
Apelação Criminal n. 0013991-47.2014.8.24.0054, de Rio do Sul
Relator: Desembargador Alexandre d’Ivanenko

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS (ART. 
129, § 9º, DO CP). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. 
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDO 
ESTABELECIMENTO DE REGIME MENOS GRAVOSO 
PARA O INÍCIO DO RESGATE DA SANÇÃO CORPORAL. 
IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA COMPROVADA.

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

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0013991-47.2014.8.24.0054, da comarca de Rio do Sul Vara Criminal em que é 
Apelante M. P. e Apelado M. P. do E. de S. C..

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer 
parcialmente do recurso e negar-lhe provimento.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. 
Desembargador Alexandre d'Ivanenko, Desembargador José Everaldo Silva e 
Desembargador Sidney Eloy Dalabrida.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Desembargador Alexandre 
d'Ivanenko.

Funcionou como Representante do ministério Público o Exmo. Sr. 
D. Fábio Strecker Schmitt.
 

Florianópolis, 26 de março de 2018.
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Desembargador Alexandre d’Ivanenko
Relator
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RELATÓRIO

Na Comarca de Rio do Sul, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra M. P., imputando-lhe a prática do crime 

previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/06, pelos fatos assim 

narrados na exordial acusatória:

No dia 4 de maio de 2014, por volta das 4h [...] , o denunciado M. P., 
prevalecendo-se das relações familiares, agrediu fisicamente sua ex-
companheira A. O., desferindo-lhe socos na face e na região do olho direito, 
bem como puxou-a pelos cabelos, causando-lhe assim as lesões corporais 
descritas no laudo pericial de fl. 19.

A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2014 e a publicação 

da sentença se deu em audiência, na data de 17 de maio de 2016.

Assim, concluída a instrução, a denúncia foi julgada procedente 

para condenar M. P. à pena de 3 meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser 

cumprida em regime inicialmente semiaberto, pelo cometimento do delito previsto 

no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência do art. 7º, inc. I, da Lei 

11.340/06. Não lhe foram aplicadas as benesses previstas nos arts. 44 e 77 do 

Código Penal, porém lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Insatisfeito, M. P. deflagrou recurso de apelação. Nas razões de 

apelação apresentadas às fls. 162/169, almeja ser absolvido, sob o argumento, 

em síntese, de inexistirem nos autos provas acerca da materialidade e da autoria 

do delito. Subsidiariamente pleiteia o estabelecimento de regime menos gravoso 

para o início de cumprimento da pena e o benefício da Justiça Gratuita.

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu 

contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do reclamo (fls. 173/179).

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

Sra. Dra. Cristiane Rosália Maestri Böell, oportunidade em que opinou pelo 

conhecimento e desprovimento do recurso.

Este é o relatório.
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VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso há de ser 

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

passo a análise do mérito.

Trata-se de recurso interposto por M. P. contra decisão que julgou 

procedente a denúncia para condená-lo pelo cometimento do delito de lesões 

corporais, perpetrado no âmbito doméstico.

Objetivando a reforma do decisum, aduz, em síntese, inexistirem 

nos autos comprovação segura da prática delituosa. Entretanto, em que pese os 

argumentos elencados, tenho que inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Isto porque tanto a materialidade quanto a autoria do delito 

restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fls. 4/5), do laudo 

pericial (fls. 19) e dos depoimentos colhidos na fase judicial.

Quando ouvida na fase administrativa, a vítima A. O. relatou que 

viveu em união estável com o apelante por aproximadamente 2 (dois) anos e que 

na data dos fato, após chegarem de um baile, começaram a discutir, 

oportunidade em que M. lhe agrediu com socos e puxões de cabelo. Afirmou 

ainda, que teme por sua integridade física, uma vez que M. "sempre foi uma 

pessoa nervosa e agressiva" (fl. 8). 

Em juízo, ratificou sua narrativa, relatando ter sido agredida com 

socos e puxões de cabelo durante uma discussão. Asseverou que o acusado lhe 

obrigou a deitar ao seu lado, de modo que ela só conseguiu sair de casa para 

prestar queixa quando ele adormeceu. Aduziu ainda, que não foi a primeira vez 

que fora agredida, mas nas situações anteriores não chegou a registrar a 

ocorrência (gravação audiovisual  fl. 138).

A informante L. A. P., irmã do apelante, relatou ter visto M. e A. 

discutindo e que após "a vítima partir para cima de seu irmão", este lhe deu um 

tapa (gravação audiovisual – fl. 125).
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O apelado, por sua vez, limitou-se a alegar que a vítima teria 

"avançado nele", oportunidade em que acabou por lhe desferir apenas um tapa 

(gravação audiovisual – fl. 125).

As declarações da ofendida, entretanto, se coadunam com o laudo 

pericial de fl. 19, onde consta que A. apresentava "escoriação em fronte de 3 cm,  

hematoma periorbitário direito medindo 2 cm, associado a ferimento corto 

contuso em porção extraorbitário de 4 cm. Hemorragia conjuntival em porção 

lateral de conjuntiva de olho direito. Múltiplas escoriações em face externa de 

perna direita medindo a menor 0,5 cm e a maior 2 cm. Três equimoses em face 

externa de braço esquerdo 4 cm e duas com 3 cm", lesões estas que, 

logicamente, não correspondem a um simples tapa.

Ressalta-se que as declarações das vítimas têm lugar central na 

elucidação de fatos, como os apurados nos autos, tendo em vista que as 

agressões acontecem preponderantemente no ambiente privado e longe de 

testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Já decidiu este Tribunal de Justiça:

Tratando-se de violência doméstica, muitas vezes as ameaças e as 
agressões ocorrem longe do olhar de qualquer testemunha, razão pela qual a 
palavra da ofendida é de fundamental importância para o esclarecimento dos 
fatos, ainda mais quando corroborada por outros meios de prova [...] (Ap. Crim. 
2014.052853-2, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 11.11.14).

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

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

condenação, notadamente se a conduta foi  praticada  em  contexto  de  

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

17.3.16).

Assim, a versão do apelante encontra-se isolada dos autos, sendo 

inviável acolher o pleito absolutório.

No que tange ao pedido de alteração do regime inicial para o 

cumprimento da pena corporal, nos moldes do art. 33, caput, do Código Penal, a 
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pena de detenção deve ser cumprida em regime inicial semiaberto ou aberto. 

Entretanto, a alínea "c" do § 2º, do aludido artigo determina que "o condenado 

não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde 

o início, cumpri-la em regime aberto" (grifei).

No caso, o apelante foi condenado ao cumprimento de pena 

privativa de liberdade de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em 

regime semiaberto, por infração ao disposto nos arts. 129, § 9º, do Código Penal, 

com incidência da Lei Maria da Penha, sendo que o acréscimo de pena acima do 

mínimo legal se deu na segunda fase dosimétrica, em razão de ser reincidente.

Logo, a reincidência impede o resgate da reprimenda imposta no 

regime aberto.

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

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

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

(arts. 320 e ss.).

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

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

da inclusão do devedor no fluxo da Gecof.

Ou seja, extrai-se deste dispositivo legal que cabe ao escrivão 

intimar para pagamentos das custas. Assim o momento para requerer a justiça 

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

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

Logo, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência 

se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento 

destas, a ser realizado no juízo a quo, não podendo ser o recurso conhecido 

neste ponto.

À vista do exposto, o voto é no sentido de conhecer parcialmente 
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do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

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

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

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

Este é o voto.
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