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2ª Câmara Criminal

Apelação - Nº 0001009-39.2010.8.12.0033 - Eldorado
Relator – Exmo. Sr. Des. Manoel Mendes Carli
Apelante : Genésio Gomes dos Santos 
Def.Pub.1ª Inst : Marta Rosangela da Silva 
Apelado : Ministério Público Estadual 
Promotor : Magno Oliveira João

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -  RECURSO DEFENSIVO –  PRETENSÃO DE 
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –  BAGATELA IMPRÓPRIA - 
INAPLICÁVEL – RECURSO IMPROVIDO.

Havendo suporte fático e jurídico nas provas produzidas nos autos, 
mantém-se o decreto condenatório.

Incabível a aplicação do princípio da bagatela imprópria aos delitos 
praticados em situação de violência doméstica, pelo desvalor da ação, que gera 
grande reprovabilidade social e moral.

A  C  Ó  R  D  Ã  O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por 
unanimidade, não prover o recurso.

Campo Grande, 13 de janeiro de 2014.

Des. Manoel Mendes Carli - Relator
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R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. Manoel Mendes Carli.

Trata-se de Apelação Criminal (f.132-145) interposta por Genésio 
Gomes dos Santos,  condenado pela prática do delito descrito no artigo 129,§9º c/c 
artigo 69 (por duas vezes), ambos  do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de 
detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de 
liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à 
comunidade (f.109-115).

Para tanto, afirma que deve ser absolvido, pois as lesões nas vítimas 
foram mínimas e houve a reconciliação do casal, sendo ainda, que os fatos se deram de 
forma diversa, pois apenas foi corrigir seu filho e ao interferir, sua mulher acabou 
caindo, aplicando-se ao caso o princípio da bagatela imprópria. Pugna pelo provimento 
de seu apelo.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (f.149-154) pelo 
improvimento do apelo.

Parecer da  Procuradoria-Geral de Justiça (f.158-160) no mesmo 
sentido.

V O T O

O Sr. Des. Manoel Mendes Carli. (Relator)

Trata-se de Apelação Criminal (f.132-145) interposta por Genésio 
Gomes dos Santos,  condenado pela prática do delito descrito no artigo 129,§9º c/c 
artigo 69 (por duas vezes), ambos  do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de 
detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de 
liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à 
comunidade (f.109-115).

GENÉSIO  foi condenado porque, em 11/9/2010, por volta das 18h45, 
no Bar do Ipê em Eldorado-MS, desferiu vários tapas em sua esposa Sandra Regina de 
Lima e, ao chegar em sua residência, desferiu um tapa na nuca da vítima, derrubando 
sobre espigas de milho me a agarrou pelos cabelos e, ainda,  ato contínuo, agrediu seu 
filho adotivo Amilton Rogério de Lima Santos, de 14 anos, desferindo uma pancada em 
sua boca, causando lesões corporais nas vítimas descritas nos laudos de f.63-67.

As provas dos autos amparam a condenação.

Verifica-se que no dia dos fatos, policiais precisaram fazer uso de força 
moderada para prender GENÉSIO em flagrante (f.08/83).

Na fase policial, a vítima SANDRA, disse que GENÉSIO era agressivo 
, havia lhe batido e desferido um tapa atrás de sua nuca, derrubando-a sobre espigas de 
milho, sentido dores no tórax e no seio, sendo que ainda agarrou AMILTON pelos 
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cabelos e desferiu uma pancada em sua boca (f.10), sendo constatado no laudo percial 
de f.66-67 equimose na região inter-escapular com dor.

Em juízo, SANDRA confirmou que era agredida por GENÉSIO e no 
dia dos fatos este também bateu em seu filho e sobre a ameaça com uso de faca, preferiu 
não responder (f.86).

A testemunha Jhenifer Kamila Alves, na fase policial, afirmou que 
acionou a polícia porque  reside na casa de GENÉSIO e viu o mesmo agredir SANDRA 
e AMILTON (f.12), o que confirmou em juízo (f.87).

A vítima AMILTON, na Delegacia de Polícia,  disse que GENÉSIO o 
pegou pelos cabelos e desferiu um soco em sua boca, além de o empurrar para o interior 
da casa e o jogar no banheiro (f.14).

Em juízo, narrou que GENÉSIO  agredia SANDRA sem motivo, dava 
socos e que tinha medo dele e no dia dos fatos levou um soco na boca e viu o mesmo 
bater em SANDRA (f.88)

O laudo pericial de f.63-64 constatou a presença de dois ferimentos 
contusos na face interna do lábio da vítima AMILTON.

Portanto, verifica-se que a versão de GENÉSIO que SANDRA 
machucou-se ao cair, por estar o mesmo corrigindo AMILTON encontra-se totalmente 
divorciada das provas produzidas nos autos, ou seja inviável a absolvição.

Acresça-se, ainda, que é incabível a aplicação do princípio da 
insignificância/bagatela aos delitos praticados em situação de violência doméstica, 
independentemente da gravidade, face gerar grande reprovabilidade social e moral, não 
havendo se falar, portanto, em conduta inofensiva ou penalmente irrelevante, ainda mais 
no caso concreto em que GENÉSIO agrediu duas vítimas, inexistindo violação ao artigo 
226, da Constituição Federal. 

Insta salientar que  testemunha Jhenifer Kamila Alves reside com 
GENÉSIO e SANDRA e foi enfática ao declarar em juízo que tem medo do apelante, 
pois o mesmo bebe e fica agressivo (f.87).

O policial Marcos José Custódio, na fase judicial narrou que já havia 
outra denúncia anônima de episódios envolvendo o apelante (f.83).

Ante o exposto, com o parecer, nego provimento ao recurso de 
apelação interposto, mantendo inalterada a sentença prolatada.



Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul TJ-MS
FL. 167

0001009-39.2010.8.12.0033

D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, NÃO PROVERAM O RECURSO.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Carlos Eduardo Contar
Relator, o Exmo. Sr. Des. Manoel Mendes Carli.
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Des. Manoel Mendes 

Carli, Des. Ruy Celso Barbosa Florence e Des. Carlos Eduardo Contar.

Campo Grande, 13 de janeiro de 2014.

mjn


