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Apelação Criminal n. 0024382-62.2011.8.24.0023, da Capital
Relator: Desembargador Ernani Guetten de Almeida

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA 
COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 
11.343/2006).LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO E FAMILIAR (CP, ART. 129, § 9º). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 

PRELIMINARMENTE. PLEITO DE CONCESSÃO DA 
JUSTIÇA GRATUITA. DESPROVIMENTO. APELANTE QUE 
FOI DEFENDIDO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO SEM 
PODERES ESPECIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 
EVIDENCIADA.

MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE 
PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS. LESÕES 
CONSTATADAS POR LAUDO PERICIAL. PALAVRAS DA 
VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS, AS QUAIS 
REVESTEM-SE DE ESPECIAL RELEVÂNCIA, 
CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE 
PROVA. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). 
MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO QUE É DE RIGOR.

PRETENDIDO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA EM OUTRA 
COMARCA. ANÁLISE DO PEDIDO QUE COMPETE AO 
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EXEGESE DO ART. 66, V, 
"A", DA LEI 7.210/1984. RECURSO NÃO CONHECIDO NO 
PONTO. 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA 
CORTE.. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA 
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 
126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA (AUTOS 
000516-81.2010.8.24.0048). IMEDIATO CUMPRIMENTO 
DAS CONDIÇÕES DO SURSIS QUE SE IMPÕE.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 
DESPROVIDO. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0024382-62.2011.8.24.0023, da comarca da Capital Juizado de Violência 
Doméstica contra a Mulher em que é/são Apelante(s) D. O. G. e Apelado(s) M. P. 
do E. de S. C..

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

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o o Exmo. Sr. 
Des. Rui Fortes, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Luiz Antônio Zanini 
Fornerolli. 

Funcionou como representante do Ministério Público o Sr. Dr. 
Genivaldo da Silva. 

Florianópolis, 17 de abril de 2018

Desembargador Ernani Guetten de Almeida
Relator
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RELATÓRIO

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

Catarina ofereceu denúncia em face de Denilson Oliveira Godoy pela prática, 

em tese, da conduta criminosa descrita no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, ''f'', ambos 

do Código Penal, em razão dos fatos assim delineados (fls. 2-3):

No dia 09 de junho de 2010, por volta das 20 horas, no interior da 
residência particular situada na Rua Laura Caminha Meira n. 232, casa, centro, 
nesta cidade e Comarca, o denunciado Denilson Oliveira Godoy ofendeu a 
integridade física da vítima Derlinda de Souza e Silva, sua companheira, 
prevalecendo-se das relações domésticas que mantinha com a ofendida.

Na data, horário e local acima descritos, por motivos de somenos 
importância, após não querer jantar com a vítima e esta ir para o quarto do 
casal, o denunciado Denilson Oliveira Godoy adentrou no cômodo e agrediu 
fisicamente o pescoço, cessando tal ato por vontade própria, causando-lhe, em 
consequência, as lesões corporais descritas no laudo pericial acostado à fl.13, 
quais sejam: "esquimoses avermelhadas em regiões cervicais direita e 
esquerda" com fotos técnicas às fls. 14/15."

Sobreveio sentença que julgou procedente a peça acusatória para 

condenar Denilson Oliveira Godoy, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, 

do Código Penal, com a incidência do art. 5º, III, e 7º, I, da Lei 11.340/2006, ao 

cumprimento de pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, em 

regime inicial aberto. Cumpridos os requisitos, suspendeu-se o cumprimento da 

reprimenda por 2 (dois) anos, prazo no qual deverá ser observado as seguintes 

restrições: 1) proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos 

congêneres; 2) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juiz; e 

3) comparecimento pessoal mensal obrigatório a juízo a fim de justificar suas 

atividades. Revogou-se as medidas protetivas deferidas às fls. 27-28. Concedeu-

se ao réu o direito de recorrer em liberdade (fls. 264-271). 

Denilson Oliveira Godoy interpôs recurso de apelação, ocasião em 
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que pugnou, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, 

sustentou, em síntese, a insuficiência de elementos a lhe imputar a prática da 

conduta criminosa prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, razão por que sua 

absolvição é de rigor. Por fim, caso mantido o decreto condenatório, requereu 

que lhe seja deferido o direito de cumprir as condições impostas na sentença na 

comarca de Vacaria/RS, onde reside (fls. 287-293). 

Contrarrazões às fls. 298-301.

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

Sr. Dr. Carlos Henrique Fernandes, ocasião em que opinou pelo parcial 

conhecimento do recurso defensivo e, no mérito, pelo seu desprovimento (fls. 

313-318).

Este é o relatório.
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VOTO

O recurso preenche parcialmente os requisitos de admissibilidade, 

motivo pelo qual deve ser conhecido em parte.

Preliminarmente 

Justiça Gratuita 

O apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita. 

No entanto, o pedido não comporta provimento. 

Isso porque, vislumbra-se que o apelante se encontra assistido por 

defensor constituído (fl. 137), o qual não possui poderes específicos para pleitear 

a isenção de custas processuais, nos termos do art. 105 do Código de Processo 

Civil vigente. 

É o que se colhe desta Câmara: 

1) Apelação Criminal 0300645-35.2017.8.24.0026, Terceira Câmara 
Criminal, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho,  j. em 29.8.2017: 

APELAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, PARA 
FINS DE INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM CARTÓRIO. RETRATAÇÃO FEITA EM JUÍZO 
JÁ ANALISADA NA SENTENÇA E EM ACÓRDÃO DESTA CORTE DE 
JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. DECISÃO MANTIDA.  

"Dada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no 
curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição 
exauriente do thema probandum, inviável em sede de justificação a reabertura 
da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova 
que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade" (STJ, RHC 
n. 69.390/SP, Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 5/5/2016). 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. 
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PATROCÍNIO DA CAUSA POR 
DEFENSOR CONSTITUÍDO. Além de não comprovada a hipossuficiência 
do apelante, este é assistido por defensor constituído, que, ademais, não 
tem procuração com poderes específicos para postular a isenção das 
custas processuais. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Assim, nega-se o benefício da justiça gratuita. 
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Mérito 

O apelante sustenta a insuficiência de elementos a lhe imputar a 

prática da conduta criminosa prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, razão 

por que sua absolvição é de rigor. 

Adiante-se que razão não assiste à defesa. 

Pelo que se infere dos autos, no dia 9 de junho de 2010, por volta 

das 20h, na residência situada na rua Laura Caminha Meira, centro, desta 

Capital, Denilson Oliveira Godoy, prevalecendo-se das relações domésticas, 

ofendeu a integridade física de Derlinda de Souza e Silva, sua companheira. Isso 

porque, nessa data, após não querer jantar com a vítima e esta ir para o quarto 

do casal, ele adentrou no cômodo e a agrediu no pescoço, causando-lhe as 

lesões constatadas pelo  laudo pericial. 

A materialidade delitiva emerge do Boletim de Ocorrência (fls. 7-11), 

Requerimento de Medida Protetiva (fls. 13-15), Laudo Pericial (fls. 20), ocasião 

em que se constatou "equimoses avermelhadas em regiões cervicais direita e 

esquerda da vítima, causadas por energia de ordem mecânica e instrumento 

contundente", fotos (fls. 21-22) e da prova oral colhida nas duas fases.

A autoria encontra-se igualmente demonstrada, conforme se verá. 

Das declarações da vítima prestadas na fase indiciária (fls. 13-15), 

extrai-se: 

Que a declarante informa que o autor é seu namorado, que estão 
convivendo juntos desde janeiro deste ano e que o casal relaciona desde 
agosto de 2009; Que não possuem filhos; Que o casal se conheceu no Rio 
Grande do Sul e como a declarante já morava em Florianópolis e estava vindo 
embora, o autor veio junto e passou a morar na casa da declarante; Que 
informa que o autor não possui vícios; Que ele tem um temperamento muito 
instável, inclusive ele já ele já tentou se matar uma vez sendo encaminhado ao 
Hospital Regional de São José e posteriormente levado para o Hospital Nereu 
Ramos onde ficou internado; Que após receber alta do Hospital Nereu Ramos, 
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o autor foi encaminhado para a Colônia Santana, permanecendo lá por apenas 
um dia, pois o pai dele assinou um termo de responsabilidade e ele foi liberado; 
Que ontem a declarante encontrava-se na casa preparando a janta e chamou 
ele para jantar, o qual disse que não queria; Que a declarante então jantou e foi 
para o quarto;  Nesse momento o autor foi até o quarto e pressionou fortemente 
o pescoço da declarante tentando matá-la e ele disse: "tu queres ver o que eu 
sou capaz?" Que ele praticou tal ato sem motivo nenhum; Que na Páscoa deste 
ano a declarante encontrava-se na cidade de Muitos Capões - RS e o autor, 
nesse período, estava em Florianópolis; Que ele também foi para a cidade de 
Muitos Capões – RS e o autor, nesse período, estava em Florianópolis; Que ele 
também foi para a cidade de Muitos Capões na casa do pai dele; Que ele foi até 
a casa da mãe da declarante e fez muitas ameaças a declarante, quando a 
declarante disse para ele ficar no Rio Grande do Sul e não voltar mais para 
Florianópolis; Que ele continuou fazendo ameaças; Que a declarante retornou à 
Florianópolis antes dele e um pouco depois ele veio para Florianópolis na casa 
da declarante;  Que ele não aceita a separação, ele não quer mais voltar para o 
Rio Grande do Sul e ele continua ameaçando de morte a declarante dizendo 
que se a mesma não ficar com ele não ficará com ninguém; Que a declarante 
está com muito medo de que ele a mate haja vista que o casal mora sozinho; 
Que deseja que ele seja encaminhado para tratamento psiquiátrico, haja vista 
que ele tem atitudes inconstantes e tendência ao suicídio [...]. 

Sob o crivo do contraditório, Derlinda manteve a mesma dinâmica 

narrada na fase indiciária. Transcreve-se, no tocante, trecho da sentença 

proferida que a resumiu de forma fidedigna (fls. 264-271): 

No dia dos fatos o acusado fez aquilo com ela (fatos descritos na 
denúncia); que chamou a polícia e ele saiu de casa; que depois ele voltou e 
pulou a janela sem ela ver; que então tentou enforcá-la com um pedaço de 
ferro; que começou a gritar e sua irmã foi lhe ajudar; que então o acusado saiu 
e não voltou mais; que no dia dos fatos estava tudo bem, mas que do nada o 
acusado enlocou; que o acusado não havia sido agressivo antes com ela; que o 
acusado depois que foi para o Rio Grande nunca mais a incomodou; que não vê 
mais necessidade nas medidas, pois o acusado nunca mais a incomodou (fl. 
168). 

A informante Cenira Fátima de Souza, irmã da vítima, embora não 

tenha presenciado a prática delituosa, confirmou, em juízo, a sua versão narrada 

na fase indiciária. Disse que mora nas proximidades da residência de Derlinda e 
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que, no dia dos fatos, ouviu ela gritar, razão por que se dirigiu à residência para 

socorrê-la, oportunidade em que ela lhe contou que Denilson havia tentando lhe 

estrangular (fls. 37 e 168)

O apelante, na fase indiciária, exerceu seu direito constitucional de 

permanecer em silêncio (fl. 58). No entanto, em juízo, como bem transcreveu o 

Juiz de primeiro grau, o apelante negou a prática da conduta criminosa, ocasião 

em que narrou que (fls. 264-271): 

os fatos não ocorreram como na denúncia; que no dia começaram a 
discutir em casa; que sempre brigavam bastante; que ele foi pro quarto e disse 
para a vítima que não queria mais relação; que a vítima o seguiu até o quarto; 
que ela avançou nele, que só se defendeu; que apenas a empurrou, mas não 
pegou no pescoço dela; que pegou as coisas dele e saiu de casa; que ficou um 
três meses morando sozinho e depois foi morar no rio grande; que é mais alto 
que a vítima; que não sabe o que poderia ter causado as lesões na vítima; que 
apenas a empurrou" (fl. 240).

O contexto probatório não deixa dúvidas acerca das lesões 

corporais praticadas por Denilson em desfavor de Derlinda de Souza e Silva, sua 

companheira à época dos fatos. Como visto, a vítima, no inquérito, relatou que, 

no dia dos fatos, após o jantar, dirigiu-se ao seu quarto, quando o apelante a 

surpreendeu e pressionou fortemente o  seu pescoço, ao mesmo tempo em que 

disse: "tu queres ver o que eu sou capaz?". Em juízo, confirmou a prática da 

conduta criminosa perpetrada em seu desfavor, embora tenha narrado dinâmica 

diferente da relatada na primeira fase, circunstância que, por si só, não afasta a 

credibilidade de suas informações. 

Isso porque, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, em 

parecer de lavra do Sr. Dr. Carlos Henrique Fernandes: "Importante frisar que 

muito embora existam algumas incongruências nos detalhes narrados pela vítima 

quando do seu depoimento em juízo, certamente ocorreu em razão do tempo 
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decorrido entre o fato e a data em que foi ouvida (aproximadamente 07 anos). No 

mais, observa-se que a agressão narrada pela vítima em todas as ocasiões em 

que prestou depoimento foram compatíveis com as constatadas no laudo pericial 

de fl. 20" (fls. 313-318). 

Inclusive, convém ressaltar que ''em casos de violência contra a 

mulher – seja ela física ou psíquica -, a palavra da vítima é de fundamental 

importância para a devida elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a 

fundamentar um veredicto condenatório, quando firme e coerente, máxime 

quando corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos'' 

(Apelação Criminal  0001510-86.2013.8.24.0054, Primeira Câmara Criminal, rel. 

Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 9.8.2016), como na hipótese dos autos. 

Ademais disso, a versão da vítima foi corroborada pelo depoimento 

de sua irmã e, inclusive, pelo apelante em juízo. Como visto, a informante Cenira 

Fátima de Souza, nas duas fases, manteve a versão de que morava nas 

imediações da residência de sua irmã e que, no dia dos fatos, ao ouvir seus 

gritos de desespero, dirigiu-se ao local, ocasião em que Derlinda narrou a prática 

das lesões corporais praticadas por seu companheiro. O apelante, por sua vez, 

confirma, em seu interrogatório e em sede recursal, as lesões corporais, embora 

tenha sustentado que as praticou a fim de se defender da vítima. 

Logo, a versão de que Denilson se limitou a se defender das lesões 

praticadas por Derlinda  é isolada do contexto probatório. Outrossim, embora a 

defesa tenha sustentado a insuficiência de elementos a lhe imputar a prática da 

conduta criminosa descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal, não trouxe 

nenhum elemento concreto que pudesse ensejar o afastamento da credibilidade 

das declarações da vítima e dos demais elementos de prova.

De arremate, convém ressaltar que sobreveio a notícia, no inquérito 
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policial, de que o apelante descumpriu as medidas protetivas impostas, o que 

também corrobora a prática das lesões corporais descritas na denúncia. A vítima, 

reinquirida na fase indiciária, afirmou que Denilson lhe procurou após os fatos e 

que, após acionar a polícia, ele empregou fuga e lhe encaminhou mensagens de 

nítido conteúdo intimidatório (fl. 31). Outrossim, Derlinda também relatou que o 

apelante, assim que intimado das medidas impostas, negava-se a sair de casa 

tendo, num determinado momento, "a puxado pelo braço" (fls. 24-25). 

Portanto, uma vez comprava a materialidade e autoria, a sentença 

condenatória deve permanecer incólume.

Neste sentido, colhe-se desta Câmara:

1) Apelação Criminal 0043758-92.2015.8.24.0023, Terceira 
Câmara Criminal, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 11.7.2017: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
PALAVRAS HARMÔNICAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES, 
CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS. ALEGADA A 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIAL INTIMIDADOR CONFIGURADO. 
AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME FORMAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ 
(ÁLCOOL E DROGAS). SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A 
RESPONSABILIDADE DO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

1 "Em casos de violência contra a mulher - seja ela física ou psíquica 
- a palavra da vítima é de fundamental importância para a devida 
elucidação dos fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um 
veredito condenatório, quando firme e coerente, máxime quando 
corroborada pelos demais elementos de prova encontrados nos autos 
[...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 2012.060492-2, Des. Paulo Roberto 
Sartorato, j. em 5/2/2013). 

2 Acerca do delito em comento, insta ressaltar que o dolo específico se 
caracteriza pela intenção de provocar medo na vítima, exteriorizada de forma 
fria pelo agente, consumando-se no momento em que o ofendido é alcançado 
pela promessa de que está sujeito a mal injusto e grave, e sua caracterização 
prescinde da produção de qualquer resultado material efetivo, por se tratar de 
crime formal. 

3 Nos termos do art. 28 do Código Penal, apenas a embriaguez 
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proveniente de caso fortuito ou força maior pode resultar na isenção ou redução 
da reprimenda, o que, a toda evidência, não é a hipótese dos autos.

DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS 
SIMPLES CONCEDIDO NA SENTENÇA. PREENCHIMENTO, ENTRETANTO, 
DOS REQUISITOS DO ART. 78, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DE 
OFÍCIO.

 Atendidos os requisitos legais - a pena corporal imposta não é superior a 
dois anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais 
são favoráveis e não é possível a reparação do dano -, impõe-se a concessão 
do sursis especial.

JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. ACUSADO DEFENDIDO PELA 
DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CONCESSÃO 
DEVIDA. PROVIMENTO NO PONTO. 

Outrossim, uma vez mantida a condenação, a defesa pugna pelo 

cumprimento das condições impostas na sentença a título de suspensão 

condicional da pena na comarca em que o apelante reside atualmente. No 

entanto, vê-se que a análise do pedido incumbe ao juízo da execução, nos 

termos do art. 66, V, "a", da Lei 7.210/1984, de modo que o recurso não deve ser 

conhecido no ponto. 

Portanto, na ausência de elementos a autorizar a reforma da 

sentença recorrida, outra alternativa não resta a não ser o desprovimento do 

recurso interposto.

Execução Provisória da Pena 

Por fim, mantida a condenação por esta Corte de Justiça, nos 

termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 

n. 126.292/SP e das razões contidas no voto vencedor deste Relator nos autos  

0000516-81.2010.8.24.0048, especialmente pela impossibilidade de rediscussão 

da matéria fática nas Instâncias Superiores, determina-se ao juízo a quo  a 

intimação do apelante para início imediato do cumprimento das condições 

impostas a título de suspensão condicional da pena.
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À vista do exposto, vota-se no sentido de conhecer parcialmente do 

recurso e negar-lhe provimento.

 Este é o voto.
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