos n. 00024107-88.2012.8.24.0020, cujo trânsito 

em julgado deu-se em 22/06/2015, antes do dia do fato, que ocorreu em 

11/09/2015, o que elevou a pena para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção. Não há atenuantes.

Na fase derradeira, ausentes causas de aumento ou de diminuição 

de pena, a reprimenda torna-se definitiva naquele patamar, não existindo 

qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação na aplicação da pena.

Por conseguinte, em razão do reconhecimento da reincidência, o 

regime de resgate da reprimenda deve ser o semiaberto, como bem fixou o digno 

togado singular.

A substituição da pena por restritivas de direito fica afastada pela 

utilização da violência na perpetração do crime, bem como pela reincidência.

Da execução provisória

Por último, estabelecido o regime semiaberto para o resgate da 

reprimenda, que não sofreu modificação com o presente julgamento, o caso é de 

pronta execução da pena, embora provisória, consoante recente entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, exposto na sessão do dia 16/02/2016, que, por 

maioria de seus membros (7x4), derrubando o entendimento que se firmou a 

partir do HC 84.078/MG, julgado em fevereiro de 2009, apreciou o HC 

126.292/SP, passando a permitir a execução provisória da pena após 

confirmação de sentença em segundo grau de jurisdição, o que foi ratificado no 

julgamento do dia 05/10/2016 pelo plenário da mesma Corte, em sede de 

Repercussão Geral, julgando o mérito do ARE 964246, representativo do Tema 

925.

Em decorrência, vota-se pelo conhecimento e não provimento do 
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recurso, com o imediato cumprimento da pena, valendo o presente como 

fundamento para tanto.

A comarca de origem deverá promover a comunicação à vítima, em 

observância ao art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

É o voto.
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