
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 403.246 - MG (2017/0139498-6)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : JULIANA PEREIRA DE SOUZA  

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR TIA 
CONTRA SOBRINHA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. 
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO 
BASEADA NO GÊNERO. WRIT  NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
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, não se verifica o preenchimento dos pressupostos 
elementares da violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto, 
embora a agressão perpetrada tenha ocorrido no âmbito familiar, decorreu de 
um desentendimento e se baseou na hierarquia existente entre os familiares 
envolvidos, restando descaracterizada a ação baseada no gênero.
5. Ordem não conhecida. Habeas corpus  concedido de ofício para, afastando a 
incidência da Lei n.  11.340/2006, fixar a competência do Juizado Especial de 
Araguari-MG. 

 
  

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 e conceder "Habeas Corpus" de ofício, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo 
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. 
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Brasília (DF), 14 de novembro de 2017 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS  
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 403.246 - MG (2017/0139498-6)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : JULIANA PEREIRA DE SOUZA  

RELATÓRIO

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

Trata-se de habeas corpus  substitutivo de recurso ordinário, com pedido 
liminar, impetrado em favor de JULIANA PEREIRA DE SOUZA, apontando como 
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

Na origem, constata-se a instauração de inquérito policial para apuração da 
suposta prática do crime de lesão corporal. 

Distribuído o feito ao Juizado Especial Cível, a competência foi declinada em 
razão da disposição do art.  5º, I, da Lei Maria da Penha (e-STJ, fls. 34-35). 

Redistribuídos os autos para a Vara da Infância e da Juventude, o Juízo de 
Direito confirmou a competência ao entendimento de que "as lesões corporais cometidas pela 
tia contra a sobrinha caracterizam situação abarcada pela Lei Maria da Penha" (e-STJ, fl. 42). 

Impetrado habeas corpus  ao fundamento de inaplicabilidade da Lei Maria da 
Penha, o Tribunal de origem denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:

"HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 
MARIA DA PENHA - REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO 
ESPECIAL CRIMINAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE. 
01. Impossível, na ação direta de Habeas Corpus, a produção de prova, que 
deve estar pré-constituída quando de seu ajuizamento. 
02. Não há como o Tribunal, em sede de Habeas Corpus, examinar o pleito 
manejado em favor da paciente, se o impetrante não instrui a ordem com 
qualquer documento" (e-STJ, fl. 45).  

Neste writ, reitera o impetrante as razões da impetração originária quanto à 
competência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento do feito, não 
incidentes os ditames da Lei n. 11.340/2006.

Assevera "constrangimento ilegal sofrido pela paciente, em razão da supressão 
da competência do Juizado Especial Criminal, tendo em vista que as agressões entre tia e 
sobrinha, apenas por terem parentesco e serem ambas mulheres, não enseja a aplicação da Lei 
Maria da Penha, pois não se observa submissão à questão de gênero, tal fato que nega à 
paciente o direito à transação penal dentre outros direitos" (e-STJ, fl. 6). 

Pugna pela concessão da ordem para que seja mantida a competência do 
Juizado Especial Cível de Araguari-MG. 

Liminar indeferida (e-STJ, fl. 60).
Informações prestadas (e-STJ, fls. 68-78 e 80-86 e 97-98).
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 

90-93).
É o relatório. 
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HABEAS CORPUS Nº 403.246 - MG (2017/0139498-6)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : JULIANA PEREIRA DE SOUZA  
  

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR TIA 
CONTRA SOBRINHA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. 
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO 
BASEADA NO GÊNERO. WRIT  NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
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, não se verifica o preenchimento dos pressupostos 
elementares da violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto, 
embora a agressão perpetrada tenha ocorrido no âmbito familiar, decorreu de 
um desentendimento e se baseou na hierarquia existente entre os familiares 
envolvidos, restando descaracterizada a ação baseada no gênero.
5. Ordem não conhecida. Habeas corpus  concedido de ofício para, afastando a 
incidência da Lei n.  11.340/2006, fixar a competência do Juizado Especial de 
Araguari-MG. 

  
  
  
  

VOTO

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

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 
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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 lesão corporal provocada 
pela tia em desfavor da sobrinha. 

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". 
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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 
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 delinear os contornos 

fáticos que ensejaram a impetração:

"Segundo relatos da vitima no REDS, ela se encontrava cm casa, onde 
começou uma discussão com sua tia JULIANA e por motivo fútil, foi 
agredida pela mesma com soco nas costas, chutes e puxões de cabelo, em 
seguida a vitima que é menor de idade ligou para seu pai e foi conduzida até 
o hospital São Sebastião para atendimento médico" (e-STJ, fl. 26).  

 O TJMG, ao denegar a ordem, consignou:

"Conforme alhures mencionado, trata-se de crime previsto no art. 129, §9°, 
do CP, no âmbito de violência doméstica, supostamente praticado por tia 
contra sobrinha, as quais residiam no mesmo imóvel, existindo relação 
intima de afeto a ensejar a aplicação da Lei 11.340/06.
Ressalte-se que o fato de o agressor ser do gênero feminino tampouco 
importa, já que a lei visa proteger a vitima mulher, independente de quem 
seja o autor do delito.
(...)
Ademais, como bem salientado pelo i. Procurador de Justiça às fl. 60 "... 
verifica-se que a agressão, em tese, praticada pela paciente contra a sua 
sobrinha ocorreu no âmbito familiar, sendo certa a existência de relação 
íntima de afeto entre elas, eis que a vítima, menor e órfã de mãe, residia com 
a paciente. Há que se considerar, ademais, a natureza da ofensa 
supostamente perpetrada por Juliana, que iniciou a contenda chamando a 
ofendida de "puta ". Incide, portanto, ao caso, a Lei 11.340/06."
Assim, sendo o crime praticado no âmbito familiar, não se aplica a Lei dos 
Juizados Especiais, por expressa vedação legal (art. 41 da lei 11.340/06), 
sendo competente para o julgamento a Justiça Estadual Comum, 
independente da pena legalmente cominada à infração" (e-STJ, fls. 48-53). 

No caso em comento, não se verifica o preenchimento dos pressupostos 
elementares da violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto, embora a agressão 
perpetrada tenha ocorrido no âmbito familiar, decorreu de um desentendimento e se baseou na 
hierarquia existente entre os familiares envolvidos, restando descaracterizada a ação baseada 
no gênero.
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Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO. 
DENÚNCIA POR INCURSÃO NO ART. 232 DO ECA. 
INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO NÃO 
PROVIDO.
1. Para os efeitos de aplicação da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 5°, 
configura violência doméstica e familiar contra a mulher ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. A recorrida foi denunciada por submeter adolescente do sexo feminino a 
trabalhos domésticos inadequados a sua saúde e condição física, 
consistentes em arrumação da casa e cuidados de criança. Os supostos maus 
tratos narrados na exordial são oriundos de relação de subordinação entre 
patroa e empregada e não de submissão da vítima a constrangimento em 
razão de ser mulher inferiorizada na relação de convivência, motivo pelo 
qual o caso concreto não atrai a proteção da Lei Maria da Penha.
3. Recurso especial não provido" (REsp 1.549.398/TO, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 14/03/2017).

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. Contudo, concedo a ordem de ofício 
para, afastando a incidência da Lei n.  11.340/2006, fixar a competência do Juizado Especial 
de Araguari-MG. 

É o voto. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2017/0139498-6 HC 403.246 / MG
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  0035160080699  10000160779088  10000160779088000  10000170137921  
10000170137921000  35160080699

EM MESA JULGADO: 14/11/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RIBEIRO DANTAS

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

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : JULIANA PEREIRA DE SOUZA  

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal

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 e concedeu "Habeas Corpus" de 
ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

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