
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 349.851 - SP (2016/0048192-0)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : RENATA SIMÕES STABILE BUCCERONI 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : D J N 

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME 
PRATICADO POR PADRASTO CONTRA ENTEADA. APLICABILIDADE 
DA LEI MARIA DA PENHA. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO BASEADA 
NO GÊNERO. WRIT  NÃO CONHECIDO. 
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido 
de que não cabe habeas corpus  substitutivo de revisão criminal e de recurso 
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da 
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no 
ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
2. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência 
doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada 
no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; 
decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial. 
3. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou 
omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de 
possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando 
vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, 
caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 
11.340/2006. 
4. No caso em comento, segundo as circunstâncias fáticas apuradas até então e 
analisadas pela Corte de origem, verifica-se o preenchimento dos pressupostos 
elementares da violência doméstica e familiar contra a mulher, restando 
caracterizada a ação baseada no gênero.
5. Ordem não conhecida. 

 
  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 
não conhecer do pedido. 

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. 
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Brasília (DF), 28 de novembro de 2017 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS  
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 349.851 - SP (2016/0048192-0)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : RENATA SIMÕES STABILE BUCCERONI 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : D J N 

RELATÓRIO

O EXMO. SR.  MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Trata-se de habeas corpus , com pedido liminar, impetrado em favor de D. J. 
N., em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Consta dos autos que o paciente, investigado em inquérito policial, teve o 
procedimento instaurado pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal.

Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher da Comarca de Guarulhos/SP, o juiz declarou-se incompetente 
(e-STJ, fls. 43-52).

Redistribuídos os autos ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Guarulhos/SP, este suscitou conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 57-59), que julgou procedente o conflito de jurisdição 
para declarar competente o juízo suscitado – Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Guarulhos – (e-STJ, fls. 73-81).

Neste writ, a Defensoria Pública estadual alega a existência de 
constrangimento ilegal em desfavor do paciente, em razão da fixação da competência especial 
para dirimir a causa, tendo em vista que, "para que seja caracterizada situação de violência 
doméstica e familiar contra a mulher é necessário que a violência se dê em razão de uma 
vulnerabilidade que decorra da condição de mulher, o que não ocorreu no caso em tela. No 
caso em tela o fator determinante para a prática da violência foi a idade da vítima, conforme 
reconheceu a Câmara Especial, ao destacar que 'não há dúvida da desigualdade de forças entre 
o ofensor e a vítima, que dele é enteada e conta com dez anos de idade', o que por si só já 
afasta a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher" (e-STJ, 
fls. 3-4). 

Aduz, ainda, que, "para a caracterização de situação de situação de violência 
doméstica e familiar é necessário que a violência seja baseada no gênero, ou seja, que a 
violência decorra do fato de a vítima ser mulher. Desse modo, não é qualquer violência contra 
a pessoa do gênero feminino que deve ser coibida nos termos da Lei n. 11.340/2006, pois nem 
todo ato de violência praticado contra uma mulher decorre do gênero. In casu  é certo que a 
violência não decorreu da circunstância de a vítima ser do sexo feminino e tampouco foi 
facilitada por conta do gênero da criança. Fosse a vítima um menino, o suposto crime teria 
sido igualmente possível e teria sido praticado com a mesma facilidade, pois uma criança em 
tenra idade, seja menina ou menino, não poderia oferecer resistência à conduta em tese 
praticada pelo acusado, um homem adulto" (e-STJ, fls. 5-6).

Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja 
determinada a imediata suspensão da tramitação do feito cadastrado sob o n. 
0029549-77.2014.8.26.0224, ou seja, para "impedir que, até a decisão definitiva nesse writ, 
haja julgamento do processo de conhecimento, na medida em que, garantido no artigo 5º, LIII 
da Constituição Federal que 'ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 
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competente' eventual julgamento pelo Juizado de Violência Doméstica – juízo incompetente 
– levará inevitavelmente à declaração de nulidade de todo o feito, sendo temeroso permitir 
que o processo siga seu curso e que o paciente possa ser julgado e eventualmente condenado 
– o que o levará à prisão – por juiz incompetente, em flagrante violação a uma garantia 
constitucional" (e-STJ, fl. 13).

A liminar foi indeferida. 
Informações prestadas. 
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ordem.
É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 349.851 - SP (2016/0048192-0)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : RENATA SIMÕES STABILE BUCCERONI 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : D J N 

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME 
PRATICADO POR PADRASTO CONTRA ENTEADA. APLICABILIDADE 
DA LEI MARIA DA PENHA. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO BASEADA 
NO GÊNERO. WRIT  NÃO CONHECIDO. 
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido 
de que não cabe habeas corpus  substitutivo de revisão criminal e de recurso 
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da 
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no 
ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
2. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência 
doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada 
no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; 
decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial. 
3. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou 
omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de 
possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando 
vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, 
caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 
11.340/2006. 
4. No caso em comento, segundo as circunstâncias fáticas apuradas até então e 
analisadas pela Corte de origem, verifica-se o preenchimento dos pressupostos 
elementares da violência doméstica e familiar contra a mulher, restando 
caracterizada a ação baseada no gênero.
5. Ordem não conhecida. 

  
  

VOTO

O EXMO. SR.  MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 
que não cabe habeas corpus  substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto 
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a 
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da 
ordem, de ofício.

A solução da presente controvérsia perpassa pela definição da incidência, ou 
não, da tutela especial conferida pela Lei Maria da Penha no caso de estupro praticado por 
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padrasto em desfavor da enteada de 10 anos. 
O fundamento constitucional da Lei Maria da Penha tem seu alicerce no art. 

226, § 8º, da Constituição Federal, que estabelece:

"A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações". 

Ademais, os acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, reforçam a 
tutela conferida às mulheres de forma, direta ou indireta, bem como reconhece os direitos 
humanos das mulheres e visam a  eliminação de todas as formas de discriminação e violência 
baseadas no gênero. Citam-se a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher. 

Nesse contexto, foi editada e promulgada a Lei Maria da Penha, que "cria 
mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher", bem 
como "dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar" (art. 1º da Lei n.  11.340/2006). 

A norma em questão define o seu âmbito de incidência e para tanto estabelece 
que "configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial" (art. 5º da  Lei n.  11.340/2006). 

Destaca-se, inicialmente, a diferença existente entre "violência contra mulher" 
e "violência doméstica e familiar contra a mulher". No caso em questão, a lei visa coibir e 
prevenir a segunda forma de violência, de modo que não é toda e qualquer ação ou omissão 
capaz de causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial que atrai a tutela especial da Lei n. 11.340/2006. É imprescindível a elementar 
"doméstica e familiar" para configurar a violência que enseja a aplicação dos mecanismos de 
proteção, bem como instrumentos jurídicos, processual e material, estabelecidos na Lei Maria 
da Penha.

Ainda, a norma se destina às hipóteses em que a "violência doméstica e 
familiar contra a mulher" é praticada, obrigatoriamente, seja no âmbito da unidade doméstica, 
seja familiar ou seja em qualquer relação íntima de afeto (art. 5º, I, II e III, da  Lei n.  
11.340/2006).

Para encerrar o espectro de incidência da norma, imprescindível definir o 
gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva. A sua compreensão decorre da 
construção sociocultural da sociedade brasileira acerca da submissão e da dominação da 
mulher pelo sujeito ativo, seja ele homem ou mulher, que lhe impõe uma condição de 
inferioridade e subjugação, de modo que eventual "transgressão" autorizaria reação visando 
impor "respeito e obediência". 

É aquela ação ou omissão decorrente do equivocado entendimento/motivação 
do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando 
vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, 
conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006. 

"A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a Lei n. 
11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em 

Documento: 1660237 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/12/2017 Página  6 de 9



 

 

Superior Tribunal de Justiça

contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou 
mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade" (AgRg no REsp 1456355/DF, Rel. 
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/09/2016).

Assim, para incidência da Lei Maria da Penha, necessário que a violência 
doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) 
no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 

Pois bem. 
Para o exato deslinde da presente demanda, cumpre destacar os fundamentos 

do acórdão objurgado:

"As circunstâncias do caso revelam claro contexto de violência doméstica.
Não há dúvida da desigualdade de forças entre o ofensor e a vítima, que dele 
é enteada e contra com dez anos de idade. Há nos autos, também, razoáveis 
indicativos da violência de gênero, considerando-se o contexto do fato, pois 
teria o agente, aproveitando-se do ambiente doméstico, passados as mãos 
sobre a vagina da criança, enquanto esta dormia.
(…) Como se vê, a prática do delito no âmbito da unidade familiar, as suas 
circunstâncias, sua motivação, o vínculo de parentesco e a disparidade de 
forças entre o réu e a vítima assinalam a necessidade de que seja o caso 
submetido à Justiça Especializada, nos termos da lei."

No caso em comento, segundo as circunstâncias fáticas apuradas até então e 
analisadas pela Corte de origem, verifica-se o preenchimento dos pressupostos elementares da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, restando caracterizada a ação baseada no 
gênero.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA 
DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO 
STJ, EM CONSONÂNCIA COM O DO STF. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. CRIME PROCESSADO PERANTE O JUIZADO DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 
ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. 
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR QUE NÃO SE AMOLDAM 
À HIPÓTESE. REQUISITO REPUTADO COMO PREENCHIDO PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM, MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DE LAUDO 
PERICIAL QUE SEQUER FOI JUNTADO AOS AUTOS. WRIT 
DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, adequando-se à nova orientação da 
primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e em absoluta consonância 
com os princípios constitucionais - notadamente o do devido processo legal, 
da celeridade e economia processual e da razoável duração do processo -, 
reformulou a admissibilidade da impetração originária de habeas corpus, a 
fim de que não mais seja conhecido o writ substitutivo do recurso ordinário, 
sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, 
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nos feitos em andamento.
2. Paciente denunciado perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher e condenado, no decorrer do processamento deste writ, à 
pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pela prática de estupro contra a 
sua neta de 07 anos de idade.
3. O telos precípuo da Lei n.º 11.340/06 é a proteção da mulher que, por 
motivação de gênero, encontra-se em estado de vulnerabilidade e de 
submissão perante o poder controlador e dominador do homem.
Precedentes.
4. Não obstante, sobretudo no caso de crime de estupro, que exige, em 
princípio, maior vigor físico e lascívia dirigida a ser humano tido 
usualmente como vulnerável à violência e à dominação, o debate sobre o 
preenchimento do requisito de motivação de gênero adquire feições muito 
mais complexas do que os crimes de ameaça ou de lesão corporal julgados 
por esta Corte em casos parecidos, abrangendo argumentos políticos e 
morais extremamente problemáticos - como, para citar apenas um exemplo, 
a denominada "cultura do estupro" -, a exigir que a existência de motivação 
de gênero seja avaliada com muito mais cautela, em raciocínio a posteriori 
que leve em consideração o conteúdo fático-probatório da ação penal.
5. No caso, o Tribunal de origem, com o grau de discricionariedade próprio 
à espécie e mencionando relatório psicológico que o Impetrante sequer 
trouxe aos autos, constatou estar preenchido o requisito de motivação de 
gênero, sendo impossível, à luz da documentação pré-constituída, 
infirmar-se essa ilação.
6. Trate-se de nulidade relativa ou absoluta, o reconhecimento de vício que 
enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de 
prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
7. Ordem de habeas corpus não conhecida" (HC 196.877/RJ, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 11/09/2013)

Desse modo, verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a 
concessão da ordem por esta Corte.

Ante o exposto, não conheço da ordem. 
É o voto. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2016/0048192-0 HC 349.851 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00295497720148260224  00455509620158260000  295497720148260224  
455509620158260000  6652014  7672015

EM MESA JULGADO: 28/11/2017
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALCIDES MARTINS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : RENATA SIMÕES STABILE BUCCERONI 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : D J N 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido."
Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com 

o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
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