
Apelação Criminal n. 0017926-23.2016.8.24.0023, da Capital
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.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0017926-23.2016.8.24.0023, da comarca da Capital Juizado de Violência 
Doméstica contra a Mulher em que é Apelante M. O. C. e Apelado M. P. do E. de 
S. C..

A Quarta Câmara Criminal decidiu, conhecer 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.

Desembargador Alexandre d’Ivanenko
Relator
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RELATÓRIO

Na Comarca da Capital, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra M. O. C., imputando-lhe a prática dos crimes 

previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, caput, c/c art. 61, inc. II, "f", na forma do art. 

69, todos do Código Penal, c/c Lei 11.340/06, pelos fatos assim narrados na 

exordial acusatória:

Fato 1:
No dia 20 de agosto de 2016, por volta das 13h [...] , o denunciado M. O. 

C. agrediu fisicamente a vítima L. de L., sua ex companheira, prevalecendo-se 
das relações domésticas que mantinha com a ofendida.

Na data e horário acima indicados, haja vista que a vítima L. de L. negou-
se a entregar, pela janela, o neto do casal para o denunciado M. O. C., este 
iniciou uma discussão com a vítima, vindo a agredí-la com um pedaço de 
madeira e, após, com um tapa no rosto, ocasionando-lhe as lesões corporais 
descritas no laudo pericial [...].

Fato 2:
Na mesma data e local mencionados, o denunciado M. O. C. ameaçou de 

morte a vítima L. de L., afirmando que se esta não lhe entregasse a criança, 
neto do casal, para sí, ela "ia ver uma coisa e que morreria se não voltasse para 
o Paraná", causanso-lhe, em virtude disso, fundado temor de mal injusto e 
grave.

A denúncia foi recebida em 06 de setembro de 2016 e a publicação 

da sentença se deu em 25 de novembro do mesmo ano.

Assim, concluída a instrução, a denúncia foi julgada parcialmente 

procedente para absolver M. O. C. Da acusação relativa ao art. 147, caput, do 

CP, com fundamento no art. 386, inc. III, e condená-lo. à pena de 3 meses  de 

detenção, a ser cumprida em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto 

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

11.340/06, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena, nos termos 

do art. 77 do Código Penal.

Insatisfeito, M. O. C. deflagrou recurso de apelação. Nas razões de 

apelação apresentadas às fls. 200/203, almeja ser absolvido, sob o argumento, 

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

do delito. 
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O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu 

contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do reclamo (fls. 207/209).

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

Sr. Dr. Lio Marcos Marin, oportunidade em que opinou pelo não provimento 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. O. C.  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. 3/4), do laudo 

pericial (fls. 53/54) e dos depoimentos colhidos na fase judicial.

Quando ouvida na fase administrativa, a vítima L. de L. narrou que 

na data dos fatos se negou a entregar ao apelante o neto de ambos pela janela 

da casa, oportunidade em que M. lhe agrediu com um pedaço de pau (gravação 

audiovisual – fl. 18)

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

pedaço de pau na data dos fatos, sustentando que tal agressão acabou por lhe 

causar escoriação na área do pescoço (gravação audiovisual  fl. 159).

Ouvida na condição de informante, D. de L. C. relatou que  

presenciou a discussão do casal, quando seu pai agrediu sua mãe com um 

pedaço de pau. Afirmou, ainda, que as agressões físicas já ocorreram 

anteriormente "quando ele estava nervoso ou bebia" (gravação audiovisual – fl. 

159).

A policial militar Amanda Teixeira Gomes, que atendeu a 

ocorrência, asseverou sob o crivo do contraditório, que efetuou a prisão em 

flagrante do apelante, porém, não recordou se a vítima apresentava escoriações 
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(gravação audiovisual – fl. 159).

O apelado, quado ouvido na delegacia, confessou ter agredido sua 

companheira, mas justificou que as agressões foram mútuas (gravação 

audiovisual – fl. 18). Em juízo, no entanto, valeu-se de seu direito 

constitucionalmente garantido de permanecer silente (fl. 158).

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

pericial de fl. 54, onde consta que L. de L. apresentava "edema no canto do lábio 

superior; escoriação na região cervical esquerda".

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).

Destarte, mantenho a condenação do apelante pelo crime de lesões 

corporais perpetrado contra sua companheira.

No que tange a dosimetria, ainda que não tenha sido objeto de 

recurso, permanece inalterada, visto que corretamente aplicada a reprimenda 

pelo juízo a quo.

Ante o exposto, entendo por conhecer do recurso e negar-lhe 

provimento.
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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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