
Apelação Criminal n. 0010072-75.2012.8.24.0036, de Jaraguá do Sul
Relatora: Desembargadora Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO 
CORPORAL, AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA, PRATICADOS 
SOB CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU 
FAMILIAR CONTRA A MULHER [ART. 129, ART. 147 E 
ART. 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ARTS. 5º, 
III, E ART. 7°, I E II, DA LEI N. 11.340/06]. CONDENAÇÃO 
EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. CRIME DO 
ART. 330 DO CÓDIGO PENAL: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO 
PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. 
POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FUNDAMENTO 
DIVERSO. RÉU QUE INFRINGE MEDIDA PROTETIVA DE 
URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA 
DA LEI N. 11.340/06 QUE ENSEJA PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS. CONDUTA QUE NÃO PODE SER 
CONSIDERADA CRIME AUTÔNOMO. PRECEDENTES 
DESTA EGRÉGIA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO QUE 
SE IMPÕE. "O crime de desobediência é subsidiário e 
somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento 
da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção 
administrativa, civil ou processual. Na hipótese de 
descumprimento das medidas protetivas emanadas no 
âmbito da Lei Maria da Penha, admite-se requisição de 
auxílio policial e também a decretação da prisão, nos termos 
do art. 313 do Código de Processo Penal, com o objetivo de 
garantir a execução da ordem da autoridade, afastando, 
desse modo, a caracterização do delito previsto no art. 330 
do Código Penal (STJ. AgRg no AREsp 699.637/SP, Rel. 
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 
julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017)". CRIME DO ART. 
129 DO CÓDIGO PENAL: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA 
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DEMONSTRADAS. PALAVRAS COERENTES E FIRMES 
DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE 
POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E SÃO 
SUFICIENTES PARA DAR A CERTEZA NECESSÁRIA DA 
OCORRÊNCIA DO CRIME. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL 
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QUE ATESTA A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA 
OFENDIDA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. "A 
violência doméstica, como o próprio tipo já diz, ocorre no 
ambiente familiar, impossibilitando, muitas vezes, a presença 
de qualquer testemunha. Assim, a palavra da própria vítima 
acaba sendo o único meio probatório e o que mais se 
aproxima da realidade fática do ocorrido, devendo-se tê-la 
como válida para amparar a condenação, tanto mais se 
considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu 
interesse em incriminar o acusado gratuitamente" (Apelação 
Criminal n. 2010.064450-4, de Sombrio, rel. Des. Newton 
Varella Júnior. Data: 01.08.2012). PEDIDO DE 
ABSOLVIÇÃO POR TER PRATICADO A CONDUTA SOB O 
PÁLIO DA EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. 
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL 
OU IMINENTE, PELA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA QUE 
COMPETIA À DEFESA. ART. 156 DO CPP. 
PRESSUPOSTOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL NÃO 
ATENDIDOS.  "Inexistindo nos autos prova robusta de que a 
vítima tenha atentado contra a integridade física do réu, tem-
se que a suposta repulsa do acusado fora empreendida de 
modo exacerbado e desproporcional, logo não deve ser 
acolhida a tese da legítima defesa. (TJSC, Apelação Criminal 
n. 0002056-05.2015.8.24.0012, de Caçador, rel. Des. Paulo 
Roberto Sartorato, j. 07-02-2017)". CONDENAÇÃO 
MANTIDA. DOSIMETRIA: CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 
PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA PELO RÉU 
QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS 
HIPÓTESES DO TIPO PENAL. "Não caracteriza a forma 
privilegiada do crime de lesões corporais (§ 4.º do art. 129 do 
CP) quando este não foi cometido logo após injusta 
provocação da vítima, nem por motivo de relevante valor 
social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção" 
(Apelação Criminal n. 2010.046085-0, de Araranguá, rel. 
Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 22.3.2012). CRIME 
DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL: PLEITO DE 
ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA 
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA 
EXCLUSIVAMENTE INDICIÁRIA QUANTO AO CRIME DE 
AMEAÇA. INFRAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PROVA 
INDICIÁRIA NÃO CORROBORADA EM JUÍZO SOB O 
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CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA 
AUTORIA DOS FATOS DELITUOSOS COM A CERTEZA 
NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN 
DUBIO PRO REO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. 
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: DOSIMETRIA. 
SEGUNDA FASE. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA 
AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO 
PENAL, NO TOCANTE AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. 
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 

RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE 
PROVIDO O APELO DA DEFESA E DESPROVIDO O 
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0010072-75.2012.8.24.0036, da comarca de Jaraguá do Sul 1ª Vara Criminal em 
que é Apte/Apdo M. P. do E. de S. C. e Apdo/Apte W. R..

A Quinta Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, conhecer 
dos recursos, negar provimento ao apelo do Ministério Público e dar parcial 
provimento ao apelo da defesa. Custas legais.

O julgamento, realizado na data de 26 de abril de 2018, foi 
presidido pelo Exmo. Sr. Des. Jorge Schaefer Martins, e dele participaram o 
Exmo. Sr. Des. Luiz Cesar Schweitzer e o Exmo. Sr. Des. Luiz Neri Oliveira de 
Souza. 

O conteúdo do presente acórdão, nos termos do § 2º, do artigo 201, 
do Código de Processo Penal, deverá ser comunicado pelo juízo de origem.

Florianópolis, 27 de abril de 2018.

Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer
Relatora
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RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de W. R., 

imputando-lhe a prática dos delitos do artigo 129, §9°, (duas vezes), art. 147 e 

art. 330, todos do Código Penal, c/c os arts. 5º, III, e art. 7°, I e II, da Lei n. 

11.340/06, conforme os seguintes fatos narrados na peça acusatória:

"No dia 26 de setembro de 2011, às 20h30min, na residência situada na 
Rua [...], nesta cidade e comarca de Jaraguá do Sul, o denunciado W. R., 
ofendeu a integridade física da vítima S. G. A., com a qual convivia em união 
estável, desferindo-lhe vários golpes com um cacetete (ou"tonfa", palavra utiliza 
pela vítima), atingindo costas, região torácica e pernas, causando-lhe assim, as 
lesões descritas no laudo pericial de fl. 6. 

O denunciado W., ainda, ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima 
S., dizendo que "iria matar seus dois filhos e toda a sua familia", causando-lhe 
temor. 

Por conta disso, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência, dentre 
elas de o denunciado não se aproximar da vítima e familiares, tendo ele sido 
cientificado na manhã do dia 29.9.11. Todavia, na mesma tarde em que ele 
havia sido afastado do lar, para lá retornou por duas vezes, mantendo contato 
com a vítima, desobedecendo a ordem emanada pela autoridade judicial desta 
comarca lançada nos autos 06.11.009208-8. 

Ainda, o denunciado W., no dia 30 de setembro de 2011, novamente 
desobedeceu a ordem legal emanada deste Juízo nos autos da Medida 
Protetiva n. 036.11.009208-8, vez que se aproximou e manteve contato por 
qualquer meio (decisão de fls. 12/13), adentrando na casa da vítima por uma 
janela, vindo a ofender a integridade corporal desta com um soco, que causou a 
lesão descrita no Laudo Pericial de fl. 06". 

Concluída a instrução processual e apresentadas as alegações 

finais, sobreveio a sentença (fls. 154/165), com o seguinte dispositivo:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-02 
para CONDENAR W. R., já qualificado, à pena privativa de liberdade de 5 
(cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto 
(artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal), além de 12 (doze) dias-multa, pela 
prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º (por duas vezes), no art. 330 (por 
três vezes) e art. 147, c/c os arts. 69, 71 e 61, II, f, todos do Código Pena e, c/c 
o art. 5, III e 7º, I e II, ambos da Lei nº 11.340/2006, cuja execução suspendo 
pelo período de prova de 2 anos (sursis), na forma dos arts. 77 e 78, §2º, do 
mesmo Diploma Legal, mediante a fiel observância das seguintes condições, 
aplicadas cumulativamente, sob pena de revogação da benesse: a) proibição de 
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frequentar bares, boates ou similares; b) proibição de se ausentar da comarca 
onde reside, sem autorização do juiz, por mais de 7 dias; c) comparecimento 
pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 
atividades. 

CONDENO-O, ainda, no pagamento das custas processuais. 
Considerando que a pena privativa de liberdade ora imposta será 

cumprida no regime aberto, CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade".

O Ministério Público interpôs recurso de apelação (fls. 174/180), 

pugnando pelo reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", 

última parte, do Código Penal, por ter o agente praticado crime contra mulher.

O réu interpôs recurso de apelação (fls. 181/182), pugnando nas 

razões (fls. 212/220) por sua absolvição, fundamentando que não foram 

produzidas provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, alegou 

atipicidade da conduta do delito de lesão corporal por ter agido sob o pálio da 

legítima defesa. Alternativamente, requereu que a pena fosse diminuída com 

base no art. 129, § 4º do Código Penal.

Com as contrarrazões (fls. 221/227 e 234/240), ascenderam os 

autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. Heloísa Crescenti Abdalla Freire, manifestando-se  pelo conhecimento de 

ambos os recursos dando provimento apenas ao recurso interposto pelo 

Ministério Público (fls. 247/257).

Este é o relatório.
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VOTO

Os recursos devem ser conhecidos, visto que presentes os 

requisitos de admissibilidade.

1 - Do crime do artigo 330 do Código Penal:

O réu-apelante pretende a reforma da sentença e sua consequente 

absolvição, no tocante ao crime do artigo 330, do Código Penal, fundamentando 

que não foram produzidas provas suficientes para condenação. 

O réu deve ser absolvido, mas por fundamento diverso.

Isto porque, deve ser considerada atípica a conduta de 

desobedecer as medidas protetivas de urgência que lhe foram estipuladas.

A Lei n. 11.340/06, denominada de Maria da Penha, acrescentou o 

inciso IV ao artigo 313, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que será 

decretada prisão preventiva àquele que desobedecer medida protetiva emanada 

em razão de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Tal legislação prevê medidas extrapenais para hipótese de 

descumprimento das ordens judiciais aplicando medidas de proteção à vítima, 

sendo inconcebível a responsabilização imediata do desobediente pela conduta 

típica prevista no artigo 330 ou 359 do Código Penal, haja vista que não se 

configura o crime de desobediência quando alguma lei de conteúdo não penal 

comina penalidade administrativa, civil ou processual para o fato.

Assim, percebe-se que os institutos previstos nos incisos I (com 

ressalva) II, III, IV e V do artigo 22, §4º (medidas protetivas) possuem eminente 

natureza jurídica civil, pois a própria lei Maria da Penha os trata com obrigações 

de fazer e não fazer, sendo, assim, atípica a conduta que descumpre medida 

judicial de proteção à vítima quanto aos referidos incisos.

Nesse sentido Magalhães de Noronha, citado na obra do saudoso 

Mirabete: "A doutrina e a jurisprudência estão de acordo no sentido de que não 
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se configura o crime de desobediência quando alguma lei de conteúdo não penal 

comina penalidade administrativa, civil ou processual para o fato - RT 368/265, 

372/190, 409/317, 410/301, 487/339, 495/378, 512/355, 516/345, 542/301; RF 

187/365, 189/336, 257/298". 

Este é o entendimento dos Tribunais pátrios:

Violência doméstica  Ameaça e Desobediência à decisão judicial sobre 
perda ou suspensão de direito  Apelação  Conjunto probatório suficiente para 
o reconhecimento apenas da ameaça  Absolvição, com relação ao delito 
tipificado no artigo 359, do Código Penal  Necessidade pela ausência de 
elementar objetiva do tipo penal imputado  Inaplicabilidade do artigo 330, do 
CP, por tratar-se de delito subsidiário, não se configurando quando alguma lei 
de conteúdo penal comina penalidade administrativa, civil ou processual para o 
fato, como é o caso do descumprimento de medida protetiva de urgência 
imposta com fundamento na Lei nº 11.340/2006  Atipicidade  
Reconhecimento  Precedentes  Sentença reformada nessa extensão  
Recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP;  Apelação 
0002015-81.2014.8.26.0185; Relator (a): Claudia Lucia Fonseca Fanucchi; 
Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Estrela D'Oeste - 1ª 
Vara; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017).

APELAÇÃO-CRIME. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Art. 150 do CP. 
EXISTÊNCIA DO FATO E DA AUTORIA COMPROVADOS. DESOBEDIÊNCIA. 
ART. 330 DO CP. MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. 
ATIPICIDADE. I - O contexto probatório comprova que o acusado praticou a 
conduta prevista no art. 150 do CP, conforme se evidencia da palavra da vítima 
que relatou que o denunciado teria passado o final de semana na sua casa, 
enquanto estava na casa da sua mãe, tendo o mesmo inclusive deixado roupas 
sujas na sua residência. A prática do delito é admitida pelo próprio apelante, em 
que pese à justificativa apresentada por este, não afastando a tipicidade da 
conduta perpetrada. II- Não se constitui crime de desobediência o 
descumprimento de medida protetiva, eis que a Lei nº 11.340/06 prevê 
penalidade administrativa e civil para a situação em apreço. APELAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 
70070795323, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Mauro Evely Vieira de Borba, Julgado em 19/10/2017).

Não se desconhece que a matéria não está pacificada nos 

Tribunais Pátrios, contudo, esta relatoria segue posição do Superior Tribunal de 

Justiça acerca da atipicidade do crime de desobediência quando do 

descumprimento das medidas protetivas no âmbito da Lei 11.340/06:



                                                         

8

Gabinete Desembargadora Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
INADEQUAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. DESOBEDIÊNCIA. PLEITO DE 
ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO WRIT. DESCUMPRIMENTO 
DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA AO RÉU. FLAGRANTE ATIPICIDADE DA 
CONDUTA EVIDENCIADA. AMEAÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO 
MANTIDO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR 
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 
588/STJ. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. A 
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está pacificada no sentido de que 
o descumprimento de medidas protetivas estabelecidas na Lei Maria da Penha 
não caracteriza a prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal, em 
atenção ao princípio da ultima ratio, tendo em vista a existência de cominação 
específica nas hipóteses em que a conduta for praticada no âmbito doméstico e 
familiar, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal. [...] (STJ. HC 
406.951/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 
26/09/2017, DJe 06/10/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NA LEI MARIA DA 
PENHA. DESOBEDIÊNCIA. CRIME SUBSIDIÁRIO. ATIPICIDADE. AGRAVO 
REGIMENTAL PROVIDO.  1. O crime de desobediência é subsidiário e 
somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida 
pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual. 2. Na 
hipótese de descumprimento das medidas protetivas emanadas no âmbito da 
Lei Maria da Penha, admite-se requisição de auxílio policial e também a 
decretação da prisão, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, 
com o objetivo de garantir a execução da ordem da autoridade, afastando, 
desse modo, a caracterização do delito previsto no art. 330 do Código Penal. 3. 
Agravo regimental provido para absolver o acusado. (STJ. AgRg no AREsp 
699.637/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado 
em 27/04/2017, DJe 05/05/2017).

Estes são os precedentes desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA QUE IMPUTA A 
PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO 
CÓDIGO PENAL) E DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL), 
COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM 
RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA 
PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (ART. 395, III, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACUSADO QUE 
INFRINGE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE 
MEDIDA PROTETIVA DA LEI MARIA DA PENHA QUE ENSEJA 
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PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. CONDUTA QUE NÃO PODE SER 
CONSIDERADA CRIME AUTÔNOMO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA 
CORTE e DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO MANTIDA. [...] 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.  (TJSC, Recurso em 
Sentido Estrito n. 0000556-04.2014.8.24.0087, de Lauro Müller, rel. Des. Cinthia 
Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Primeira Câmara Criminal, j. 27-07-2017). 

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (LEI N. 
11.340/2006) - AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT) - SENTENÇA 
CONDENATÓRIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - 
DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS - ESTADO DE IRA DO RÉU QUE NÃO AFASTA A 
OCORRÊNCIA DO DELITO - CONDENAÇÃO MANTIDA - CRIME DE 
DESOBEDIÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA 
NO ÂMBITO DA LEI N. 11.340/06 - LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE PREVÊ 
MECANISMOS SANCIONATÓRIOS PRÓPRIOS PARA A HIPÓTESE DE 
INOBSERVÂNCIA DA PROVIDÊNCIA CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE 
NORMA EXPRESSA ADMITINDO A CUMULAÇÃO DE SANÇÕES CIVIS E 
PENAIS - CONDUTA TRANSGRESSORA ATÍPICA - DELITO NÃO 
CONFIGURADO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 
0001880-08.2010.8.24.0010, de Braco do Norte, rel. Des. Salete Silva 
Sommariva, j. 11-04-2017).

HABEAS CORPUS. PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE AMEAÇA, 
COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 147 
E 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7° DA LEI N. 11.340/06, NA 
FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). PACIENTE QUE DESCUMPRIU 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. 
NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE CONVENCIMENTO CLARAMENTE 
EVIDENCIADAS PELO JUÍZO A QUO DIANTE DA PRESENÇA DOS 
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR (ART. 312 DO 
CPP). POR OUTRO LADO, RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO 
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE SEGREGADO POR LAPSO 
TEMPORAL SUPERIOR À PENA MÍNIMA COMINADA PARA O DELITO DE 
AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
QUE NÃO CONFIGURA CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PRECEDENTES. 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES QUE SE MOSTRA SUFICIENTE 
NO CASO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. (TJSC, Habeas Corpus 
(Criminal) n. 4003486-86.2017.8.24.0000, de Caçador, rel. Des. Volnei Celso 
Tomazini, j. 14-03-2017). 

HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÕES 
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CORPORAIS E DESOBEDIÊNCIA, EM AMBIENTE FAMILIAR. IMPOSIÇÃO DE 
MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA. 
REITERAÇÃO DELITUOSA, EM TRANSGRESSÃO À ORDEM JUDICIAL. 
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GARANTIA DA INTEGRIDADE 
FÍSICA DA VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DO CASO 
CONCRETO. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. OFERECIMENTO 
DE DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. 
DESCUMPRI-MENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELAS 
TURMAS PENAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM 
PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL 
QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. (TJSC, Habeas Corpus n. 
2015.037071-4, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Rodrigo Collaço, j. 09-07-2015).

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. ARTIGO 147, CAPUT, E ARTIGO 330, CAPUT, C/C ARTIGO 61, 
II, "F", TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM 
RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL. 
POSTERIOR SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO CRIME DO 
AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA.   RECURSO MINISTERIAL. 
INSURGÊNCIA CONTRA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NO QUE TANGE AO 
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. LEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 
MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. CONSEQUÊNCIAS. 
PREVISÃO DE SANÇÕES DE NATUREZA PECUNIÁRIA E PROCESSUAL 
PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 330 DO 
CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPUNHA. ARTIGO 397, III, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.   [...]  "1. A 
previsão em lei de penalidade administrativa ou civil para a hipótese de 
desobediência a ordem legal afasta o crime previsto no art. 330 do Código 
Penal, salvo a ressalva expressa de cumulação (doutrina e jurisprudência).   "2. 
Tendo sido cominada, com fulcro no art. 22, § 4º, da Lei n. 11.340/2006, sanção 
pecuniária para o caso de inexecução de medida protetiva de urgência, o 
descumprimento não enseja a prática do crime de desobediência.   "3. Há 
exclusão do crime do art. 330 do Código Penal também em caso de previsão 
em lei de sanção de natureza processual penal (doutrina e jurisprudência). 
Dessa forma, se o caso admitir a decretação da prisão preventiva com base no 
art. 313, III, do Código de Processo Penal, não há falar na prática do referido 
crime.   "4. Recurso especial provido" (Superior Tribunal de Justiça, REsp. n. 
1.374.653/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11 de março 
2014) (TJSC, Apelação Criminal n. 2015.013351-8, de Itajaí, rel. Des. Jorge 
Schaefer Martins, Quarta Câmara Criminal, j. 20-08-2015).

Como visto, em razão de haver previsão legal de penalidade 

administrativa e/ou civil para aqueles que desobedecem as medidas protetivas 
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da Lei 11.340/06, torna-se atípica a conduta atribuída pelo Ministério Público na 

denúncia, ou ainda, aquela considerada pelo magistrado a quo em sentença.

Em assim sendo, a condenação do apelante encontra-se em 

desconformidade com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e 

desta egrégia Corte, razão pela qual a sentença deve ser reformada, e o réu  

absolvido da prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal.

2 – Do delito do art. 129 do Código Penal:

O réu-apelante pretende a reforma da sentença e sua absolvição, 

no tocante ao crime do artigos 129, do Código Penal, fundamentando que não 

foram produzidas provas suficientes para condenação. 

O réu declarou em juízo que houve uma discussão, pois a vítima 

tentou lhe acertar um golpe de faca e se defendeu, que a segurou pelo braço, 

mas não lhe agrediu com socos, e que não disse que ia matar os filhos:

[...] está em união estável com a vítima há nove anos, havendo 
separações e possuem duas filhas pequenas. Houve uma discussão, pois a 
vítima tentou lhe acertar um golpe de faca e se defendeu. Não houve golpes de 
cassetete, apenas se defendeu e inclusive fez o boletim e o corpo delito, pois 
ela lhe acertou. Chegou a segurá-la pelo braço. Não disse que ia matar os 
filhos, mas como é taxista e andava com um rapaz que hoje já está morto e era 
acusado de crimes, ela acreditava nisso. A vítima pegou a faca porque se 
desequilibra fácil, ouviu conversas de pessoas e achava que estava envolvido 
com outras mulheres. Ela tinha ciúmes. Quando o Oficial de Justiça chegou 
para lhe tirar de casa, não deixou tirar seus pertences, inclusive seus 
documentos. Porém, na Delegacia foi orientado a ir em casa e pegar. Nos 
outros dias em que foi, havia uma viatura junto para retirar as coisas. Acredita 
que a vítima alegou que foi agredida com socos porque estava com raiva. Não 
entrou pela janela porque a casa estava fechada e ela não estava em casa. 
Depois da protetiva ela não parava mais em casa, pois foi morar no pai dela. 
Hoje moram juntos de novo (fl. 131).

Na fase policial, o réu deu versão diversa, alegando que pegou um 

cassetete e foi para cima da vítima, que imobilizou ela e empurrou para cima do 

sofá, que pode ter acertado algum soco nela, com intuito de se defender:
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"Nega que tenha uma relação extraconjugal, conforme alegado por S.; 
Que no dia 26/09/2011 tiveram uma discussão e o interrogando alega que sua 
companheira pegou uma faca e quis acertá-lo; Que o interrogando confirma que 
realmente pegou um cassetete e foi para cima de S.; Que imobilizou S. e após 
retirar a faca da mão dela, a empurrou para cima do sofá; Que quando puxou a 
faca da mão de S. acabou cortando a parte superior da esquerda; Que não 
nega que até possa ter acertado algum soco em S., mas que foi na hora de se 
defender; Que ambos trocaram várias ofensas, com palavras de baixo calão; 
Que nega que tenha falado para S. que mandaria alguém bater nela; Que nega 
que tenha ameaçado S. ou qualquer membro da família dela, de morte; Que 
depois da briga S. saiu de casa e logo o interrogando saiu para trabalhar; Que 
de terça-feira até quinta-feira (27 a 29/09/2011), o interrogando e S. 
continuaram na mesma casa, mas pouco se falaram; Que ontem à tarde um 
Oficial de Justiça foi até a casa do interrogando e determinou um prazo curto 
para este sair de casa, devido à Medida Protetiva em favor de S.; Que o 
interrogando saiu e não levou nenhum de seus pertences pessoais; Que afirma 
que depois que o Oficial de Justiça saiu de lá, o interrogando voltou até a 
residência para pegar seus pertences e que também procurou o dono da casa 
para dizer que iria entregar a casa alugada, afirmando que é ele quem fez o 
contrato e quem paga o aluguel; Que, no entanto, nega que tenha entrado na 
casa ontem à tarde e também nega que tenha agredido S. com um soco, 
conforme relatado no último Termo de Declaração da vítima; Que está ciente 
das consequências legais caso não cumpra a determinação judicial proferida 
nos Autos nº 036.11.009208-8 (Medida Protetiva em Caráter de Urgência); Que 
fica relatado neste ato que o interrogando será acompanhado por uma viatura 
da polícia civil, para retirar seus pertences pessoais, na presença da vítima, os 
quais serão levados até a residência da mãe de W., a fim de evitar maiores 
problemas" (fls. 21/22).

Na audiência de instrução a ofendida relatou que discutiu com o réu 

e ele partiu para cima da depoente e lhe agrediu com uma "Tonfa" e, em uma 

segunda oportunidade, após discutirem, disse ao réu que ia chamar a polícia e 

ele tirou o celular da sua mão e lhe deu um soco:

[...] descobriu que seu marido se relacionava com outra moça e foi tirar 
satisfação com o acusado, momento em que entraram em vias de fato. Que não 
agrediu o réu. Que ele partiu para cima da depoente. Que houveram outras 
agressões que não registrou. Que o acusado trabalhava como segurança e 
tinha esses equipamentos e nesse dia lhe agrediu com a tonfa. Que pediu as 
medidas protetivas, ele foi afastado, mas no mesmo dia ele retornou duas 
vezes e acionou a guarnição, mas ele fugiu. Que no dia 30 quando foi trabalhar 
ele entrou em casa novamente. Que ele não aceitava sair da residência. Que 
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ficaram separados um tempo, mas se reconciliaram. Que não agrediu o 
acusado no dia da tonfa, apenas verbalmente. Que no dia 30, após discutirem, 
disse ao réu que ia chamar a polícia e ele tirou o celular da sua mão e lhe deu 
um soco (fl. 77).

Na fase policial a vítima deu versão mais apurada sobre os fatos, 

alegando que em meio a uma discussão verbal o réu partiu para a agressão 

física, pegou uma "Tonfa" (cacetete) e começou a lhe agredir fisicamente lhe 

acertando nas costa, costelas e nas pernas: 

"[...] a declarante tem dois filhos que são de outro relacionamento e 
convivem com sua mãe; Que a declarante afirma que já foi ameaçada pelo 
autor em outras ocasiões; Que a declarante afirma que já efetuou outros dois 
boletins de ocorrência contra o autor, mas que não deu continuidade no feito; 
Que a declarante afirma que faz uma semana que descobriu que seu 
companheiro está lhe traindo com outra mulher; Que a declarante descobriu da 
relação extraconjugal pelo fato da própria mulher lhe telefonar, dizendo que 
tinha um caso com o autor; Que a declarante após a ligação foi tirar satisfação 
com o autor a respeito do fato alegado para a mesma; Que a declarante afirma 
que devido aos fatos, o autor começou uma discussão com a mesma e lhe 
ameaçou de agressão física, dizendo que era uma vagabunda, puta, piranha; 
Que a declarante afirmou que sairia de casa e o autor partiu para a agressão 
física; Que a declarante afirma que o autor estava de posse de uma tonfa 
(cacetete) e com o mesmo começou a lhe agredir fisicamente lhe acertando nas 
costa, costelas e nas pernas; Que a declarante afirma que para se defender do 
autor, pegou uma faca e o autor tentou tirar a faca de sua mão e acabou se 
lesionando; Que a declarante afirma que após a briga o autor ameaçou dizendo 
que iria matar seus dois filhos e toda a sua família; Que a declarante afirma 
ainda que o autor lhe ameaçou dizendo que mandaria R. S. fazer o serviço; 
Que a declarante trabalha com a irmã do autor C. R.; Que a declarante afirma 
que o autor relatou que mandaria sua irmã C. lhe bater; Que a declarante 
deseja representar criminalmente contra o autor dos fatos e requer as medidas 
protetivas e de urgência que a lei lhe ampara; Que a declarante afirma que 
nesta data ainda conversou com o autor e o mesmo lhe disse que tomaria suas 
providências e que não ficaria assim (fls. 09/10).

A vítima também declarou que após a discussão, o réu ainda 

ameaçou dizendo que iria matar seus dois filhos e toda a sua família e que 

mandaria a pessoa de R. S. fazer o "serviço".

A ofendida prestou novo depoimento na fase policial, onde declarou 
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que em outra oportunidade, verificou que alguém havia adentrado pela janela e  

se deparou com o réu no interior da residência, onde o mesmo lhe segurou firme 

e passou a lhe agredir fisicamente, acertando um soco em seu olho direito e uma 

pequena lesão no dedo da mão esquerda: 

"A declarante afirma que na data de 29/09/2011 por volta das 14:30 horas, 
compareceu em sua residência o Oficial de Justiça para aplicar a Medida 
Protetiva de Urgência, que segue cópia acostada nos presentes autos de nº 
036.11.009208-8 (Medida de Afastamento do Lar do autor); Que a declarante 
afirma que o autor dos fatos no momento da autuação saiu da residência não 
levando nem um pertence, porque não quis; Que a declarante afirma que no 
momento da autuação o autor ficou nervoso, se alterou, mas após saiu da 
residência; Que a declarante afirma que o autor resistia o cumprimento da 
medida apresentada; Que a declarante afirma que na mesma data ainda o autor 
retornou duas vezes no período vespertino, até a residência onde lhe ameaçou 
dizendo que deveria retirar a queixa, senão iria ver o que lhe aconteceria; Que a 
declarante afirmou que iria chamar a Polícia Militar novamente, e o autor se 
evadiu; Que lhe ameaçou dizendo que a Polícia não poderia ficar vigiando a 
declarante vinte e quatro horas; Que a declarante ainda afirma que o autor 
ameaçou dizendo que se tornaria mais caro a declarante vir a delegacia, as 
consequências seriam piores; Que a declarante afirma, que nesta data, por 
volta de 10:30 horas quando estava em sua casa, o autor forçou e adentrou 
pela janela da residência de um quarto da casa; Que a declarante ouviu que 
alguém, havia adentrado pela janela e saiu do quarto onde estava dormindo; 
Que a declarante se deparou com o autor no interior da residência, onde o 
mesmo lhe segurou firme; Que a declarante afirma que o autor passou a lhe 
agredir fisicamente, onde lhe acertou um soco em seu olho direito e uma 
pequena lesão no dedo da mão esquerda; Que a declarante conseguiu se soltar 
do autor e fugiu para fora da residência; Que a declarante correu até a 
residência do vizinho; Que o autor acabou saindo e foi atrás da declarante até a 
casa do vizinho; Que a declarante afirma que acionou a polícia militar, nesse 
instante e o autor que estava com um veículo motocicleta acabou se evadindo 
novamente do local; Que a declarante se deslocou até esta Delegacia de 
Polícia para registrar os fatos ocorridos, do autor ter descumprido a medida 
judicial aplicada pelo Oficial de Justiça do Foro desta Comarca, além de lhe 
agredir fisicamente" (fls. 19/20). – grifei.

Nos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a 

mulher, na grande maioria das vezes o único elemento de prova é a palavra da 

vítima, em razão da peculiaridade de não serem praticados na presença de 

outras pessoas, razão pela qual, quando a versão da ofendida é firme e 
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coerente, seu depoimento é elemento probatório suficiente para condenação. 

A jurisprudência desta Corte caminha neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS. 
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NA 
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SUA CONDENAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. 
PALAVRAS COERENTES E FIRMES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES 
PROCESSUAIS QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E SÃO 
SUFICIENTES PARA DAR A CERTEZA NECESSÁRIA DA OCORRÊNCIA DO 
CRIME. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. "A violência doméstica, 
como o próprio tipo já diz, ocorre no ambiente familiar, impossibilitando, muitas 
vezes, a presença de qualquer testemunha. Assim, a palavra da própria vítima 
acaba sendo o único meio probatório e o que mais se aproxima da realidade 
fática do ocorrido, devendo-se tê-la como válida para amparar a condenação, 
tanto mais se considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu 
interesse em incriminar o acusado gratuitamente. [...]" (Apelação Criminal n. 
2010.064450-4, de Sombrio, rel. Des. Newton Varella Júnior. Data: 01.08.2012). 
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, 
Apelação Criminal n. 0000078-06.2015.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. Cinthia 
Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 24-08-2017).

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGOS 129, § 9º, DO 
CÓDIGO PENAL C/C LEI N. 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA 
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E 
AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À 
INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PROVA ORAL QUE INDICA A 
EXISTÊNCIA DAS AGRESSÕES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. O crime 
de lesão corporal no âmbito doméstico é cometido, quase sempre, na 
clandestinidade, longe dos olhos de possíveis testemunhas, razão pela qual a 
palavra da vítima, aliada às demais provas, tem força probatória e autoriza a 
prolação do decreto condenatório. [...] (Apelação Criminal n. 2013.027360-3, de 
Rio do Sul, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 13-3-2014).   [...] RECURSO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 
2014.055474-0, de Rio do Sul, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 12-03-2015).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES 
CORPORAIS. AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE 
INCONTROVERSAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COM AMPARO NO 
RELATO DO RÉU E NA PROVA MATERIAL COLIGIDA AOS AUTOS. 
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VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.   A violência doméstica, como o próprio 
tipo já diz, ocorre no ambiente familiar, impossibilitando, muitas vezes, a 
presença de qualquer testemunha. Assim, a palavra da própria vítima acaba 
sendo o único meio probatório e o que mais se aproxima da realidade fática do 
ocorrido, devendo-se tê-la como válida para amparar a condenação, tanto mais 
se considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu interesse em 
incriminar o acusado gratuitamente. [...]. (TJSC, Apelação Criminal n. 
2010.064450-4, de Sombrio, rel. Des. Newton Varella Júnior, Primeira Câmara 
Criminal, j. 24-07-2012).

Nota-se que o relato da vítima sempre foi harmônico e coerente em 

confirmar ter sofrido as agressões físicas em duas oportunidades, bem como que 

estas agressões não foram presenciadas por outras pessoas.

A versão da vítima está corroborada pelo laudo pericial de fl. 07 o 

qual atesta que, em relação a agressão de 30/09/2011, a vítima apresentou 

edema e hematoma em orbitário direito e, sobre a agressão de 26/09/2011, 

apresenta hematoma de 5 cm, de cor amarelo esverdeado na região escapular.

A testemunha Valdir José Tavares disse que ouvia discussão entre 

o casal, sendo a mulher quem mais falava. Que sempre que discutiam a vítima ia 

embora e dias depois voltava. Que ela nunca lhe pediu socorro nem ajuda para 

nada. Que a vítima nunca comentou sobre sofrer agressões. Que o acusado era 

gente boa e trabalhava como segurança à noite (fl. 77).

Nestes termos, considerando a versão firme e coerente da vítima, 

que confirma a agressão física realizada pelo réu, não há como absolve-lo pela 

alegada ausência de provas ou pelo princípio do in dubio pro reo.

No tocante a excludente da legítima defesa, está só é caracterizada 

quando presentes os requisitos do art. 25 do Código Penal que: "Entende-se em 

legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele 

injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem".

A legítima defesa se caracteriza, portanto, quando presentes todos 

os requisitos legais, quais sejam, a injusta agressão, atual ou iminente; uso 

moderado dos meios necessários; defesa de direito próprio ou de terceiro.
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A prova dos autos não demonstra em momento algum que o réu 

tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, perpetrada pela vítima, ou 

seja, não há prova de que a ofendida tenha tentado agredir o réu.

Ademais, sabe-se que o ônus de provar que agiu em legítima 

defesa é do réu, nos termos do artigo 156 do CPP, e este, em momento algum 

logrou comprova-lo, não havendo como reconhecer tal tese.

Estes são os precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO 
[ART. 121, §2º, IV c/c ART. 14, II, AMBOS DO CP]. SENTENÇA QUE 
DESCLASSIFICA A CONDUTA IMPUTADA NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO 
PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, §1.º, I E II, DO CP. 
INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE 
DE ILICITUDE QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA. PROVA PRODUZIDA 
QUE DEMONSTRA QUE O RÉU FUGIU DO LOCAL DOS FATOS, SE ARMOU 
COM UMA FACA E VOLTOU PARA INVESTIR CONTRA A VÍTIMA. ADEMAIS, 
TESE QUE DEPENDERIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA DEFESA. 
ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP. 
REQUISITOS DO ART. 25 DO CP NÃO DEMONSTRADOS. [...].  (TJSC, 
Apelação n. 0000218-77.2009.8.24.0031, de Indaial, rel. Des. Cinthia Beatriz da 
Silva Bittencour Schaefer, j. 14-01-2016).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO 
CORPORAL (ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. 
[...] MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
PROVAS E DE LEGÍTIMA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E 
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE 
ATESTA AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. PROVA ORAL QUE 
CORROBORA O CATEGÓRICO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. 
AGENTE QUE AGRIDE A OFENDIDA OCASIONANDO-LHE LESÕES 
CORPORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU REPELIU 
INJUSTA AGRESSÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA 
NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. [...]  3. Inexistindo nos 
autos prova robusta de que a vítima tenha atentado contra a integridade física 
do réu, tem-se que a suposta repulsa do acusado fora empreendida de modo 
exacerbado e desproporcional, logo não deve ser acolhida a tese da legítima 
defesa.  [...]. (TJSC, Apelação Criminal n. 0002056-05.2015.8.24.0012, de 
Caçador, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 07-02-2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA 
(CP, ARTS. 129, § 9º, E 147). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 
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SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.   1. ABSOLVIÇÃO. 
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS PELAS 
PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. 1.1. LEGÍTIMA DEFESA. 
PROVOCAÇÃO DA OFENDIDA E INJUSTA AGRESSÃO ATUAL OU 
IMINENTE NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS. 1.2. AMEAÇA DE MORTE. 
MAL INJUSTO E GRAVE CONFIGURADO. TIPICIDADE, CULPABILIDADE E 
ELEMENTO SUBJETIVO DOS TIPOS PENAIS DEMONSTRADOS. 2. 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS.   1. 
Em caso de violência doméstica, as palavras da vítima têm lugar central na 
elucidação de fatos, sobretudo quando coerentes com o contexto fático contido 
nos autos, tendo em vista que esses delitos acontecem preponderantemente 
longe de testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do 
ocorrido. 1.1. Para o reconhecimento da legítima defesa, devem estar provados 
os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso 
moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou 
iminente, a direito seu ou de outrem, fato não comprovado no presente caso.   
[...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E CONCEDIDA, DE OFÍCIO, A 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. (TJSC, Apelação Criminal n. 
2015.042842-4, de Palhoça, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 01-12-2015).

O réu-apelante requereu ainda que a pena fosse diminuída com 

base no art. 129, § 4º do Código Penal, visto que as agressões foram praticadas 

pelo agente em decorrência de provocações da própria vítima.

A prova dos autos não demonstra que houve injusta provocação da 

vítima, ou ainda violenta emoção ou motivo de relevante valor moral.

A discussão do ex-casal sobre a infidelidade do réu não pode ser 

considerado como injusta provocação. Ademais, o fato do réu estar em estado 

anímico alterado, por si só, também não caracteriza a violenta emoção.

Esses são os precedentes deste Tribunal: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA 
MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER [ART. 129, § 9º, DO 
CÓDIGO PENAL C/C ART. 7, DA LEI N. 11.340/06]. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [...] CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 
PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4.º, DO CÓDIGO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA PELO RÉU QUE NÃO SE 
ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO TIPO PENAL. "Não 
caracteriza a forma privilegiada do crime de lesões corporais (§ 4.º do art. 129 
do CP) quando este não foi cometido logo após injusta provocação da vítima, 
nem por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta 
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emoção" (Apelação Criminal n. 2010.046085-0, de Araranguá, rel. Des. 
Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 22.3.2012). SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM 
VIOLÊNCIA. VEDAÇÃO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO 
PELA PENA DE MULTA. ART. 60, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006 VEDA A SUBSTITUIÇÃO 
DA PENA DE MULTA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 
0002171-45.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva 
Bittencourt Schaefer, Primeira Câmara Criminal, j. 27-07-2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL 
DE NATUREZA LEVE. CÓDIGO PENAL, ART. 129, § 9.º. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. [...] RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 
PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4.º, DO CÓDIGO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES 
LEGAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.   "Não caracteriza a forma privilegiada do 
crime de lesões corporais (§ 4.º do art. 129 do CP) quando este não foi 
cometido logo após injusta provocação da vítima, nem por motivo de relevante 
valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção" (Apelação Criminal 
n. 2010.046085-0, de Araranguá, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 
22.3.2012).   [...]  RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 
0000094-47.2011.8.24.0218, de Catanduvas, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, 
j. 08-09-2016).

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. [...]. RECURSO 
DESPROVIDO (Ap. Crim. 2014.038866-0, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 
26-08-2014).  grifei.

Assim, impossível aplicar a causa de diminuição de pena do art. 

129, § 4º do Código Penal.

3 – Do delito do art. 147 do Código Penal:

O réu-apelante pretende a reforma da sentença e sua absolvição, 

no tocante ao crime do artigo  147, do Código Penal, fundamentando que não 

foram produzidas provas suficientes para condenação. 
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O réu declarou em juízo que houve uma discussão, mas que não 

disse que ia matar os filhos ou seus familiares:

[...] está em união estável com a vítima há nove anos, havendo 
separações e possuem duas filhas pequenas. Houve uma discussão, pois a 
vítima tentou lhe acertar um golpe de faca e se defendeu. Não houve golpes de 
cassetete, apenas se defendeu e inclusive fez o boletim e o corpo delito, pois 
ela lhe acertou. Chegou a segurá-la pelo braço. Não disse que ia matar os 
filhos, mas como é taxista e andava com um rapaz que hoje já está morto e era 
acusado de crimes, ela acreditava nisso. A vítima pegou a faca porque se 
desequilibra fácil, ouviu conversas de pessoas e achava que estava envolvido 
com outras mulheres. Ela tinha ciúmes. Quando o Oficial de Justiça chegou 
para lhe tirar de casa, não deixou tirar seus pertences, inclusive seus 
documentos. Porém, na Delegacia foi orientado a ir em casa e pegar. Nos 
outros dias em que foi, havia uma viatura junto para retirar as coisas. Acredita 
que a vítima alegou que foi agredida com socos porque estava com raiva. Não 
entrou pela janela porque a casa estava fechada e ela não estava em casa. 
Depois da protetiva ela não parava mais em casa, pois foi morar no pai dela. 
Hoje moram juntos de novo (fl. 131).

Na audiência de instrução a ofendida relatou que discutiu com réu e 

que ele lhe agrediu fisicamente em duas oportunidades, mas não relatou 

qualquer fato relativa a ameaça denunciada:

[...] descobriu que seu marido se relacionava com outra moça e foi tirar 
satisfação com o acusado, momento em que entraram em vias de fato. Que não 
agrediu o réu. Que ele partiu para cima da depoente. Que houveram outras 
agressões que não registrou. Que o acusado trabalhava como segurança e 
tinha esses equipamentos e nesse dia lhe agrediu com a tonfa. Que pediu as 
medidas protetivas, ele foi afastado, mas no mesmo dia ele retornou duas 
vezes e acionou a guarnição, mas ele fugiu. Que no dia 30 quando foi trabalhar 
ele entrou em casa novamente. Que ele não aceitava sair da residência. Que 
ficaram separados um tempo, mas se reconciliaram. Que não agrediu o 
acusado no dia da tonfa, apenas verbalmente. Que no dia 30, após discutirem, 
disse ao réu que ia chamar a polícia e ele tirou o celular da sua mão e lhe deu 
um soco (fl. 77).

A ameaça foi relatada apenas na fase extrajudicial, onde declarou 

que após a discussão, o réu ainda ameaçou dizendo que iria matar seus dois 

filhos e toda a sua família e que mandaria a pessoa de R. S. fazer o "serviço": 
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"[...] a declarante tem dois filhos que são de outro relacionamento e 
convivem com sua mãe; Que a declarante afirma que já foi ameaçada pelo 
autor em outras ocasiões; Que a declarante afirma que já efetuou outros dois 
boletins de ocorrência contra o autor, mas que não deu continuidade no feito; 
Que a declarante afirma que faz uma semana que descobriu que seu 
companheiro está lhe traindo com outra mulher; Que a declarante descobriu da 
relação extraconjugal pelo fato da própria mulher lhe telefonar, dizendo que 
tinha um caso com o autor; Que a declarante após a ligação foi tirar satisfação 
com o autor a respeito do fato alegado para a mesma; Que a declarante afirma 
que devido aos fatos, o autor começou uma discussão com a mesma e lhe 
ameaçou de agressão física, dizendo que era uma vagabunda, puta, piranha; 
Que a declarante afirmou que sairia de casa e o autor partiu para a agressão 
física; Que a declarante afirma que o autor estava de posse de uma tonfa 
(cacetete) e com o mesmo começou a lhe agredir fisicamente lhe acertando nas 
costa, costelas e nas pernas; Que a declarante afirma que para se defender do 
autor, pegou uma faca e o autor tentou tirar a faca de sua mão e acabou se 
lesionando; Que a declarante afirma que após a briga o autor ameaçou dizendo 
que iria matar seus dois filhos e toda a sua família; Que a declarante afirma 
ainda que o autor lhe ameaçou dizendo que mandaria R. S. fazer o serviço; 
Que a declarante trabalha com a irmã do autor C. R.; Que a declarante afirma 
que o autor relatou que mandaria sua irmã C. lhe bater; Que a declarante 
deseja representar criminalmente contra o autor dos fatos e requer as medidas 
protetivas e de urgência que a lei lhe ampara; Que a declarante afirma que 
nesta data ainda conversou com o autor e o mesmo lhe disse que tomaria suas 
providências e que não ficaria assim (fls. 09/10). - grifei

Nos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a 

mulher, na grande maioria das vezes o único elemento de prova é a palavra da 

vítima, em razão da peculiaridade de não serem praticados na presença de 

outras pessoas, razão pela qual, quando a versão da ofendida é firme e 

coerente, seu depoimento é elemento probatório suficiente para condenação. 

A jurisprudência desta Corte caminha neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS. 
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NA 
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SUA CONDENAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. 
PALAVRAS COERENTES E FIRMES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES 
PROCESSUAIS QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E SÃO 
SUFICIENTES PARA DAR A CERTEZA NECESSÁRIA DA OCORRÊNCIA DO 
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CRIME. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. "A violência doméstica, 
como o próprio tipo já diz, ocorre no ambiente familiar, impossibilitando, muitas 
vezes, a presença de qualquer testemunha. Assim, a palavra da própria vítima 
acaba sendo o único meio probatório e o que mais se aproxima da realidade 
fática do ocorrido, devendo-se tê-la como válida para amparar a condenação, 
tanto mais se considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu 
interesse em incriminar o acusado gratuitamente. [...]" (Apelação Criminal n. 
2010.064450-4, de Sombrio, rel. Des. Newton Varella Júnior. Data: 01.08.2012). 
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, 
Apelação Criminal n. 0000078-06.2015.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. Cinthia 
Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 24-08-2017).

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGOS 129, § 9º, DO 
CÓDIGO PENAL C/C LEI N. 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA 
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E 
AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À 
INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PROVA ORAL QUE INDICA A 
EXISTÊNCIA DAS AGRESSÕES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. O crime 
de lesão corporal no âmbito doméstico é cometido, quase sempre, na 
clandestinidade, longe dos olhos de possíveis testemunhas, razão pela qual a 
palavra da vítima, aliada às demais provas, tem força probatória e autoriza a 
prolação do decreto condenatório. [...] (Apelação Criminal n. 2013.027360-3, de 
Rio do Sul, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 13-3-2014).   [...] RECURSO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 
2014.055474-0, de Rio do Sul, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 12-03-2015).

Nota-se, todavia, que as provas que se fundamenta a acusação no 

tocante a delito de ameaça são indiciárias, produzidas no inquérito policial, peça 

essa de conteúdo informativo e sem contraditório ou possibilidade de defesa. 

Não há como embasar a condenação em prova produzida 

exclusivamente na fase extrajudicial, ou que não tenha comprovação na fase 

judicial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Acerca da impossibilidade da formação da convicção do julgador 

exclusivamente na prova indiciária, oportuno transcrever a lição de Guilherme de 

Souza Nucci: "[...] a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas 

produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar 

sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a 

policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação 
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penal. [...]" (Código de Processo Penal comentado. 8ª edição ver., atual. e ampl. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.341).

Estes são os precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. 
ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. DISCUSSÃO ACERCA DA 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS 
SEGURAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONSISTENTE NA 
INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA, EM PREJUÍZO ALHEIO, 
INDUZINDO ALGUÉM EM ERRO, MEDIANTE FRAUDE. FRAGILIDADE DO 
CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 
INCIDÊNCIA DO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE 
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO DO 
APELANTE JOÃO CARLOS DE MACEDO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 3º E 386, 
VII, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. [...] - Não é possível 
condenar o agente com base exclusivamente na prova oral colhida na fase 
indiciária e não confirmada por nenhum elemento concreto em Juízo. Incide o 
art. 155 do Código de Processo Penal e os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). - A ausência de provas 
seguras do elemento subjetivo do crime de estelionato consistente na intenção 
de obter vantagem indevida, em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro, 
mediante fraude, implica na absolvição do apelante, por força do princípio do in 
dubio pro reo (CPP, art. 386, VII). Conduto, presentes as elementares do tipo 
penal descrito no art. 168, caput, do Código Penal, impõe a desclassificação da 
conduta para o delito de apropriação indébita. - Parecer da PGJ pelo 
conhecimento e o provimento dos recursos. - Recurso interposto por Altair 
Ferreira conhecido e desprovido e, de ofício, a desclassificação da conduta; 
recurso interposto por João Carlos de Macedo conhecido e provido. (TJSC, 
Apelação Criminal n. 0002770-40.2010.8.24.0076, de Turvo, rel. Des. Carlos 
Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 07-02-2017).  grifei.

CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. EMBRIAGUEZ AO 
VOLANTE. ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI 9.503/97. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. 
VIABILIDADE. CONDENAÇÃO UNICAMENTE COM BASE EM ELEMENTOS 
COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA DA RÉ. 
DESISTÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS PELA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE PROVA JUDICIALIZADA. PROVIMENTO DO RECURSO QUE SE 
IMPÕE. Esta Corte Superior de Justiça vem reiterando em inúmeros julgados 
ser inadmissível a prolação de decreto condenatório exclusivamente com base 
em notícias colhidas durante investigações preliminares, que não tenham sido 
submetidas ao crivo do devido processo legal, em seus consectários do 
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contraditório e da ampla defesa (STJ. HC n. 156.333/ES, rel. Min. Gilson Dipp, 
Quinta Turma, j. 5-4-2011). (TJSC, Apelação Criminal n. 2013.055714-5, de 
Balneário Camboriú, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 31-07-2014).

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) E 
LESÃO CORPORAL TENTADA [ART. 129, § 9º C/C ART. 14, II, AMBOS DO 
CÓDIGO PENAL], PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE 
LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE 
POSTULADA PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 
INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. PROVA 
EXCLUSIVAMENTE INDICIÁRIA QUANTO AO CRIME DE LESÃO 
CORPORAL. ART. 155 DO CPP. PROVA INDICIÁRIA NÃO CORROBORADA 
EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA 
AUTORIA DOS FATOS DELITUOSOS COM A CERTEZA NECESSÁRIA PARA 
A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO APLICÁVEL AO 
CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, 
Apelação Criminal n. 2013.052755-1, de Lebon Régis, rel. Des. Cinthia Beatriz 
da Silva Bittencourt Schaefer, Quarta Câmara Criminal, j. 15-05-2014).

Nesta seara, diante da fundada dúvida tocante a autoria do delito 

artigo 147, do Código Penal, a absolvição no tocante a este delito em específico 

é medida que se impõe, diante da aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Por fim, absolvido o réu dos crimes dos art. 147 e art. 330, ambos 

do Código Penal, a pena definitiva deve ser fixada em 3 (três) meses e 15 

(quinze) de detenção, mantido o regime aberto, a impossibilidade de substituição 

da pena por restritiva de direitos e, por fim, mantendo a suspensão da pena do 

artigo 77 do Código Penal, nos termos fixados na sentença condenatória. 

4 – Do recurso do Ministério Público:

O Ministério Público pugna pelo reconhecimento da agravante do 

art. 61, inciso II, alínea "f", última parte, do Código Penal, em relação ao crime de 

lesão corporal, por ter o agente praticado crime contra mulher.

Não há como aplicar a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea 

"f",  do Código Penal, ao delito do art. 129, §9º, do mesmo diploma, por 

configurar assim bis in idem, visto que ela qualifica o crime de lesão corporal.
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Este é o entendimento do  Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO. 
AGRAVANTE. ART. 61, II, F, DO CP. INCIDÊNCIA DEVIDA. BIS IN IDEM. 
CONDENAÇÃO. ART. 129, § 9º, DO MESMO ESTATUTO. INEXISTÊNCIA. 
CRIME DE RESISTÊNCIA. RÉU QUE RESISTE A PRISÃO LEGAL. 
ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTODEFESA. LIMITAÇÃO. Se os crimes 
de estupro e de cárcere privado foram praticados pelo recorrido prevalecendo-
se de relações domésticas e de coabitação, é devida a incidência da agravante 
do art. 61, II, f, do Código Penal. 2. O fato de ter o recorrido praticado contra a 
mesma vítima, em concurso material, o crime de lesão corporal previsto no art. 
129, § 9º, do Código Penal, na qual a prática do delito em relações domésticas 
ou com violência contra a mulher constitui qualificadora, não afasta a incidência 
da agravante do art. 61, II, f, do mesmo Estatuto, em relação aos demais 
crimes. 3. O bis in idem ocorre apenas se a agravante é elementar ou 
qualificadora do próprio crime pelo qual se está sendo punido, e não quando diz 
respeito a outro delito, ainda que praticado em concurso material. 4. O art. 61, 
II, f, do Código Penal prevê como caso de agravamento da pena o crime 
cometido com violência contra a mulher. Embora - desde as alterações 
promovidas pela Lei n. 12.015/2009 - a condição de mulher não seja mais 
elementar do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), a violência o é. 
Contudo, mesmo se considerado que tal circunstância seria elementar do crime, 
o agravamento da pena deve ser efetivado, uma vez que o delito de estupro 
ocorreu em decorrência de relações domésticas ou de coabitação, hipótese 
esta que não integra o tipo penal em questão. [...] 7. Recurso especial provido. 
(REsp 1388316/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 
em 20/03/2014, DJe 10/04/2014). - grifei.

Estes são os precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO 
CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER (CÓDIGO PENAL, ART. 129, § 9º, NA 
FORMA DA LEI 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
INSURGIMENTO DO AUTOR DA AÇÃO PENAL.   DOSIMETRIA DA PENA. 
SEGUNDA FASE DO CÔMPUTO. ALMEJADA MAJORAÇÃO EM 
DECORRÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, 
II, "F", DO ESTATUTO REPRESSIVO. INVIABILIDADE. DISPOSITIVO QUE 
PREVÊ VIOLÊNCIA INERENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO. 
RECONHECIMENTO QUE IMPORTARIA NA CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN 
IDEM. PRECEDENTES.   POSTULADO PREQUESTIONAMENTO DA 
MATÉRIA SUSCITADA NAS RAZÕES DO APELO. ABORDAGEM DA 
QUESTÃO TRAZIDA À DISCUSSÃO COM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS 
E ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA.   
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PRONUNCIAMENTO CONSERVADO. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0008471-97.2013.8.24.0036, de 
Jaraguá do Sul, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 
22-02-2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
AMEAÇA (ARTS. 129, §9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.   1. PRINCÍPIO DA 
CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITO DE AMEAÇA. EMPREGO DE 
FACA E PROMESSA DE MORTE. DELITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
EMPREGO DE SOCOS E "AGARRÃO" NO PESCOÇO. CONDUTAS TÍPICAS 
NARRADAS DE FORMAS AUTÔNOMAS. DOLOS DISTINTOS. SITUAÇÕES 
QUE NÃO SE CONFUNDEM. CRIMES RESPECTIVAMENTE DE DANO 
ABSTRATO E DANO CONCRETO. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO INVIÁVEL.    
2. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE 
PREVISTA NO ARTIGO 61, II, "F" DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA DE 
BIS IN IDEM. TIPO PENAL QUE JÁ SE REFERE À VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER. ADEQUAÇÃO DA PENA.    O fato de a agravante fazer menção a 
violência contra a mulher e o mesmo fato fazer parte do próprio elemento 
normativo do tipo (artigo 129, § 9º, do Código Penal), não pode ser sopesado 
negativamente na quantificação da pena, sob pena de bis in idem.   RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.  (TJSC, Apelação Criminal n. 
0002100-24.2013.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Jorge Schaefer 
Martins, Quinta Câmara Criminal, j. 25-01-2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL, NA FORMA 
TENTADA (ART. 129, §9º C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) NA 
FORMA DO ART. 7º, INC. I, LEI N. 11.340/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DO RÉU. [...] DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CORREÇÃO, DE 
OFÍCIO, PARA AFASTAR AS AGRAVANTES DO ART. 61, INC. II, ALÍNEAS 
"E" E 'F', DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. "Em se tratando do delito previsto no art. 
129, § 9°, do Código Penal, a circunstância referente à prática do crime com 
prevalência de relações domésticas, por já constituir elementar do tipo 
infringido, não pode ser considerada para majorar a reprimenda do agente na 
segunda fase da dosimetria, com base na agravante prevista no art. 61, inciso 
II, alínea "f", do mesmo diploma legal, pois tal medida configuraria inaceitável 
dupla valoração pelo mesmo fato, ou bis in idem. [...] (TJSC, Apelação n. 
0005322-73.2013.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 
21-06-2016)." [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação 
Criminal n. 0005054-59.2015.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Cinthia Beatriz da 
Silva Bittencourt Schaefer, Primeira Câmara Criminal, j. 22-06-2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO 
CORPORAL DE NATUREZA LEVE E AMEAÇA (ARTS. 129, § 9º, E 147, CP). 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DELITO DE VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO (ART. 
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150, CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. [...] 
CORREÇÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE CONSTATADA NA SEGUNDA FASE 
DOSIMÉTRICA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM DA AGRAVANTE PREVISTA 
NO ART. 61, II, "F", DO CP COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO 
CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, 
DO CP), PORQUANTO JÁ CONSTITUI PARTE ELEMENTAR DO TIPO 
PENAL. REPRIMENDA REAJUSTADA. MANUTENÇÃO DA NÃO 
CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS E DE 
SURSIS. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA (ART. 44, 
I, CP) E MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES DESFAVORÁVEIS 
(ART. 77, II, CP). (TJSC, Apelação n. 0005909-38.2010.8.24.0031, de Indaial, 
rel. Des. Newton Varella Júnior, j. 30-06-2016). 

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO 
CORPORAL (ARTIGO 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIA DA LEI 
N. 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. [...] EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO 
ARTIGO 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. [...] 
4. Em se tratando do delito previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, a 
circunstância referente à prática do crime com prevalência de relações 
domésticas, por já constituir elementar do tipo infringido, não pode ser 
considerada para majorar a reprimenda do agente na segunda fase da 
dosimetria, com base na agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do 
mesmo diploma legal, pois tal medida configuraria inaceitável dupla valoração 
pelo mesmo fato, ou bis in idem. [...] (TJSC, Apelação n. 
0005322-73.2013.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 
21-06-2016).

Desta feita, não há como manter o aumento relativo a agravante do 

citada ao delito do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos, negar 

provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso 

da defesa para absolver o réu no tocante aos delitos dos artigos 147 e 330, 

ambos do Código Penal e fixar a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) 

de detenção, mantido o regime aberto, a impossibilidade de substituição da pena 

por restritiva de direitos e, por fim, manter a suspensão da pena pelo artigo 77 do 

Código Penal, nos termos fixados na sentença condenatória. 

Este é o voto.
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